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In deze folder leest u wat de Jeugdwet is en voor wie 
de ondersteuning vanuit de Jeugdwet is bedoeld. 
Daarnaast krijgt u uitleg over hoe u een Jeugdwet-
aanvraag kunt doen. 

Voor wie is de Jeugdwet bedoeld? 
De gemeente is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Jeugdwet. Onder de Jeugdwet 
vallen verschillende vormen van Jeugdhulp. 
Jeugdhulp is er voor kinderen en jongeren tot 18 
jaar. (In uitzonderlijke situa�es tot maximaal 23 
jaar). Jeugdhulp kan ingezet worden bij psychische 
problemen, opvoedings- of gedragsproblemen. 
Jeugdhulp is er bijvoorbeeld ook voor kinderen of 
jongeren met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking, mogelijk is er dan bijvoorbeeld 
dagbesteding nodig. Ook als de situa�e onveilig is, 
kan iemand via Jeugdhulp geholpen worden, 
bijvoorbeeld door (�jdelijk) pleegzorg in te ze�en. 

Onderstaande vormen van Jeugdhulp vallen onder 
de Jeugdwet, we noemen dit ook wel voor-
zieningen. 

Jeugdwetvoorzieningen: 
• Ambulante Jeugdhulp 
• Jeugd GGZ 
• Dagbesteding 
• Kortdurend verblijf 
• Jeugdwet vervoer: Leerlingenvervoer en 

Jeugdvervoer 
• Pleegzorg 
• Verblijf in een jeugdinstelling 
• Crisisopvang 
• Jeugdbescherming 
• Jeugdreclassering 

Wat doet het Team Wmo en Jeugd? 
Het Team Wmo en Jeugd regelt de toegang tot de 
Jeugdhulp. De medewerkers van Team Wmo en 
Jeugd adviseren de jeugdige en de ouders (of de 
we�elijk gezaghebbende vertegenwoordiger(s)) 
welke hulp het best passend is. Team Wmo en Jeugd 
verleent dus niet zelf rechtstreeks de zorg. De 
medewerkers beoordelen, of uw hulpvraag vergoed 
kan worden uit het gemeentelijk budget voor de 
Jeugdwet. 

Voordat u ondersteuning aanvraagt bij de 
gemeente 
Voordat u een aanvraag doet bij de gemeente, is het 
goed om uzelf af te vragen of er een andere manier 
is waarop uw hulpvraag opgelost kan worden. We 
vragen al�jd naar de eigen mogelijkheden en 
oplossingen. Hee� u al hulp gevraagd via familie of 
uw sociale netwerk? Het is ook mogelijk om via 
school of een welzijnsorganisa�e hulp te krijgen. U 
dient aan te tonen dat u geen andere oplossing 
hee� dan gemeentelijke ondersteuning. 

Team Wmo en Jeugd doet onderzoek naar de 
persoonlijke situa�e. Hoe gaat dat? 
Voordat u ondersteuning krijgt vanuit de gemeente, 
voeren we een persoonlijk gesprek met u. We 
onderzoeken en beoordelen of ondersteuning via 
de Jeugdwet noodzakelijk is. Wij zijn dit we�elijk 
verplicht. Dit gesprek voeren we al�jd met 
we�elijke gezaghebbende vertegenwoordigers. 
Een kind onder de 12 jaar is hierbij niet aanwezig. 
Een kind vanaf 12 jaar kan hierbij aanwezig zijn en 
vanaf 16 jaar mogen wij ook gesprekken voeren 
zonder gezaghebbenden. Een gesprek vindt plaats 
op één van onze bezoekloca�es, bij u thuis of 
telefonisch. 
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Tijdens het persoonlijke gesprek komen de 
volgende vragen aan de orde: 
• Uw ondersteuningsvraag. Waarvoor hee� uw 

kind ondersteuning nodig? Wat hee� u al 
ondernomen om uw situa�e te verbeteren? Wat 
kunt u zelf doen? Het is een breed gesprek en 
gaat in op verschillende onderdelen van het 
leven van de jeugdige en van uw gezin. 

• Sociaal netwerk. Kunt u hulp krijgen van familie 
of uw (sociale) netwerk? 

• Voorzieningen voor iedereen. Bent u bekend 
met maatschappelijk werk en vrijwilligers-
organisa�es op Walcheren? Mogelijk kunnen zij 
u helpen. 

• Jeugdwet-onderzoek. Vinden we in boven-
staande vragen geen oplossing? Dan onder-
zoeken we wat we voor u kunnen doen vanuit de 
Jeugdwet. Wij zijn gebonden aan de wet- en 
regelgeving. Voor dit onderzoek hebben wij zes 
weken de �jd. Samen met u (en mogelijk uw 
sociale netwerk) stellen wij dan een ondersteu-
ningsplan op. U tekent voor akkoord. Dit onder-
tekende ondersteuningsplan vormt uw aanvraag 
voor een Jeugdwet voorziening. 
• Toewijzing. Het onderzoek wijst uit of u 

daadwerkelijk ondersteuning krijgt vanuit de 
Jeugdwet. 

• Afwijzing. U kunt ook een afwijzing krijgen. U 
kunt hiertegen bezwaar aantekenen. Zie 
www.vlissingen.nl/wmojeugd 

• Beschikking. Als uw aanvraag wordt goed-
gekeurd ontvangt u een beves�gingsbrief 
(beschikking) waarin staat welke ondersteuning 
u van de gemeente ontvangt. 

• Hulp wordt ingezet. Is er een officiële beschik-
king? Dan ontvangt u hulpverlening / een 
hulpmiddel van een zorgaanbieder. Deze hulp is 
gebaseerd op uw ondertekende ondersteu-
ningsplan. 

• Duur van de ondersteuning. In de beschikking is 
vastgelegd voor welke periode u ondersteuning 
ontvangt (einddatum) en/of een evalua�e-
datum. Bij een evalua�e bekijken we of de 
ingeze�e hulp nog passend is. 

Vindt u het las�g om een gesprek te voeren over uw 
persoonlijke situa�e? Neem gerust iemand mee. Of 
schakel gra�s de hulp in van een ona�ankelijke 
vertrouwenspersoon Jeugd (voor heel Zeeland) of 
een Vrijwillige Burgeradviseur. 

• Zorgbelang Zeeland: vertrouwenspersoon 
Jeugd; 0113–203200, 
info@zorgbelang-zeeland.nl 

• Vrijwilligerspunt Vlissingen: 0118–487000; 
vrijwilligerspunt@vlissingen.nl 

Hee� u vragen aan het Team Wmo en Jeugd ? 
Neem dan contact met ons op via 0118-487010 of 
wmojeugd@vlissingen.nl. Of loop vrijblijvend het 
stadhuis binnen. 

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 tot 17.00 uur. En op vrijdag 
van 08.30 tot 12.00 uur. 

Bekijk ook onze website 
www.vlissingen.nl/wmojeugd. 

Gemeente Vlissingen I Team Wmo en Jeugd I Telefoon: 0118-487010 
E-mail: wmojeugd@vlissingen.nl I Website: www.vlissingen.nl/wmojeugd 

Bezoekadres: Paul Krugerstraat 1 I 4382 MA Vlissingen (naast de entree zit ook een rolstoelli�) I Postadres: Postbus 3000 I 4380 GV Vlissingen 
Openings�jden: Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur I Vrijdag: 08.30 - 12.00 uur 

www.vlissingen.nl/wmojeugd
mailto:wmojeugd@vlissingen.nl
www.vlissingen.nl/wmojeugd
mailto:wmojeugd@vlissingen.nl
mailto:vrijwilligerspunt@vlissingen.nl
mailto:info@zorgbelang-zeeland.nl
www.vlissingen.nl/wmojeugd



