AANMELDFORMULIER
OVERLEG PASSENDE HULP
PRIVACY
In verband met privacy van de cliënt zal het BSN niet met de deelnemers van het vooroverleg en het OPH worden
gedeeld. Deze dient uitsluitend ter monitoring van de cliënt. Om deze reden vragen wij ook expliciet 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.

WERKWIJZE
Mail het volledig ingevulde aanmeldformulier beveiligd (bijv. Zorgmail, ZIVVER) naar: OPH@nijmegen.nl
Indien het aanmeldformulier volledig is wordt de door u ingebrachte casus op donderdagmiddag in het
vooroverleg besproken, hier hoeft u niet bij te zijn. Uiterlijk de maandag hierop ontvangt u een terugkoppeling van
het overleg en de eventuele uitnodiging voor het OPH.

INBRENGER
Naam

Organisatie

GI, namelijk:

Telefoonnummer
Sociaal (wijk)team, namelijk:
E-mailadres
Regieteam, namelijk:

Anders, namelijk:

CASUS
Voornaam

Kader

Vrijwillig

Geboortedatum

Meerdere
opties
mogelijk

OTS

BSN

Zie ‘privacy’

JR
Voogdij
Anders, namelijk:
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WENS
Wat wil jij voor dit kind en
het gezinssysteem?

Wat wil het kind?

Wat willen de
ouder(s)/opvoeders?

VERHELDERING
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.
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Hoe verloopt de opvoeding:

Zorgen en sterke punten,
voor dit kind en andere
kinderen.

Actuele en eerder ingezette
hulp voor gezinssysteem:

Wat is ingezet en waarom
heeft dit niet genoeg
gewerkt? Ging het daarbij
alleen om zorg vanuit de
Jeugdwet?

WAT HEB JE AL UITGEZOCHT?
Er is een MDO geweest.

Ja, licht toe:

Nee, omdat:

Ja, licht toe:

Nee, omdat:

Wie waren hierbij aanwezig
en wat is het advies?

De mogelijkheden in het
gezinssysteem zijn
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?
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Mogelijkheden van het
netwerk zijn duidelijk.

Ja, licht toe:

Nee, omdat:

Ja, licht toe:

Nee, omdat:

Ja, licht toe:

Nee, omdat:

Welke rol heeft het sociaal
netwerk nu? Liggen er
kansen om ouders te
ontlasten? Is logeren een
optie?

De mogelijkheden van een
steunfiguur zijn
onderzocht.

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

Het perspectief is duidelijk.

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

WAT WIL JE VERDER NOG KWIJT?

EIND AANMELDFORMULIER
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