Datum

:

<huidige datum>

Zaaknummer

:

<zaaknummer>

Behandelaar

:

<naam behandelaar>

Onderwerp

:

<onderwerp>

<NAW betrokkene>

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van ons gesprek op <Datum> heb ik uw Leefzorgplan uitgewerkt. U ontvangt
hierbij van mij twee exemplaren van dat plan. Ik verzoek u dit Leefzorgplan aandachtig te lezen.
Eén exemplaar van het Leefzorgplan is voor uzelf. Het andere exemplaar ontvang ik graag van u
terug. Ik verzoek u op de laatste pagina’s van het Leefzorgplan aan te geven:
 Of u het wel of niet eens bent met de inhoud van het Leefzorgplan. Als u het niet eens bent,
dan graag aangeven waarom dat zo is.
 Of u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening wilt indienen.
Vergeet daarna niet om uw handtekening onderaan Leefzorgplan te zetten.
Terugsturen
Eén ingevulde en ondertekende versie van het Leefzorgplan krijg ik graag binnen 5 werkdagen
van u terug. U kunt daarvoor de bijgevoegde envelop gebruiken. Een postzegel is niet nodig.
Let op, stuur alle pagina’s van dat Leefzorgplan mee.
Aanvraag maatwerkvoorziening
Als u heeft aangekruist dat u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening wilt indienen, dan
hoort u zo snel mogelijk wat ons besluit is.
Vragen?
Kijk op onze website www.gennep.nl/zorgenwelzijn. Of neem contact op met Team Toegang.
Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken op maandag t/m donderdag tussen 8.30 en
12.30 uur. Op vrijdag kunt u ons tussen 8.30 en 12.00 uur bellen. Het telefoonnummer waarop
wij te bereiken zijn, is (0485)-49 41 41. Het e-mailadres is gemeente@gennep.nl.
Met vriendelijke groeten,
<naam behandelaar>

Gemeente Gennep
Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep
T: 0485-49 41 41 | E: gemeente@gennep.nl | www.gennep.nl
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Gegevens betrokkene
Naam
Adres
Postcode Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Geboortedatum
Geslacht
BSN
Huisarts

Contactpersoon betrokkene
Naam contactpersoon
Adres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Emailadres contactpersoon

Privacyverklaring
Betrokkene verleent hierbij toestemming om gegevens te verwerken, dat wil zeggen uit te
wisselen tussen partijen en vast te leggen in de betrokken systemen, ten behoeve van het
behandelen van de hulpvraag. Indien betrokkene geen toestemming geeft, is het ter
beoordeling van de gemeente Gennep of en in hoeverre de hulpvraag behandeld kan worden
zonder verwerking van deze gegevens. Toestemming is niet nodig, indien de
gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak
door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens
worden verstrekt.
Contactpersoon gemeente
Team Toegang
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Melding
Datum
Hulpvraag
Meldingsvraag
Doel aanvraag
Samenvattende bevindingen

Concrete aanvraag
Aanvraag

Keukentafelgesprek(ken)
Datum
Aanwezig(en)
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Huishoudsituatie
Leefeenheid
Toelichting

Inwonende gezinsleden
Voor- en achternaam
Relatie
Geboortedatum
Gezag (indien van toepassing)
Voor- en achternaam
Relatie
Geboortedatum
Gezag (indien van toepassing)
Voor- en achternaam
Relatie
Geboortedatum
Gezag (indien van toepassing)
Voor- en achternaam
Relatie
Geboortedatum
Gezag (indien van toepassing)

Sociaal netwerk
We vinden het belangrijk dat iedere inwoner een netwerk om zich heen heeft. Een netwerk
maakt dat mensen gelukkiger zijn en in moeilijke tijden kunnen steunen op deze netwerken.
Wie behoren er tot uw sociaal netwerk? Denk daarbij bijvoorbeeld aan familieleden,
mantelzorgers, kennissen en buurtgenoten. Welke rol spelen zij in uw leven?
Voor- en achternaam
Relatie/rol
Besproken?
Uitkomst gesprek
Voor- en achternaam
Relatie/rol
Besproken?
Uitkomst gesprek
Voor- en achternaam
Relatie/rol
Besproken?
Uitkomst gesprek
Voor- en achternaam
Relatie/rol
Besproken?
Uitkomst gesprek
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Vrijwillig en professioneel netwerk
Wie behoren er tot uw vrijwillige en uw professionele netwerk? Denk daarbij bijvoorbeeld aan
uw huisarts, andere artsen, de ouderenadviseur, een dorpsondersteuner of andere
hulpverleners.
Voor- en achternaam
Rol
Besproken?
Uitkomst gesprek
Voor- en achternaam
Rol
Besproken?
Uitkomst gesprek
Voor- en achternaam
Rol
Besproken?
Uitkomst gesprek
Voor- en achternaam
Rol
Besproken?
Uitkomst gesprek

Financiën
Om mee te kunnen doen in de samenleving en om zelfstandig te leven, moet u weten hoeveel
geld u elke maand krijgt. Heeft u elke maand voldoende geld (salaris en/of uitkering)? Regelt u
uw geldzaken zelf of helpt iemand u? Heeft u hulp nodig bij het (blijven)regelen van uw
geldzaken?
Beschrijving situatie
Doel
Tijdspad
Evaluatie

Werk, opleiding en andere daginvulling
We vinden het belangrijk dat u deelneemt aan activiteiten buitenshuis. Denk aan: werk,
dagbesteding of vrijwilligerswerk. Ook mensen met een ziekte of beperking moeten dit kunnen
doen. Kunt u vertellen welk onderwijs u heeft gevolgd? Volgt u op dit moment een opleiding?
Hoe ziet uw werkverleden eruit en heeft u op dit moment werk? Wilt u iets bereiken op dit
gebied? Welke hulp kunt u daarbij gebruiken? Zijn er nog andere bezigheden waarmee u uw
dagen invult?
Beschrijving situatie
Doel
Tijdspad
Evaluatie
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Wonen
Het is belangrijk dat uw woning past bij uw situatie. Is uw woning geschikt voor u of ondervindt
u belemmeringen? Heeft u wel eens nagedacht over uw woonsituatie op de lange termijn?
Beschrijving situatie
Doel
Tijdspad
Evaluatie

Huishouden en dagelijkse persoonlijke verzorging
Zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven in uw eigen omgeving dragen bij aan een gelukkig
leven. Hoe is uw huishouden georganiseerd? Kunt u zelf het huishouden doen? Wie helpt u bij
het huishouden? Lukt het u om uzelf goed te verzorgen?
Beschrijving situatie
Doel
Tijdspad
Evaluatie

Mobiliteit
Zelfstandig kunnen verplaatsen draagt bij aan uw zelfredzaamheid en participatie. Kunt u
alleen naar buiten en voelt u zich dan veilig? Gaat u meestal naar buiten met de fiets, auto,
scootmobiel, bus, trein of te voet? Wat gaat goed? En wat is voor u lastig? Wat kunt u zelf of
iemand uit uw omgeving doen om uw problemen op te lossen?
Beschrijving situatie
Doel
Tijdspad
Evaluatie

Sociale participatie
Het is belangrijk om mee te doen in de samenleving. Komt u onder de mensen? Is dit voldoende
voor u of heeft u nog wensen op dit gebied? Wat kan iemand uit uw omgeving doen om het
makkelijker te maken mee te doen?
Beschrijving situatie
Doel
Tijdspad
Evaluatie

Fysieke gezondheid
Gezond voelen draagt bij aan een gelukkig leven. Hoe ervaart u uw fysieke gezondheid?
Beschrijving situatie
Doel
Tijdspad
Evaluatie
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Mentale gezondheid
Als je lichamelijk en geestelijk in balans bent, kun je beter omgaan met tegenslagen, genieten
van wat je meemaakt en het beste uit jezelf halen. Hoe ervaart u uw mentale gezondheid over
het algemeen?
Beschrijving situatie
Doel
Tijdspad
Evaluatie

Regie
Regie gaat over het nemen van beslissingen in je eigen leven en voor jezelf bepalen hoe de
toekomst eruit ziet. Heeft u het gevoel dat u regie heeft over uw eigen leven?
Beschrijving situatie
Doel
Tijdspad
Evaluatie

Opvoeden
Opvoeden is dat kinderen vriendelijk, gelukkig en zelfverzekerd worden. Maar ook dat ouders
een goede relatie hebben met hun kinderen die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en
respect. Hoe gaat de opvoeding van uw kinderen?
Beschrijving situatie
Doel
Tijdspad
Evaluatie

Veiligheid
Het is belangrijk dat u zich veilig voelt. Met veiligheid wordt bedoeld veiligheid thuis en in uw
omgeving. Hoe ervaart u uw veiligheid?
Beschrijving situatie
Doel
Tijdspad
Evaluatie
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Besproken
ID check
Eigen bijdrage
Het verdere verloop van de procedure
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Mogelijkheid tot het praten met een
vertrouwenspersoon
De verwijsindex
Het Advies- en Klachtenbureau
Jeugdzorg (AKJ)
Het uitwisselen van gegevens met
andere instanties
Het uitwisselen van gegevens met nietgezaghebbende ouder(s)/verzorger(s)
Mantelzorginformatie en registratie
Folders
Informatiefolder eigen bijdrage
Folder Gemeente Gennep
Visitekaartje contactpersoon
Door de betrokkene verstrekte documentatie of bijlagen:
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Bent u het eens met de inhoud van dit Leefzorgplan?
Kruis aan wat van toepassing is.
Ja, ik ben het eens met de inhoud van dit Leefzorgplan.
Nee, ik ben het niet eens met de inhoud van dit Leefzorgplan.
Ik heb de volgende verbeteringen en/of aanvullingen:

Wilt u een aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening?
Een maatwerkvoorziening is een voorziening die is afgestemd op uw situatie. Wanneer blijkt dat
u niet zelf of met hulp van anderen uw hulpvraag kunt oplossen, dan kunt u in aanmerking
komen voor een maatwerkvoorziening. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan hulp bij het
huishouden of persoonlijke begeleiding.
Voor een maatwerkvoorziening betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.
Kruis aan wat van toepassing is.
Ja, ik dien een aanvraag in.
Nee, ik zie af van het indienen van een aanvraag omdat:

Handtekening aanvraag volwassene
Datum:
Handtekening:
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Handtekening aanvraag jeugdvoorziening (jonger dan 12 jaar)
Datum:
Handtekening
Gezaghebbende
ouder 1:

Handtekening
Gezaghebbende
ouder 2:

Handtekening aanvraag jeugdvoorziening (vanaf 12 jaar)
Datum:
Handtekening
jeugdige:

Handtekening
gezaghebbende
ouder 1:

Handtekening
gezaghebbende
ouder 2:
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