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De Gelderse bepaling jeugdhulp – definitieve versie 

De Gelderse bepaling Jeugdhulp – (  het nieuwe format) 

                                                                                                            

Voor en achternaam client  Minderjarige 

Geboorte datum dd-mm-jjjj 

BSN - nummer 123456789 

Maatregel (V)OTS / (vo)Voogdij / JR  

Rechtbank Gelderland, Arnhem 

Ingangsdatum maatregel  dd-mm-jjjj 

Einddatum maatregel dd-mm-jjjj 

Volgens woonplaatsbeginsel vallende onder uw 
gemeente: 
 
vallend onder gemeente 

Gelderse gemeente (automatisch vanuit 
Wijz) 

Betrokken GI GI 

Naam betrokken GI medewerker Medewerker 

Email adres  @.nl 

Telefoonnummer  06 

Medewerker gemeentelijk domein / lokaal team Jeugdconsulent 

Mail adres  @.nl 

Telefoonnummer  
 
 

06 

 

Na overleg op dd-mm-jjjj tussen bovenstaande GI medewerker en de lokaal team medewerker is de 

in te zetten jeugdhulp voor de minderjarige besproken op de volgende onderwerpen: zorgcategorie, 

verfijning van de zorgcategorie, duur, omvang en evaluatiemomenten.  

Bovengenoemde GI bepaalt dat jeugdhulp opgenomen in deze bepaling voor de minderjarige 

aangewezen is: 

Tekst :  Voorbeeld pleegzorg – zie memo met toelichting   

 

In de verfijning van deze zorgcategorie wordt gedacht aan: 

Tekst: Voorbeeld In de verfijning van pleegzorg gedacht aan een pleeggezin gespecialiseerd in 

hechtingsproblematiek. In de verfijning van ambulante zorg wordt gedacht aan een vorm van 

traumabehandeling – zie memo met toelichting  

 

 

 

Aansluitend op hetgeen is afgestemd zal de jeugdhulp gelden voor de duur van: 

Tekst: Voorbeeld voor de duur van de maatregel  – zie memo met toelichting  
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Optioneel: 

Tekst: Voorbeeld langer dan de maatregel namelijk voor de duur van ...– zie memo met toelichting  

 

In geval van Voogdij: 

Aansluitend op hetgeen is afgestemd zal de voorziene einddatum van de jeugdhulp:  

Tekst: Voorbeeld 31-12-2023 – zie memo met toelichting  

 

 

 

 

De jeugdhulp kent een totale (geschatte) omvang van: 

Tekst: Voorbeeld  traumabehandeling in totaal 30 uren - zie memo met toelichting  

 

 

De volgende evaluatiedatum is vastgesteld:  

Tekst: dd-mm-jjjj - zie memo met toelichting  

 

 

 

 

 

Naam GI - medewerker 

Automatisch invul veld - zie memo met toelichting  

 

 

Handtekening GI - medewerker 

Digitale handtekening – zie memo met toelichting  

 

 


