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Aanmeldformulier TWES 18-/18+ 
 
Het 18-/18+ TWES casusoverleg is gericht op jongeren in de leeftijd van 16 t/m 27 
jaar die eraan toe zijn om op eigen benen te gaan staan, maar waarbij deze 
route bemoeilijkt wordt vanwege complexiteit op meerdere leefgebieden. Deze 
jongeren bevinden zich op het snijvlak van verschillende wetten. 

 
Binnen het casusoverleg wordt er breed mee gedacht en wordt de focus gelegd 
op de big 5 leefgebieden: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn. 
Vanuit het casusoverleg wordt er ondersteuning geboden in het opstellen van 
een maatwerkplan en het organiseren van maatwerk voor de jongere. We laten 
de jongere pas los wanneer de basis op orde is. De inhoud van het 
aanmeldformulier kan worden gebruikt als basis voor het maatwerkplan. Hoe 
meer informatie er vooraf is ingevuld, hoe beter we binnen het overleg een plan 
kunnen opstellen. 

 
De stem van de jongere is leidend en krijgt daarmee een belangrijke plek binnen 
dit overleg. Omdat de jongere stagneert op verschillende vlakken vraagt dit om 
een brede kijk op zijn/haar situatie. Deelnemers van het casusoverleg komen uit 
organisaties die de verschillende leefgebieden vanuit de big 5 
vertegenwoordigen. Jij blijft als aanmelder samen met de jongere 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van het maatwerkplan en de doelen die 
hierin zijn opgenomen. Bij een vroegtijdige aanmelding is het beter mogelijk om 
maatwerk te organiseren, houd hier rekening mee. 

 
Na afloop van het casusoverleg worden er gezamenlijk afspraken gemaakt over 
de uitvoering en monitoring van het maatwerkplan. Er wordt een buddy vanuit 
het casusoverleg gekoppeld, mocht het nodig zijn dan heb je een direct 
aanspreekpunt. Na een aantal maanden wordt je opnieuw uitgenodigd om te 
onderzoeken wat er verder nodig is, deze termijn wordt afgesproken binnen het 
casusoverleg. 

Belangrijk: 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

 

- Wanneer je twijfelt over bespreking bij TWES of bij OPH, graag
contact opnemen met de procescoördinator Merel van de Loo
vanuit R75. Graag contact opnemen voordat je  het aanmeld-
formulier invult, dit voorkomt extra of dubbel werk. Er kan contact
opgenomen worden via twesR75@sterker.nl of via 0615463721.  Voor
vragen over de aanmeldroute kunt u  het stroomschema op  de
website van het ROB vinden.

- Sla het ingevulde of gewijzigde aanmeldformulier altijd goed op voordat je
het afsluit.

- Professionals dragen zelf de verantwoordelijkheid omtrent
gegevensverwerking  en de privacyregels die voor hun vakgebied gelden.
De verwijzer informeert de jongere en vraagt zo nodig toestemming om
gegevens te delen binnen het casusoverleg.

- De verantwoordelijkheid van het maatwerkplan en de regievoering ligt te
allen tijde bij de jongere en zijn/haar verwijzer.

- Stuur het  volledig  ingevulde formulier op  naar:  twesR75@sterker.nl
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Gegevens jongere 

Naam jongere:  

Geboortedatum:  

M / V / X :  

Welke gemeente is 
verantwoordelijk 
volgens het 
woonplaatsbeginsel? 

 

Waar verblijft de 
jongere momenteel? 

 

 
 

Gegevens aanmelder 

Naam:  

Telefoonnummer:  

Organisatie:  

E-mailadres:  
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1) Laat de jongere zijn wensen en ambities beschrijven. Dit mag op een 
creatieve manier; in een korte tekst, in een brief, door middel van een video     
of spraakopname. 

 

2) Wat wil het netwerk voor de jongere? Denk aan ouders, opa’s/oma’s, vrienden, 
JIM. 

 

3) Wat wil jij voor deze jongere? Waar loop je tegenaan? Waar kunnen we mee 
helpen? 

 

4) Is deze jongere eerder besproken binnen TWES 18-/18+ of OPH? 
 

5) Is er een huisarts of behandelaar betrokken? 

 

6) Geef een omschrijving van de jongere (achtergrond, zorgen en sterke punten,              
zowel in thuissituatie als op school en in de vrije tijd). 

 

7) Geef een omschrijving van de huidige situatie (zorgen en sterke punten, zowel 
gezinssituatie, huisvesting, financiële situatie, etc. Welke beperkingen ervaart 
de jongere vanuit zijn/haar problematiek)? 
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8) Actuele en eerder ingezette hulp voor deze jongere: Wat is ingezet En 
waarom heeft dit niet genoeg gewerkt? Ging het daarbij om zorg vanuit de 
Jeugdwet, WMO enz.? 

 

9) Wat heeft er wel gewerkt in het verleden? 
 

10) Waar zit de stagnatie in de casus. Waarom is een doorbraakmethode de 
enige manier om verder te komen in de casus? 

 

11) De mogelijkheden in het netwerk zijn onderzocht. Is er sprake van motivatie 
van de jongere om zijn/haar eigen leven zelfstandig vorm te gaan geven? Wat 
is de balans tussen draagkracht en draaglast van de jongere? Zijn er 
mogelijkheden binnen het netwerk? Welke rol heeft het netwerk op dit 
moment? 

 

12) De mogelijkheden van een informele steunfiguur zijn onderzocht. Is er een 
belangrijk persoon voor de jongere ingezet? Als mentor oftewel maatje. 
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13) Is er een plan gemaakt op basis van de big 5. Geef samen met jouw jongere 
een beschrijving van de volgende leefgebieden: wonen, inkomen, support, 
werk & onderwijs,   zorg & welzijn. Waar zitten de hulpvragen van de jongere 
en wat is er al geregeld? Wat is er nodig vanuit de big 5 om de kwaliteit van 
leven vorm te geven? Wie kan er aan elk leefgebied gekoppeld worden? Wie 
is er nodig per doel/leefgebied? Beschrijf korte en lange termijn doelen. 
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