Beste …...............................................

Dit is het vastgestelde perspectiefplan met daarin de afspraken die wij hebben gemaakt.
Als er specialistische jeugdhulp nodig is, is dat in dit perspectiefplan vastgelegd. De zorgaanbieder heeft
dit perspectiefplan nodig en zal daar bij aanmelding naar vragen.
Bewaar het dus goed!

Met vriendelijke groet,
……………………………………………………
functie: ouder- en kindadviseur/ jeugdverpleegkundige/ jeugdarts/ jeugdpsycholoog
telefoonnummer:
e-mailadres:
datum:

Mailen
Indien gewenst kan dit plan ook naar u gemaild worden. Wij maken u erop attent dat u zelf verantwoordelijk
bent voor de veiligheid van uw eigen emailadres.

Beste …...............................................
Vandaag hebben wij elkaar gesproken.
Wij hebben opgeschreven welke informatie van belang is. Wilt u dit nalezen en, indien mogelijk,
bespreken met uw kind en andere gezinsleden? In ons volgende gesprek komen we hierop terug.
Wij hebben afgesproken dat u, ter voorbereiding op het volgende gesprek, de onderwerpen op de
volgende bladzijde doorneemt. Als het mogelijk is, bespreek deze onderwerpen dan ook met uw kind
en/of andere gezinsleden.

Met vriendelijke groet,
……………………………………………………

functie: ouder- en kindadviseur/ jeugdverpleegkundige/ jeugdarts/ jeugdpsycholoog
telefoonnummer:
e-mailadres:
datum:

Mailen
Indien gewenst kan dit plan ook naar u gemaild worden. Wij maken u erop attent dat u zelf verantwoordelijk
bent voor de veiligheid van uw eigen emailadres.

Aanmeldgegevens
Jeugdige
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
BSN
Geslacht
Aanspreekvorm
Telefoonnummer
E-mailadres
School

Gezinsleden
Naam
Geboortedatum
BSN
Telefoonnummer
E-mailadres
Rol in gezin
Gezag

☐ Ja

☐

Nee

Ja

☐

Nee

Naam
Geboortedatum
BSN
Telefoonnummer
E-mailadres
Rol in gezin
Gezag

Naam
Geboortedatum
BSN
Telefoonnummer

☐

E-mailadres
Rol in gezin
Gezag

☐

Ja ☐

☐

Ja ☐

Nee

Naam
Geboortedatum
BSN
Telefoonnummer
E-mailadres
Rol in gezin
Gezag

Nee

Startvragen: reden van aanmelding
In dit deel geeft u, als het kan samen met uw gezinsleden, een korte toelichting op uw reden van aanmelding.
We nemen dit samen door en vullen aan als dat nodig is.
Wat is de reden dat u bij ons bent gekomen. Sinds wanneer speelt dit?

Wat maakt dat u op dit moment hulp zoekt?

Wat gaat er goed?

Wat wilt u bereiken? Wat wilt u anders?

Wat heeft u eerder geprobeerd en hoe is dat gegaan?

Wat speelt volgens u een belangrijke rol in het ontstaan van deze situatie?

Maakt u zich zorgen om de (emotionele) veiligheid van uw kind en/of een van uw gezinsleden?
☐

Ja ☐

Nee

Overig
(wat zou nog meer van belang kunnen zijn?)

Vraagverheldering - Leefgebieden
In dit deel brengen we samen met u in kaart wat er bij u (uw gezin) speelt op verschillende leefgebieden. Wat
vindt u dat goed gaat, waar bent u tevreden over en wat wilt u graag veranderen?
Ontwikkeling & opvoeding
(sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind, gedrag thuis en op school, uw visie op opvoeding, normen en waarden
binnen het gezin)

Thuissituatie
(hoe zijn de onderlinge relaties in het gezin, gezinsvorm, religie,..)

School & dagbesteding
(dagbesteding ouders en kinderen, school, contact met leraren/docenten)

Sociale contacten
(belangrijke personen in uw netwerk, omgang met leeftijdsgenoten, relatie met familie)

Vrije tijd & sport
(activiteiten die als gezin worden ondernomen, sporten, sociale activiteiten, hobby’s)

Lichamelijke & geestelijke gezondheid
(eten, slapen, ziekte, medicatie, allergieën, somberheid/depressie, verslavingen)

Seksualiteit ,
(passend bij ontwikkelingsfase, vragen, eigen problematiek ouder)

Financiële situatie
(inkomen, schulden)

Vraagverheldering - overig
Levensgebeurtenissen
(belangrijke gebeurtenissen zoals verhuizingen, geboorten, echtscheidingen, ziekte, verlies)

Belangrijke aanvullende informatie
(waaronder concrete beschrijving klacht in gedrag, duur, ontstaansgeschiedenis, etc.)

Eerdere hulpverlening
(onderzoeksresultaten (indien van belang het verslag zelf als bijlage opnemen), ervaringen, contactgegevens
betrokken hulpverleners, contact met huisarts, ook: eerdere inzet vanuit een Ouder- en Kindteam)

Analyse/ samenvatting
Maak gezamenlijk een analyse/samenvatting van de inzichten en de samenhang. Wat heeft de vraagverheldering
aan inzicht opgeleverd over de startvragen van jeugdige en/of ouder ?

Plan maken
Resultaten Wat wilt u bereiken? Indien nodig aangevuld met toelichting
1

2

3

4

5

Afspraken Wie gaat aan welk resultaat/resultaten werken, wie gaat wat doen en hoe wordt er onderling
afgestemd om het geheel aan resultaten te bereiken?
Afspraak

1

2

3

Wie

Contactgegevens

4

5

Met wie wordt informatie gedeeld (bv huisarts, school,...) en op welke manier?
Als
blijft
MetOuder- en Kindteam ook actief Informatie

Als er specialistische jeugdhulp nodig is
Besluit
Algemene omschrijving zorgprofiel

Codering zorg
Datum besluit

Gegevens zorgaanbieder
Zorgaanbieder
Motivatie keuze
Contactpersoon
Telefoonnummer
emailadres

Afspraken zorgaanbieder – jeugdige/gezin – medewerker Ouder- en Kindteam
O.a. over manier en datum van overdracht, overdracht van perspectiefplan/verwijsinformatie, informatie-uitwisseling
en afspraken afstemming als Ouder- en Kindteam ook actief blijft.
1
2
3
4

Voor akkoord
Naam jeugdige

Datum+ Handtekening jeugdige

Naam ouder(s)

Datum + Handtekening ouder(s)

Naam medewerker Ouder- en Kindteam

Datum + Handtekening medewerker Ouder- en Kindteam

functie:
telefoonnummer:
e-mailadres:

Besluit
Staat er in het besluit dat uw kind recht heeft op specialistische jeugdhulp? Dan wordt deze hulp voor u
betaald. Let op: dit geldt alleen voor door de gemeente Amsterdam ingekocht hulp bij gecontracteerde
zorgaanbieders.
Een overzicht van de gecontracteerde zorgaanbieder kunt u vinden op ikzoekjeugdhulp.nl.
Persoonsgebonden Budget
Wilt u een Persoonsgebonden budget (Pgb) aanvragen? Stuur dan dit perspectiefplan en het ingevulde
Pgb-plan, naar de Ouder- en Kindteams, t.a.v. Loket, Professor Tulpstraat 17, 1018 GZ Amsterdam, of
neem contact op via e-mail pgb@oktamsterdam.nl of telefonisch: 06- 22715012. Het Pgb-plan vindt u op
www.oktamsterdam.nl.
Bent u het niet eens met het besluit?
Bespreek dit dan met het Ouder- en Kindteam. Komt u er samen niet uit dan kunt u bezwaar maken bij
de gemeente Amsterdam. U doet dit door binnen zes weken na ondertekening van dit perspectiefplan
een brief te sturen aan: Burgemeester en wethouders van Amsterdam, Afdeling Juridische Zaken,

Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam. In deze brief zet u uw naam, adres, telefoonnummer,
burgerservicenummer en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. Onderteken de brief en
vermeld de datum waarop u het bezwaar verstuurt.
Mailen
Indien gewenst kan dit plan ook naar u gemaild worden. Wij maken u erop attent dat u zelf
verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw eigen emailadres.

