
Contactgegevens inzet jeugdhulp 
Inleiding 

We hebben met elkaar afgesproken dat de jeugdbeschermer de contactpersoon van de gemeente belt als jeugdhulp nodig is. Natuurlijk kan het voorkomen 

dat het niet lukt om de contactpersoon gelijk te pakken te krijgen. Daarom hebben we concrete afspraken gemaakt over hoe dan te handelen. Het 

uitgangspunt is dat er altijd snel telefonisch contact is.  

 

Jeugdbeschermer krijgt contactpersoon niet te pakken 

Bij de Ronde Tafel Start maatregel is afgesproken wie de contactpersoon is van de gemeente in deze casus. Als je als jeugdbeschermer degene niet gelijk te 

pakken kunt krijgen als jeugdhulp nodig is, bel je met het nummer uit onderstaand overzicht om een belafspraak te maken.  

 

Sturen bepaling jeugdhulp 

We hebben afgesproken dat de bepaling jeugdhulp per e-mail wordt verstuurd en niet per post. Daarom vind je hieronder ook de e-mailadressen waar de 

bepaling jeugdhulp naartoe gestuurd kan worden. Neem altijd de contactpersoon van de gemeente mee in de cc!   

 



 

 

 

 

 

 

Gemeente Telefoon Opmerking E-mailadres voor bepaling 

Dalfsen 14 0529 Je belt met het algemene nummer. Zij plannen een belafspraak in de 
agenda van de contactpersoon.   

samendoenindalfsen@dalfsen.nl 
 

Deventer - Je belt met één van de 8 personen die op de lijst van contactpersonen 
staan. De gemeente Deventer heeft deze zelf bij partijen aangeleverd. 

backofficejeugd@deventer.nl 

Hardenberg 14 0523 Je belt met het algemene nummer en vraagt naar betrokken team. Zij 
plannen een belafspraak in de agenda van de contactpersoon.   

jeugdadministratie@hardenberg.nl 
 

Kampen 14 038 Je belt met het algemene nummer. Zij plannen een belafspraak in de 
agenda van de contactpersoon.   

cjg@kampen.nl  
 

Olst-Wijhe Mail Stuur een mail met tijden waarop je beschikbaar bent. Je wordt dan z.s.m. 
teruggebeld.    

toegangsteamjeugd@olst-wijhe.nl 
 

Ommen 14 0529 Je belt met het algemene nummer en vraagt naar het toegangsteam sociaal 
domein. Zij plannen een belafspraak in de agenda van de contactpersoon. 

Mike.medina@ommen.nl  

Raalte 0572-347470 Je belt met het CJG. Zij plannen een belafspraak in de agenda van de 
contactpersoon.   

backofficejeugd@raalte.nl  
 

Staphorst 0522-467466 Je belt met het algemene nummer. Zij plannen een belafspraak in de 
agenda van de contactpersoon.  

administratiejeugd@staphorst.nl 
 

Steenwijkerland 14 0521 Je belt met het algemene nummer en je vraagt naar de bureaudienst jeugd. 
Zij plannen een belafspraak in de agenda van de contactpersoon.  

consulenten@steenwijkerland.nl 

Zwartewaterland 14 038 Je belt met het algemene nummer. Zij plannen een belafspraak in de 
agenda van de contactpersoon. 

administratiejeugd@zwartewaterland.nl 
 

Zwolle 038-4989980 
 

Je belt met dit nummer. Zij plannen een belafspraak in de agenda van de 
contactpersoon. 

Zorgmailjeugd@swt.zwolle.nl 
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