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Let op  
* = Verplicht veld   
  

Waaruit moet een aanmelding in ieder geval bestaan:   

• Cliëntgegevens en gegevens van de gezaghebbende ouders en/of verzorgers.  

• Inhoudelijke rapportage waaruit de motivering voor inzetten van specialistische jeugdhulp naar voren komt.  
  

Onderstaande gegevens dienen volledig te worden aangeleverd. Indien de aanmelding incompleet is of aanvullende 
rapportage ontbreekt, kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen.    
  

Retourneer het formulier met inhoudelijke stukken - beveiligd - per e-mail naar centraleaanmelding@rading.nl. De Rading 
kan u ook een beveiligd uploadverzoek toesturen vanuit ons beveiligde portaal. Hierin kunt u de stukken uploaden.  

  

Gegevens aangemelde cliënt   
Roepnaam cliënt*     
Achternaam*    
Geboortedatum*    
Geboorteland    
Geslacht*  ☐Man      

☐Vrouw  
BSN*    
Huidige verblijfadres straatnaam*    
Postcode*     
Woonplaats*    
Verblijfplaats  ☐ Ouders  

☐ Vader  
☐ Moeder   
☐ Pleeggezin   
☐ Anders, namelijk:                                                                                                                        

Woonplaatsbeginsel vanaf 1 januari 
2022*  

 

Telefoonnummer    
E-mailadres    
  

Gegevens biologische moeder (ook invullen bij ontbreken gezag/geen contact)  
Naam*    
Geboortedatum    
Geboorteland    
Adres*    
Postcode*     
Woonplaats*    
Telefoonnummer*    
E-mailadres*    
Gezag*  ☐ Ja          

☐ Nee  
Akkoord aanmelding*  ☐ Ja          

☐ Nee  
  

Gegevens biologische vader (ook invullen bij ontbreken gezag/geen contact)  
Naam*    
Geboortedatum    
Geboorteland    
Adres*    
Postcode*     
Woonplaats*    
Telefoonnummer*    
E-mailadres*    
Gezag*  ☐ Ja          

mailto:centraleaanmelding@rading.nl
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☐ Nee  
Akkoord aanmelding*  ☐ Ja          

☐ Nee  
 

Gegevens broers en/of zussen  
Naam*    Naam*    
Geslacht*  ☐Man      

☐Vrouw  

Geslacht*  ☐Man      

☐Vrouw  

Geboortedatum    Geboortedatum    
Geboorteland    Geboorteland    
Adres*    Adres*    
Postcode*    Postcode*    
Woonplaats*    Woonplaats*    
Telefoonnummer*    Telefoonnummer*    
E-mailadres*    E-mailadres*    
 

Gegevens stiefmoeder/stiefvader (indien van toepassing)  
Naam*    Naam*    
Geboortedatum    Geboortedatum    
Geboorteland    Geboorteland    
Adres*    Adres*    
Postcode*    Postcode*    
Woonplaats*    Woonplaats*    
Telefoonnummer*    Telefoonnummer*    
E-mailadres*    E-mailadres*    
Gezag*  ☐ Ja          

☐ Nee  
Gezag*  ☐ Ja          

☐ Nee  

Akkoord aanmelding*  ☐ Ja          
☐ Nee  

Akkoord aanmelding  ☐ Ja          
☐ Nee  

  

Juridische maatregel  
Soort maatregel*  ☐ Geen   

☐ Voorlopige OTS   
☐ OTS   
☐ Voorlopige voogdij   
☐ Voogdij bij instelling    
☐ Voogdij bij persoon  
☐ Reclassering    
☐ OTS met machtiging uithuisplaatsing  

Ingangsdatum maatregel*    
Einddatum maatregel*    
  

Indien voogdij bij persoon (voogd is gezagsdrager en dient toestemming te verlenen)  
Naam*    
Geboortedatum    
Geboorteland    
Adres*    
Postcode*     
Woonplaats*    
Telefoonnummer*    
E-mailadres*    
Relatie* (Bijv. broer, oma, pleegouder)    
Akkoord aanmelding*   ☐ Ja          

 ☐ Nee  
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Indien sprake van een uithuisplaatsing: 
waar verbleef cliënt voorafgaand aan de 
uithuisplaatsing?  

☐ Bij beide ouders    
☐ Bij moeder   
☐ Bij vader  
☐ Anders, te weten           

Wat waren de adresgegevens 
voorafgaand aan de uithuisplaatsing?  

  

Adres*    
Postcode*     
Woonplaats*    
Aanmelding voor   
Reden aanmelding  

 

Ambulante jeugdzorg  ☐ Ja, te weten:         
☐ Nee      
☐ Onbekend   

Pleegzorg  ☐ Voltijdpleegzorg  
☐ Deeltijdpleegzorg  
☐ Netwerkpleegzorg   
☐ Nee       

Residentiële jeugdzorg  ☐ Ja, te weten:        
☐ Nee       
☐ Onbekend  

  

Gegevens aanmelder/verwijzer  
Organisatie aanmelder    
Naam aanmelder   
Telefoonnummer*    
E-mailadres*    
 

Indien aanmelding NETWERK-pleegzorg, gegevens pleeggezin invullen:  
Naam pleegouder*    
Naam pleegouder*    
Adres*    
Postcode*     
Woonplaats*    
Verblijft cliënt op dit moment in het 
netwerkgezin?   

☐ Ja, sinds           
☐ Nee  

Telefoonnummer*    
E-mailadres*    
Bankrekeningnummer i.v.m. 
pleegzorgvergoeding*   

  

Relatie* (Bijv. broer, oom, oma, etc.)    
 
  

Inhoudelijke gegevens  
Chronologisch overzicht eerdere 
hulpverlening* (Naam hulpverlenende 
instelling, start- en einddatum zorg, 
resultaat)  
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Om de aanmelding inhoudelijk te kunnen beoordelen heeft De Rading inhoudelijke stukken nodig. Het is belangrijk dat u 
alleen rapportage meestuurt waarvoor u toestemming heeft van betrokkenen, tenzij het verkrijgen van toestemming 
vanwege een juridische maatregel onevenredige inspanning vergt.   
  

• Gezinsplan, familieplan, plan van aanpak (bij vrijwillige plaatsing)*  

• Hulpverleningsplan van eerdere en/of huidige hulpverlening  

• Rapportage verloop jeugdbeschermings-maatregelen (bij plaatsing met juridische maatregel)    
(Verplicht indien sprake van verwijzing door gecertificeerde instelling)*  

• Rapportage Raad voor de Kinderbescherming    
(Verplicht indien sprake van verwijzing door gecertificeerde instelling)*  

• Rapportage persoonlijkheids- en/of intelligentieonderzoek, psychodiagnostiek  

• Rapportage Veiligheidscheck bij netwerkpleegzorgplaatsingen*  

• Schoolrapportage (welke groep, resultaten, functioneren) indien beschikbaar.  
        (Indien sprake van speciaal onderwijs vaak rapportage beschikbaar) 

  

Formulier ingevuld d.d.*    
  
  

Formulier ingevuld door*   
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