
IN DEZE FOLDER VINDT U INFORMATIE OVER JEUGDHULP IN 

DE GEMEENTE MEDEMBLIK. ALLE KINDEREN MOETEN VEILIG 

EN GEZOND KUNNEN OPGROEIEN. OUDERS EN VERZORGERS 

SPELEN DAARBIJ NATUURLIJK DE BELANGRIJKSTE ROL.

ALS OUDERS/VERZORGERS EN KINDEREN ER ZELF NIET 

UITKOMEN KUNNEN ZIJ TERECHT BIJ DE GEMEENTE. 

VEILIG EN
GEZOND OPGROEIEN
Jeugdhulp in de gemeente Medemblik

DE GEMEENTE IS VERANTWOORDELIJK VOOR:

-   Alle vormen van jeugdhulp (onder andere ambulante hulp, daghulp), 
inclusief specialistische hulp zoals geestelijke gezondheidszorg 
(jeugd-ggz), jeugdhulp in verband met een beperking (zoals bege-
leiding, persoonlijke verzorging en verblijf ), pleegzorg, gesloten 
jeugdhulp); 

-   Financiering van kinderbeschermingsmaatregelen;
-   Financiering van jeugdreclassering (begeleiding na aanraking 

met justitie en/of politie).

GEMEENTE MEDEMBLIK

Postbus 45
1687 ZG Wognum
toegang@medemblik.nl
(0229) 85 60 00 (kies voor optie 1)

MELD KLACHTEN BIJ DE GEMEENTE 

OF DE VERTROUWENSPERSOON

Heeft u een klacht over de ondersteuning 
vanuit de gemeente of het wijkteam? 
Dan is het belangrijk dat u dat laat 
weten. Wanneer u zich met uw klacht 
liever niet tot de gemeente wendt, kunt 
u (gratis) terecht bij een onafhankelijk 
vertrouwenspersoon van het Advies 
en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). 
De vertrouwenspersoon luistert naar 
uw verhaal, adviseert en informeert 
u over uw rechten en plichten en 
helpt bij het oplossen.

Voor meer informatie gaat u naar
www.akj.nl of neemt u contact op 
via telefoonnummer (088) 555 1000 
of mailt u naar info@akj.nl.

OPMERKINGEN?

Heeft u een opmerking, vraag of juist 
een compliment? Neem dan contact 
op met het Klantcontactcentrum van 
de gemeente Medemblik.
Zij zijn elke werkdag bereikbaar 
tussen 08.30 en 17.00 uur op 
telefoonnummer (0229) 85 60 00 
(kies voor optie 1). 

Op onze website www.medemblik.nl 
vindt u meer informatie over Zorg en 
Ondersteuning in het algemeen en 
over Jeugdhulp in het bijzonder. 



VEILIG EN
GEZOND OPGROEIEN
Jeugdhulp in de gemeente Medemblik

STAPPENPLAN BIJ ONDERSTEUNING

Ouders die behoefte hebben aan 
jeugdhulp kunnen bij de gemeente 
terecht. Voor het inzetten van 
jeugdhulp doorlopen we de
volgende stappen: 

1.  Melding
U of iemand uit uw omgeving laat 
de gemeente (met uw toestemming) 
weten dat er voor uw kind behoefte 
is aan ondersteuning. Aanmelden 
kan via het algemene nummer van 
de gemeente: (0229) 85 60 00 
(kies voor optie 1) of via
toegang@medemblik.nl.

2.  Gesprek
U en uw kind gaan in gesprek 
met een jeugdhulpverlener of een 
wijkteamlid. Zij stellen vragen en 
proberen een goed beeld te 
schetsen van uw situatie en dat van 
uw kind. Standaardoplossingen 
bestaan niet. Iedere woon- en 
leefsituatie is anders en ook 
mogelijkheden en beperkingen zijn 
daarom vaak verschillend. U kunt 
iemand meenemen naar het gesprek 
die veel over uw situatie of de 
situatie van uw kind kan vertellen. 
Indien u graag ondersteund wilt 
worden kunt u via de gemeente 
kosteloos gebruik maken van een 
onafhankelijke cliëntondersteuner.

3.  Gespreksverslag/
Ondersteuningsplan
Er wordt een ondersteuningsplan 
opgesteld waarin de hulpvraag van 
uw kind centraal staat. Hierin wordt 
een gespreksverslag opgenomen. 
In het gespreksverslag staat het 
advies van de gemeente met 
betrekking tot de in te zetten zorg. 
Eventuele op- en/of aanmerkingen 
worden als bijlage toegevoegd. 
Het gespreksverslag wordt 
ondertekend door de gezag-
hebbende ouder(s).

4.  Aanvraag
Na het doorlopen van de eerste 
drie stappen is de aanvraag voor 
jeugdhulp volledig. De gemeente 
zet nu de afgesproken zorg in. 
Dit kan betekenen dat er een 
beschikking voor jeugdhulp wordt 
afgegeven. Er kan ook hulp worden 
ingezet vanuit de jeugdhulpverlener 
zelf, een ander wijkteamlid of een 
andere specialist die voor de 
gemeente werkt. Mocht dit nodig 
zijn dan kunnen verschillende 
trajecten tegelijkertijd worden 
ingezet. 

HOE KUNT U ZICH VOORBEREIDEN?

Het is belangrijk dat u zich voorbereidt op het gesprek. Om u te helpen 
vindt u hier een aantal vragen die worden behandeld:  
-   Hoe is de huidige leefsituatie van u en uw kind?
-   Hoe is de situatie van uw kind tijdens school en/of dagbesteding? 
-   Zijn er op dit moment mensen uit de familie of kennissenkring die hulp/

ondersteuning bieden?

Ter voorbereiding kunt u ook uw eigen gewenste oplossing voor het 
probleem bedenken en de manier waarop uw netwerk hieraan bij kan 
dragen. Het is raadzaam eventuele officiële documentatie voor uw
zorgaanvraag (bijvoorbeeld een onderzoeksrapport, behandelplannen 
of verslaglegging vanuit school) mee te nemen naar het gesprek.

ALGEMENE INFORMATIE OVER 

OPVOEDEN

Bent u op zoek naar informatie over 
opvoeden, opgroeien en gezondheid?
Kijk dan op: www.opvoeden.nl. 
Hier vindt u algemene informatie 
voor ouders en opvoeders van 
kinderen in alle leeftijden, maar 
ook voor (aanstaande) ouders 
met vragen over ouderschap.

Voor jongeren tussen twaalf en 
achttien jaar is er een eigen 
website: www.infovoorjou.nl.

Beide websites zijn in beheer van 
StichtingOpvoeden.nl. De stichting 
zorgt er samen met deskundigen 
voor dat de informatie actueel en 
begrijpelijk is.

VERWIJSINDEX

In Noord-Holland zijn veel 
professionals van verschillende 
organisaties die kinderen en (hun) 
ouders ondersteunen bij opvoeden 
en opgroeien. Soms weten ze niet 
van elkaar dat ze bij de begeleiding 
van hetzelfde kind of gezin betrok-
ken zijn. Als ze dat wel weten, 
kunnen zij hun hulp nog beter 
inzetten. Daarom maken gemeenten 
en organisaties in de provincie
Noord-Holland gebruik van de 
verwijsindex.
Ga voor meer informatie naar
www.multisignaal.nl. 

LET OP: BIJ EEN MELDING 

OF AANVRAAG GELDT EEN 

IDENTIFICATIEPLICHT.

U DIENT TIJDENS HET

GESPREK EEN GELDIG

LEGITIMATIEBEWIJS

TE TONEN. 


