Gezinsplan Zuid Limburg

Datum:20-02-2020

Basis gezinsgegevens en betrokkenen
VOORNAAM/ACHTERN
AAM

Geboortedatum

BSN

Telefoon

Mail

ADRES (postcode,
woonplaats)

School:

< 18 jaar Jeugdarts:

Bijzonderheden
Relatie tussen betrokkenen
Denk aan vermelden
gezag indien jeugdige
minderjarig is.

1
2
3
4
5
6
Huisarts

Toestemming uitwisseling gegevens met huisarts
ja/nee
Startdatum gezinsplan:

Adres en telefoonnummer huisarts

Toestemming uitwisseling gegevens met jeugdarts
ja/nee
Evaluatiedata:

Datum einde gezinsplan:

Naam regisseur:
Telefoonnummer:
Mailadres:

Pagina 1 van 5

Gezinsplan Zuid Limburg

Datum:20-02-2020

Sociaal netwerk: gezins- of familieleden buiten het huishouden, buren en vrienden
Naam:

Relatie:

Adres

Telefoon

E-mail

Bereikbaar/bijzonderheden

Betrokken organisaties/samenwerking
Organisatie

Naam medewerker

Adres

Telefoon

E-mail

Bereikbaar/bijzonderheden
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Doelenmatrix
Uitleg: Kruis de doelen aan die van toepassing zijn. Maak de aangekruiste doelen bij het onderdeel SMART doelen specifiek.
Resultaatgebieden Doelen
Naam
X
Subdoelen
gezinslid
Zelfredzaam

Financiën
Financiële zelfredzaamheid en in
staat het geld te beheren

Dagelijkse activiteiten
Jeugdige en /of ouders/verzorgers
heeft voldoende regelvermogen,
besluitvaardigheid en initiatief om
zelfregie en dagstructuur en gezonde leefstijl te ontwikkelen en te
behouden.
Meedoen

Zinvolle daginvulling
De regel is naar school, tenzij.
Waarbij tenzij afgestemd wordt
met leerplicht
Sociaal netwerk

Maatschappelijke participatie

A. Er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar om gezond op te kunnen groeien
B. De jeugdige en/of ouders/verzorgers kan zelf de administratie en het beheer van geld uitvoeren.
C. De jeugdige en/of ouders/verzorgers kan met ondersteuning de administratie en het beheer van geld op orde houden.
D. Schulden zijn stabiel en uitgavenpatroon is passend bij de situatie
A. De jeugdige en/of ouders/verzorgers kan zelf alle dagelijkse activiteiten organiseren en
overzicht en structuur aanbrengen.
B. De jeugdige en/of ouders/verzorgers organiseert met ondersteuning de algemene dagelijkse activiteiten.

C. Voorkomen dat de jeugdige en/of ouders/verzorgers de uitvoering van de algemene dagelijkse activiteiten niet meer organiseert.
A.
B.
C.
D.

De jeugdige volgt zelfstandig onderwijs.
De jeugdige volgt, met ondersteuning, onderwijs.
De jeugdige volgt deeltijdonderwijs i.c.m. behandeling
De jeugdige heeft dagbesteding in een veilige en adequate omgeving, waarmee de thuissituatie wordt ontlast.
A. De jeugdige en/of ouders/verzorgers hebben zelf een sociaal netwerk
B. De jeugdige en/of ouders/verzorgers kunnen met ondersteuning een sociaal netwerk opbouwen en onderhouden (passend bij de ontwikkelingsfase van de jeugdige)
C. Er dient te worden voorkomen dat de jeugdige en het gezin geïsoleerd raakt.
A. De jeugdige neemt zelfstandig deel aan maatschappelijke activiteiten, passend bij de ontwikkelingsfase
B. De jeugdige kan met ondersteuning zelfstandig deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, passend bij de ontwikkelingsfase
C. Er dient te worden voorkomen dat de jeugdige sociaal geïsoleerd raakt
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Veilig

Gezond

Datum:20-02-2020

Veilig opgroeien (wonen)
Als de veiligheid in het geding is,
dan pas wordt gekeken of een jeugdige elders moet verblijven dan zijn
thuis.

A. Ouders/verzorgers kunnen zelfstandig een veilig en gezond opgroeiklimaat voor de jeug-

Dagelijks functioneren

A.

dige organiseren

B. Ouders/verzorgers kunnen met ondersteuning een veilig en gezond opgroeiklimaat voor
C.
D.

B.
C.
Middelengebruik
Dit zijn alle middelen zoals drugs,
gaming, alcohol etc

A.
B.
C.
D.

de jeugdige organiseren
De jeugdige heeft (tijdelijk) een gezond en veilig opgroeiklimaat buiten het gezin
De jeugdige kan zelfstandig wonen
Jeugdige en/of ouders/verzorgers is in staat om in zijn dagelijks functioneren zelf om te
gaan zijn lichamelijke of geestelijke problemen en/of zijn verstandelijke beperking
Jeugdige en ouders/verzorgers kan met ondersteuning omgaan met zijn lichamelijke en
geestelijke problemen en/of zijn verstandelijke beperking
Er dient te worden voorkomen dat de lichamelijke of geestelijke problemen en/of verstandelijke beperking van de jeugdige een gevaar oplevert voor zichzelf of anderen.
De jeugdige heeft zijn middelengebruik volledig beëindigd.
Jeugdige is in staat om, ondanks zijn middelengebruik, zelfstandig te functioneren, zelfredzaam te blijven en te participeren
Jeugdige kan, met ondersteuning, ondanks zijn middelengebruik, zelfstandig blijven functioneren en participeren
Er dient te worden voorkomen dat het middelengebruik van de jeugdige een gevaar oplevert voor zichzelf of zijn omgeving

Pagina 4 van 5

Gezinsplan Zuid Limburg

Datum:20-02-2020

SMART Doelen
Probeer de doelen zo duidelijk mogelijk te maken: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
Resultaatgebieden

Doelen /Aandachtgebied

Zelfredzaam

Financiën

Dagelijkse activiteiten

Meedoen

Zinvolle dag invulling

Sociaal netwerk

Maatschappelijke participatie
Veilig

Veiligheid in en om huis

Gezond

Dagelijks functioneren

Middelengebruik

Naam
zinslid

ge-

Subdoelen
Letter
onderdeel
matrix
-

Concrete doelen (SMART)

Door wie?

Startdatum
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Wanneer
klaar?

Doel behaald?
Ja/ Nee

