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jonger is dan 18
ouder is dan 18 en
jeugdreclassering heeft
gekregen van de rechter
ouder is dan 18 jaar, maar nog
geen 23 en:

die woont in de gemeente waar
om jeugdhulp, zonder verblijf,
wordt gevraagd  

Een persoon die:

   1. die jeugdhulp kreeg voordat 
      hij 18 wordt OF
   2. die jeugdhulp kreeg die 
      maximaal 6 maanden voordat
      hij 18 is geworden is 
      gestopt EN
   3. voor wie ook na zijn 18e 
      jeugdhulp nodig is

JEUGDIGE OUDER 

Gemeente (....) [of andere tekst]
contactgegevens 

Ondersteuning van en hulp aan ouders en
kinderen bij:
psychische problemen of stoornissen
psychosociale problemen
gedragsproblemen
verstandelijke beperking
opvoedproblemen van ouders
problemen die te maken hebben met adoptie

1.

2. Hulp bij het vergroten van de
zelfstandigheid van een jeugdige en zorgen
dat deze kan deelnemen aan de samenleving
3. Hulp bij persoonlijke verzorging als een
jeugdige niet goed voor zichzelf kan zorgen

een ouder die het gezag heeft
een adoptieouder
een stiefouder
iemand die voor de jeugdige
zorgt alsof de jeugdige tot
zijn gezin behoort, maar geen
pleegouder met een
pleegcontract is



RECHTEN OUDERS & JEUGDIGEN
voorlichting over de samenloop met andere wetten, uitleg
over aanvraag en procedure in begrijpelijke taal
recht op onafhankelijk cliëntondersteuner
familiegroepsplan, eventueel met behulp van onafhankelijke
ondersteuning 
aanvullingen op actieplan gemeente
aanvullingen op onderzoek
gemeente houdt rekening met geloofs- en levensovertuiging
en met culturele achtergrond
recht op schriftelijke beslissing met mogelijkheid van
bezwaar. Informatie over het indienen van bezwaar staat in
de beslissing

PLICHTEN OUDERS & JEUGDIGEN
meewerken aan het onderzoek door het verstrekken van
noodzakelijke gegevens
verstrekken kopie ID-bewijs
eerst gebruik maken van algemene voorziening als deze
voldoende passend is

Deze infographic hoort bij de
verordening jeugdhulp
gemeenten Zuid Holland-Zuid.
Daar vindt u ook een
toelichting op de genoemde
begrippen.
vragen of opmerkingen kunt u
mailen naar (e-mailadres)
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