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Blad  / 
Aanmelding 
bij Jeugdbeschermingsplein
Privacy 
Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Zie Rijksoverheid.nl/persoonsgegevens
Aanmeldingsgegevens
Gegevens aanmelder
(voer de gegevens van deze jeugdige(n) in bij Gegevens Jeugdige)
Gegevens gemelde jeugdige(n)
geslacht
dagbesteding
-
-
Gegevens ouder(s)
geslacht
-
-
gezag
geslacht
-
-
gezag
geslacht
-
-
gezag
geslacht
-
-
gezag
Indien jeugdige(n) niet bij biologische ouder(s) woont, gegevens opvoeder
-
-
Algemeen Protocolmelding
Reden aanmelding
Gegevens broer/zus (niet gemeld)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Beknopte gezinsbeschrijving (Vul kort in wat je weet)
Beschrijf hier kort (in chronologie) wat je weet over de huidige gezins- en woonsituatie, de gezag situatie, de omgangsregeling en het verloop hiervan en relevante gebeurtenissen in de gezinsgeschiedenis. Denk ten aanzien van dit laatste punt aan bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen als geboorten, overlijden, scheiding(en), huwelijken, verhuizingen en (fysieke) escalaties die van invloed zijn geweest op de huidige situatie in het gezin.
Beschrijf hier kort (in chronologie) wat je weet over de huidige gezins- en woonsituatie, de gezag situatie, de omgangsregeling en het verloop hiervan en relevante gebeurtenissen in de gezinsgeschiedenis. Denk ten aanzien van dit laatste punt aan bijvoorbeeld ingrijpende gebeurtenissen als geboorten, overlijden, scheiding(en), huwelijken, verhuizingen en (fysieke) escalaties die van invloed zijn geweest op de huidige situatie in het gezin.
Wat is er aan de hand? (vul zo concreet en feitelijk mogelijk in)
Beschrijf hier de huidige situatie. Hoe gaat het met het gezin en de individuele gezinsleden? Wat zijn de actuele zorgpunten en de actuele sterke punten? Kijk hierbij naar onder andere het functioneren van de gezinsleden in de opvoedsituatie, het sociale netwerk, de vrije tijd en in het onderwijs of werk. Als het een melding van een ongeboren kind betreft, geef dan aan wat de uitgerekende datum voor de bevalling is. Let op: het is belangrijk om te weten waar de door jouw beschreven informatie vandaan komt. Zorg er dus voor dat je aangeeft wie je bronnen zijn. Wees concreet, feitelijk en geef recente informatie. Geef van gedrag/handelen altijd enkele voorbeelden. Werk ook met datums, zodat duidelijk is wanneer e.e.a. zich heeft afgespeeld.Geef concrete, recente informatie over de ontwikkeling van het kind. Betrek hier de informatie van bijvoorbeeld school, CJG etc bij.
Beschrijf hier de huidige situatie. Hoe gaat het met het gezin en de individuele gezinsleden? Wat zijn de actuele zorgpunten en de actuele sterke punten? Kijk hierbij naar onder andere het functioneren van de gezinsleden in de opvoedsituatie, het sociale netwerk, de vrije tijd en in het onderwijs of werk. Als het een melding van een ongeboren kind betreft, geef dan aan wat de uitgerekende datum voor de bevalling is. Let op: het is belangrijk om te weten waar de door jouw beschreven informatie vandaan komt. Zorg er dus voor dat je aangeeft wie je bronnen zijn. Wees concreet, feitelijk en geef recente informatie. Geef van gedrag/handelen altijd enkele voorbeelden. Werk ook met datums, zodat duidelijk is wanneer e.e.a. zich heeft afgespeeld.Geef concrete, recente informatie over de ontwikkeling van het kind. Betrek hier de informatie van bijvoorbeeld school, CJG etc bij.
Hulpverlening(s)geschiedenis (geef een beknopt overzicht van reeds ingezette hulp)
Welke hulpverlening is er in het gezin (geweest) en wat heeft in het verleden gewerkt en wat niet?In dit kopje worden zowel feitelijke gegevens gevraagd als de naam van de instelling die hulp heeft verleend, het soort hulp en de periode waarin de hulp is verleend als informatie over de resultaten van de hulpverlening. Ten aanzien van dit laatste is het wenselijk te weten wat er inhoudelijk bereikt is en wat ertoe heeft bijgedragen dat hulpverlening wel/niet goed van de grond is gekomen. Denk hierbij aan elementen die kunnen wijzen op (het gebrek aan) motivatie van de gezinsleden voor hulp, een beperkte leerbaarheid van (een van de) gezinsleden of hulp die onvoldoende in afstemming met elkaar is geboden. Op basis van deze informatie kan een inschatting gemaakt worden over de noodzaak om hulp binnen drang of dwang kader voort te zetten. Heb je hier zelf al ideeën over, vermeld deze dan in het meldingsformulier. 
Welke hulpverlening is er in het gezin (geweest) en wat heeft in het verleden gewerkt en wat niet?In dit kopje worden zowel feitelijke gegevens gevraagd als de naam van de instelling die hulp heeft verleend, het soort hulp en de periode waarin de hulp is verleend als informatie over de resultaten van de hulpverlening. Ten aanzien van dit laatste is het wenselijk te weten wat er inhoudelijk bereikt is en wat ertoe heeft bijgedragen dat hulpverlening wel/niet goed van de grond is gekomen. Denk hierbij aan elementen die kunnen wijzen op (het gebrek aan) motivatie van de gezinsleden voor hulp, een beperkte leerbaarheid van (een van de) gezinsleden of hulp die onvoldoende in afstemming met elkaar is geboden. Op basis van deze informatie kan een inschatting gemaakt worden over de noodzaak om hulp binnen drang of dwang kader voort te zetten. Heb je hier zelf al ideeën over, vermeld deze dan in het meldingsformulier. 
Zijn er gegevens uit intelligentie-, psychodiagnostisch- of psychiatrisch onderzoek, verslagen van  eerdere hulpverlening?
Belangrijke personen uit het netwerk
Vul hier in welke belangrijke contactpersonen bij het gezin betrokken zijn. Denk hierbij aan personen uit het sociale netwerk. 
Vul hier in welke belangrijke contactpersonen bij het gezin betrokken zijn. Denk hierbij aan personen uit het sociale netwerk. 
Beknopte samenvatting of bijlagen (relevante informatie)
Betrokkene(n)
folder is uitgereikt
melding ontvangen
akkoord met de melding
folder is uitgereikt
melding ontvangen
akkoord met de melding
Jeugdige(n) vanaf 12 jaar
folder is uitgereikt
melding ontvangen
akkoord met de melding
Is er een signaal afgegeven in SISA?
Betrokkenen ontvangen de definitieve melding. Zij kunnen tot 5 werkdagen na ontvangst reageren op de inhoud van het verslag. Hun reactie zal worden toegevoegd aan het verslag. Eventuele nagekomen opmerkingen zullen worden doorgestuurd.
De procedure van de aanmelding bij het Jeugdbeschermingsplein is besproken met de betrokkenen en/of jeugdige
Het is noodzakelijk dat ouders voorafgaand aan de melding op het plein worden geïnformeerd over de melding en de werking van het plein. Neem deze reactie dus op in de melding. Daarnaast wordt de reactie van de ouders meegenomen in de weging over wat de meest wenselijke aanpak is. 
Het is noodzakelijk dat ouders voorafgaand aan de melding op het plein worden geïnformeerd over de melding en de werking van het plein. Neem deze reactie dus op in de melding. Daarnaast wordt de reactie van de ouders meegenomen in de weging over wat de meest wenselijke aanpak is. 
folder is uitgereikt
melding ontvangen
akkoord met de melding
folder is uitgereikt
melding ontvangen
akkoord met de melding
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