
Datum 23 december, 2021

Met dit formulier vraagt u een Maatwerk Signaalbudget aan omdat het toegekende signaal-
budget niet (meer) passend is bij de zorg die noodzakelijk is voor jeugdige en/of gezin.

In een aantal situaties is het niet nodig dit formulier in te vullen:
 Is de zorg gewijzigd omdat er hulpvragen zijn op andere levensdomeinen die het

gezin niet zelfstandig kan oplossen en is de verwijzing niet gelopen via de Lokale
Toegang of GI?
Neem contact op met de Lokale Toegang voor het opstellen van een Perspectief-
plan.

 Is het signaalbudget voldoende voor het volledige traject, maar redt u het niet om
de zorg binnen de toegekende periode af te sluiten?
U kunt een verlenging van het besluit aanvragen met een Jw317.

Vul het formulier volledig in en stuur het formulier samen met het behandel- en/of begelei-
dingsplan op naar jeugdhulp@amstelveen.nl. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen.
Wanneer er meer informatie nodig is, wordt er contact met u opgenomen.

A. Algemene gegevens

Datum

Ingevuld door

Functie

Zorgaanbieder

Jeugdige

BSN

Toewijzingsnummer
Indien bekend

Verwijzer

Bij een GI-verwijzing hoeft deel B niet ingevuld te worden.

Heeft u toestemming van de jeugdige en/of ouders om informatie te delen? Ja/Nee*

Bij Nee, is er een OPT-out verklaring aanwezig? Ja/Nee*
*doorhalen wat niet van toepassing is

Bij een OPT-out verklaring hoeft deel B niet ingevuld te worden.
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B. Inhoudelijke vragen

1. Geeft een omschrijving van de hulpvraag van de jeugdige en/of gezin bij de start
van de hulpverlening. Denk aan: aanleiding aanmelding, gezinssituatie, opgroei- en
opvoedingsproblemen, psychische problemen en of stoornissen.

Vraagt u bij de start van een hulptraject een Maatwerk Signaalbudget aan?
Ga door naar vraag 6

2. Wat is er in de situatie/hulpvraag van de jeugdige en/of gezin gewijzigd ten aanzien
van de start van de hulpverlening

3. In hoeverre zijn de bij de start opgestelde doelen behaald?

4. Hoe is er de afgelopen periode gewerkt aan de doelen uit het plan en wat bleek ef-
fectief en wat niet?

5. Welke gebeurtenissen hebben de huidige situatie beïnvloed?

6. Wat maakt dat de doelen niet binnen het signaalbudget behaald kunnen worden?

7. Aan welke (bijgestelde) doelen gaat gewerkt worden?
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8. Is het traject gericht op herstel of heeft het een duurzaam karakter?

9. Wat is de verwachte looptijd van de ambulante hulp?

10. Bijzonderheden?

C. Bewezen effectieve interventie

Uitgangspunt is dat er gewerkt wordt met bewezen effectieve interventies, zoals vermeld in
de databanken van het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie of Trimbos. Het inzetten van
een niet bewezen effectieve interventie kan alleen na overleg en toestemming van de ge-
meenten. Het is niet toegestaan om bewezen niet effectieve interventies in te zetten.

Is de zorg die u inzet of wilt inzetten bewezen effectief?    Ja/Nee*
*doorhalen wat niet van toepassing is

Waaruit blijkt dat?

Om toestemming te vragen is een formulier beschikbaar. Deze kunt u vinden op de sites
www.zorgomregioamsterdam.nl, www.amstelveen.nl en www.aalsmeer.nl.
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D. Voorstel maatwerk signaalbudget

Invulinstructie:
Is het traject gericht op herstel? Vermeld dan de kosten voor het hele traject.
Heeft het traject een duurzaam karakter? Vermeld dan de kosten per jaar.
Wij verzoeken u rekening te houden met factoren die invloed kunnen hebben op het zorg-
traject, zoals bijvoorbeeld vakanties.

Product Eenheid Tarief Aantal per week Kosten per traject/jaar*

Integrale ambulante
jeugdhulp

Uur

Persoonlijke Verzorging Uur

Behandeling Groep Dagdeel

Begeleiding Groep Dagdeel

Daghulp Dagdeel

Maatwerk Signaalbudget per traject/jaar*

*doorhalen wat niet van toepassing is


