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Team jeugd gemeente Stein
Jeugdwet algemeen 
De organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet. Kinderen/
jeugdigen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen 
opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor 
de opvoeding en verzorging van hun kinderen/jeugdigen. Zijn de 
omstandigheden zo dat dat zij hier hulp bij nodig hebben, dan kunnen zij 
een beroep doen op het Team Jeugd van onze gemeente. De gemeente is 
verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Volgens de jeugdwet horen hier de volgende taken bij voor gemeenten:

• zorgen voor jeugdaanbieders van goede kwaliteit
• zorgen voor voorzieningen op het gebied van jeugdhulp
• het uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen 

en jeugdreclassering
• het treffen van maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling
• zorgen voor de samenwerking met andere sectoren 

zoals zorg, onderwijs, politie, justitie, Veilig Thuis

Doelen van de Jeugdwet
• Gebruik maken van de eigen kracht van kinderen/jeugdigen, ouders 

en hun sociale netwerk. Het is van belang dat zij de regie blijven 
houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving 
en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken.

• Eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare 
kinderen. Team jeugd kijkt naar het hele gezin/systeem.

• We werken volgens het principe 1 gezin 1 plan 1 regisseur.
• Kinderen/jeugdigen moeten zich in veiligheid 

optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.
• Ieder kind/jeugdige zou moeten kunnen opgroeien 

in zijn eigen gezin en zijn eigen netwerk.
• Zorg niet zwaarder dan nodig, maar wel zo zwaar als nodig.



Wat doet team Jeugd van de gemeente Stein? 
Wij geven advies en informatie aan kinderen, jeugdigen en hun ouders 
of verzorgers over opgroeien en opvoeden voor kinderen/jeugdigen 
tot 18 jaar. Op het moment dat er specialistische zorg nodig is, kan team 
jeugd hiervoor een indicatie afgeven. We kijken samen met je naar een 
zorgaanbieder die het beste bij je hulpvraag past. De zorg wordt betaalt 
door de gemeente als er een zorgaanbieder ingezet wordt.

Enkele voorbeelden van in te zetten hulp bij een zorgaanbieder zijn:
• jeugd- en opvoedhulp
• behandeling en/of begeleiding individueel of in groepsverband
• behandeling bij geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ)
• zorg voor kinderen met een beperking
• hulp bij onveilige- of crisissituaties

Ondersteuning op maat
Als jullie kind/jeugdige hulp nodig heeft dan zoeken we samen met u naar 
een oplossing die past bij de persoonlijke situatie van uw kind, uzelf en de 
rest van het gezin. Dit noemen we maatwerk.

Om tot deze maatwerkoplossing te komen, gaan we met het kind en/of 
de ouders, verzorgers of bijvoorbeeld de school, in gesprek. Dit doen we 
volgens een vast stappenplan. 



Stappenplan

Melding
Je hebt hulp nodig of ondersteuning. Je belt of mailt met Team 
jeugd of loopt binnen op het gemeentehuis. Ook iemand uit je 
omgeving kan aangeven dat er behoefte is aan hulp bij jouw gezin. 
Hiervoor gebruiken we een standaard meldingsformulier. Dit kun je 
bijvoorbeeld vinden op de website www.gemeentestein.nl.

Gesprek
Een medewerker van Team jeugd gaat met je in gesprek. Dit 
gesprek wordt ook wel het ‘keukentafelgesprek’ genoemd. We 
kijken samen naar wat goed gaat en wat beter kan thuis, op school 
of op andere plekken. We bespreken ideeën en zoeken samen naar 
mogelijke oplossingen die passen bij de situatie. We kijken naar 
wat jezelf kunt doen, naar wat familie, vrienden of bekenden voor 
jouw gezin kunnen betekenen, en wat we met extra hulp moeten 
oplossen. Om te zorgen voor een vast aanspreekpunt, hebben 
we het team in wijken ingedeeld. Er is dus een vaste medewerker 
verbonden aan een wijk. 

Aan de slag
We maken samen een plan. Hierin staat hoe alle betrokkenen 
met elkaar de situatie kunnen oplossen of verbeteren en welke 
ondersteuning je daarbij kan krijgen. Is er extra hulp nodig? Dan 
helpt de medewerken van Team jeugd je verder om de juiste hulp 
te vinden. Bijvoorbeeld door een indicatie af te geven voor het 
inzetten van begeleiding of behandeling bij een zorgaanbieder die 
bij jouw situatie past. 
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Privacy
Wat je ons vertelt, is strikt vertrouwelijk. Sommige gegevens moeten 
worden vastgelegd. Dat doen we digitaal. Daarbij houden we ons aan de 
privacyverklaring deze kun je vinden op www.gemeentestein.nl. Hieronder 
geven wij antwoord op belangrijke vragen rondom privacy.

Wat registreren we?
Naast je naam, adres en burger servicenummer (BSN) registreren we alleen 
inhoudelijke gegevens over de hulp die je krijgt. Dit vormt het dossier. 
Deze gegevens zijn ook nodig voor de betaling van de hulp door de 
gemeente Stein.

Wie mogen deze gegevens zien?
Professionals die bij de hulp betrokken zijn krijgen de informatie die 
strikt noodzakelijk is. Op het moment dat er ernstige zorgen zijn over de 
veiligheid van een jeugdige mogen ook andere instanties dit dossier inzien. 
Dit zijn de Raad voor de Kinderbescherming, de rechter of de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. 

U mag uiteraard het eigen dossier inzien. Als gezaghebbende ouder van 
een kind tot 16 jaar heeft u dit recht ook. Vanaf 16 jaar is toestemming van 
het kind nodig of vanaf 12 jaar als het om pleegkinderen gaat.





Contactinformatie
Gemeente Stein
Stadhouderslaan 200
6171 KP Stein 

Algemeen telefoonnummer
046-4359393

Algemeen Emailadres
jeugd@gemeentestein.nl

Acute crisissituatie (indien gemeente niet bereikbaar is)
043-6045777
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