
 

Wij zijn Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid 

U bent mogelijk bij ons of onze jeugdprofessional terecht gekomen omdat u vragen heeft over de 
opvoeding of het opgroeien van uw kind. Wij ondersteunen gezinnen met kinderen en jongeren van 
de regio Zuid-Holland Zuid bij problemen met opvoeden en/of opgroeien. 
 
Onze professionals zijn werkzaam in jeugdteams, CJG’s en sociale (wijk)teams, ook in uw gemeente. 
 
 
Zo werken we 
 
Bij Stichting Jeugdteams staat uw vraag centraal. Samen zoeken we naar het best passende 
antwoord. Als het kan, schakelen we ook familieleden in of andere mensen die u vertrouwt. Samen 
bereiken we tenslotte méér. Onze medewerkers kunnen kinderen en ouders bij veel vragen helpen.  
Samen met de jeugdprofessional brengt u uw hulpvraag in kaart. Onze jeugdprofessionals kijken 
hierbij naar het hele gezin (en de omgeving). Hiermee bedoelen we dat ze breder kijken dan enkel de 
ontwikkeling, het gedrag of de hulpvraag van uw kind, maar dat zij het (gezins)systeem meenemen. 
De hulpvraag wordt domeinoverstijgend, op verschillende ontwikkelingsgebieden in kaart gebracht. 
Er wordt informatie verzameld die bijdraagt aan de beeldvorming, analyse en verdieping van de 
problemen die jullie ervaren. Samen wordt bepaald aan welke doelen de gezinsleden en u gaan 
werken en wat een ieder wil bereiken.  
 
De professionals die binnen onze stichting werken, kunnen voor expertise en specialistische 
ondersteuning onder andere terecht bij collega’s met specifieke deskundigheid, 
gedragswetenschappers, zorgbemiddeling, de helpdesk en bij het team scheidingsproblematiek. 
Als er hulp nodig is die we zelf niet kunnen bieden, doen we daarvoor een beroep op collega’s van 
andere organisaties die dat wél kunnen. We helpen bij het aanvragen van specialistische jeugdhulp 
(toeleiding naar en toegang tot specialistische jeugdhulp). 
(zie ook de folder ‘hulp van een jeugdprofessional, hoe werkt dat?’) 
 
We blijven u ondersteunen zo lang als dat nodig is. En ook als we de ondersteuning hebben afgerond 
kunt u zich altijd weer opnieuw bij ons aanmelden als dat nodig is. 
Ondersteuning door Stichting Jeugdteams wordt volledig door de gemeente vergoed. U hoeft dus 
geen eigen bijdrage of andere kosten te betalen. 
 
Onder Stichting Jeugdteams valt ook het Jeugd Preventie Team (JPT). Dit team ondersteunt jongeren 
voor wie door de politie een zorgmelding is opgemaakt. U kunt uw kind hier niet zelf voor 
aanmelden. 
 
Onder Stichting Jeugdteams valt ook het expertteam scheidingsproblematiek. Enerzijds pakt dit team  
beschikkingen en trajecten op die vanuit de rechtbank komen (zij bieden omgangsbemiddeling en/of 
begeleiding van trajecten, die door de rechter wordt opgelegd). Anderzijds ondersteunen zij 
jeugdprofessionals in de lokale teams in het op peil houden van kennis en kunde op het gebied van 
scheidingsproblematiek.  



 
Waar bestaat onze dienstverlening uit, wat doen we?  
 
 Toeleiding naar zorg: Toeleiding is het proces waarin de jeugdprofessional samen met u en 

uw kind vaststelt wat de hulpbehoefte is, in een actieplan. Dit proces begint vanaf het eerste 
gesprek met u en eindigt als u (ouders) het actieplan heeft ondertekend.  
De jeugdprofessional brengt samen met u de hulpvraag domein overstijgend (dat wil zeggen 
op diverse levensgebieden) in kaart en verheldert de vraag en/of het probleem. Ze 
verzamelen informatie en bepalen met u de doelen die u wilt bereiken. Op basis van gedegen 
onderzoek en (overweging van) de inzet van voorliggende voorzieningen (getrapte werkwijze 
conform de jeugdwet) geven professionals een helder afgewogen advies over de inzet van 
specialistische jeugdhulp. Dit leidt tot het advies tot besluit van de jeugdprofessional. Het 
proces wordt afgerond met een (toekennende of afwijzende) beschikking. 
 

 Toegang tot specialistische zorg, afgeven van een beschikking: Toegang is het proces dat leidt 
tot individuele voorzieningen (beschikking).  
Wanneer u er met de jeugdprofessional op uit komt, dat er specialistische zorg noodzakelijk 
is en het actieplan is door u ondertekend, vraagt de jeugdprofessional een beschikking aan. U 
ontvangt deze beschikking (brief) van de Service Organisatie Jeugd en dit geeft u toegang tot 
specialistische zorg. Door middel van deze beschikking wordt de noodzakelijke financiering 
verzorgd (de gemeente betaalt de zorg).1 
 

 Jeugd- en gezinshulp:  Onder jeugd- en gezinshulp verstaan we ondersteuning van kinderen, 
jongeren en gezinnen (ouders) bij het zelf aanpakken van problemen, op weg naar een 
vastgesteld doel. De doelen van de ondersteuning worden vastgelegd in het actieplan. 
Voorbeelden/vormen van jeugd- en gezinshulp zijn opvoedondersteuning, ouderbegeleiding, 
ouderschapsbemiddeling, individuele begeleiding aan kinderen, trainingen, psycho-educatie. 
 

 Gezinsregisseur/casusregisseur: Hieronder verstaan we het planmatig ondersteunen van 
gezinnen in het structureren, coördineren en opvolgen van de zorg die hen wordt geboden 
(indien gezinnen hier zelf nog niet toe in staat zijn). Gericht op het versterken van de eigen 
kracht van het gezin en diens netwerk. Wanneer er meerdere zorgverleners binnen uw gezin 
werken/bij uw gezin betrokken zijn, wordt samenwerking tussen deze betrokkenen 
bevordert. Dit is noodzakelijk om de beoogde resultaten te behalen. De hulp wordt 
gecoördineerd en de regisseur zorgt ervoor dat de gezinsleden, betrokkenen uit het netwerk 
van het gezin en betrokken hulpverleners en instanties een integraal plan maken, dit is niet 
alleen beperkt tot het jeugddomein.  

 
 
Onze missie 

Stichting Jeugdteams wil een bijdrage leveren aan de optimale ontwikkeling van kinderen, jongeren 
en gezinnen in de regio Zuid-Holland Zuid. Hoogkwalitatieve, passende jeugdhulp en dienstverlening 
zonder wachtlijsten en binnen budget. Met uiteindelijk doel dat jeugdigen opgroeien tot zelfredzame 
en gelukkige volwassenen die volwaardig deelnemen aan de samenleving.  

 

 
1 Wilt u meer informatie over financieringsvormen Zorg in Natura (ZiN) of Persoonsgebonden budget PGB, of 
de Service Organisatie Jeugd, ga naar www.jeugdzhz.nl  

http://www.jeugdzhz.nl/


Onze Visie  

Samen doen wat nodig is! Dat is de visie die we delen in de 10 samenwerkende gemeenten in regio 
Zuid-Holland Zuid. Vanuit deze visie leveren we met onze partners een bijdrage aan de optimale 
ontwikkeling van kinderen en gezinnen in onze regio, waarin de cliënt en zijn gezin centraal staat.  
Het belang van onze cliënten, onze opdrachtgevers en de ontwikkeling van onze kennis en ervaring 
staan voorop in ons dagelijks werk. We willen een organisatie zijn die werkt vanuit zijn bedoeling: 
ondersteunend zijn. We willen bereiken dat meer gezinnen daadkrachtiger en zelfredzamer worden 
en dat zij hun netwerk aanspreken voor ondersteuning. We vinden het belangrijk dat kinderen, 
jongeren, ouders en hun netwerk zich gezien en gehoord voelen door onze professionals. We 
luisteren naar hun verhaal, willen naast hen staan en hechten waarde aan het meenemen van het 
cliëntperspectief in ons werk. We willen samenwerken met de gezinnen waarin we werken, waarin 
het gezin zo veel als mogelijk zelf de regie houdt en eigenaarschap ervaart. We gaan voor het bieden 
van passende hulp, direct toegankelijk en dichtbij om zo dure specialistische zorg (deels) te 
voorkomen. Waarin we samen met ouders willen beslissen wat passende hulp is, immers iedere 
cliënt is uniek, dat vraagt om maatwerk.2 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2 Voor een uitgebreide versie van onze visie, verwijzen we u naar onze website: www.jeugdteamszhz.nl  

http://www.jeugdteamszhz.nl/

	Wij zijn Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
	Zo werken we


