
Aanmeldformulier wijkteam Albrandswaard  
 - versie 11 maart 2015 - 

1. Wilt u het formulier duidelijk en leesbaar invullen? Bij voorkeur digitaal. 
2. Op basis van uw informatie zal bespreking in het betreffende wijkteam plaatsvinden.
3. Uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de aanmelding neemt een professional van 

het wijkteam contact met u op. 
4. Het formulier graag terugsturen (via mail) naar de secretaresse wijkteam 

Albrandswaard  : h.schutte@bar-organisatie.nl
5. Bij voorbaat dank. 

Datum aanmelding: 25-03-2015 Door ouder of professional: Mevr. A. de 
Bakker, huisarts i.o. met moeder. Beide 
ouders akkoord met aanmelding.

Cliëntgegevens : 

Naam : Jan Timmers
Geboortedatum: 03-12-2001
Adres: Molenkade 1
Postcode: 1234 AB
Woonplaats: Rhoon
Telnr. Thuis : 010-98765432
Tel nr. Mobiel: 06-12345678

School: Dalton Lyceum Barendrecht, VWO2

Constatering/probleemstelling/hulpvraag – 
duidelijk omschreven! 
Jan is een jongen van 13 jaar en zit in VWO-2. 
Ouders  liggen  al  enkele  jaren  in  een 
vechtscheiding. Jan woont deels bij moeder en 
deels bij  vader.  Vader is vorig jaar zijn baan 
kwijt  geraakt  en  kampt  nu  met  schulden. 
Sinds een jaar gaat het niet zo goed met Jan. 
Hij  kan zich op school  moeilijk  concentreren 
en is snel afgeleid. Zijn schoolprestaties lijden 
er onder. Het is nog maar de vraag of Jan over 
gaat.  Zowel  op  school  als  thuis  is  Jan  snel 
boos. Er zijn regelmatig hevige ruzies tussen 
Jan en zijn vader. Moeder is ten einde raad; ze 
weet niet wat ze met Jan aan moet. 

Sinds  kort  woont  oma  (moeder  van 
moederskant)  in  huis  bij  moeder.  Ze  is 
hulpbehoevend,  weduwe  en  heeft  eigenlijk 
zorg nodig. Moeder is nu mantelzorger. 

Cliënt (> 18 jaar) – 

Akkoord met inbreng en bespreking in 
wijkteam: 

N.v.t
 

Cliënt (> 12 - < 18 jaar ) en  
ouders / verzorgers : 

Akkoord met inbreng en bespreking in 
wijkteam: 

JA / NEE *

Gezinssituatie:

 - Alleenstaand          JA / NEE * 
 - Gehuwd                 JA / NEE * 
 - Gescheiden            JA / NEE * 
 
In geval van een cliënt onder de 18 jaar; 
wilt u aangeven wie het ouderlijk gezag 
heeft?  
Beide ouders.

Eerdere hulpverlening: 
Geen.

Overig:

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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