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FACTSHEET  

Jeugdconsulent van de Sociale Dorpsteams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELDING DOEN  

Ouders kunnen met een hulpvraag terecht bij 

de Sociale Dorpsteams. Vanuit de Sociale 

Dorpsteams zijn er verschillende consulenten 

betrokken bij scholen. Elke school heeft zijn 

eigen schoolconsulent/contactpersoon. Diegene 

is altijd bereid om (anoniem) mee te denken om 

tot een oplossing te komen. Bij zorgen over een 

kind of gezin kan er een zorgmelding gedaan 

worden bij Veilig Thuis. 

BEREIKBAARHEID  

Een jeugdconsulent kan op verschillende 

manieren benaderd worden. De beste manier is 

via de frontoffice op werkdagen tussen 09.00 en 

13.00 uur op telefoonnummer: 0343-565800.  

Contact met de Sociale Dorpsteams kunt u 

terugvinden op: 

www.samenopdeheuvelrug.nl/contact of email 

info@samenopdeheuvelrug.nl. 

WANNEER WEL  

• Indien ouders aangeven hulp/ondersteuning 

nodig te hebben rondom de opvoeding van 

hun kind 

• Als leerlingen een hulpvraag hebben en/of 

(dreigen te) verzuimen.  

• School dreigt vast te lopen met een leerling 

vanwege diens gedrag. 

WAT De Sociale Dorpsteams denken met u mee wanneer u vragen heeft of het met u/uw gezin wat minder 

goed gaat. Iedereen heeft wel eens hulp of ondersteuning nodig. Samen wordt er gezocht naar oplossingen die 

bij uw situatie passen. Of iemand nu zoekt naar buurtsportcoaches, naar een baan, zich eenzaam voelt, 

schulden heeft of vragen heeft over de opvoeding van zijn/haar kind: het sociale dorpsteam denkt met u mee. 

• De jeugdconsulent van de Stichting Sociale Dorpsteams in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is als 

consulent betrokken bij vraagstukken over jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De jeugdconsulent 

denkt mee over oplossingen in het informeel en/of formele veld. De jeugdconsulent gaat dmv een 

huisbezoek in gesprek met ouders en/of kind/jongere, om de hulpvraag naar boven te halen. Met ouders 

wordt gekeken/onderzocht wat passend kan zijn in hun situatie. Vanuit onze werkwijze is de wens om 

contact op te kunnen nemen met school/dagbesteding voor een completer beeld. Veelal uiten problemen 

zich op meerdere levensgebieden, waarbij school een belangrijk onderdeel is, omdat zij het kind/de jongere 

veel zien. Jeugdconsulenten kunnen ingezet/betrokken worden vanuit vrijwillig kader, maar ook vanuit 

zorgen die gemeld zijn bij Veilig Thuis, het is dan minder vrijwillig/vrijblijvend. 

 

 

WANNEER NIET 

 - 

 

VOOR WELK ONDERWIJSTYPE 

Consulenten kunnen benaderd worden voor alle 

vragen rondom opgroei- opvoedvraagstukken en 

jeugdhulp vanuit elk onderwijstype. 

OVERIG / VRAGEN 

Verzuim/ Vastlopen op school 

Gedragsvraagstukken of gedragsproblemen 

Eenzaamheid, Depressie, Angst 

Vraagstukken of problemen thuis 

Jonge mantelzorgers 

Jongerenwerk, Wmo, Participatie  

Sport- en Cultuurcoach 

 

 

 

 

TOESTEMMING  

Een consulent is altijd bereid mee te denken. Dit kan 

in eerste instantie anoniem ter consultatie. Wanneer er 

ondersteuning nodig is vanuit de Sociale Dorpsteams 

is het noodzakelijk dat ouders toestemming hebben 

gegeven. Helaas kunnen wij in vrijwillig kader niets 

doen zonder toestemming van ouders of jeugdige 

vanaf 12/16 jaar. 

Let op: bent u als aanmelder niet de ouder (wettelijk 

vertegenwoordiger) van het kind, dan dient u de 

ouders op de hoogte te stellen dat u van plan bent om 

ons in te schakelen.  
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