Verhuischecklist voor gezinnen met kinderen
De verhuischecklist is bedoeld voor COA medewerkers om de verhuizing van een kind in de opvang
van een COA-locatie naar een andere COA-locatie zo goed mogelijk te begeleiden en ervoor te zorgen
dat de continuiteit van zorg zo goed mogelijk verloopt.
Het is niet de bedoeling de checklist samen met de bewoner in te vullen! Echter kan het wel nuttig zijn
om bepaalde informatie bij de bewoner op te vragen (zoals bij gezondheidsvragen). Hiervoor moet de
medewerker dan wel duidelijk maken waarvoor hij/zij de informatie opvraagt.
Let op: Hoewel het op de locaties over het algemeen wel bekend is dat bewoners op de lijst staan op
uitgeplaatst te worden, is het belangrijk om te realiseren dat er over het algemeen minder dan 24 uur
zit tussen het tijdstip dat de definitieve vertrekdatum van de bewoner bekend is en het daadwerkelijke
vertrek van een bewoner. Dit geldt voor uitstroom uit alle opvangmodaliteiten. Het advies is dan ook
om de verhuischecklist in te zetten op het moment dat een bewoner op de lijst staat en niet wachten tot
een definitieve verhuisdatum bekend is.

1. Reden voor verhuizing
Nieuwe fase in de procedure
Locatie gaat sluiten
Gezin wil zelf verhuizen
Collegiale/preventieve overplaatsing (er kunnen omstandigheden zijn waardoor het
voor bewoners en/of COA verstandig is dat het gezin naar een andere locatie verhuist)

Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja

2. Informatievoorziening - wijs de ouders op hun verantwoordelijk bij het volgende:
Is het kind/zijn de kinderen tijdig op de hoogte gesteld van de aanstaande verhuizing en
wanneer deze plaats zal vinden?
Is de oude school op de hoogte van de verhuizing?
Is het afscheid op school goed geregeld
Is het kind/zijn de kinderen afgemeld bij sport- en andere clubverbanden?

Nee

Ja

Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja

Onderstaande vragen zijn te bespreken met de hoofdbewoner van het gezin (PLE):
3. Gezondheidszorg- wijs de ouders erop dat zij zich op de nieuwe locatie bij GZA en/of
GGD/JGZ instelling moeten melden i.v.m. het overdragen van medische behandelingen en
jeugdhulptrajecten
Staat het kind/de kinderen onder medische of psychi(atri)sche behandeling of in een
jeugdhulptraject?
Zo nee, door naar 4
Zo ja:
- Adviseer de bewoner naar GZA en/of GGD/JGZ instelling te gaan op de
vertrek locatie. Als daar geen tijd meer voor is adviseer de bewoner zich te
melden bij GZA en/of GGD/JGZ instelling op de aankomst locatie.Dan kunnen
GZA en/of GGD/JGZ instelling hun eigen overdracht doen en (indien mogelijk)
de behandelaars informeren.
- Doe een warme overdracht naar de COA-aankomstlocatie en bespreek de
verhuizing in het MDO.

Nee

Ja

1 van 2

Nee

Ja

Is er voor het kind/de kinderen een melding gedaan op basis van vermoedens van
huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis?
Zo nee, door naar Conclusies en actiepunten.
Zo ja, overleg met de aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nee

Ja

Is Veilig Thuis op de hoogte gesteld van de aanstaande verhuizing zodat er
overgedragen kan worden naar een andere regio?

Nee

Ja

Staat het kind/de kinderen onder toezicht van een (gezins)voogd?
Zo nee, door naar Conclusies en actiepunten

Nee

Ja

Is de gezinsvoogd op de hoogte gebracht van de aanstaande verhuizing en zijn eventuele
bezwaren tegen de verhuizing besproken?

Nee

Ja

Heeft een kind medische hulpmiddelen nodig op de nieuwe locatie (bv. rolstoel) en/of
ondergaat hij/zij medische herhaalbehandelingen (bv. dialyse).
Zo ja, de verhuizing mag pas plaats vinden als de zorg/hulpmiddelen op de
aankomstlocatie geregeld is. Neem hiervoor contact op met GZA van de vertreklocatie.

4. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Conclusies en actiepunten
Noteer hieronder de actiepunten die uit de ingevulde vragenlijst naar voren komen:
Te denken aan bijvoorbeeld:
- Voordat de verhuizing plaats kan vinden is het handig als de volgende zaken in ieder geval
goed geregeld te zijn: …
- Met de ouders/het gezin is het handig het volgende te bespreken: …
Actiepunten(en)
1.

2.

3.

4.

5.

2 van 2

