
Formulier afstemming Toekomstplan

Naam

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Feitelijk woonadres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoonnummer

Gezaghebbende (ouder of voogd)

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Organisatie

Invuldatum formulier

Gegevens Jeugdige

Casusregisseur

Het is belangrijk dat een jeugdige goed voorbereid wordt op de overgang naar 18 jaar. Wij verwachten daarom dat iedereen die 
Jeugdzorg (Jeugdhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering) krijgt en 16,5 jaar of ouder is een toekomstplan maakt. Dit helpt om 
op tijd extra hulp te vragen als dat nodig is. Voor het toekomstplan ligt het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de jeugdige.

Formulier en bijlagen
- Formulier afstemming toekomstplan
 In dit formulier is de minimale informatie opgenomen die de verantwoordelijke gemeente nodig heeft vanaf het moment dat de 

jeugdige 16,5 jaar is. Dit formulier is een hulpmiddel om de minimale informatie met de gemeente te delen. Deze informatie kan 
ook op een andere manier gedeeld worden.

- Bijlage: toekomstplan
 De jeugdige stelt het toekomstplan zelf of samen met de casusregisseur op. Daar waar wenselijk wordt het gebiedsteam direct 

betrokken bij het opstellen dan wel bespreken van het toekomstplan. Het is een hulpmiddel waarin belangrijke zaken staan 
voor een soepele overgang naar 18 jaar. Er kan ook gekozen worden voor een andere vorm, als hier alle elementen voldoende 
aan bod komen. Als er aanvullende ondersteuning nodig is, deelt u het plan met de gemeente. Het wordt dan als persoonlijk 
plan meegenomen bij het opstellen van een ondersteuningsplan.

- Bijlage: hulpvragen
 Dit zijn vragen die de casusregisseur helpen in het ondersteunen van de jeugdige bij het opstellen van het toekomstplan. Deze 

hoeven niet allemaal beantwoord te worden.



De doelen voor de leefdomeinen zijn:
• Netwerk:   betrouwbare en betrokken mensen in de omgeving die kunnen helpen of advies geven
• Daginvulling:   een goede daginvulling (school/werk en vrijetijdsbesteding)
• Geldzaken:   voldoende inkomen en geldzaken op orde
• Gezondheid:   lichamelijk en geestelijk gezond zijn
• Persoonlijke verzorging:  het zelfstandig uitvoeren van persoonlijke verzorging
     Persoonlijke verzorging = in- en uit bed komen, aan- en uitkleden, lichamelijke hygiëne, schone kleding,   

    toiletbezoek, eten en drinken, medicijnen innemen.
• Veiligheid:   veilig voelen en veilig zijn voor de omgeving
• Wonen:   een eigen woonruimte en het zelfstandig voeren van het huishouden
     Het voeren van een huishouden = schoonmaken en opruimen, boodschappen doen, koken, was doen.

Benodigde aanvullende ondersteuning

Netwerk

Daginvulling

Geldzaken

Gezondheid

Persoonlijke verzorging

Veiligheid

Wonen

Wanneer is het wenselijk met de 
gemeente af te stemmen?

Leefdomeinen Geen hulp (meer) bij nodig Voor het 18e hulp bij nodig Na het 18e hulp bij nodig

Waar is nog ondersteuning bij nodig vanuit de 
gemeente?

Afstemming met de gemeente
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