
 

Het familiegroepsplan 

 
Contactgegevens Zorginformatie•punten: Wmo– en CJG/Loes-loket 
 
Zorginformatie•punt Vriezenveen Zorginformatie•punt Vroomshoop 
(gezondheidscentrum Weemelanden) (gezondheidscentrum Oranjeplein) 
Koningsweg 28 Oranjeplein 7h 
Tel. (0546) 481 450 Tel. (0546) 481 460 
Openingstijden:  Openingstijden: 
ma t/m vrij 8.30 - 12.30 uur ma t/m vrij 8.30 - 12.30 uur 
  
Zorginformatie•punt Westerhaar Zorginformatie•punt Den Ham 
(medisch centrum Kulturhus) (medisch centrum) 
Hoofdweg 132j  Goosensplein 1d 
Tel. (0546) 481 455 Tel. (0546) 481 465 
Openingstijden:  Openingstijden: 
ma, wo, do 13.30 - 16.00 uur ma, wo, do 13.30 - 16.00 uur 
 
E-mail:  info@zorginformatietwenterand.nl  
Websites:  www.loes.nl, www.zorgsaamtwenterand.nl, www.vooreenveiligthuis.nl, 
 www.twenterand.nl/samensterk  
 
Postadres: 
Gemeente Twenterand  
t.a.v. Zorg en Jeugd 
Postbus 67  
7670 AB  VRIEZENVEEN 

Februari 2016 



Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Jeugdwet van kracht en zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De Jeugdwet gaat ervan uit dat u als gezin 
zelf problemen binnen uw gezin wilt voorkomen en aanpakken. U houdt dan zoveel 
mogelijk zelf controle over uw situatie. Het familiegroepsplan kan u daarbij helpen.  

 
In de Jeugdwet staat dat ouders/gezinnen de mogelijkheid krijgen om bij problemen 
binnen het gezin een familiegroepsplan op te stellen. In dat plan kunt u zelf aangeven 
hoe u de opvoed– en opgroeisituatie voor uw kind(eren) wilt verbeteren.  
 
U kunt hierin opnemen: 
 wat u zelf kunt doen 
 wat u met behulp van mensen uit uw omgeving 

kunt doen 
 welke professionele hulp u eventueel nodig heeft  
 wat u uiteindelijk wilt bereiken 
 
Een familiegroepsplan kunt u maken samen met 
familie, vrienden en anderen die tot de sociale 
omgeving van de jeugdige behoren.  
 
Waarom een familiegroepsplan? 
Gezinnen kunnen veel situaties zelf en met steun van 
mensen in hun omgeving aan. Samen kunnen ze problemen voorkomen en 
aanpakken. Als ouder houdt u dan zoveel mogelijk de controle en kunt u 
gebruikmaken van uw eigen mogelijkheden. Het familiegroepsplan kan daarbij 
helpen. Daarin kunt u zelf opschrijven wat er volgens u nodig is om de problemen aan 
te pakken en wie daarin wat zal doen. Op die manier bepaalt u wat er gebeurt en 
houdt u zelf het overzicht. In de Jeugdwet wordt ervan uitgegaan dat hierdoor 
oplossingen worden gevonden die bij uzelf en uw gezin passen.   
 
Wat doet u als u een familiegroepsplan heeft geschreven? 
Het kan zijn dat uit uw familiegroepsplan blijkt dat u naast ondersteuning uit uw 
omgeving ook professionele ondersteuning denkt nodig te hebben. Dan kunt u 
hierover contact opnemen met één van de Zorginformatie•punten in de gemeente. Er 
wordt dan een afspraak gemaakt voor een bezoek van een jeugdhulpconsulent bij u 
thuis. Deze bespreekt met u uw situatie en het familiegroepsplan. Samen gaan jullie 
bekijken of u daadwerkelijk professionele ondersteuning nodig heeft en welke dat dan 
precies zou moeten zijn. De uiteindelijke beslissing over de inzet van de professionele 
ondersteuning ligt bij de jeugdhulpconsulent. 

 

  

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van het familiegroepsplan? 
Als u het zelf lastig vindt om het familiegroepsplan te schrijven dan kunt u hulp vragen 
in uw directe omgeving. Het is tenslotte de bedoeling dat u het plan samen maakt 
met de mensen die belangrijk voor u zijn, of die het belangrijk vinden dat het goed 
gaat met u en uw gezin. Ook kunt u bij de Zorginformatie•punten vragen naar een 
voorbeeldformulier voor het familiegroepsplan. Daarin staan de onderwerpen 
genoemd die u in uw familiegroepsplan kunt beschrijven. Mocht het hiermee toch niet 
lukken om het familiegroepsplan te schrijven, dan bestaat de mogelijkheid 
ondersteuning te krijgen van de Eigen Kracht Centrale of MEE IJsseloevers. Om hiervoor 
in aanmerking te kunnen komen, neemt u contact op met het Zorginformatie•punt. 
 
Wat gebeurt er verder met het familiegroepsplan? 
De Jeugdwet bepaalt dat als er professionele ondersteuning nodig is bij opvoed– en 
opgroeiproblemen in de meeste gevallen een ondersteuningsplan opgesteld wordt. 
Dat kan het eigen familiegroepsplan van ouders zijn. Het kan ook zijn dat het 
familiegroepsplan een onderdeel wordt van dit ondersteuningsplan. Als dat nodig is, 
stelt de jeugdhulpconsulent samen met u het ondersteuningsplan op. Hierin staan alle 
afspraken die worden gemaakt over de ondersteuning van uw gezin en de resultaten 
die u en de jeugdhulpconsulent daarmee willen bereiken.   
 
Wanneer kan een familiegroepsplan niet? 
 Als u niet meer het gezag over uw (kind)eren heeft 
 Als er een strafbaar feit is gepleegd en er jeugdreclassering is 
 Als er sprake is van een concrete bedreiging van de veiligheid of ontwikkeling van 

het kind 
 
 

 

 


