Aanvraag Jeugdhulp
gegevens kind
achternaam en voorletters
adres
postcode / woonplaats
telefoonnummer mobiel
telefoonnummer vast
e-mail
BSN
gegevens gezaghebbende ouder(s) / voogd
adres en woonplaats alleen invullen indien anders dan kind
ouder 1 / voogd 1

ouder 2 / voogd 2

naam
adres
postcode / woonplaats
telefoonnummer mobiel
telefoonnummer vast
e-mail
BSN
gegevens huisarts
naam huisarts
telefoonnummer
e-mail
gegevens onderwijsinstelling
naam school
naam contactpersoon
groep / klas
telefoonnummer
e-mail
korte beschrijving van de (thuis)situatie
Denkt u daarbij aan de vragen / zorgen rond uw kind. Denkt u ook aan hoe het met andere gezinsleden
gaat en eventuele zorgen op andere gebieden.

wat is uw vraag?
Waar heeft u hulp bij nodig? Waarmee denkt u zelf te zijn geholpen?

persoonsgegevens
Als aan u een jeugdhulpvoorziening op grond van de Jeugdwet wordt toegekend, verstrekt de
gemeente uw persoonsgegevens aan de leverancier van de voorziening, zoals de zorgaanbieder. Bij
toekenning van een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt de gemeente uw gegevens tevens aan
de Sociale Verzekeringsbank, die uw pgb beheert.
verklaring en ondertekening
Hiermee verklaar ik dat:
- Ik dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld.
- Ik weet dat, bij geconstateerde onjuistheden, verstrekte voorzieningen kunnen worden
teruggevorderd.
- Ik geen gegevens heb verzwegen die kunnen leiden tot het afwijzen van deze aanvraag.
- Ik weet dat de gemeente bevoegd is informatie op te vragen bij school op grond van de Jeugdwet.
- Ik weet dat de gemeente mijn gegevens opslaat en verwerkt voor de uitvoering van de Jeugdwet.
Op mijn gegevens zijn de regels van de Jeugdwet en e Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als deze door de gezaghebbende ouder(s)
en / of voogd is ondertekend. Ondertekening door uw kind is verplicht vanaf 16-jarige leeftijd. Vanaf
12-jarige leeftijd is dit vrijwillig.
Lelystad, datum
Handtekening ouder / voogd 1

Handtekening ouder / voogd 2

Handtekening kind

bijlagen
Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende bijlagen nodig
Heeft uw kind een eigen ID-bewijs?
□ ja
□ nee
Zo ja, voeg dan een kopie van dat ID-bewijs toe.
Zo nee, voeg dan een kopie van een verzekeringspas toe.
Heeft u informatie over een gestelde diagnose?
□ ja
□ nee
Zo ja, voeg dan die informatie, bijvoorbeeld een diagnostiekverslag,
toe.
Heeft u een verslag of behandelplan van eerdere of huidige
□ ja
□ nee
hulpverlening.
Zo ja, voeg dan het verslag of behandelplan toe.
opsturen
U kunt deze aanvraag met de bijbehorende bewijsstukken sturen naar info@jeugdlelystad.nl of per
post aan:
JEL
Botter 11 - 49
8232 JS LELYSTAD

