
Liberta Care 
Woon, leer-werk traject 

 
Gegevens van ouders/verzorgers van 

 
…................................................ 

 
deelnemer aan het traject 

 
Persoonlijke gegevens ouders/verzorgers * : 

 

Naam moeder ............................................................. 
 
Adresgegevens …............................................................... 
(Straat, postcode en Plaats) 

 
Telefoonnummer (overdag en ´s avonds/weekend)  ........................................ 

Bijzonderheden:  ….................................................................. 

….................................................................. 
 
 
Naam vader ..................................................................... 

 
Adresgegevens ….................................................................. 
(Straat, postcode en Plaats) 

 
Telefoonnummer (overdag en ´s avonds/weekend)  ........................................ 

Bijzonderheden:  ….................................................................. 

….................................................................. 
 
* Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen i.g.v. bijzonderheden 

 
 
Verklaring 
Hierbij verklaar ik dat ik: 

1. kies voor een positieve toekomst van mijn zoon/dochter 
2. weet dat ik tijdens dit traject word ondersteund door 

 
…............................................ van …..........................................…....... 
Hij/zij begeleid en ondersteunt mij gedurende het traject 

 
Ik weet dat mijn zoon/dochter: 

1. geen familie, vrienden of kennissen op het project mag toelaten, 
2. familie, vrienden of kennissen alleen mag bellen, e-mailen, of sms-en met 

uitdrukkelijke toestemming van de begeleiding. Ook post kan alleen in overleg worden 
ontvangen en verstuurd. Verdachte post mag door de leiding worden geopend 

3. internet alleen mag gebruiken in overleg met de begeleiding en dit dan alleen voor het 
zoeken naar een passende opleiding, passend werk en/of huisvesting 

4. de hoogte van het zakgeld en de besteding daarvan in overleg met de begeleiding 
wordt bepaald 

5. het terrein alleen in overleg met de begeleiding mag verlaten 



De sfeer in het traject door ons samen wordt bepaald! 
 

Tijdens het traject wordt mondeling en/of schriftelijk gerapporteerd aan de begeleider en aan 
de organisatie op wiens voorstel uw zoon/dochter hier is geplaatst. 

 
Uw zoon/dochter krijgt een kopie van de rapportages. Hij/zij mag zelf een aanvulling schrijven, 
als hij/zij iets wil toevoegen. 

 
Overige afspraken: 

 
 
 
 
 

Ondertekend door: 
 
ouders van: 

 
 

plaatsende organisatie 

 
 

Liberta Care 
naam: ….........................   

…........................... ….............................. …..................... 

 
….......................... 

  

 
 
 
 

Datum, ….......................... en Plaats ….............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Liberta Care 
Luxemburglaan 659 
1966 MN Heemskerk  

 
KvK 343 60 264 
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