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Aanmeldformulier Jeugdteam Rhenen 

Het team van het CJG Rhenen kijkt naar de hulp die nodig is. Daarbij kijken we 
ook naar ondersteuning die mogelijk is vanuit uw eigen netwerk.  Wij kijken 
naar uw gezinssituatie en wat u zelf kunt. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk 
bij aan te sluiten, zodat u daarna ook weer verder kunt zonder hulp. Wij gaan 
altijd in gesprek met u en uw kind. 
Als de hulpverlening bij een zorgaanbieder plaatsvindt, kijken wij mee en zijn 
aanwezig bij evaluaties. 
 

1. Gegevens kind, jeugdige 

Naam kind/jeugdige  

Adres   

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum   

Geboorteland  

Mobiel Jeugdige  

E-mailadres  

Burgerservice nummer  

PSZ/ KDV/School 

Groep 

Leerkracht/ contactpersoon 

Intern Begeleider (IB-er) 

Telefoonnummer 

 

Leerplicht ambtenaar 

betrokken door schoolverzuim 

Ja/ nee 

Huisarts 

Telefoonnummer 

 

 

2. Gegevens verwijzer/ aanmelder  

Naam verwijzer/ aanmelder  

Functie verwijzer/ aanmelder  

Telefoon/mobiel  

E-mailadres  

Datum van invullen van dit 

formulier  

 

Ouders kopie aanmelding 

ontvangen 

ja/nee (bij nee graag reden invullen) 

 

3. Gezinsachtergrond 

Naam ouder/verzorger 1   

Relatie tot het kind  

Adres  

Postcode en woonplaats  
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Geboortedatum   

Geboorteland  

Telefoonnummer/mobiel  

E-mailadres  

Burgerservice nummer  

Werk  

 

Naam ouder/ verzorger 2   

Relatie tot het kind  

Adres   

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

Geboorteland  

Telefoonnummer/ mobiel   

E-mailadres  

Burgerservice nummer  

Werk   

 

Naam ouder/ verzorger 3  

Relatie tot het kind  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum   

Geboorteland  

Telefoonnummer/mobiel  

E-mailadres  

Burgerservice nummer  

Werk  

 

Naam ouder/ verzorger 4   

Relatie tot het kind  

Adres   

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

Geboorteland  

Telefoonnummer/ mobiel   

E-mailadres  

Burgerservice nummer  

Werk   

 

Toelichting ouderlijk gezag   Ouder 1 en ouder 2 hebben het gezag 
 Ouder 1 heeft het gezag  
 Ouder 2 heeft het gezag 
 Een of meer derden hebben het gezag, namelijk……  
 Anders, namelijk…… 

 
Gezinssamenstelling en woonverband (gezinsleden, geboortedatum, BSN) 
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Stief-/half-/ adoptie- broer/zus naam geboortedatum BSN 

    

 

Tolk nodig  Ja/nee 

 

 

4. Inhoudelijke gegevens 

Reden van aanmelding:  Wat zijn de zorgen van de ouder(s)/verzorger(s), verwijzer  of jeugdige?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de hulpvraag? Wat wilt u bereikt hebben aan het eind van de hulpverlening (doelen)?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat gaat goed?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige bijzonderheden over het kind, gezin of omgeving: (denk aan verschillende leefgebieden zoals: financiën, 
werkloosheid, overlijden, psychiatrische  ziekten, veiligheid, onderwijs) 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe ziet uw sociale netwerk eruit? Wie zijn er bij uw gezin of jeugdige betrokken? Welke mensen delen uw zorgen 
en kunnen u ondersteunen/helpen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zijn er op dit moment andere hulpverleners betrokken? Zo ja, naam en telefoonnummer en/of e-mailadres  
 
 
 
 
 
 
 

Hulp in verleden (voor jeugdige, gezin ): welke organisatie, contactpersoon en periode van hulp 
Graag ontvangen wij belangrijke rapportage van hulp uit het verleden.  
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Wat is de mate van urgentie om deze vraag op te pakken? (veiligheid?) Zijn er acute zorgen en welke zijn dat 
dan? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij werken samen en overleggen met de aanmelder, huisarts, leerplicht en 

jeugdgezondheidszorg. De hulpvraag wordt besproken met leerplicht en 

jeugdgezondheidszorg. Indien u hier bezwaar tegen heeft, graag uw reden voor 

bezwaar aangeven. Daarnaast zetten wij elk kind in de verwijsindex zodat wij als 

zorgverleners elkaar altijd kunnen vinden. 

Handtekening akkoord ouder(s)/verzorger(s): 

 

Handtekening akkoord jeugdige 12-16 jaar: 

 

 

Aanmelding versturen naar: jeugdteam@cjgrhenen.nl, met cc naar Hedda 
Klieverik h.klieverik@cjgrhenen.nl  
 

 
Procedure na aanmelding:  
Na de aanmelding krijgt u een bevestiging per mail dat uw aanmelding goed ontvangen is.  
Binnen 4 weken na aanmelding neemt een medewerker van het jeugdteam contact met u op.  
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