dbetrokken

Zwolle

Op vijf verschillende leefgebieden schetsen we een aantal problemen dat
schadelijk/belemmerend is en/of bedreigend kan zijn voor de ontwikkeling
van het kind. Dit afwegingskader helpt je om de afweging te maken: wel of
niet je betrokkenheid melden in de Lokale VerwijsIndex jeugd Zwolle (LVI).
Materiële omstandigheden
• Er zijn problemen betreffende de woning
waarin de jeugdige woont.
• De jeugdige krijgt onvoldoende materiële
verzorging of er is onvoldoende inkomen
voor de algemeen gangbare uitgaven
voor het levensonderhoud.
• Het gezin/de jeugdige heeft financiële
problemen of is afhankelijk van een
uitkering en/of van anderen.
• Het gezin/de jeugdige woont in een buurt
die ontoereikend of onveilig is voor het
gezond opgroeien.
• Het gezin/de jeugdige heeft geen vaste
woon- of verblijfplaats of verhuist vaak.
Lichamelijke en geestelijke gezondheid
• De jeugdige heeft gedragsproblemen en/
of een emotionele stoornis en/of heeft
problemen in het sociaal functioneren.
• Risicovol gedrag van de ouder(s) en/of
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inadequate lichamelijke en medische
verzorging die de (ongeboren) jeugdige
kan schaden.
De jeugdige heeft (onverklaarbaar)
letsel en/of lichamelijke klachten die op
kindermishandeling of jeugdprostitutie
kunnen wijzen.
De jeugdige is minderjarig en (aanstaand) ouder.
Er is sprake van middelenmisbruik
(alcohol, drugs, medicatie), gok- of
computerverslaving bij de jeugdige en/
of de ouder(s)/een ander gezinslid.
De ouder (of een ander gezinslid)
heeft fysieke/zintuiglijke problemen
en/of handicaps, sociale, emotionele,
cognitieve of gedragsproblemen en/of
een specifieke emotionele, gedrags- of
persoonlijkheidsstoornis.
Er zijn ingrijpende gebeurtenissen
(geweest) (life events).
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Opvoeding en gezinsrelaties
• Er is onenigheid in het gezin of tussen
de ouders en/of de relatie tussen
jeugdige en ouders is problematisch.
• De jeugdige is slachtoffer van
kindermishandeling.
• De ouders hebben problemen met de
opvoeding en/of er zijn factoren die het
ouderschap bemoeilijken.
• Er is sprake van een civielrechtelijke
kinderbeschermingsmaatregel.
• Er zijn problemen met veranderingen
in de gezinssamenstelling (die voor
instabiliteit in het gezin zorgen).
• Er is sprake van hulpverlening aan
een gezinslid vanwege ernstige
problematiek.
• Een ander gezinslid dan de jeugdige is
betrokken bij criminele activiteiten.
Onderwijs, kinderopvang en werk
• De jeugdige heeft problemen in het
cognitief functioneren (denkvermogen),
leren en schoolprestaties.
• De jeugdige is van school/kinderopvang
gestuurd.
• De jeugdige wisselt vaak van school.
• De jeugdige is leerplichtig en gaat niet
naar school.
• De jeugdige is niet meer leerplichtig,
maar heeft geen baan/praktijkonderwijs, geen startkwalificatie, geen
vrijwilligerswerk en/of participeert
onvoldoende in de samenleving.
• Er zijn signalen dat de kwaliteit van
de (begeleiders van de) dagbesteding
(school, kinderopvang, buitenschoolse
opvang of werk) te wensen overlaat.
• De opleiding/werk/betrokkenheid
van de ouder(s) geeft problemen
en/of risico’s (zoals laaggeletterd-

heid, opleidingsniveau, onvoldoende
beheersing van de Nederlandse taal,
spijbelen).
Sociale omgeving naast gezin en school
• Het gezin of kind heeft weinig of geen
sociale contacten en/of heeft geen hobby’s of interesses (isolement, verveling).
• De jeugdige en/of ouders maken geen
of weinig gebruik van (sociale) voorzieningen en/of zijn onbereikbaar voor
voorzieningen en/of zijn zorgwekkende
zorgmijders.
• De jeugdige en/of zijn ouders ervaren
uitsluiting, discriminatie of intimidatie/
pesterij als gevolg van het behoren tot
een specifieke groep.
• De relatie tussen de jeugdige en
leeftijdsgenoten en/of volwassenen is
problematisch.
• De jeugdige en/of zijn ouders hebben in
de leefomgeving gedragsproblemen of
zijn betrokken bij criminele activiteiten.
• De jeugdige is slachtoffer van
criminaliteit.
• De jeugdige heeft een strafrechtelijke
maatregel.
• De jeugdige is makkelijk beïnvloedbaar
door anderen en daardoor kwetsbaar.
Colofon
Deze flyer is voor professionals en
maakt deel uit van de Handreiking en de
Gesprekstips LVI jeugd Zwolle.
Voor ouders en jongeren is een aparte
flyer LVI jeugd Zwolle beschikbaar.
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