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Voornaam 

Achternaam School

BSN

Adres

Postcode en woonplaats

Adres geheim? Zie ook blok ouderlijk gezag.

 Ja  Nee 

Welke hulpvorm

 ACD  Intensief gezinsgerichte en systeem gerichte aanpak 

Werkwijze
Gebruik dit aanmeld formulier voor een aanmelding die beoogt preventieve ondersteuning te krijgen 
vanuit een van de in Gelderland werkzame GI's.

Het gaat dan specifiek om de diensten "Actieve Consultatieve Dienstverlening" (ACD; productcode 49B02)  
en "Intensief gezinsgerichte en systeemgerichte aanpak" (productcode 48B80) 

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

Cliëntgegevens

Gelders aanmeldformulier Preventieve (ondersteunende) Dienstverlening vanuit GI's           versie juni 2022                                 1

Huisarts

Geslacht

 Jongen  Meisje   Anders

Geboortedatum

/ /

Gelders aanmeldformulier
Preventieve (ondersteunende) Dienstverlening vanuit GI's
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 Diagnostische/medische gegevens

 Aanvullende documenten

Deze documenten zijn bijgevoegd: 

 Gemeentelijke Beschikking

 CIZ-indicatie
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Ouderlijk gezag

Toestemming

Naam 

Adres

Postcode en woonplaats

Naam 

Adres

Postcode en woonplaats

Gegevens ouder/ wettelijk vertegenwoordiger Gegevens tweede ouder

Telefoonnummer 

Emailadres

Telefoonnummer 

Emailadres

Adres geheim?

 Ja  Nee 

Adres geheim?

 Ja  Nee 

Heeft ouder ouderlijk gezag?

 Ja  Nee 

Heeft ouder ouderlijk gezag?

 Ja  Nee 

Ouder met ouderlijk gezag geeft toestemming 

  Ja    Nee  Niet van toepassing

Ouder met ouderlijk gezag geeft toestemming 

  Ja    Nee  Niet van toepassing

Ouders geven toestemming voor aanmelding jeugdhulp en meezenden aanvullende documenten*

* In het vrijwillig kader is toestemming tot aanmelding voor deze GI inzet verplicht.
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Naam 

Telefoonnummer

Emailadres

Welke gemeente is verantwoordelijk volgens het 
woonplaatsbeginsel? 

Waar verblijft de jeugdige momenteel? 

Organisatie  

 Lokaal team: 

Aanmelder

Wat wil het kind?  

Wat willen de ouder(s)/opvoeders? 

Wat wil jij voor dit kind en het gezinssysteem? 

Wens

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

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:

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:  

Gelders aanmeldformulier Preventieve (ondersteunende) Dienstverlening vanuit GI's           versie juni 2022                                 



6

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
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