
 

 

 

 

 
Jeugdhulp: wat houdt het in? 
 

Alle kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers 
spelen daarbij natuurlijk de belangrijkste rol. Maar kinderen die (tijdelijk) extra 
ondersteuning nodig hebben, kunnen ook op de gemeente rekenen.  

 
De gemeente is verantwoordelijk voor: 

 jeugd- en opvoedhulp;  
 geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ);  
 zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking;  

 jeugdbescherming;  
 jeugdreclassering;  

 aanpak van kindermishandeling. 
 

Heb je vragen of hulp nodig? 

De gezins- en jongerencoaches van Sociaal Team Asten zijn professionals die 
graag vragen van ouders en jongeren beantwoorden en advies geven. De gezins- 

en jongerencoach gaat zo veel mogelijk uit van de eigen kracht van de 
gezinsleden en hun netwerk. Als jouw kind specialistische hulp nodig heeft, kan 
de gezins- en jongerencoach deze voor je inschakelen. Om te bepalen welke hulp 

nodig is, kan de gezins- en jongerencoach extern advies inwinnen, bijvoorbeeld 
bij een gedragswetenschapper. Ook huis- en jeugdartsen en medisch specialisten 

kunnen doorverwijzen naar specialistische zorg.  
 
Eén gezin, één regisseur, één plan 

Soms komen in een gezin meerdere problemen tegelijk voor. Denk daarbij aan 
financiële zorgen, werkloosheid, verslaving, problemen op school, 

relatieproblemen en ruzie of agressie in huis. Ook komen soms meerdere 
hulpverleners over de vloer. Een gezin met meerdere problemen krijgt altijd één 
aanspreekpunt. Deze hulpverlener biedt zo veel mogelijk hulp zelf en voert de 

coördinatie.  
 

De gezins- en jongerencoach helpt je met het maken van een plan en 
ondersteunt je vervolgens bij de uitvoering van dit plan. In het plan geef je als 

gezin eerst aan wat je zelf kunt doen om de problemen op te lossen. En of 
mensen uit je omgeving hierbij kunnen helpen. De gezins- en jongerencoach 
zorgt ervoor dat er goed samengewerkt wordt met andere instanties om het 

gezin heen. De gezins- en jongerencoach kan ook advies vragen aan 
specialisten, of specialistische zorg of ondersteuning inzetten. 

 
Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Sociaal Team Asten. 
 


