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De jeugdhulp verandert 

Alle kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers 

spelen daarbij natuurlijk de belangrijkste rol. Maar wanneer kinderen (tijdelijk) 

extra ondersteuning nodig hebben, kunnen ze vanaf 2015 ook op de gemeente 

rekenen. Want op 1 januari gaat de nieuwe Jeugdwet in en worden de gemeenten 

verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Vanaf 2015 zijn er geen 

indicaties meer van Bureau Jeugdzorg of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor:

• jeugd- en opvoedhulp

• geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) 

• zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking 

• jeugdbescherming

• jeugdreclassering

• aanpak van kindermishandeling

In deze folder leest u waar u terecht kunt als u vragen heeft over het opvoeden of 

opgroeien van uw kind. En wat er in 2015 verandert als uw kind of uw gezin nu al 

hulp of ondersteuning heeft. 

Zorg dichterbij en sneller

De gemeenten in de Peelregio (Asten, Deurne, Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek 

en Someren) grijpen de verandering aan om anders te gaan werken. We willen 

ervoor zorgen dat ouders en kinderen die vragen of problemen hebben gemakke-

lijk bij een deskundig persoon terecht kunnen. Zodat problemen snel en dichtbij 

huis kunnen worden opgelost. Op eigen kracht, of met hulp van vrienden, familie 

of buren. En als het nodig is, is er natuurlijk professionele hulp. 

Om dat te organiseren werken de Peelgemeenten samen in Peel 6.1. 

Samen met onder meer zorg- en welzijnsorganisaties, scholen, peuterspeelzalen 

en kinder-opvangorganisaties werken we aan goede en betaalbare hulp. 
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Hulp nodig of vragen over opvoeden of opgroeien?

Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden of opgroeien. Soms vindt u het 

antwoord bij de mensen om u heen. En soms wilt u uw vraag graag stellen aan 

een deskundige. U kunt dan terecht bij de opvoedondersteuners van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze jeugdprofessionals zijn er voor kleine en grote 

vragen van ouders en jongeren. Samen met u gaan zij op zoek naar een antwoord 

of oplossing. Eventueel maakt u samen met uw gezinsleden en de opvoedonder-

steuner een plan. Daarbij kijkt u samen naar wat u zelf kunt, of met hulp van 

familie, buren of vrienden. Als daarbij extra professionele hulp nodig is, kan de 

opvoedondersteuner die voor u inschakelen. 

Waar vindt u de opvoedondersteuners?

U vindt de opvoedondersteuners bij u in de buurt. Ze zijn bijvoorbeeld regelmatig 

aanwezig op:

• het consultatiebureau

• basisscholen en voortgezet onderwijs

• peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Kijk op de website van het CJG van uw gemeente (zie de achterzijde van deze 

folder) om de opvoedondersteuner in uw buurt te vinden. 

Of bel 0800 55 66 555 (gratis).
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Op school verlegen, thuis brutaal

Marian is moeder van Stijn (6) en Sylvie (4). Sylvie is net begonnen op 

school en ze is daar nogal verlegen. Thuis is ze alles behalve verlegen. 

Ze is vaak druk, ongedurig en zelfs brutaal. Marian vraagt aan juf Lisa 

of het gedrag van Sylvie normaal is en zegt dat ze zich zorgen maakt. 

Lisa verwijst haar naar Barbara, de opvoedondersteuner die regelmatig 

op school aanwezig is. Barbara merkt in het gesprek dat Marian en haar 

man Mark zoeken naar hoe ze met regels en afspraken om moeten gaan. 

Bijvoorbeeld: moeten de kinderen wel of niet aan tafel blijven zitten? 

En welke beloning of straf hoort erbij als ze zich wel of niet aan een 

afspraak houden? Samen besluiten ze twee punten te kiezen waar ze 

de komende tijd aandacht aan gaan besteden: aan tafel blijven zitten 

tijdens het eten en het slaapritueel. Barbara geeft de ouders concrete 

tips hoe ze dit aan kunnen pakken. Alle andere punten laten ze even 

voor wat het is. Eerst zien of dit lukt. Mark en Marian gaan aan de slag 

met de tips die ze gekregen 

hebben. Het blijkt te werken 

en dat geeft hen veel rust. 

Ze merken ook dat Sylvie thuis 

veel rustiger is. Ze hebben 

nog twee gesprekken met 

Barbara en hebben dan het 

gevoel dat ze er verder zelf 

uitkomen. Ze weten dat ze 

altijd weer contact op kunnen 

nemen met Barbara als ze 

vragen hebben.
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Specialistische hulp nodig?

Als uw kind specialistische hulp nodig heeft, kan de opvoedondersteuner deze 

voor u inschakelen. Ook huis- en jeugdartsen en medisch specialisten kunnen 

doorverwijzen naar specialistische zorg. Als het om een zware of dure vorm van 

zorg gaat, is vanaf 2015 een besluit (een beschikking) van Peel 6.1 nodig. 

Wie bepaalt welke zorg mijn kind krijgt?

De gemeenten bepalen niet zelf of deze zorg nodig is, maar vragen als dat nodig 

is advies aan een ‘expertpool’ van gedragswetenschappers en andere professione-

le jeugdzorgspecialisten. Jeugdbescherming en jeugdreclassering worden ingezet 

na een uitspraak van de kinderrechter.
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Uw kind heeft nu jeugdhulp. Wat verandert er?

2015 is een overgangsjaar. Kinderen en jongeren die een indicatie hebben die 

doorloopt in 2015 (of langer), houden deze zorg en kunnen bij hun eigen zorg-

aanbieder blijven. Dit geldt zo lang de indicatie in 2015 loopt, tot uiterlijk 

1 januari 2016. In het besluit dat u van de indicatiesteller (CIZ of Bureau 

Jeugdzorg) heeft gehad staat tot wanneer de indicatie van uw kind geldig is. 

Langer hulp nodig?

• Loopt de indicatie af in 2015 en heeft uw kind nog langer hulp nodig? 

 Neem dan uiterlijk acht weken voor de einddatum contact op met de 

 opvoedondersteuner in uw buurt, of bel 0800-55 66 555 (gratis). 

• Loopt de indicatie langer door dan 2015? Dan nemen wij in de tweede helft 

 van 2015 contact met u op om te bespreken wat nodig is.

Pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering loopt door

Maatregelen die door de rechter zijn opgelegd, zoals pleegzorg, jeugdbescher-

ming en jeugdreclassering lopen ook na het overgangsjaar 2015 door. 

Pleegkinderen met langdurige pleegzorg kunnen dus bij hun pleeggezin blijven. 

Privacy

De privacywetgeving en de Jeugdwet stellen strenge eisen aan het uitwisselen van 

gegevens. Gemeenteambtenaren mogen geen medische dossiers inzien. 

Dat mogen alleen medische professionals (zoals huisartsen, jeugdartsen en 

psychiaters) die bij de behandeling van het kind zijn betrokken.  

Gemeenten krijgen slechts beperkte informatie over kinderen en jongeren van 

wie de indicatie in 2015 doorloopt. Daarmee kunnen de gemeenten ervoor zorgen 

dat de zorg wordt voortgezet. 

Eén gezin, één regisseur, één plan

Soms komen in een gezin meerdere problemen tegelijk voor. Denk bijvoorbeeld 

aan financiële zorgen, werkloosheid, verslaving, problemen op school, relatie-

problemen en ruzie of agressie in huis. Soms komen er meerdere hulpverleners 

over de vloer. Vanaf 2015 gaan we op een andere manier werken. Een gezin met 

meerdere problemen krijgt één aanspreekpunt: een jeugd- en gezinswerker. 

Het gezin heeft dus te maken met één hulpverlener die zoveel mogelijk zelf hulp 

biedt én de coördinatie voert. De jeugd- en gezinswerker helpt het gezin met het 

maken van een plan en vervolgens ondersteunt hij hen bij de uitvoering van dit 

plan. In dat plan geven de gezinsleden eerst aan wat zij zelf kunnen doen om de 

problemen op te lossen. En of mensen uit hun omgeving hierbij kunnen helpen. 

De jeugd- en gezinswerker zorgt ervoor dat er goed samengewerkt wordt met 

andere instanties om het gezin heen. De jeugd- en gezinswerker kan ook advies 

vragen aan specialisten, of specialistische zorg of ondersteuning inzetten.



Heeft u een Persoonsgebonden Budget (PGB)?

Veel ouders regelen specialistische hulp voor hun kind zelf met een PGB. 

De mogelijkheid om met een PGB zelf zorg te regelen blijft bestaan. 

2015 is een overgangsjaar. Als u nu een PGB heeft voor uw kind houdt u dit tot de 

einddatum op uw indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016. U ontvangt een brief 

van Peel 6.1 over de tarieven die gelden in 2015.  

Loopt de indicatie voor het PGB van uw kind af en heeft uw kind nog langer hulp 

nodig? Neem dan uiterlijk acht weken voor het aflopen van de indicatie contact 

op met de opvoedondersteuner in uw buurt of bel 0800-55 66 555 (gratis). 

Trekkingsrecht

De betaling van het PGB gaat 

veranderen. Vanaf 1 januari 

2015 beheert de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) uw bud-

get en verzorgt de betalingen 

aan uw zorgverleners. 

U krijgt het budget dus niet 

meer op uw rekening gestort. 

Dit heet ‘trekkingsrecht’. 

U blijft zelf bepalen wie 

wanneer zorg aan u verleent. 

Op www.svb.nl vindt u meer 

informatie en veel gestelde

vragen over het trekkingsrecht. 

Anne vindt het thuis niet meer fijn

Mieke Groot vertelt: “Het ging niet goed met onze Anne. Ze werd 

steeds brutaler en we hadden geen grip meer op haar. Op een dag krijg 

ik een telefoontje van school. De mentor van onze dochter vertelt dat 

Anne zich soms misdraagt op school, veel spijbelt en omgaat met een 

groep veel oudere jongens. Haar schoolprestaties gaan hard achteruit. 

Ik ben samen met Anne naar school gegaan voor een gesprek. Tijdens 

het gesprek begint Anne te huilen en zegt dat ze het thuis niet fijn 

vindt omdat wij veel ruzie maken. Ik leg uit dat haar vader Leon, sinds 

hij zijn baan kwijt is, veel drinkt en dan heel vervelend wordt. 

We maken ruzie, ook over onze financiën waar hij een puinhoop van 

maakt. De mentor raadt ons aan om advies te vragen bij de opvoed-

ondersteuner die geregeld op school is. Leon vindt het ook een goed 

idee om hulp te zoeken. Hij ziet zelf ook wel dat het niet goed gaat, 

maar het lukt ons niet om het zelf op te lossen.” 

De opvoedonderseuner besluit een jeugd- en gezinswerker, Alex, in te 

zetten voor dit gezin. Alex gaat regelmatig bij het gezin langs en praat 

met Anne en haar ouders, zowel samen als afzonderlijk. Samen maken 

ze een plan. Leon besluit zich op te laten nemen voor zijn alcohol-

probleem en zoekt hulp bij het solliciteren. Een goede vriend helpt 

Leon en Mieke om de financiën weer inzichtelijk te krijgen. Alex wijst 

hen op financiële tegemoetkomingen van de gemeente. Daarmee kan 

Anne haar theaterlessen weer oppakken en ziet ze haar oude vriendin-

nen weer vaker. Buurvrouw Els, die onderwijzeres is, helpt Anne met 

haar huiswerk.
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Hulp nodig of vragen over opvoeden of opgroeien?

Dan kunt u terecht bij de opvoedondersteuners van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin. De gegevens van de opvoedondersteuner in uw buurt vindt u op de website 

van het CJG in uw gemeente, of bel 0800 55 66 555 (gratis) 

www.cjgasten-someren.nl

www.cjgdeurne.nl

www.cjggemert-bakel.nl

www.cjghelmond.nl

www.laarbeek.nl/cjg

Vragen over veranderingen in jeugdhulp?

Heeft u nog vragen over de veranderingen in de jeugdhulp in de Peelgemeenten? 

Kijk dan eens naar de antwoorden op veel gestelde vragen op www.peel6.1.nl. 

Of bel 0800 55 66 555 (gratis).

Zorg en ondersteuning: de zes Peelgemeenten regelen het samen

De Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en 

Someren regelen de zorg en ondersteuning voor hun inwoners samen onder 

de naam Peel 6.1.
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