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Naam 

Telefoonnummer

Emailadres

Voornaam 

Geslacht

 Jongen  Meisje   Anders

Geboortemaand en -jaar

Welke gemeente is verantwoordelijk volgens het 
woonplaatsbeginsel? 

Waar verblijft de jeugdige momenteel? 

Organisatie  

 Lokaal team: 

 Gecertificeerde instelling, namelijk:

Juridisch kader: Meerdere opties mogelijk.

 Vrijwillig    Ondertoezichtstelling  

 Voogdij   Wet verplichte ggz

 Jeugdreclassering Let op: ook 18-plussers met een vonnis vanuit 

het jeugdstrafrecht, vallen onder de Jeugdwet

 Anders, namelijk:

Privacy
Om de privacy van het gezin te borgen worden in deel 1 van het aanmeldformulier geen BSN of andere persoon specifieke 
gegevens gedeeld. Om deze reden vragen wij in deel 1 van het aanmeldformulier ook alleen om de voornaam van de 
jeugdige. Vermeld daarom geen namen of andere naar de jeugdige of het gezin herleidbare informatie. 

Werkwijze
Het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp kent 2 delen. Bij aanmelding voor bespreking met het Regionaal Expertteam of 
bij een meedenkvraag aan een zorgaanbieder moet alleen deel 1 ingevuld worden. Bij aanmelding voor jeugdhulp bij een 
zorgaanbieder moet deel 1 en deel 2 volledig ingevuld worden. Mail het ingevulde aanmeldformulier beveiligd (bijvoorbeeld 
via Zorgmail of Zivver) naar de zorgaanbieder of naar het Regionaal Expertteam.

Let op: sla het ingevulde of gewijzigde aanmeldformulier altijd eerst goed op voordat je het afsluit.

Aanmelder

Jeugdige

/

Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp
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Wat wil het kind?  

Geef een korte omschrijving van het kind.  Zorgen en sterke punten, zowel in thuissituatie als op school en in de vrije tijd.

Wat willen de ouder(s)/opvoeders? 

Wat wil jij voor dit kind en het gezinssysteem? 

Wens

Ontwikkeling

Is specifieke problematiek van het kind op dit moment bepalend voor de hulpvraag? Meerdere keuzes mogelijk.

 AD(H)D  Autisme  Gedrag  Angsten   Eetstoornis  Middelengebruik  

 Hechting  Persoonlijkheid   Trauma  Stemmingen  Lichamelijk   Licht verstandelijke beperking 

 Verstandelijke handicap    Niet van toepassing

 Anders namelijk:

Vervolg Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp
Deel 1 - Inhoudelijke gegevens



School: beschrijving verloop, type onderwijs (niveau) en perspectief 
Wat zijn ervaringen op school? 
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Geef een korte omschrijving van het gezin Wat zijn sterke punten en wat zijn zorgen?

Het verloop van de opvoeding  Wat zijn sterke punten en wat zijn zorgen, voor dit kind en (eventueel) andere kinderen.

Actuele en eerder ingezette hulp voor het gezinssysteem Welke hulp is en wordt momenteel ingezet? Wat heeft wel gewerkt, en wat niet? 

Waarom heeft dit wel gewerkt en wat heeft niet (genoeg) gewerkt? Is er ook hulp specifiek voor de ouders/opvoeders ingezet?

Omgeving

Hebben ouders problemen op één of meerdere leefgebieden die op dit moment bepalend zijn voor de hulpvraag? 
Meerdere keuzes mogelijk.

 Psychisch  Overbelasting   Huisvesting   Werk    Levensbeschouwing  

 Lichamelijk  Politie en justitie   Sociaal netwerk   Financiën    Veiligheid  

 Pedagogisch  Trauma in levensloop  Relationeel    Niet van toepassing

 Anders namelijk:  
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Wat is er al bekend? 

Is er een Multi Disciplinair Overleg (MDO) of vergelijkbaar overleg geweest? Wie waren hierbij aanwezig en wat is het advies?
 

 Ja, licht toe:   Nee, omdat:

Zijn de mogelijkheden in het gezinssysteem onderzocht? Is er een vraag? Is er op dit moment motivatie en ruimte om met de vraag aan de 

slag te gaan?  Zijn er mogelijkheden bij de andere ouder? 

 Ja, licht toe:   Nee, omdat:

Zijn de mogelijkheden van een steunfiguur onderzocht? Is er een belangrijk persoon voor de jeugdige of de ouder(s)/opvoeder(s) ingezet? 

Als mentor of maatje.

 Ja, licht toe:   Nee, omdat:

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? Zijn er met ouders en kind gezamenlijke doelen op gesteld?

 Ja, licht toe:   Nee, omdat:

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:

Is het perspectief duidelijk? Hoe wordt de toekomst van het kind gezien? Is er een perspectiefplan gemaakt?
 

 Ja, licht toe:   Nee, omdat:
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Overige opmerkingen/ aanvullingen vanuit de aanmelder

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

Hoe verhoudt deze conclusie zich tot de gewenste startdatum van de zorg? Hoe verantwoord is het als de zorg langer wordt uitgesteld? 

Welke zorgen voorziet u? 

Wat is de conclusie van de veiligheidstoets?

Welke zorg kan ter overbrugging helpen als de beoogde zorg langer wordt uitgesteld?

Veiligheidsinschatting

Vervolg Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp
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Terugkoppeling zorgaanbieder

Naam zorgaanbieder: 

Naam zorgaanbieder: 

Naam zorgaanbieder: 

Toelichting:  

Toelichting:  

Toelichting:  

Datum:

Datum:

Datum:

20

20

20

/

/

/

/

/

/
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