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Het CJG in de verbinding tussen wijk, school en thuis

In dit laatste CJG-bericht belichten we de ontwikkeling van het CJG, vlak voor de transitie 
van de jeugdzorg. De gemeenten worden verantwoordelijk voor doorlopende ondersteu-
ning en zorg voor kinderen, jongeren en ouders. Tegelijkertijd is een transformatie ingezet 
naar meer preventie en eigen kracht. In de doorontwikkeling van het CJG spelen het wijk-
gericht werken en de verbinding met het onderwijs een grote rol. Gemeenten maken hier 
verschillende keuzes in. 

1 De meest voorkomende naam is sociaal wijkteam, daarnaast komt voor gebiedsteam of kernteam.

De CJG’s zijn soms al weg, zoals in Nijmegen. Elders houdt 
het CJG naast het sociale wijkteam*) een informatie- en  
adviesfunctie. Maar het CJG kan ook de spil blijven in het 
jeugdbeleid en de toegang naar jeugdzorg vormen, zoals in 
de regio’s Oost-Veluwe/Midden IJssel en Noord-Veluwe. In 
het artikel over de Noord-Veluwe leest u hoe de CJG-teams 
werken aan de verbinding met onderwijs en huisartsen. Heel 
anders gaat het in Arnhem, waar het CJG actief is als 
verbinder van de preventieve functies, en naast de buurt-
teams functioneert. 
De verbinding van het CJG met het onderwijs gaat bijna 
overal via een CJG-medewerker in het ondersteuningsteam 

op school. Vaak is deze medewerker ook voorpost in de wijk. 
U leest hierover in de interviews met het CJG Zutphen en met 
de jeugdmaatschappelijk werkers in de Achterhoek. In de 
Food Valley is met het onderwijs een privacyconvenant 
gemaakt. Het CJG Nijkerk vertelt hierover.
In Nijmegen en omgeving is het CJG opgegaan in sociale 
wijkteams. Er is een nieuwe samenwerkingsstructuur opge-
bouwd, waar de voormalig CJG-coördinator van Wijchen 
verslag van doet. Dat samen optrekken met het onderwijs 
vruchten afwerpt vertelt ook de CJG-coördinator uit 
Lansingerland, waarmee we een uitstapje maken buiten 
Gelderland.
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Geef ons foto’s en 06-nummers

De verbinding in de regio Noord-Veluwe

Sinds januari 2014 zijn de CJG-teams in de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk, 

Nunspeet, Oldenbroek en Putten gestart. De teams bestaan uit professionals met 

verschillende achtergronden, kennis en ervaring. Ouders, kinderen en jongeren zoeken 

contact met het CJG-team via de telefoon, per mail of via ketenpartners. De CJG-teams 

praten nu met scholen en huisartsen over hoe zij sneller en beter kunnen aansluiten bij 

en inspelen op ondersteuningsvragen, waar deze partners mee te maken krijgen.  

Door de ogen van de leerling
Een goede (door)start voor samenwer-
king met het onderwijs is elkaar 
ontmoeten en bespreken wat allen 
bezighoudt. Zo organiseerde Spectrum 
twee bijeenkomsten, voor het basis- en 
voortgezet onderwijs in de regio 

Noord-Veluwe, met de professionals 
uit het onderwijs en de CJG-teams. De 
deelnemers bespraken casuïstiek met 
de volgende vragen: “Hoe ziet de opti-
male samenwerking er uit vanuit het 
perspectief van de leerlingen/kinderen 
en hun ouders? Waar staan we nu? En 

wat is er nodig om de gewenste situ-
atie te bereiken?” De opbrengst is met 
de projectleider van de CJG-teams, één 
van de gemeenten en vertegenwoordi-
gers van de samenwerkingsverbanden 
uitgewerkt en in uitgangspunten vast-
gelegd. Wat zijn de voorstellen?

Verschillende posities van CJG’s 
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Een deelnemer:
“Wat zijn de gezamenlijke doelen en 
hoe gaan we daar komen?”

Wat is het CJG-team in de regio 
Noord-Veluwe?

De CJG-teams in de regio Noord-
Veluwe zijn opgebouwd vanuit het 
CJG en pakken alle vragen van jeugd 
tot 23 jaar en van ouders op. Voor het 
CJG is het een taakuitbreiding met 
ambulante jeugdzorg en LVB. Elk 
team is uitgebreid met een gedrags-
deskundige met expertise op het 
gebied van jeugdhulp. Aanvullend is 
specialistische expertise beschikbaar. 
De basisteams bestaan uit mensen 
met uiteenlopende expertise, die 
iedereen meeneemt vanuit de eigen 
‘moederorganisatie’. De CJG-teams 
zijn de spil van brede zorg en welzijn 
voor kinderen, jongeren en hun 
gezinnen. In elke gemeente is één 
CJG-team. Zij gaat het merendeel van 
alle adviezen, consultaties, ambu-
lante hulp en begeleiding afhandelen. 
De CJG-teams ontwikkelen zich al 
werkende verder samen met hun 
partners, zoals het onderwijs en de 
(huis)artsen. Spectrum ondersteunt 
de regio hierbij.

Persoonlijke contacten
De deelnemers vragen vooral om 
contactpersonen. Zorg voor een moge-
lijkheid voor de school om snel even 
iemand te raadplegen, geven ze aan. 
Deelnemende scholen willen foto’s en 
06-nummers van het CJG-team. De 
school heeft vaak het eerste contact en 
de zorgcoördinator of intern begeleider 
bepaalt in overleg met ouders of, hoe 
en wanneer het lijntje naar het 
CJG-team gelegd wordt. Daarnaast 
hebben alle scholen in de regio een 
schoolondersteuningsteam. De 
contactpersoon van het CJG-team 
(bijvoorbeeld de schoolmaatschappe-
lijk werker) is daarin de verbinding naar 
het CJG-team en de achterliggende 
zorg. tijdens casusbesprekingen 
vervult deze de consultatiefunctie voor 
alle leerlingen van de school. 
Verbinding met het voorliggend veld en 
de politie vindt plaats via persoonlijke 
contacten.

Ouders en jongere als partner
Ouders en jongeren zijn een gelijkwaar-
dige partner. Zien zij het probleem dat 
de school signaleert ook, en staan zij 
open voor ondersteuning? Het streven 
is een gezamenlijk plan van aanpak 
waar alle partijen zich in kunnen 
vinden, of zoals een van de deelnemers 
aangeeft: “Wat zijn de gezamenlijke 
doelen en hoe gaan we daar komen?” 
Idealiter zijn ouders verantwoordelijk. 
De deelnemers aan de bijeenkomsten 
maken ook mee dat ouders geen 
probleem ervaren. Of het zijn ouders 
met een laag IQ, een andere culturele 
achtergrond of ze zijn verwikkeld in een 
vechtscheiding. Het CJG-team kan dan 
ondersteunen in hoe ouders en jongere 
een partner kunnen zijn en blijven in 

het proces. Ouders als gelijkwaardige 
partner zien vraagt andere communi-
catie van professionals. 

Elke arts een schakelpersoon
Naast het onderwijs heeft elk CJG-team 
te maken met de artsen, die verwijzen 
naar jeugdhulp. De regio Noord-
Veluwe  wil regie houden over de 
kosten en over ‘1Gezin1plan1regisseur’, 
en wil daarom dat vanaf 2015 de verwij-
zingen van huisartsen via het CJG-team 
lopen. In  gesprekken met huisartsen is 
een samenwerkingsfolder  opgesteld 
om de afspraken scherp voor ogen te 
houden.  Elke arts krijgt een korte 
eenduidige lijn naar het CJG-team via 
een schakelpersoon, die zorgt voor een 
snelle levering van de benodigde diag-
nostiek en/of jeugdhulp. In de concept-
overeenkomst tussen gemeenten en 
huisartsen wordt ook een voorschot 
genomen op mogelijk afspraken in 2015 
en verder. Deze gaan over scholing, een 
gezamenlijk verwijsmodel en afstem-
ming van preventieve activiteiten zoals 
e-health en psycho-educatie. Er zijn 
positieve reacties op het idee om 
wederzijds verwijzingen naar specialis-
tische hulp te melden, als dat 
tenminste op een gemakkelijke manier 
kan, uiteraard met oog voor privacy-
wetgeving. Dit draagt bij aan de kwali-
teit van de zorg en aan een integraal 
plan per gezin. De eerste stappen naar 
meer samenwerking zijn hiermee 
gezet.

Meer informatie
•	 regio Noord-Veluwe:  

www.regionoordveluwe.nl
•	 Spectrum:  

Sylvia Vlaardingerbroek 
s.vlaardingerbroek@ spectrumelan.nl 
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Het CJG als motor voor samenwerking

De verbinding in Arnhem

“Als CJG ben je een onafhankelijke partij.” Nicolette Broekhuisen 

is coördinator van het CJG in Arnhem en stelt binnen haar functie 

het leggen van verbindingen centraal. “Ik ben een constante 

motor voor samenwerking, en ik ben continu bezig mezelf over-

bodig te maken door te zorgen dat mensen elkaar vinden. Als de 

verbinding er is, trek ik me weer terug.” 

Samen opvoeden in Arnhem
“Ik heb met de meidenwerker meege-
dacht over het thema ongewenste inti-
miteiten, dat op dat moment erg 
speelde bij de meiden”, vertelt 
Nicolette. “toen heb ik voorgesteld om 
contact te leggen met een kickbox 
vereniging. Die heeft een gratis trai-
ning weerbaarheid gegeven.” In een 
andere wijk  was de voorganger van de 
baptistengemeente een sleutelfiguur 
in de wijk. In die positie kreeg hij veel 
opvoedvragen van ouders. Hij zocht 
contact met het CJG en zo ontstond het 
programma ‘Samen opvoeden in 
Elderveld’: drie ouderbijeenkomsten 
over pesten, gezinsmanagement en 
pubergedrag. 

De kracht van de nulde lijn 
De netwerkbijeenkomsten die het CJG 
in elke wijk in Arnhem organiseert, zijn 

een geschikt middel gebleken om 
verbindingen te initiëren of te 
versterken, en samenwerking makke-
lijker te maken. Een succesvolle bijeen-
komst was ‘Eigen kracht en nulde lijn’. 
Nicolette: “Mensen uit de nulde lijn 
hebben we laten vertellen wat ze doen, 
wat ze signaleren, hoe ze een belang-
rijke rol spelen in de ontwikkeling van 
kinderen en in preventie. Door de voor-
beelden en ervaringen werd duidelijk 
hoe belangrijk de verbinding tussen de 
nulde en de eerste lijn is. Bij veel eerste-
lijns professionals begonnen de 
kwartjes te vallen.” 

Het CJG als schakel
Vindplaatsgericht werken houdt in dat 
medewerkers van CJG-kernpartners op 
bijna alle kinderdagcentra en basis-
scholen in Arnhem komen. De mede-
werkers hebben laagdrempelig contact 

met ouders en professionals. Dit leidde 
tot succes voor de cursus ‘Opvoeden & 
Zo’. Nicolette: “Het consultatiebureau 
en de peuterspeelzaal lieten ons weten 
dat er echt behoefte aan was. De 
cursus is dit jaar al twee keer gegeven 
en de deelnemers zijn daarna zelf door-
gegaan. Het CJG is alleen de schakel 
geweest.” Nicolette heeft een nieuw 
idee om een medewerker die vind-
plaatsgericht werkt te verbinden aan 
een voetbalclub. “Dit zou een thema-
avond voor de trainers en vrijwilligers 
kunnen worden, of een algemene 
avond over de rol van vrijwilligers en de 
civil society.” Met kennis van de sociale 
kaart en creatief denkvermogen kom je 
een heel eind.

Nicolette Broekhuisen: 
“Het CJG is alleen de 
schakel geweest.”

CJG Arnhem hanteert deze indeling van het NJi.
Nulde lijn
Waaronder:
•	 Scholen
•	 Kinderopvang
•	 Jeugdwelzijnswerk
•	 Verenigingen voor jeugd

Algemene jeugd-
voorzieningen

Het gewone 
opvoeden en 
opgroeien, 
preventie

Eerste lijn
Waaronder:
•	 Consultatiebureau
•	 Huisartsen
•	 pedagogisch advies
•	 Schoolmaatschappelijk werk

CJG, wijkteams Signalering, 
vroeginterventie, 
verwijzing en 
coördinatie

Tweede lijn
Waaronder:
•	 Gespecialiseerde jeugdhulp

Zorginstellingen Specialistische 
hulp en 
coördinatie
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Opvoeden doen we met elkaar: het CJG in de scholen

De verbinding in Zutphen

Vindbaar en aanspreekbaar zijn, gewoon er zijn. Bij ouders op het schoolplein, in de hal 

of met een kop koffie in de lerarenkamer. Joke Westdijk, coördinator CJG Zutphen en 

Wiebe Zevenbergen, sociaal werker en wijkcoach, zijn unaniem: één vaste contactper-

soon, één gezicht van het CJG op de basisscholen lijkt veelbelovend. Hoe ziet dat er uit? 

Present zijn
De CJG-spreekuren zijn sinds 
september 2013 grotendeels omge-
bouwd naar een uur aanwezigheid op 
school, zo tussen 8 en 10 uur. Elke 
school vult dat op zijn eigen manier in, 
in overleg met de CJG- medewerker.  
Het CJG is in elke wijk  op één of twee 
scholen present. Meer uren zijn er nu 
niet. Wiebe: “De grootste winst zit nu 
nog in de bekendheid bij leerkrachten. 
Ze benaderen me vaak om mee te 
denken met de vragen die ouders 
hebben.” Het kan gaan om enkelvou-
dige vragen, preventief en voorliggend 
aan het ondersteuningsteam van de 
school. De vragen kunnen ook gaan 
over complexe problemen die in het 
gehele gezinssysteem ondersteuning 
nodig hebben. Voor school en voor 
ouders is het belangrijk zoveel mogelijk 
met één gezicht te maken te hebben. 
Of dat nu is voor een eenvoudige vraag 
op het schoolplein, of voor een zorg-
vraag die in een ondersteuningsteam 
besproken wordt. In Zutphen is het al 
lange tijd vanzelfsprekend dat ouders 
daar altijd bij aanwezig zijn. 

Systeemgericht
‘Opvoeden doen we met elkaar’ is het 
leidende principe in  Zutphen. En dus 
trekken het onderwijs en het CJG 
steeds meer samen op. Met de 
genoemde laagdrempelige aanwezig-
heid in de ochtenduren bijvoorbeeld, 
maar zeker ook met de versterking 
vanuit het CJG van alle ondersteunings-
teams. Belangrijk uitgangspunt daarbij 
is dat de CJG-medewerker de thuissitu-
atie met de school verbindt. Een 
systeemgerichte benadering dus. “pure 
winst”, aldus Wiebe. 
De CJG coördinator houdt de vinger aan 
de pols. Zij spreekt de directeuren en 
pakt signalen van uitvoerders op. Joke: 
“Als spin in het web houd ik de uitvoe-
ring in de gaten, ik vraag om ideeën, 
stuur bij, zorg voor verbreding.” Dat zij 
in dienst is bij de gemeente vindt ze een 
voordeel. “Ik werk nadrukkelijk voor 
alle partners”, zegt Joke. “En ik leg 
gemakkelijk de verbindingen met 
andere beleidsterreinen.”

Leren wat werkt
Wat is er nog te doen? Genoeg! Alle 
veranderingen rondom passend 
Onderwijs en de taken rondom de 
nieuwe Jeugdwet vragen nog meer 
afstemming tussen betrokkenen bij  
kinderen van 0 tot 23 jaar en hun 
opvoeders.  Joke en Wiebe waarderen 
het dat alle partijen van de gemeente 
Zutphen de ruimte krijgen om al 
doende te leren wat werkt. 

Wiebe Zevenbergen: 
“Leerkrachten benaderen me 
om mee te denken met vragen 
die ouders hebben.”

Joke Westdijk:
“Ik vraag om ideeën, 
stuur bij, zorg voor 
verbreding.”
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Geen negen-tot-vijf-mentaliteit

De verbinding in de gemeente Oude IJsselstreek

“Door de juiste hulp en ondersteuning in te zetten, dragen wij 

er toe bij dat de school zich kan concentreren op haar kern-

taak: goed onderwijs bieden.” Dat staat op de website van 

het CJG Oude IJsselstreek en is een uitspraak van één van de 

zeven jeugdmaatschappelijk werkers die in Ulft en 

Doetinchem in het voortgezet onderwijs werkt. Omdat dit is 

wat elke school wil, bezochten we twee van hen op het 

Almende College in Ulft  en vroegen wat hun werk inhoudt.

Snelheid
Marjanne Heersink en Katalinka Groot 
Obbink zetten als jeugdmaatschappe-
lijk werker elk 16 uur van hun werktijd 
in het voortgezet onderwijs in. Wat 
begon als experiment op drie scholen 
vindt nu al op negen scholen plaats. In 
het begin was het voor iedereen 
wennen, maar nu is de meerwaarde 
helder. Een eerste succesfactor is de 
snelheid.  Marjanne: “Een docent, 
mentor of zorgcoördinator signaleert 
opvallend gedrag van een leerling, of 
heeft een gesprek met ouders en merkt 
dan dat er meer nodig is. Dit wordt 
meteen gemeld bij één van ons, die in 
no time belt of appt, een afspraak 
maakt of er even naar toe loopt. Bij een 
crisissituatie werkt dat uitstekend.” 

WhatsApp
Een andere succesfactor is de brede 
bereikbaarheid. Met leerlingen maar 
ook met ouders wordt vaak via 
WhatsApp een afspraak gemaakt en 
dat is ook wel eens buiten kantoor-
uren. Het is geen 9-tot-5- baan. De 
jeugdmaatschappelijk werkers lopen in 

de school rond en werken vaak in de 
docentenkamer. Zo vangen ze signalen 
op en krijgen ze consultatievragen. Een 
gesprek met een mentor komt gemak-
kelijk tot stand. “We werken zo kort of 
zo lang als het nodig is”, vult Katalinka 
aan.
“Soms kun je met één gesprek al zoveel 
handvatten geven dat de leerling zelf 
weer verder kan.”
De jeugdmaatschappelijk werkers zijn 
in dienst bij Sensire, Lindenhout of 
MEE. Dat ze niet volgens bepaalde 
procedures van het onderwijs werken, 
maar als generalisten voor het CJG, 
zorgt voor de nodige onafhankelijkheid 
ten opzichte van de school. 

Er eerder bij 
De jeugdmaatschappelijk werker heeft 
er meer zicht op wat voorafgaand aan 
een melding of (dreigende) uithuis-
plaatsing nog gedaan kan worden. Zo 
zijn ze getraind omFamilienetwerk-
beraden in te zetten. Als ze inschatten 
dat een aantal gesprekken voldoende is 
wordt er niet doorverwezen. “Wij zijn 
eerstelijn dus relatief goedkoop”, geeft 

Marjanne nog als meerwaarde aan. ”En 
we zijn er echt eerder bij. Als wij er niet 
instappen weet je dat het pas veel later 
wordt opgepakt”. In het onderwijs 
wordt veel gevraagd van de docent en 
de mentor. Zij kiezen voor onderwijs, 
niet voor hulpverlening. Katalinka: “De 
school gaat het gesprek wel aan, maar 
als er meer aan de hand is stappen wij 
in. Soms is er ook heel wat aan de hand 
met een leerling. We kunnen dan voor-
komen dat een leerling het onderwijs 
voortijdig verlaat.” 

Linken
Er wordt veel samengewerkt met 
jeugdzorg, politie, organisaties in de 
wijk en met de Aanspreekpunten 
Sociaal Domein in de gemeente Oude 
IJsselstreek (zie de afbeelding van de 
rotonde).  “Wij zijn de link in het 
verbinden van onderwijszorg en jeugd-
zorg”, vertelt Katalinka. “Ook in de 
overdracht van primair onderwijs naar 
voortgezet onderwijs en de overdracht 
van 18-jarigen die naar het MBO gaan, 
zijn wij de link naar collega’s.” 

Marjanne vult aan: “Ook ouders geven 
wel eens aan dat de zorg moet worden 
overgedragen. Ook dan vormen wij de 
link.” De jeugdmaatschappelijk werkers 
begeleiden leerlingen die in alle omlig-
gende gemeenten wonen. Zij verbinden 
dus ook de verschillende (ondersteu-
nings-) teams van de gemeenten met 
school en jeugdzorg.

Marjanne Heersink: 
“Als wij er niet instappen weet je dat 
het pas veel later wordt opgepakt.”

V.l.n.r. Marjanne Heersink, Katalinka Groot Obbink en 
Claudia Uffing (Claudia was niet bij het interview aanwezig)
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De virtuele rotonde

Deze rotonde kun je als een soort 
verkeerplein zien waarop inwoners 
zelf hun weg kunnen vinden maar 
waarop ook een wegwijzer staat in de 
persoon van een aanspreekpunt. 

De oprit en de eerste afslag van de 
rotonde zijn gericht op preventie en 
vroegsignalering: door goede informa-
tievoorziening en kortdurende inter-
venties kunnen de meeste mensen de 
1e afslag nemen en op eigen kracht 
hun weg vervolgen. 

Soms is meer ondersteuning nodig (de 
2e afslag). Daarom staat er op onze 
rotonde een aanspreekpunt die met de 
jongere (en zijn gezin) meeloopt, met 
hen de vraag verkent en hen onder-
steunt in het organiseren en coördi-
neren van de benodigde hulpverlening, 
ook wanneer deze hulp specialistisch 
is (3e afslag). 

Net als in het echte verkeer, rijden 
onze aanspreekpunten bij spoedge-
vallen “tegen het verkeer in” en pakken 
direct de afslag van de specialistische 
(nood)hulpverlening.

Bron: www.cjgachterhoek.nl

Katalinka Groot Obbink: 
“We kunnen voorkomen dat een leerling 
het onderwijs voortijdig verlaat.” 
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Samen scholen

De verbinding in de Food Valley

Hoe kunnen we gegevens over jeugdigen zo met andere professionals delen, dat 

het niet ten koste gaat van, maar ondersteunend is aan de samenwerking met 

ouders? Wat helpt ons daarbij? Professionals willen kunnen terugvallen op een 

eenduidig juridisch kader. Dat maakt de samenwerking tussen onderwijs en 

jeugdhulp gemakkelijker. De regio Food Valley startte een ‘Leertuin privacy en 

samenwerking’  met als motto ‘al lerend aan de slag’. De CJG’s in Nijkerk en 

Veenendaal deden mee.

Door domeinoverstijgend te werken 
kan in een zo vroeg mogelijk stadium 
het risico op opgroei- of opvoedpro-
blemen onderkend worden en kan er 
ingezet worden op preventie. Maar 
vaak is ‘privacy’ een argument om dat 
niet zo snel te doen. De partijen 
kwamen overeen dat dit geen obstakel 
meer mág vormen. Bovendien bleek 
dat professionals het onderwerp 
‘privacy’ op zeer verschillende manieren 
uitleggen en in hun werk toepassen. 
Meer eenduidigheid was nodig. 

Ontschotten
De partners van de CJG’s en het onder-
wijs (in Nijkerk heb je het dan al over 50 
partijen) maken in de Leertuin 
afspraken over wat je mag delen, op 
welke manier en met wie. resultaat: 
een ontschotte informatie-uitwisseling 
met een praktische werkwijze. Het 
werd duidelijk hoe je binnen de grenzen 
van de Wet op de privacy toch rele-
vante informatie met elkaar en met 
ouders, kind of jongere kunt delen. In 
de Leertuin is er volop mee geoefend in 
het casusoverleg en nu kan het in prak-

tijk worden gebracht. Aan het eind van 
de bijeenkomst zetten alle aanwezigen 
hun handtekening op een poster met 
een schema van de samenwerkings-
vorm, om daarmee te onderstrepen dat 
ze allen het gedachtegoed van harte 
ondersteunen. Deze Leertuin is 
daarmee afgesloten, maar het geza-
menlijk werken gaat door.

Olievlek
“Door de Leertuin hebben de gemeente 
en het onderwijs samen een goed begin 
gemaakt met de samenwerking, met 
als kapstok privacy”, vindt Annelies 
Kooiman, CJG coördinator in Nijkerk. 
“Hierdoor hebben we goed kennis 
gemaakt met elkaars zorgstructuren, 
gewerkt aan gezamenlijke deskundig-
heidsbevordering en aan gemeen-
schappelijke thema's. De olievlekwer-
king die we in Nijkerk gestart zijn, heeft 
snel opvolging gekregen in de hele 
Food Valley en hierdoor laten we een 
solide basis ontstaan om domeinover-
stijgend te kunnen samenwerken. We 
zijn hierdoor nog beter in staat om 
sneller en adequater te handelen.” 

Annelies sluit af met een citaat van 
Henry Ford: “Bij elkaar komen is een 
begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, 
met elkaar samenwerken is succes.”

Meer informatie
www.CJGNijkerk.nl

Annelies Kooiman: “Een solide basis om 
domeinoverstijgend samen te werken.”

 Annelies Kooiman (tweede van rechts) met samenwerkingspartners. 
Op de achtergrond de poster.

Bron: De kracht van Nijkerk. Nieuwsbrief over de vernieu-
wing van het Sociaal Domein. Oktober 2014. Auteur mr. 
Jolanda van Boven; vormgeving Jan Hofman directeur 
Accent Praktijkonderwijs Nijkerk. 
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Een nieuwe structuur om de omslag te maken

De verbinding in Wijchen

Zoals meer CJG coördinatoren is ook Weynand Rommens, voorheen 

coördinator CJG Wijchen, van functienaam veranderd en heeft hij 

nieuwe taken. Hij is kwartiermaker Lokaal Coördinatiepunt en 

stuurt inhoudelijk de sociale wijkteams aan. Om betere verbin-

dingen te leggen is een nieuwe structuur opgezet waarin men 

samen leert, afstemt, kantelt. Weynand: “Ik profileer me als 

verbinder.” Hoe ziet dat er uit?

Sociale wijkteams
In Wijchen zijn de ontwikkelingen van 
het CJG en de sociale wijkteams al snel 
geïntegreerd, inclusief de informatie-
functie van het CJG. Inwoners kunnen 
direct bij een van de drie sociale wijk-
teams terecht. Elk team heeft  een 
fysieke plek waar bewoners worden 
ontvangen door een vrijwilliger, die een 
eerste uitvraag doet en informatie 
geeft, bijvoorbeeld over de sociale 
kaart. Adviesvragen gaan direct door 
naar een professional, die breed kan 
kijken. 

Specialisten
“Het onderwijs liep er tegen aan dat ze 
niet gemakkelijk binnenkwamen bij de 
zorg, zoals bij een gedragdeskundige 
van de GGZ”, geeft Weynand aan. Er is 
nu een consultatie- en adviesteam van 
zo’n 8 specialisten. Het onderwijs, de 
sociale wijkteams en de huisartsen 
kunnen een casus voorleggen. Er zijn 
ambulante teams jeugdzorg die zelf 
naar het gezin gaan na een signaal van 

het wijkteam. Dit is de nieuwe vorm 
van jeugdzorg zonder indicatie in de 
regio. Na 1 januari gaan de sociale wijk-
teams de toegang via één doorlopend 
proces uitvoeren met zo eenvoudig 
mogelijke formulieren.

Zorgteams in het onderwijs
Weynand verwacht dat het ZAt niet 
meer nodig is als de nieuwe structuur 
functioneert, waaronder ook de zorg-
teams in het onderwijs. De externe 
zorgteams bestaan uit de intern bege-
leider/zorgcoördinator plus school-
maatschappelijk werk en jeugdgezond-
heidszorg, in het voortgezet onderwijs 
ook het jongerenwerk. De intern bege-
leider of zorgcoördinator heeft de 
regie. De deelnemers zitten vaak ook in 
het sociale wijkteam en vormen de 
link. Het externe zorgteam krijgt 
opdracht van het interne zorgteam op 
het moment dat er niet-schoolgerela-
teerde zaken spelen. 
 

Ontmoeting
Het onderwijs was altijd al kernpartner 
van het CJG. Dat ging niet vanzelf. 
Weynand: “Het was een  nauwe samen-
werking tussen mij als inhoudelijk 
kwartiermaker, de beleidsambtenaren 
van de gemeente Wijchen en de keten-
partners zoals het onderwijs.” Hij zorgt 
dat alle professionals kennis delen. Elk 
kwartaal komen de ZAt-voorzitters bij 
elkaar, evenals de kernpartners op 
uitvoerend niveau. twee keer per jaar 
is er een brede (‘0 – 100’) netwerkbij-
eenkomst. “We bespreken een thema 
of een instelling komt zich presen-
teren”, licht Weynand toe. “Een hele 
structuur, maar dat is nodig om met 
elkaar de omslag te maken. Daar gaat 
het eigenlijk om: het proces van de 
kanteling.” 

Weynand Rommens:
“Het gaat om het proces van de kanteling.”
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Elkaars taal spreken = elkaar begrijpen 

De verbinding in Lansingerland

In de gemeente Lansingerland werken het CJG en het basisonderwijs 

samen in preventie en zorg. Praktisch, handelingsgericht en altijd 

samen met ouders. We vroegen aan Cora van der Wouden, coördi-

nator CJG, hoe zij de samenwerking heeft opgebouwd.

“We trekken als CJG al van begin af aan 
op met het samenwerkingsverband 
primair onderwijs en organiseren jaar-
lijks samen bijeenkomsten,” vertelt 
Cora. “Al drie jaar gaan we met elkaar 
op training rond Handelingsgericht 
Indiceren. We zijn elkaars taal gaan 
spreken. Eén keer per jaar is er een 
gezamenlijke miniconferentie en twee 
keer per jaar lunchbijeenkomsten. 
Inmiddels is het een soort ritueel 

geworden. Er is behoefte aan. De 
scholen vragen het CJG nu wat de plan-
ning voor het komende schooljaar is. In 
het begin kostten de bijeenkomsten 

veel tijd, nu is er een format voor. Er 
komen tussen de 75 en 100 mensen van 
onderwijs en zorg op af. Niet slecht 
voor een kleine gemeente!”

Van informeel naar formeel
De succesfactor zit hem in de gezamen-
lijke organisatie en gezamenlijk 
gekozen onderwerpen zoals huiselijk 
geweld, gezonde leefstijl, privacy (goed 
van elkaar weten wat wel en niet kan). 

“Het CJG versterkt en verbindt” is haar 
motto. Cora: “In het begin konden we 
het informele overleg met het onder-
wijs nauwelijks borgen in de organi-

satie, maar het is tot een formele 
samenwerking uitgegroeid.” Cora is 
anders tegen het onderwijs aan gaan 
kijken. “Ik ben de leerkrachten en intern 
begeleiders veel beter gaan begrijpen. 
Hun betrokkenheid bij de gezinnen is 
zo anders dan in een behandelrelatie”, 
geeft ze aan. “Als het niet goed gaat in 
een gezin, zien ze dat elke dag. Soms 14 
jaar lang.” 
De rol van de CJG-coördinator is vooral 
die van netwerkmanager. Cora is in 
dienst van de gemeente en werkt nauw 
samen met leerplicht, de beleidsmede-
werker jeugd en de voorzitter van de 
zorgnetwerken.  Cora: “De korte lijnen 
zijn echt handig, ik kan als er iets is 
meteen naar een collega lopen.”

Meer informatie
info@lansingerland.nl

Cora van der Wouden: 
“Als het niet goed gaat in een gezin, 
ziet de school dat elke dag.”
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•	 Een persoonlijke benadering kost tijd, maar werkt het 
beste. Vaste contactpersonen, waar nodig foto’s en 
06-nummers.

•	 Werk in de school en pak daar de vragen en problemen 
op.

•	 Maak er een win-win-situatie van: het onderwijs weet 
adequaat te signaleren en verwijzen, en kan zich daar-
door weer concentreren op haar kerntaken.

•	 Organiseer kennisdeling en gezamenlijke scholing met 
het onderwijs. Leer elkaar kennen en elkaars taal spreken.

•	 Schakel en makel met de nulde lijn, óók met verenigingen 
en vrijwilligerswerk.

Tips uit de interviews

Het activeren en betrekken van ouders en jongeren heeft 
meerwaarde voor je CJG of sociale wijkteam, omdat je dan 
goed aansluit bij hun vragen en behoefte. Waardoor je veel 
beter de eigen regie van ouders en jongeren versterkt.  
Werken vanuit de leefwereld is een inspirerende aanpak die 
energie geeft, waarbij je samen de transformatie vormgeeft, 
maar waar je meestal te weinig tijd voor hebt.

Spectrum biedt daarom CJG’s en Sociale Wijkteams een 
‘parcours’, een methodiek waarin de kanteling centraal 
staat. Je  krijgt scherp wat jouw doelen zijn, wat de stappen 
zijn om die te bereiken, en hoe ouders en jongeren daar een 
actief aandeel in hebben. Aan de hand van dit inzicht en de 
wensen maken wij samen een leuk aansprekend 
programma.

Wij komen graag het ‘parcours’ bij je presenteren.

Heb je belangstelling of vragen neem contact op met:
•	 Elise roelofse 

e.roelofse@spectrumelan.nl
•	 Janneke van Lier 

j.vanlier@spectrumelan.nl
•	 Nuray Karabacak 

n.karabacak@spectrumelan.nl

(026) 352 34 20
www.spectrumelan.nl

CJGparcours voor CJG’s en sociale wijkteams

vo
or C

JG’s en 

sociale wijkte

am
sNIEUW!
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U kunt CJG bericht 1 tot en met 9 
naar keuze downloaden op 
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1. Kijk mee in het CJG
2. Het CJG voor ouders
3. Kleurrijk en toegankelijk
4. Bundelen van de kracht 
 binnen het CJG
5. Gescheiden opvoeden
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9. Het CJG in de verbinding tussen  
 wijk, school en thuis

•	 We begeleiden als onafhankelijke partij 
het proces van samenwerking.

•	 We helpen als aanjager om nieuwe 
verbindingen op te zetten.

•	 We trainen en coachen gebieds- en 
wijkteams met ‘de kanteling’ als basis. 

Gemeenten en CJG’s kunnen bij Spectrum terecht

CJG-bericht

Nieuws over het CJG uit de Gelderse gem
eenten 

9

CJG-bericht

Nieuws over het CJG uit de Gelderse gem
eenten 

Nieuwe rollen en posities voor het CJG

DECEM
BER 2014

Het CJG in de verbinding tussen wijk, school en thuis

In dit laatste CJG-bericht belichten we de ontwikkeling van het CJG, vlak voor de transitie 

van de jeugdzorg. De gemeenten worden verantwoordelijk voor doorlopende ondersteu-

ning en zorg voor kinderen, jongeren en ouders. Tegelijkertijd is een transformatie ingezet 

naar meer preventie en eigen kracht. In de doorontwikkeling van het CJG spelen het wijk-

gericht werken en de verbinding met het onderwijs een grote rol. Gemeenten maken hier 

verschillende keuzes in. 

1 

De m
eest voorkom

ende naam
 is sociaal wijkteam

, daarnaast kom
t voor gebiedsteam

 of kernteam
.

De CJG’s zijn som
s al weg, zoals in Nijm

egen. Elders houdt 

het CJG naast het sociale wijkteam
*) een inform

atie- en  

adviesfunctie. M
aar het CJG kan ook de spil blijven in het 

jeugdbeleid en de toegang naar jeugdzorg vorm
en, zoals in 

de regio’s Oost-Veluwe/M
idden IJssel en Noord-Veluwe. In 

het artikel over de Noord-Veluwe leest u hoe de CJG-team
s 

werken aan de verbinding m
et onderwijs en huisartsen. Heel 

anders gaat het in Arnhem
, waar het CJG actief is als 

verbinder van de preventieve functies, en naast de buurt-

team
s functioneert. 

De verbinding van het CJG m
et het onderwijs gaat bijna 

overal via een CJG-m
edewerker in het ondersteuningsteam

 

op school. Vaak is deze m
edewerker ook voorpost in de wijk. 

U leest hierover in de interviews m
et het CJG Zutphen en m

et 

de jeugdm
aatschappelijk werkers in de Achterhoek. In de 

Food Valley is m
et het onderwijs een privacyconvenant 

gem
aakt. Het CJG Nijkerk vertelt hierover.

In Nijm
egen en om

geving is het CJG opgegaan in sociale 

wijkteam
s. Er is een nieuwe sam

enwerkingsstructuur opge-

bouwd, waar de voorm
alig CJG-coördinator van W

ijchen 

verslag van doet. Dat sam
en optrekken m

et het onderwijs 

vruchten afwerpt vertelt ook de CJG-coördinator uit 

Lansingerland, waarm
ee we een uitstapje m

aken buiten 

Gelderland.


