Bijlage 9

Gelders Aanmeldformulier Jeugdhulp
deel 1 inhoudelijke gegevens
Privacy
Om de privacy van de cliënt te borgen, zal in het deel 1 van het aanmeldformulier geen BSN of andere
persoon specifieke gegevens gedeeld worden. Om deze reden vragen wij in het eerste deel van het
aanmeldformulier ook alleen om de voornaam van de cliënt. Noem in de beschrijving van de casus daarom
ook geen namen of geef geen andere naar de persoon of het gezin herleidbare informatie.

Aanmelder
Naam

Organisatie:
o
o

Telefoonnummer

Gecertificeerde instelling (GI), namelijk:
Naam instelling
Lokaal team
Naam lokaal team

Emailadres

Casus
Voornaam

Geboortejaar- en maand
Op moment van aanvraag

Juridisch kader:
(meerdere opties mogelijk)
o Vrijwillig
o Ondertoezichtstelling (OTS)
o Jeugdreclassering (JR)
o Voogdij
o Anders, namelijk:

Welke gemeente is verantwoordelijk volgens het woonplaatsbeginsel?
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Wens
Wat wil jij voor dit kind en het
gezinssysteem?

Wat wil het kind?

Wat willen de
ouder(s)/opvoeders?

Beschrijving
Geef een korte omschrijving van
het kind.
Zorgen en sterke punten, zowel in
thuissituatie als op school en in
de vrije tijd.
Geef een korte omschrijving van
het gezin.
Zorgen en sterke punten, zowel
gezinssituatie, huisvesting,
financiële situatie, etc.
Diagnostische gegevens en IQ
van het kind.
Indien bekend, met datum
afname en advies.

Hoe verloopt de opvoeding?
Zorgen en sterke punten, voor dit
kind en andere kinderen.
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Actuele en eerder ingezette hulp
voor het gezinssysteem
Wat is ingezet en waarom heeft
dit niet genoeg gewerkt? Ging het
daarbij alleen om zorg vanuit de
Jeugdwet?
Beschrijving schoolniveau en
perspectief

Wat heb je al uitgezocht?
Is er een MDO geweest?
Wie waren hierbij aanwezig en
wat is het advies?

Ja, licht toe:

Nee, omdat:

Zijn de mogelijkheden in het
gezinssysteem onderzocht?
Is er sprake van probleembesef en
motivatie om te veranderen? Wat
is de balans tussen draagkracht
en draaglast van de ouders en de
jeugdige? Zijn er mogelijkheden
bij andere ouder?
Zijn de mogelijkheden van het
netwerk duidelijk?
Welke rol heeft het sociaal
netwerk nu? Liggen er kansen om
ouders te ontlasten? Is logeren
een optie?

Ja, licht toe:

Nee, omdat:

Ja, licht toe:

Nee, omdat:

Zijn de mogelijkheden van een
steunfiguur onderzocht?
Is er een belangrijk persoon voor
de jongere of de
ouder(s)/opvoeder(s) ingezet? Als
mentor oftewel maatje.

Ja, licht toe:

Nee, omdat:

Is het perspectief duidelijk?
Hoe zie jij de toekomst van het
kind? Is er een perspectiefplan
gemaakt?

Ja, licht toe

Nee, omdat:
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Is er een verklarende analyse
gemaakt? Is er in gesprek met
ouders en kind inzicht ontstaan in
gezinspatronen en onderliggende
problematiek? Wat levert de
analyse op ?

Ja, licht toe

Nee, omdat:

Veiligheidsinschatting
Indien van toepassing:
Is de veiligheid van het kind en
de gezinssituatie getoetst? Zo ja,
welk instrument heb je hiervoor
gebruikt?
Wat is de conclusie van de
veiligheidstoets?

Hoe verhoudt deze conclusie zich
tot de beoogde startdatum van
de zorg?

Hoe verantwoord is het, als de
zorg langer wordt uitgesteld?
Welke zorgen voorziet u als zorg
langer wordt uitgesteld?

Welke hulp kan ter overbrugging
helpen als zorg langer wordt
uitgesteld?

Overige opmerkingen / aanvullingen vanuit de aanmelder

4

Bijlage 9

Terugkoppeling zorgaanbieder
Naam zorgaanbieder:

Toelichting:

Naam zorgaanbieder:

Toelichting:
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Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp
deel 2 persoon specifieke gegevens
Cliëntgegevens
Naam
Geboortedatum
BSN
Adres
Woonplaats
Adres geheim?

o
o

Ja
Nee

o

Ja, namelijk:
o Jeugdwet (beschikking/bepaling)
o WLZ (indicatie)
o WMO (beschikking)
Nee
In aanvraag

Gezagsdrager
School
Is een eventuele schoolwisseling
te overwegen?
Zijn er eventuele
vervoerregelingen m.b.t. school
Is er reeds een financieringswijze
afgegeven?

o
o
Huisarts
Apotheek
Zorgverzekeraar
Deze documenten zijn bijgevoegd:
o Bepaling Jeugdhulp,
o Gemeentelijke Beschikking
o CIZ-indicatie,
o Diagnostische/medische
gegevens
o Verwijsbrief
o Toestemmingsverklaring)
o Aanvullende documenten

-

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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Gegevens ouder / wettelijk vertegenwoordiger
Naam
Adres
Woonplaats
Adres geheim?

o
o

Ja
Nee

o
o

Ja
Nee

Telefoonnummer
Emailadres

Gegevens tweede ouder
Naam
Adres
Woonplaats
Adres geheim?
Telefoonnummer
Emailadres
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