Veelgestelde vragen over
ambulante jeugdhulp
In deze informatiekaart geven we antwoord op de meest gestelde vragen
over ambulante jeugdhulp. Staat uw vraag er niet bij? Kijk eens op onze
website www.wijkteamsenschede.nl.
Jeugdwet
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van preventie en jeugdhulp, maar ook de uitvoering
van kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van jeugdreclassering. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Wat is ambulante jeugdhulp?
Ambulante jeugdhulp is ondersteuning aan gezinnen met kinderen die een hulpvraag hebben. Daarbij
gaat het om zorgen over de ontwikkeling en opvoeding; thuis, op school of in de omgang met anderen.
U krijgt daarvoor bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning op afgesproken tijden aan huis. Of u krijgt
hulp en ondersteuning bij een instelling, bijvoorbeeld therapie voor uw kind.

Kom(t) ik/mijn kind in aanmerking voor ambulante jeugdhulp?
De gemeente kijkt samen met u en uw kind op welke manier uw kind het beste geholpen kan worden
Hoe gaat het? Welke ondersteuning en hulp denkt u nodig te hebben? Wat kunt u zelf en wat kunnen
mensen om u heen betekenen? Is er behoefte aan professionele ondersteuning door het wijkteam of
een zorgaanbieder? Tijdens het gesprek met een medewerker van de wijkteam wordt besproken welke
ondersteuning en hulp gewenst is en hoe deze er dan uit moet komen te zien. De uitkomst van dit
gesprek wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan.

Moet ik een ouderbijdrage betalen?
Nee, voor ambulante begeleiding is er geen sprake van een ouderbijdrage. Vanaf 1 januari 2016 is de
ouderbijdrage voor jeugdhulp vervallen.

Kan ik of mijn kind persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?
Ja dat kan. Kijk voor meer informatie over het pgb in de informatiekaart met veelgestelde vragen over
het ‘persoonsgebonden budget’.

Meer vragen?
U kunt uw vraag het beste stellen bij de wijkteams. Kijk op www.wijkteamsenschede.nl voor meer
informatie of neem contact op met het wijkteam. U kunt onze medewerkers bereiken op nummer
053-4817900 of via info@wijkteamsenschede.nl.
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