Aanmeldprocedure - 4 groene lichten
U als plaatser meldt uw pupil aan bij ons - 'Huize Soria' - door een mail te sturen naar
soria@soriabv.com. Wij maken dan een telefonische afspraak waarin wij geïnformeerd worden over
de jongere. Ook willen we graag een recente foto ontvangen, zodat we kunnen zien over wie we praten.
Als blijkt dat wij (Huize Soria) wel door willen gaan met deze jongere, dan is het eerste (van de vier)
stoplichten op groen.
Om verder te gaan, vragen we of u de volgende informatie naar ons kunt mailen:
A. Recente foto

(al in ons bezit na het telefonisch gesprek)

B. Het huidige persoonsbeeld
C. De huidige problematiek
D. Beschrijving huidige woonsituatie
E. Het meest recente IQ-onderzoek
F. Het meest recente psychologisch onderzoek
G. De actuele DSM-diagnose
H. Overzicht van belangrijke gebeurtenissen in de voorgeschiedenis / complete voorgeschiedenis
I. Medische informatie
J. Gezinsinformatie
K. Getekende zorgvoorwaarden van Huize Soria

(volgt later).

Deze informatie wordt beoordeeld door onze zorgcoördinator. Geeft zij een akkoord voor plaatsing op
basis van de documenten (het tweede groene licht), dan is het wenselijk dat voor aanvang van plaatsing
de informatie wordt aangevuld (voor zover er geen overlap is met bovenstaande en voor zover bekend
en mogelijk, gezien de omstandigheden).
Bij afwijzing wordt alle ontvangen informatie vernietigd.
Als er twee lichten op groen staan, gaan we kijken of de betre ende jongere in de huidige groepssamenstelling past. Is dit zo, dan gaat ook het derde licht op groen.
Bij drie groene lichten kan de aanmelder zich richten tot de gemeente voor de nanciële afspraken en
afwikkeling. Ook zullen we onze zorgvoorwaarden sturen naar de aanmelder.
Krijgen wij een akkoord voor de nanciën en zijn onze zorgvoorwaarden getekend door alle
betrokkenen (het vierde groene licht), dan gaan we plannen en over tot het prikken van
een datum van plaatsing.
Voor de werkelijke plaatsing dienen de volgende aanvullende zaken aangeleverd zijn:
A. Alle oude IQ-onderzoeken
B. Alle oude psychologische onderzoeken
C. Alle oude DSM-diagnoses
D. Schoolhistorie/verloop
E. Ontwikkelingsverloop vanaf zwangerschap (incl. medische contacten)
F. Woonhistorie
G. Alle onderzoeken van de Raad v. Kinderbescherming en/of rechtbankverslagen
H. Belangrijke personen waarmee het verplicht is en/of de wens is dat hiermee contact wordt gehouden

fi

ff

fi

vanuit cliënt en vanuit Huize Soria (incl. contactgegevens).

