FAMILIEGROEPSPLAN
Met dit formulier kunt u zelf een plan maken om te zorgen dat het beter gaat met uw kind en/of uw
gezin. Het formulier helpt u belangrijke gegevens over uw gezin te ordenen, zodat duidelijk wordt wat
uw gezin zelf kan of al heeft gedaan en waar nog zorgen over zijn. U kunt dit plan gebruiken bij
gesprekken die u heeft over uw kind / uw gezin met de gids Jeugd van de gemeente, maar ook met
school, andere hulpverleners, enzovoorts.
U hoeft niet alles in te vullen. Het is uw plan en u kunt het gebruiken zoals u wilt. U mag zelf kiezen in
welke vorm u uw verhaal doet. Laat u ons vooral weten welke informatie volgens u van belang is. Voor
de gemeente is het in elk geval van belang om de gegevens uit deel 1 te hebben. Vult u dat deel
daarom alstublieft volledig in. Vergeet u ook niet uw handtekening te zetten op de laatste bladzijde?
Nadat u het familiegroepsplan heeft opgestuurd, zal een van de gidsen Jeugd contact met u opnemen
om met u verder te praten over wat er speelt in uw gezin. Het kan ook zijn dat een medewerker van de
administratie contact met u opneemt om een afspraak in te plannen met een van de gidsen Jeugd.
De gids Jeugd zal overleggen met de personen die het gezag hebben over het kind / de kinderen in
uw gezin. Vaak zal de gids ook in gesprek willen met uw kind(eren). In de meeste gevallen zal de gids
daarnaast nog willen overleggen met andere mensen, bijvoorbeeld de mentor of de intern begeleider
van school, de huisarts, of hulpverleners die al eerder met uw gezin gewerkt hebben. Dit overleg vindt
alleen plaats als het nodig is om u zo goed mogelijk op weg te helpen. De gids Jeugd zal u altijd
vertellen met wie zij* wil overleggen en waarover. Als u niet wilt dat de gids met uw kind of de huisarts
spreekt, laat dit dan weten aan de gids. U maakt dan samen met de gids afspraken hierover.
Na het gesprek met de gids Jeugd zijn er verschillende uitkomsten mogelijk:
De gids Jeugd zal altijd kijken of zij u in één of een aantal gesprekken op weg kan helpen om zelf de
situatie te verbeteren. Daarbij zal zij u, waar nodig, helpen om mensen uit uw omgeving (uw familie,
buren, vrienden, etc) om hulp te vragen.
Als u er zelf of met hulp van uw omgeving niet uit komt, kan de gids Jeugd u wegwijs maken binnen
het hulpaanbod van de gemeente Dronten. In die gevallen kan de uitkomst zijn dat u gebruik maakt
van bijvoorbeeld hulp van een vrijwilliger, of van een van de maatschappelijke organisaties van De
Meerpaal. Dit noemen we “voorliggende voorzieningen”.
Natuurlijk kan het ook zo zijn dat de situatie zo ernstig is, dat u daar zelf, of met hulp van uw
omgeving, of met een voorliggende voorziening, onmogelijk uit kunt komen. Soms is dat meteen
duidelijk, maar soms is daar ook wat onderzoek voor nodig. In die gevallen zal de gids Jeugd u
verwijzen naar een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder, die uw kind en/of uw gezin verder gaat
helpen.

______________________
* waar “zij” staat, lees ook: “hij”.

DEEL 1
Vult u hieronder in wie dit familiegroepsplan heeft opgesteld. Dit zijn ook de personen
die het familiegroepsplan ondertekenen op de laatste bladzijde.
Dit familiegroepsplan is gemaakt door:

Vertel hieronder in uw eigen woorden waarom u contact heeft opgenomen met de
gemeente.

Ons gezin bestaat uit:
(denk aan: vader van het kind waarvoor hulp gevraagd wordt, moeder van het kind
waarvoor hulp gevraagd wordt, eventuele stiefouder(s), (half/stief/pleeg)broertjes en –
zusjes, overige inwonende personen)

Hieronder kunt u de gegevens van uw kind(eren) vermelden.
Naam van het kind waarvoor u hulp vraagt:
BSN:
Geboortedatum:
Mijn kind woont op een ander adres dan waar hij/zij ingeschreven staat. Het woonadres van
mijn kind is:

Naam kind (2):
BSN:
Geboortedatum:
Mijn kind woont op een ander adres dan waar hij/zij ingeschreven staat. Het woonadres van
mijn kind is:

Naam kind (3):
BSN:
Geboortedatum:
Mijn kind woont op een ander adres dan waar hij/zij ingeschreven staat. Het woonadres van
mijn kind is:

Naam ouder/verzorger 1:
BSN:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Heeft u het gezag over het kind/
de kinderen?

☐ JA, eenhoofdig gezag ☐ JA, gezamenlijk gezag
☐ NEE

Naam ouder/verzorger 2:
BSN:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Heeft u het gezag over het kind/
de kinderen?

☐ JA, eenhoofdig gezag ☐ JA, gezamenlijk gezag
☐ NEE

Als u niet het (eenhoofdig) gezag heeft, geeft u dan hieronder aan wie het gezag
heeft. Vermeldt u in elk geval de naam en contactgegevens (telefoonnummer of emailadres) van deze persoon of personen.

Hieronder kunt u de gegevens van overige gezinsleden invullen (denk aan
stiefouder(s), overige inwonende personen). Vermeldt u in elk geval de naam van
deze personen en hun rol in het gezin.

DEEL 2
Hieronder kunt u beschrijven hoe het gaat met uw gezin. Tenzij anders aangegeven
kunt u hierbij uitgaan van het kind waarvoor u hulp vraagt.

Mijn kind kan goed….

Mijn kind heeft moeite met…..

Ik kan / wij kunnen als ouder(s) mijn/ons kind helpen door….

Ik heb / wij hebben moeite met…..

Gaat uw kind naar school of de peuterspeelzaal?

☐ JA

☐ NEE

☐ JA

☐ NEE

Zo ja, naar welke peuterspeelzaal of school gaat uw kind?
☐ Aan boord
☐ Aquamarijn
☐ De Branding
☐ De Dukdalf
☐ De Duykeldam
☐ De Flevosprong
☐ De Golfslag
☐ De Klimboom
☐ De Schakel
☐ De Schatkamer
☐ De Tamarisk
☐ De Toekomst
☐ De Wingerd
☐ De Zevensprong
☐ De Zonnewijzer
☐ SBO De Driemaster
☐ Het Compas / Christiaan Huygens
☐ Ichtus College
☐ Almere College
☐ Anders, namelijk: ………………………..
In welke klas zit uw kind?
(Bij kinderen van vijf jaar of ouder die niet naar school gaan):
Heeft uw kind een ontheffing van de leerplicht?

Zijn er vragen of problemen rondom de peuterspeelzaal of
school?
Hieronder kunt u als u dat wilt een toelichting geven:

Hieronder benoemen wij een aantal onderwerpen. Kunt u per onderwerp
aangeven wat goed gaat en waar zorgen over zijn?

Persoonlijke verzorging (wassen, aankleden, naar het toilet gaan, etc)

Omgaan met emoties

Omgaan met leeftijdsgenoten

Vrijetijdsbesteding

Anders, namelijk:

Hieronder kunt u als u dat wilt een toelichting geven:

Heeft uw kind een beperking of is bij uw kind een diagnose gesteld?
☐ NEE
☐ JA, namelijk:
datum diagnose:
Hieronder kunt u als u dat wilt een toelichting geven:

Is bij uw kind al eens een IQ-test afgenomen?
☐ NEE
☐ JA, uitslag test:
datum uitslag:
Hieronder kunt u als u dat wilt een toelichting geven:

Geeft u het hieronder aan als bij een ander gezinslid al eens een diagnose is gesteld
en/of een beperking is vastgesteld.

Maakt uw kind of iemand anders binnen uw gezin nu gebruik van hulpverlening?
Geeft u dan hieronder in elk geval aan:
- Wie de hulp krijgt
- Om wat voor soort hulp het gaat
- De naam van de hulpverlener
- Vanaf wanneer de hulp is ingezet

Heeft uw kind of iemand anders binnen uw gezin in het verleden gebruik gemaakt van
hulpverlening?
Geeft u dan hieronder in elk geval aan:
- Wie de hulp kreeg
- Om wat voor soort hulp het ging
- De naam van de hulpverlener
- Van wanneer tot wanneer de hulp is ingezet

DEEL 4
Welke hulp of ondersteuning heeft uw kind / uw gezin volgens u nodig? Als mensen
in uw omgeving u zouden kunnen helpen, dan kunt u dat hieronder aangeven.

Zijn er voorwaarden waaraan deze hulp of ondersteuning moet voldoen? U kunt het
hier aangeven als u graag wilt dat de hulp bijvoorbeeld rekening houdt met uw
levensovertuiging, maar ook als de hulp op bepaalde tijdstippen noodzakelijk is, of
als samenwerking met andere hulpverleners in uw gezin van belang is.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

ONDERTEKENING
Het familiegroepsplan wordt ondertekend door de persoon of personen die het hebben
opgesteld. Meestal zijn dat de ouders/verzorgers.

Handtekening:

Handtekening

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:

