Heb de juiste informatie bij de hand. Lees eerst deze uitleg voordat je het formulier invult.
Het formulier bestaat uit 5 pagina’s. Je kunt informatie niet tussentijds opslaan. Zorg er daarom voor dat
je de volgende gegevens bij de hand hebt.
Adresgegevens, telefoonnummers, mailadressen van jeugdige, ouders, verzorgers en het burgerservicenummer
van de jeugdige. Weet ook onder welke regio het adres van de jeugdige valt. Op de startpagina van onze website
kun je doorklikken naar de regio’s en de gemeenten die daarbij horen. Dit is belangrijk voor het juist versturen van
het formulier.
Verplichte velden altijd invullen. Anders kun je niet verder in het formulier. Je kunt hier ook NVT (niet van
toepassing) invullen.
Als je alles ingevuld hebt en het formulier verstuurd hebt, krijg je de volgende bevestiging:
Bedankt voor het invullen van het formulier. Dit formulier wordt onderdeel van het cliëntdossier.
Heb je nog vragen?
Bij vragen kun je contact opnemen met het Entreeteam: 024 378 08 06 / 026 354 33 11
of stuur een mail: entreeteam@entrealindenhout.nl

Welke informatie vragen we?
Gegevens van de aanmelder:

Instantie die aanmeldt

Correspondentieadres

Postcode en plaats

Emailadres aanmelder

Telefoon aanmelder
Gegevens van de jeugdige:

Achternaam en voorvoegsels jeugdige

Voornaam en voorletters

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Adres jeugdige

Postcode en plaats

Dit adres is geheim

Regio (te vinden op onze website https://entrealindenhout.nl/#werkgebied)

Telefoonnummer(s)

E-mail

Geboortegemeente

Geboorteland

Nationaliteit

Verblijfstatus

Leefsituatie jeugdige
Beschrijf indien bekend bij wie de jeugdige woont. Bijvoorbeeld, beide ouders, éen biologische ouder +
stiefouder, pleeggezin, adoptiegezin

Is er sprake van een maatregel?
* OTS
* MUH
* Voogdij
* Jeugdreclassering
* Anders, namelijk

School/dagverblijf

Adres

Postcode en plaats

E-mail

Gegevens van moeder:

Achternaam en voorvoegsels moeder

Voornamen en voorletters

Geboortedatum

Geboortegemeente

Geboorteland

Adres (indien afwijkend van jeugdige)

Postcode en plaats

Telefoonnumer(s)

E-mail

Heeft moeder ouderlijk gezag

Is moeder verzorgend ouder
Gegevens van vader:

Achternaam en voorvoegsels vader

Voornamen en voorletters

Geboortedatum

Geboortegemeente

Geboorteland

Adres (indien afwijkend van jeugdige)

Postcode en plaats

Telefoonnummer(s)

E-mail

Heeft vader ouderlijk gezag

Is vader verzorgend ouder


Namen/leeftijden andere kinderen in het gezin

Overige verzorgers (indien van toepassing):

Achternaam en voorvoegsels verzorgers

Voornamen en voorletters

Geboortedatum

Adres (indien afwijkend van jeugdige)

Postcode en plaats

Telefoonnummer(s)

E-mail

Heeft verzorger voogdij over jeugdige



Bij aanmelding voor pleegzorg: Is er toestemming door biologische ouder(s)?
Indien cliënt 16+: Is er toestemming van jeugdige?

Reden van de aanvraag:

Voor welke hulpvorm wilt u de cliënt aanmelden?

Hulpvraag

Beschrijf de zorgen die er zijn

Eerste inschatting aard problematiek:
* Primair kind problematiek
* Primair opvoedproblematiek
* Meervoudige problematiek (kind & opvoedproblemen)
* Multiproblematiek (verwevenheid problemen op vele gebieden)

Overige documenten toevoegen, zoals bijvoorbeeld:
“bepaling jeugdhulp, beschikking rechtbank, beschikking gemeente"

