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Informed Consent 
 

 

Ondergetekende: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Adres:  ………………………………………………….………………………………………… 

 

Verklaart dat hij/zij volledig is ingelicht over de mogelijkheden die Fokje Westerling 

(SolidConcepts) bij haar werkzaamheden als coach kan bieden. 

 

Ondergetekende heeft de vragen die Fokje Westerling aan hem/haar heeft gesteld tijdens het 

kennismakingsgesprek en/of de intake naar waarheid beantwoord. Ondergetekende 

verklaart voorts dat hij/zij heeft ingestemd met de doelstelling van het traject, waarbij hij/zij 

zich ervan bewust is dat het resultaat van het coachingstraject onder meer afhankelijk is van 

zijn/haar eigen inspanning. Ondergetekende realiseert zich voorts dat er geen sprake is van 

een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van Fokje 

Westerling. 

 

Ondergetekende is volledig geïnformeerd over de kosten van de sessies, welke zijn geraamd 

op € 85,00 per uur vrijgesteld van btw (particulier), € 120,00 exclusief btw per uur (via de 

werkgever), of € 85,00 per uur exclusief btw (ZZP, of als de sessies via de coachee/cliënt 

door de werkgever worden vergoed of voldaan). Betaling gaat via een factuur en de 

betalingstermijn is 14 dagen. SolidConcepts werkt met de betalingsvoorwaarden van 

Medicas (https://medicas.net/). 

 

Ondergetekende is op de hoogte van de vertrouwelijkheid van de informatie die wordt 

gegeven; dat wat in de praktijk wordt besproken niet gedeeld wordt met derden anders dan 

met toestemming van ondergetekende. Ondergetekende gaat akkoord met het volstrekt 

geanonimiseerde gebruik van de gevalsbeschrijving voor educatieve doeleinden (inter- en 

supervisie) van coach binnen de beroepsgroep. 

 

Ondergetekende heeft het recht op inzage in zijn/haar dossier en alle verdere rechten die 

voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daarop betrekking 

hebbende. Ondergetekende is er van op de hoogte dat voor het verkrijgen van een kopie van 

zijn/haar dossier kosten in rekening kunnen worden gebracht. 

 

Ondergetekende dient expliciet toestemming te geven voor het delen van informatie met 

andere hulpverleners – zoals bijvoorbeeld huisarts, specialist, andere coach/therapeut - 

ingeval van overdracht en/of doorverwijzing, of met anderen die al dan niet bij de 



 

www.vivnederland.nl  Versienr. 04.5155 / Pagina 2 van 2 

 

 

zorgverlening zijn betrokken. Mocht dit aan de orde zijn dan vindt er eerst overleg plaats 

met Fokje Westerling en geeft ondergetekende schriftelijk toestemming (e-mail, whatsapp, 

sms).  

 

Bij eventuele klachten over het traject wordt gewerkt met de klachtenprocedure van de Wet 

Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Deze bestaat uit drie stappen: 

1. Je bespreekt je klacht met je coach/therapeut. 

2. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je een klachtenformulier downloaden op de 

website van SolidConcepts en ingevuld opsturen naar de Vereniging Integrale 

Vitaliteitkunde (VIV). Een klachtenfunctionaris van de Cam Coöperatie neemt dan contact 

met je op. 

3. Slaagt de klachtenfunctionaris er niet in om te bemiddelen, dan kun je je klacht 

voorleggen aan een geschillencommissie. 

 

Als Fokje Westerling onverhoopt niet meer in staat zou zijn haar werk uit te voeren dan kan 

coach en loopbaancoach Tea Brilman het traject desgewenst vervolgen. Ondergetekende 

dient dan zelf contact op te nemen met mw. Brilman (info@teabrilman.nl / 06-20950667). 

Dossieroverdracht vindt plaats met schriftelijke toestemming (e-mail, whatsapp, sms) van 

ondergetekende. 

 

Ondergetekende is van mening dat hij/zij antwoord heeft gekregen op alle vragen die naar 

aanleiding van het voorgenomen traject naar voren zijn gekomen. 

 

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en alle relevante 

informatie m.b.t. fysieke en mentale gezondheid te hebben gegeven. 

 

Ondergetekende verklaart, na het lezen van het bovenstaande en op basis van alle gekregen 

informatie, tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen om een coachingstraject in te 

gaan. 

 

Datum:         Handtekening cliënt:  

 

 

 

 

Door ondertekening verklaart de coach dat alle informatie die nodig is voor het 

coachingstraject is verstrekt aan de cliënt en vergewist zich ervan dat de cliënt de informatie 

heeft begrepen. 

 

Datum:        Handtekening coach:    

 


