
 BOUWSTEEN TIJDLIJN, VOORGESCHIEDENIS EN SITUATIE GEZIN
In de bouwsteen ‘Tijdlijn, voorgeschiedenis en situatie gezin’ wordt een format geboden voor het in 
kaart brengen van de voorgeschiedenis, ingezette hulpverlening, wie de mensen zijn en welke 
zorgen er zijn. Deze bouwsteen hangt samen met de bouwsteen ‘Gezinspatroon, echter daar ligt 
de focus op het inzicht te krijgen in de patronen van een gezin. 

Aan bod komen:
• gezinssituatie (genogram, live-events en hulpverlening)
• situatie moeder (relaties, eigen ontwikkeling en financiën en huisvesting)
• situatie vader (relaties, eigen ontwikkeling en financiën en huisvesting)
• situatie kind (relaties, ontwikkeling en vrijetijdsbesteding)
• netwerk van het gezin (vrienden, familie, vrijwilligers en vereniging)
• hulpverlening (lopende en voorgaande)
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TIJDLIJN Naam gezin Bijgewerkt vanaf 
  tot

GENOGRAM

Welke liveevents hebben zich voorgedaan?

Wat is de aanleiding dat hulpverlening op meerdere gebieden nodig is?

Welke hulpverlening is eerder ingezet en welke hulpverlening wordt nog ingezet?

Wie is moeder? Wie is vader? Wie zijn de kinderen? Wie zijn het netwerk?

Waar is moeder opgegroeid, hoe zag haar eigen gezin eruit en hoe is het contact nu met de familie? 
denk aan religie

Hoe is haar relatie met de vader(s) en eventuele huidige partner?

Hoe is haar relatie met de kinderen?

RELATIES

WIE IS MOEDER? Naam moeder, geboortedatum

Welke opleidingen heeft zij gevolgd, wat is haar beroep, werkt zij, wat zijn haar hobby’s? denk aan IQ

Hoe is de huisvestingssituatie?

Hoe is de financiële situatie? Zijn er financiële problemen? Zo ja, hoe groot zijn die? Is er hulpverlening om uit 
de schulden te komen? Ingezette hulpverlening komt in het hulpverleningsoverzicht.

Hoe is haar gezondheid, fysiek en mentaal? denk aan mogelijke verslaving. Ingezette en huidige hulpverlening 
komt in het hulpverleningsoverzicht

EIGEN ONTWIKKELING

FINANCIËN EN HUISVESTING

33 



Waar is vader opgegroeid, hoe zag zijn eigen gezin eruit en hoe is het contact nu met de familie? 
denk aan religie

Hoe is zijn relatie met de moeder(s) en eventuele huidige partner?

Hoe is zijn relatie met de kinderen?

RELATIES

WIE IS VADER? Naam vader, geboortedatum

Welke opleidingen heeft hij gevolgd, wat is zijn beroep, werkt hij, wat zijn zijn hobby’s? denk aan IQ

Hoe is de financiële situatie? Zijn er financiële problemen? Zo ja, hoe groot zijn die? Is er hulpverlening om uit 
de schulden te komen? Ingezette hulpverlening komt in het hulpverleningsoverzicht.

Hoe is zijn gezondheid, fysiek en mentaal? denk aan mogelijke verslaving; ingezette en huidige hulpverlening 
komt in het hulpverleningsoverzicht

Hoe is de huisvestingssituatie?

EIGEN ONTWIKKELING

FINANCIËN EN HUISVESTING
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Hoe ziet het kind de relatie met de ouders?

Hoe is de relatie met andere (stief)broertjes/zusjes en vrienden en vriendinnen? denk aan eigen relatie bij 
tieners

Wie is voor hem/haar naast de ouders belangrijk in het netwerk?

RELATIES

WIE IS HET KIND? Naam kind, geboortedatum

Welke onderwijs volgt of heeft gevolgd, hoe gaat het op school (resultaten en gedrag)? 

Is het kind lid van een sportvereniging, maakt het muziek, heeft het andere hobby’s?

Hoe is de fysieke gezondheid? denk aan mogelijke (game)verslaving. Ingezette en huidige hulpverlening komt 
in het hulpverleningsoverzicht

Is er sprake van problemen in de ontwikkeling/gedragsproblemen? denk aan IQ

Bijbaantje of vrijwilligerswerk?

EIGEN ONTWIKKELING

VRIJETIJDSBESTEDING
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Naam:
Relatie tot het kind:
Adres:
Telefoon:

Naam:
Relatie tot het kind:
Adres:
Telefoon:

WIE ZIJN DE MENSEN IN  HET NETWERK? Wie zijn belangrijk voor het kind/de kinderen?
Wie vinden het belangrijk dat het goed gaat met het kind/de kinderen en willen hierin een rol spelen?

FAMILIE

Naam:
Relatie tot het kind:
Adres:
Telefoon:

Naam:
Relatie tot het kind:
Adres:
Telefoon:

VRIENDEN, VRIJWILLIGERS, VERENIGING

Naam zorgaanbod:
Datum start en aanleiding:
Gericht op kind/gezin of ouder:
Doelen:
Gegevens contactpersoon:

Naam zorgaanbod:
Datum start en aanleiding:
Gericht op kind/gezin of ouder:
Doelen:
Gegevens contactpersoon:

HULPVERLENINGSOVERZICHT

LOPENDE HULPVERLENING
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN EERDERE HULPVERLENING/INSTANTIES

VAN TOT DATUM TYPE INSTANTIE POSITIEF TOELICHTING
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