
Doorverwezen

Telefonische kennismaking

VERWIJZER heeft 
een vraag m.b.t. 

ondersteuning bij 
een kind (gezin)

Medewerker Planning en 
Advies van  KluppluZ

Even sparrenConcrete aanvraag
Wanneer helder is wat de behoefte 

van het kind/gezin is.
Wanneer je graag eens wilt sparren over 
hoe je een kind en zijn/haar ouders kunt 

helpen dan staat ons team van 
deskundigen voor je klaar. Ook als het gaat 
om welke ondersteuningsmogelijkheden er 
zijn en hoe KluppluZ mogelijk kan helpen.  

Neem contact met ons op

In de meeste gevallen kan Planning en Advies jou 
helpen. Maar soms is er meer specialistische 

kennis nodig om een hulpvraag goed in te kunnen 
schatten. Binnen ons team van deskundige 

professionals bekijken wij dan wie het beste 
past bij deze vraag.

Plan van aanpak
Samen met de ouder en jou stelt KluppluZ 
een plan van aanpak op. Hierin bespreken 
we wat er nodig is om het kind (en de 
ouders) zo goed mogelijk te helpen. 

We spreken concrete doelstellingen af: 
wat willen we samen bereiken. Aan de 
hand daarvan bepalen we de duur van het 
traject, de evaluatiemomenten en spreken 
wij de uren af die nodig zijn.

Download een overzicht 
van onze diensten

Mocht uit onze zorgvuldige analyse 
(voor aanvang) blijken dat de 

begeleiding van KluppluZ niet zal 
volstaan, dan verwijzen we je graag 

door naar een gespecialiseerde 
partner- hulpverlener.

Trainings-mogelijkheden 
voor professionals. 

Je eigen talent benutten én dat 
van het kind nog meer laten 
stralen? Wij bieden diverse 

ondersteuningsmogelijkheden 
om jou hiermee te helpen. 
Ons zusterbedrijf Edux is 

gespecialiseerd in trainingen 
voor professionals in de 

kinderopvang. Samen zetten 
wij jou in je kracht.

Overleg deskundigen 

Je krijgt uitleg en advies 
over de eventuele mogelijk-

heden die KluppluZ in 
ondersteuning kan bieden. 
Samen bekijken we hoe het 

kind/gezin het beste 
geholpen kan worden. 

Kan KluppluZ helpen?

Afstemming financiering en routing.

Ja

Professional

https://www.kluppluz.nl/contact
https://edux.nl/raad/ontwikkeling-van-professionals
https://edux.nl/
https://www.kluppluz.nl/_asset/_public/PDF/2020/Productomschrijvingen-KluppluZ-Professionals-1.pdf


START 
TRAJECT

Rol KluppluZ:
+  Administratieve afwikkeling 

+  Begeleiding van de kinderen   
     (en ouders) d.m.v. :

    +  Gespecialiseerde      
           (groeps)begeleiding

    +  Onderzoek, diagnostiek 
           en behandeling

Nazorg
We bellen de ouders na een tijdje op om te vragen hoe het met 

hen gaat? En of we nog ergens mee kunnen helpen.

Evaluatie 
Om te kijken of de doelstellingen behaald worden zijn er regelmatig evaluatiegesprekken (met de ouders, 

medwerker van KluppluZ en waar mogelijk ook de verwijzer). Hoeveel en wanneer dit zijn spreken we aan het 
begin van het traject met elkaar af.

Eindgesprek
We sluiten een traject altijd af met een eindgesprek. Indien gewenst word je hiervan op de hoogte gebracht. 

Mocht er eventueel weer een nieuwe beschikking nodig zijn, nemen wij of de ouders contact met u op. 
Wij houden je hiervan op de hoogte. 

https://www.kluppluz.nl/nieuw/diensten

