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Bijlage meldingsformulier Jeugdwet 

 

Doel Jeugd 

Het doel van de Jeugdwet is om jeugdigen zo zelfstandig als mogelijk te kunnen laten 

functioneren en deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven. Wanneer een 

jeugdige vanwege een beperking hierbij moeilijkheden ondervindt dan is het mogelijk 

dat er in de eigen omgeving geen oplossingen zijn te vinden. Wanneer het niet mogelijk 

is om er zelf of met hulp van ouders of de omgeving niet uit te komen is, kan er een 

melding worden gedaan bij het team Jeugd van de gemeente Stein.  

 

Melding 

Een klantmanager van team Jeugd zal contact opnemen om een gesprek te voeren over 

de hulpvraag. In dit gesprek is het van belang om een goed beeld te krijgen over de 

hulpvraag en zal er ook worden gekeken wat ouders, familie en/of de omgeving zelf 

kunnen doen om de hulpvraag op te lossen en of er gebruik kan worden gemaakt van 

algemeen gebruikelijke of voorliggende voorzieningen. Als dat niet voldoende is, kan de 

gemeente in het kader van de Jeugdwet ondersteuning bieden.  

 

Cliëntondersteuning 

U kunt gebruik maken van een persoon die u tijdens het gesprek ondersteunt. Dit kan 

een familielid, mantelzorger etc. zijn. Indien gewenst, kunt u gebruik maken van een 

onafhankelijke cliëntondersteuner van PIW (Partners in Welzijn) of MEE. U kunt hiervoor 

zelf contact opnemen met deze instanties of wij kunnen dit voor u doen. 

Cliëntondersteuning is onafhankelijk en kostenloos.  

 

Gemeente Stein: 046-4359393 

PIW: 046-4235335 

MEE: 0900-9998888 

MEE Zuid-Limburg: 088-0102222 

 

Persoonlijk plan 

U heeft de mogelijkheid om bij deze melding een persoonlijk plan te overleggen. In dit 

plan kunt u beschrijven wat uw hulpvraag is en eventueel benoemen in hoeverre mensen 

in uw directe omgeving al dan niet kunnen bijdragen aan uw zelfstandig functioneren en 

deelname aan het maatschappelijk leven. 

U kunt zelf kiezen hoe u uw persoonlijk plan vormgeeft. Vermeld hierop duidelijk uw 

naam, adres en geboortedatum. Het indienen van een persoonlijk plan is niet verplicht. 

 

 

 


