Bijlage 1: Aanvraagformulier account Cliëntportaal SEIN
SEIN verleent een account aan:
1.

een cliënt vanaf 16 jaar1 (mits wilsbekwaam – in staat is zelfstandig beslissingen te nemen)

2.

de (wettelijk) vertegenwoordiger van een cliënt die als zodanig in het ECD ook geregistreerd staat..


STAP 1: Vul alle velden in (blokletters): alleen een volledig ingevuld formulier wordt in behandeling genomen. Als u
een curator, voogd of mentor bent, dan voegt u een kopie van de beschikking van de rechtbank toe indien SEIN
hierover nog niet beschikt.



STAP 2: Geef dit formulier af bij de Coördinator Individueel Ondersteuning Plan van de woning. De aanvraag door de
(wettelijk) vertegenwoordiger, wordt met de cliënt besproken. De cliënt kan bezwaar maken tegen inzage door de
(wettelijk) vertegenwoordiger.



STAP 3: Uw aanvraag wordt binnen 2 weken in behandeling genomen. De inloggegevens worden persoonlijk aan u
overhandigd. Identificatie door (wettelijk) vertegenwoordiger is verplicht.

Gegevens van de cliënt waarvan dossier toegankelijk gemaakt wordt via het cliëntportaal:

A. Ik ben cliënt en vraag een account aan voor mezelf 
B.

Ja, (ga door naar C. vul daarna G tot/met K in)

 Nee

(ga door naar B)

Ik ben (wettelijk) vertegenwoordiger / eerste contactpersoon van de cliënt : ik sta als zodanig bij SEIN geregistreerd
(vul c tot en met L in)

 Ja

 Nee (helaas kunnen wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen)

C. Clientnummer

(Evt. in te vullen door CIOP bij ontvangst)

D. Voorletters
E.

Achternaam

F.

Geboortedatum

Account aan te maken voor:

G. Voorletters
H. Achternaam
I.

Geboortedatum

J.

Mobiel nummer

K.

E-mail adres

L.

Relatie tot cliënt

06

(via SMS wordt bij iedere inlog een inlogcode aan dit nummer gezonden)

Invullen door Coördinator IOP
In overleg met cliënt en/ of wettelijk vertegenwoordiger wordt onderstaand profiel (zie bijlage 1) aangevraagd:

Profiel CXL

Profiel CM

Profiel CS

Profiel MM

Door het ondertekenen van dit aanmeldformulier gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden cliëntportaal SEIN.
De gebruikersvoorwaarden, handleiding cliëntportaal en FAQ zijn te raadplegen op de internetpagina van SEIN

www.sein.nl/mijnsein/clientportaal

1

Wettelijk gezien heeft een cliënt vanaf 12 jaar recht op een eigen account. Dit kan in onderling overleg met de Coördinator

IOP worden aangevraagd.

Aanvraagformulier cliëntportaal

Handtekening cliënt/vertegenwoordiger:

Handtekening vertegenwoordiger1 (bij kinderen jonger dan 16
jaar):

Handtekening vertegenwoordiger 2 (bij kinderen jonger dan 16
jaar):

Plaats: …………………………………………………

Datum: …………………………………………..

-

Een vertegenwoordiger moet ondertekenen als de cliënt wilsonbekwaam is.

-

Indien de cliënt jonger dan 12 jaar is en beide ouders gezag dragen over het kind, moeten beide ouders
ondertekenen.

-

Indien de cliënt ouder is dan 12 jaar maar jonger is dan 16 jaar, moet de cliënt zelf ondertekenen én de

-

beide ouders met gezag.
Een cliënt ouder dan 16 jaar en wilsbekwaam moet volgens de wet (WGBO) zelf ondertekenen.

Aanvraagformulier cliëntportaal

