
Voorbeeld 9 Aanmeldformulier gesloten jeugdhulp vrijwillig kader 

Aanmeldformulier gesloten jeugdhulp Vrijwillig Kader 

Dit formulier dient – met de relevante bijlagen- door de casemanager bij voorkeur gemaild te 
worden aan: (mailadres)  
Faxen svp. alleen als een mailmogelijkheid ontbreekt: (faxnummer) 

COÖRDINATIEPUNT GESLOTEN JEUGDHULP REGIO (naam) 

Telefoonnummer coördinatiepunt:(bij voorkeur meer dan 1 nummer vermelden) 
Adres coördinatiepunt: (adres) 

URGENTIE: In te vullen door het coördinatiepunt.  

De coördinator gesloten jeugdhulp is van mening dat sprake is van verhoogde urgentie op grond van: 
…
(ingeval van urgentie moet het ondertekende verzoekschrift worden meegezonden) 

NB. Uitsluitend volledig ingevulde formulieren die zijn voorzien van de benodigde bijlagen zullen 
in behandeling worden genomen. 

Bij aanmelding voor gesloten jeugdhulp moeten de volgende gegevens bijgevoegd worden: 
a. de machtiging gesloten jeugdhulp b. ingeval van urgentie een ondertekend verzoekschrift;
 Verleningsbeslissing van de betreffende gemeente.; 
 Achtergrond informatie. Bijvoorbeeld: Raadsrapportage, Melding Veilig Thuis; 
 een IQ-test indien gevraagd wordt om een LVG-plek; 

Gegevens aanvrager, kader 

Aanvrager 
Organisatie/ Gemeente : 
Adres  : 
Postcode : 
Telefoon/fax  : 
casemanager   : 
E-mail   : 

Kader 
Machtiging gesloten jeugdhulp 
/ondertekend verzoekschrift:  Geldig van tot 

Eerdere aanmeldingen? 
 1e aanmelding 
 Hernieuwde aanmelding 
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Gegevens jeugdige 
 
1. Naam    :       

Voornamen   :       
Burgerservicenummer (mits er identificatie/verificatie heeft plaatsgevonden): 

      Geboortedatum   :       
      Geboorteplaats   :       
      Geslacht    :  jongen meisje 
      Nationaliteit   :       
      Verblijfsstatus   :  verblijfsvergunning  lopende procedure   Anders: … 
      
      Stand van zaken bij lopende procedure:       
 
2. Thans verblijvend, sinds d.d. :       

        thuis bij ouders  (netwerk) pleeggezin  
        residentiële voorziening, namelijk:       
        anders namelijk:       
Adres    :       
Woonplaats   : 
 
Adres Juridische Ouders: 
 

3. Strafrechtelijk verleden:   nee   ja 
 
4.  Eerdere plaatsingen in de (gesloten) jeugdhulp :  nee   ja 

(naam inrichtingen; data; duur; plaatsingstitel)  
-       
-       
 

Problematiek 
 
Korte beschrijving van de situatie: 
 
 
 
 
 
Indien van toepassing specifieke bijzonderheden: 
 
 
 
      
 
Eerste voorkeur van plaatsing: (Altijd invullen): 
 
      
 
Tweede voorkeur van plaatsing: (Altijd invullen): 
 
 
 
Indien van toepassing specifieke omstandigheden die van invloed zijn op het aanbieden van een 
plaats op het gebied van: 

 LVG   
 “12 min” 
 Zeden 
 Verslavingsproblematiek en soort 
 Specifieke omstandigheden en extra toezicht 
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 Zwanger en uitgerekende bevallingsdatum 
 Agressi 

 
Onderstaande categorisering in te vullen door  coördinatoren gesloten jeugdhulp. 
 
Categorisering plaatsing jeugdigen in gesloten jeugdhulpinstellingen 
 
1.  slachtoffers van gedwongen prostitutie (inclusief slachtoffers loverboy’s); 
2.  slachtoffers van een seksueel misdrijf; 
3.  slachtoffers van geestelijke of lichamelijk mishandeling; 
4.  bescherming ter voorkoming van verdere escalatie tegen zichzelf; 
5.  dreiging in de situaties 1 t/m 4 te geraken; 
6.  politiebemoeienis ter voorkoming van verdere escalatie van geweld van de  
          jeugdige tegen zijn/haar directe omgeving en waarin is afgezien van aangifte en  
          strafrechtelijke vervolging wegens bloedverwantschap of angst voor represailles 
7.  bescherming ter voorkoming verdere escalatie tegen directe omgeving. 
     
___________________________________________________________________________ 
Voor intern gebruik bij Coördinatiepunt (naam): 

 Datum compleet:      
 Jeugdige geplaatst 
 Administratief afgehandeld 
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