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Onderwerp

Aantal bijlagen

Nieuwe Jeugdwet
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Beste ouder(s), cliënt(en),

Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. De nieuwe Jeugdwet leidt tot veranderingen in
de manier waarop u aan deze hulp kunt komen.

De hulp wordt dichterbij georganiseerd. Door de nieuwe manier van werken signaleren we
problemen eerder en pakken we ze samen met u op. Daarbij kijken we eerst naar wat u zelf
kan met steun van uw omgeving.

Volgvel

Ons kenmerk
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Jeugdhulp

Wat blijft hetzelfde in 2015?
-

Heeft u of uw kind nu al jeugdhulp (of staat u op de wachtlijst bij een
jeugdzorginstelling), dan krijgt u in 2015 dezelfde hulp bij dezelfde organisatie. Dat
geldt uiterlijk tot 1 januari 2016 of zoveel eerder als de indicatie voor jeugdhulp
afloopt.
Voor pleegzorg kan de indicatie langer dan 1 januari 2016 doorlopen tot maximaal
1 januari 2022 ( of 18e verjaardag).

-

De ouderbijdrage blijft ook in 2015 op dezelfde manier in stand en geldt alleen voor
kinderen die verblijf-zorg krijgen in een instelling (24 uur per dag)

-

Heeft u jeugdhulp in de vorm van een persoonsgebonden budget (Pgb), dan loopt dit
in 2015 door bij dezelfde zorgaanbieder. Ook de hoogte van het PGB blijft gelijk. Dat
geldt uiterlijk tot 1 januari 2016 of zoveel eerder als de indicatie afloopt. De gemeente
stuurt u nog een aparte brief op naam over de veranderingen in uw Pgb.

Wat verandert er in 2015?
- Vanaf 1 januari 2015 kunt u geen nieuwe aanvraag voor jeugdhulp meer aanvragen bij
Bureau Jeugdzorg of Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
-

U vraagt uw jeugdhulp aan bij Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) in uw gemeente.
(zie bijlage voor het overzicht van BJG’s in uw gemeente).

- Als uw indicatie in 2015 afloopt, dan wordt samen met u gekeken welke hulp nog nodig is.
De medewerkers van het BJG bekijken samen met u welke vervolghulp nodig is en bij welke
instelling u hiervoor terecht kan. Via het BJG kunt u , afhankelijk van de vorm van
jeugdhulp, een (verlenings)beschikking krijgen waarmee u zelf naar een gecontracteerde.

Volgvel

Ons kenmerk

3

Jeugdhulp

- jeugdhulpaanbieder kunt gaan. Het BJG kan u hierbij adviseren. Hiervoor neemt u contact
op met Basisteam Jeugd en Gezin in uw gemeente. Ook kan uw huidige hulpverlener u
adviseren en helpen.
- Als geen verdere hulp nodig is, dan stopt de indicatie en de hulp.

Waar kunt u terecht voor hulp en advies?
In iedere gemeente is er een Basisteam Jeugd en Gezin (zie bijlage). De professionals van het
BJG werken op allerlei plekken waar kinderen en jongeren en hun ouders komen, in alle wijken
en dorpen van de gemeente. De (huis)arts, het consultatiebureau, de school, het jongerenwerk
of de kinderopvang zijn ook verbonden met het Basisteam Jeugd en Gezin.

Het BJG maakt afspraken met u over wat u zelf kunt doen, waar vrienden, familie, buren of
vrijwilligers kunnen helpen en waarvoor professionele hulp nodig is. Zij kunnen zelf
hulpverlenen maar als u vraag ingewikkelder is dan kunnen zij helpen bij het regelen van deze
hulp, daar zijn geen indicatie of uitgebreide formulieren meer voor nodig.

Bent u nu cliënt van jeugdbescherming of jeugdreclassering?
Als u cliënt bent van de Jeugdbescherming of Jeugdreclassering, verandert er niets. Bureau
Jeugdzorg blijft de taken Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uitvoeren. Het is wel mogelijk
dat u niet dezelfde contactpersoon houdt. Als dat zo is, informeert Bureau Jeugdzorg u hier
uiteraard over.

Volgvel

Ons kenmerk

4

Jeugdhulp

Meer weten?
U kunt contact opnemen met het Basisteam Jeugd en Gezin in uw gemeente. De gegevens
staan in de bijlage. Ook de rijksoverheid geeft informatie over alle veranderingen. Die vindt u
op de websites www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl. Daarnaast kan
uw hulpverlener u ook informeren.

Met vriendelijke groet,

Regionaal aanjaagteam jeugdzorg Brabant Noordoost

Namens alle gemeenten in Brabant Noordoost:
Gemeente Bernheze
Gemeente Boekel
Gemeente Boxmeer
Gemeente Boxtel
Gemeente Cuijk
Gemeente Grave
Gemeente Haaren
Gemeente Landerd
Gemeente Maasdonk
Gemeente Mill en St Hubert
Gemeente Oss
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Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Gemeente Schijndel
Gemeente St Anthonis
Gemeente St Michielsgestel
Gemeente St Oedenrode
Gemeente Uden
Gemeente Veghel
Gemeente Vught

