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Een goede ontwikkeling van alle kinderen en jongeren is een van de voorwaarden voor een 
gezonde samenleving. Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) spelen hierin een belangrijke rol. 
Maar vaak blijkt de stap naar een voorziening voor allochtone jongeren en ouders te groot. 
Onbekendheid maakt de drempel hoog.

Het CJG heeft ook voor hen meerwaarde, maar moet 
nadrukkelijk inzetten op bereik en bekendheid. In dit 
CJG-bericht laten we verschillende deskundigen en profes-
sionals per onderwerp aan het woord met ervaringen, tips 
en aandachtspunten voor het CJG, met name gericht op 
allochtone ouders. 

De succesfactoren zijn duidelijk. Het CJG moet naar de doel-
groep toe, in wijken en op scholen. Want CJG is méér dan een 
loket. Nodig sleutelfiguren of allochtone ouders en jongeren 
zélf uit om in het CJG mee te denken. Het gaat om samen-
werking en de verbetering van het aanbod!
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Bereik

Alle kinderen in Nederland moeten dezelfde ontwikkelingskansen 

krijgen. Maar toch lopen allochtone jeugdigen, vaker dan autoch-

tone jeugdigen, achterstand op. Ze beginnen vaker met een taal- 

en ontwikkelingsachterstand op de basisschool en verlaten ook 

dikwijls zonder startkwalificatie het onderwijs. Alle reden om te 

zorgen dat het preventieve aanbod hen bereikt.

Bekendheid eerste vereiste

Gemeenten zien het bereik van alloch-
tone doelgroepen als onderdeel van de 
(door)ontwikkeling van hun CJG. Ze 
hebben zich vaak al verdiept in de feite-
lijke situatie van verschillende groepen 
burgers en in de toegankelijkheid van 
het aanbod. Landelijk is er veel infor-
matie beschikbaar over de behoeften 
en vragen van allochtone ouders en 
jongeren. In dit CJG-bericht de 
meningen van deskundigen en verwij-
zingen naar landelijke informatie.

Binnenlopen
Vaak zijn de mogelijkheden van het CJG 
bij allochtone ouders niet bekend, 
waardoor zij het ook niet vanzelfspre-
kend vinden om een CJG binnen te 
lopen of te bellen. Daarom is het 
belangrijk om te werken aan de 
bekendheid van het CJG. Dat kan door 
niet alleen aansluiting te zoeken bij al 
bestaande succesvolle activiteiten, 
maar ook door de doelgroep actief bij 
het CJG te betrekken.

Allochtoon

allochtoon = een persoon die in 
Nederland woonachtig is en van 
wie tenminste één ouder in het 
buitenland is geboren. 

Bron: CBS

Allochtonen zijn vaak ondervertegenwoordigd in de preventieve zorg en juist 
oververtegenwoordigd in de curatieve zorg. Weet het preventieve aanbod, 
waaronder het CJG, de allochtone ouders en jongeren te bereiken? Hoe kan een CJG 
zorgen dat het aanbod bekend is bij alle doelgroepen en dat ze hier ook gebruik van 
maken? 
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Ging het vroeger alleen om kinderen 
van 2 tot 6 jaar, nu is het programma 
verbreed naar de basisschoolleeftijd. 
De groepsbijeenkomsten voor alloch-
tone ouders (20 nationaliteiten) gaan 
over onderwerpen als loverboys en 
drugs, maar ook over hoe de gemeente 
politiek in elkaar zit. Opstap bestaat in 
apeldoorn bijna twintig jaar en is dé 
ingang voor iedereen die de allochtone 
doelgroepen wil bereiken.

Khadija Ben azzouz is werkzaam bij 
Opstap van Wisselwerk apeldoorn en 
vertelt dat de collega’s van het CJG 
voorlichting komen geven in de wijken. 
Volgens haar werkt mondelinge voor-
lichting over het CJG het beste: “Ouders 
hebben dan veel vragen en kunnen 
meteen een afspraak maken.” 
Negatieve geluidenoals: ‘Ik heb niet 

veel gehad aan de hulp, het probleem 
werd juist erger’ worden besproken. 
“Bij Opstap hebben we de locatie, het 
taalgebruik en de onderwerpen inge-
steld op ouders, zo kunnen we ze 
toeleiden naar het CJG.”

Opvoedsteunpunt
Het Opvoedsteunpunt apeldoorn heeft 
als onderdeel van het CJG spreekuren in 
alle wijken. In totaal komen er jaarlijks 
600 ouders, waarvan 16% allochtoon, 
naar het Opvoedsteunpunt. 

Saskia Blom is coördinator van het 
Opvoedsteunpunt apeldoorn: “De lage 
drempel komt doordat het spreekuur in 
de wijk plaatsvindt en door de korte 
verwijslijnen met het consultatiebu-
reau, GGD, peuterspeelzalen, scholen, 
Opstap en Home-Start.”

Handreiking  
Interculturele CJG

In opdracht van het ministerie van 
Jeugd en Gezin is door pharos in 
september 2010 een handreiking 
‘Interculturele CJG’ ontwikkeld, 
verschenen als onderdeel van de 
Gereedschapskist Centrum voor 
Jeugd en Gezin. De handreiking is 
het resultaat van pilots die sinds 
2008 door pharos worden uitge-
voerd in Zaanstad, rotterdam en 
utrecht. De handreiking is bedoeld 
voor alle gemeenten, in alle fasen 
van de vormgeving van het CJG. 

      meer informatie: 
www.samenwerkenvoordejeugd.nl  
(hier vindt u de handreiking)

activiteiten op bekende plaatsen

Om bekendheid te verwerven, is het van belang om als CJG aan te 

sluiten bij bestaande, succesvolle activiteiten die al veel allochtone 

ouders bereiken. Zo’n activiteit is Opstap in Apeldoorn, een leer- en 

spelprogramma voor kinderen en hun ouders. 

Khadija Ben Azzouz: “De collega’s van het CJG komen in 
onze groepen voorlichting geven in de wijken en 
scholen.” 

Khadija Ben Azzouz ‘Hoog bezoek’ bij Opstap
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Jongin, vCJG en Opvoedmix

Op de door Spectrum ontwikkelde CJG-websites voor 
jongeren (Jongin) en ouders (vCJG) wordt op verschil-
lende manieren rekening gehouden met de verscheiden-
heid aan doelgroepen. Zo zijn alle teksten op B1-/VmBO-
niveau geschreven (korte zinslengte, concreet 
woordgebruik). Daarnaast is er een diversiteit aan 
thema’s te vinden die verschillende doelgroepen 
aanspreken. Jongeren met uiteenlopende achtergronden 
denken mee over de inhoud en uitstraling van de jonge-
rensite. aansluitend op het vCJG is een interactieve 
opvoedsite voor jonge marokkaanse ouders online 
(Opvoedmix). 

      Meer informatie:
www.jongin.nl
www.vcjg.nl
www.opvoedmix.nl

Laten meedenken

Om de toegankelijkheid van het CJG te vergroten, is het van belang 

om het PR-materiaal en de openingstijden van het CJG te laten 

beoordelen door de doelgroep zelf. Is het marketingmateriaal 

aansprekend, is het goede beeldmateriaal gebruikt, hoe is het taal-

gebruik, wordt de juiste informatie verschaft?

Dit betekent dat je als CJG je doelgroep 
betrekt middels focusgroepen, 
bestaande uit (potentiële) klanten, of 
gebruik maakt van bestaande groepen 
en bijeenkomsten. Om participatie en 
betrokkenheid van bewoners bij het 
CJG te bereiken, is het slim om aan te 
sluiten op bestaande mogelijkheden 
van inspraak en cliëntenparticipatie 
zoals wijkteams, de ouderraad en  
cliëntenraden. 

Verlagen van drempels
Nera Jerkovic van Bureau Queste was 
in opdracht van pharos projectleider 
Interculturalisatie van drie CJG’s in 
Nieuwegein, Zaanstad en rotterdam 
Feyenoord. Doel was de toegankelijk-
heid van het CJG voor alle groepen 
vorm te geven door het verlagen van 
drempels.

Dit gebeurt op vier manieren:
•	 Het leggen van contacten met 

migrantenorganisaties en sleutel-
figuren

•	 Vindplaatsgericht te werken, zo 
mogelijk met intermediairs

•	 Het verbeteren van deskundigheid 
van professionals

•	 Het verankeren van diversiteitbeleid 
in kwaliteitsbeleid.

Nera Jerkovic vindt dat er ook eens 
gekeken moet worden naar hoe het 
bedrijfsleven het aanpakt: “Bedrijven 
als aH bereiken sinds zij vegeta, kikker-
erwten en dolma’s in hun schappen 
hebben liggen, ook turkse en 
marokkaanse klanten. Die laten 
klanten meedenken in het aanbod én in 
het pr-materiaal. Dat kan een CJG 
ook!”

Nera Jerkovic: ”Bedrijven laten klanten 
meedenken in het aanbod en het PR-materiaal, 
dat kan een CKG ook!” 



5SpeCtrum CJG-BerICHt maart 2011

Nieuwe ingangen

Uit landelijke gegevens blijkt dat allochtone ouders en hun 

kinderen pas in aanraking komen met de zorg als de nood (te) hoog 

is en er sprake is van ernstige problematiek. Daarnaast stopt onge-

veer de helft van de allochtone zorgafnemers voortijdig met het 

reguliere aanbod.

een belangrijke oorzaak is de te geringe 
aansluiting van het aanbod op de vraag 
van ouders en jeugd. Daarom zijn er 
meerdere initiatieven voor beter 
aansluitende activiteiten, zoals het 
landelijke opvoedmix.nl of de 
‘opvoedambassadeurs’: ouders van 
marokkaanse afkomst die in 
amsterdam Zeeburg zelf de wijk ingaan 
en bijeenkomsten organiseren. Het 
Opvoedbureau in utrecht zette ‘voor-
lichters eigen taal en cultuur’ in om 
allochtone ouders te bereiken. Vaak is 
dit lokaal maatwerk. De opvoedambas-
sadeurs kunnen niet alleen voor de 
bekendheid van het CJG zorgen, maar 
ook het wantrouwen tegenover offi-
ciële instanties wegnemen. 

Kennis van de doelgroep
Naast ambassadeurs uit de doelgroep 
zelf is het ook belangrijk om instel-
lingen in te zetten die de doelgroep 
kennen. De gemeente Nijmegen heeft 
aan het Inter-lokaal gevraagd om 
advies te geven en te participeren in 
het CJG in de wijk Hatert. Volgens 
Hatice Bolek van het Inter-lokaal 
Nijmegen vinden veel ouders het eng 
‘om met de billen bloot te gaan’. Ze 
komen uit culturen waar problemen 
binnenshuis worden gehouden en zijn 

bang dat de kinderen door jeugdzorg 
worden meegenomen. Doordat ze het 
Inter-lokaal wel kennen en 
vertrouwen, vormt dit een schakel-
functie naar het CJG.

 Khadija Ben azzouz geeft aan dat 
allochtone ouders best positief zijn 
over het CJG omdat het één centrum is 
met alle medewerkers bij elkaar: “maar 
het vertrouwen is er niet vanzelfspre-
kend. Ouders hebben grote behoefte  
aan kennis. Ze willen dat het goed gaat 
met hun kind. Het CJG kan hen deze 
bagage bieden en zo moet het imago 
zijn.”

Het is dus van belang om je doelgroep 
te kennen en te weten waar zij komen. 
Betrek hen bij de projecten die je 
uitvoert en zorg ervoor dat je niet 
alleen achter je bureau bezig bent. Je 
moet de vraag bij de doelgroep halen, 
zo stelt Hatice Bolek: “allochtone 
ouders gaan niet zomaar websites 
raadplegen en ook geen mailtjes 
schrijven. In de Nijmeegse wijk Hatert 
is het op woensdag marktdag, ga als 
organisatie ‘de markt op’, letterlijk, 
wees zichtbaar om het vertrouwen van 
je doelgroep te winnen en neem er de 
tijd voor.”

terugkerende 
succesfactoren:

Koppel het CJG aan algemene voor-
zieningen en al bestaande  
activiteiten.
•	 Biedt activiteiten daar waar 

ouders al komen, zoals op scholen.
•	 Laat klanten meedenken.
•	 Gebruik sleutelfiguren of  

ambassadeurs.

Hatice Bolek: ”Wees zichtbaar om het vertrouwen 
van je doelgroep te winnen en neem er de tijd voor.”

Hatice Bolek
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Voor hetCJG zit het succes van de hulp 
niet zozeer in het inhoudelijk kunnen 
beantwoorden van deze vragen. Het zit  
in de bejegening van ouders en in de 
toegankelijkheid van de ondersteu-
ning, het positieve imago. Hatice 
Bolek: “Ouders hebben een vraag, maar 
daar zitten nog drie à vier vragen in 
verscholen, dus die moet je ook naar 
boven krijgen en niet denken ‘om 17.00 
is mijn werk afgelopen’, maar met 
mensen meebewegen en bereid zijn om 
iets extra’s te doen.”

Wegwijs-adviseur
Ook in de gemeente Brummen 
hanteert men een brede isteek. Het CJG 
heeft hier twee fysieke punten in beide 
kernen. In eerbeek wonen turkse 
gezinnen, die gemakkelijk bij het 
gecombineerde Wmo- en CJG-loket 
‘Wegwijs’ binnen komen. Ze hebben 
vragen over huisvesting, schuldhulp-
verlening of het huishouden. 
regelmatig blijkt het ook om de opvoe-
ding van kinderen te gaan. Hennie 
altena, coördinator Wmo-loket 

Wegwijs en coÖrdinator van het CJG 
Brummen: “De kunst voor de Wegwijs-
adviseur is om dan breder te kijken en 
op een goede manier door te vragen. 
als er niet direct een oplossing 
gevonden kan worden, wordt er gebeld 
of gemaild naar de CJG-partner die 
verder kan helpen.” 

eugenie massop, maatschappelijk 
werker bij Stichting Welzijn Brummen, 
geeft een voorbeeld: “Ik kreeg van een 
turkse moeder een vraag over echt-
scheiding. Ze wilde informatie over 
geld en formulieren. Gaandeweg werd 
duidelijk dat haar zoon van 16 een 
uitnodiging van de rechter had 
ontvangen over het contact met zijn 
vader. toen hebben we uitgebreid 
gesproken over de rechten van haar 
zoon, over bezoekregelingen en 
co-ouderschap, met het belang van het 
kind als uitgangspunt.”

Breder kijken

Allochtone ouders hebben ook meer specifieke vragen. 

Bijvoorbeeld over hoe je kinderen tussen twee culturen moet 

opvoeden, of vragen over het Nederlandse schoolsysteem. Ze 

weten meestal niet wat er van hen wordt verwacht wat betreft 

opvoeden. Vooral als het gaat om de verwachtingen van  

professionals en bijdragen aan school.

Zichtbaar, betrouwbaar en 
multicultureel
Veel allochtone ouders zitten met dezelfde vragen over opvoeding als autochtone 
ouders. Vragen als; hoe zeg je ‘nee’ tegen de kinderen? Vaak gaat het om gedrags-
problemen en onmacht bij de opvoeding. Ouders weten niet wat er beschikbaar is 
aan ondersteuning. 
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malika elmaroudi vertelt: “Inwoners 
van de wijk willen graag contact, maar 
weten niet hoe zij aansluiting moeten 
krijgen. Dus ook de functie en de rol 
van het CJG in een wijk moet breder 
zijn, een plaats waar de ouders ook 
terecht kunnen met vragen als: Wat te 
doen bij inter-etnische spanningen? 
Wat te doen als je kind wordt uitge-
sloten? Wat kun je doen als je wordt 
mishandeld door je eigen kind? Om dit 

soort vragen boven tafel te krijgen 
moet je zorgen dat de toegang tot het 
CJG vanaf het begin goed is. Het imago 
van het CJG moet zichtbaarheid, 
betrouwbaarheid en ‘multicultureel’ 
uitstralen.” Daarnaast moet CJG ook 
een plek zijn voor de jongeren. Zij zitten 
ook met vragen zoals :”Ik mag geen 
studie volgen van mijn ouders, maar ik 
wil het heel graag, hoe moet ik dit 
aanpakken?”

aansluiten bij de vraag

Het Moeders-project in de wijk Terweijde in Culemborg waar Elan, 

Expertisecentrum voor integratie, participatie en emancipatie, bij 

betrokken is, is gericht op empowerment van moeders. Het zijn 

(buurt)moeders die verantwoordelijk zijn voor hun wijk. Zij kunnen 

de jongeren aanspreken bij wangedrag, moeten verloedering van 

de buurt voorkomen en bemiddelen ook bij buurtruzies. 

De locatie voor het CJG is bij voorkeur 
in de eigen wijk, gekoppeld aan alge-
mene voorzieningen, zoals het buurt-
huis en de bibliotheek. Het is vol-
doende duidelijk wat het CJG wél moet 
zijn; een plek waar je elkaar kunt 

ontmoeten en informatie kunt krijgen. 
een vanzelfsprekende plek, waar je 
even langs loopt, zonder associatie met 
problemen: een buurthuis, een school 
of een reeds bestaande locatie. Nera 
Jerkovic: “Voor jongeren in Nieuwegein 

kan de CJG-locatie een jongerenruimte 
in het buurthuis zijn, voor ouderen 
bijvoorbeeld het Islamitisch centrum. 
Hierbij zijn de openingstijden afge-
stemd op de wensen van verschillende 
zorgvragers in de wijken waar veel 
allochtone burgers wonen.” De 
openingstijden van het consultatiebu-
reau, waar het CJG nu vaak bij aansluit, 
zullen dus niet overal geschikt of 
voldoende zijn.

Locatie en uitstraling

Het toekomstige CJG moet niet de uitstraling hebben dat het er is ‘voor problemen’. De 

meeste jongeren en ouders geven juist aan dat het CJG een positief en multicultureel 

imago moet hebben waarbij iedereen zich thuis voelt. Het liefst zien ze het CJG als een 

voorziening waar gezelligheid en het dienstverleningsaanbod aan elkaar gekoppeld zijn.

terugkerende 
succesfactoren:

•	 Zorg voor respectvolle bejegening 
en een positief imago.

•	 Steek breed in en beweeg mee met 
de vraag.

•	 pas de openingstijden aan.

ja, opent eind 2010

ja, heeft fysiek CJG

ja, opent in 2011

onbekend

Bron: Spectrum CMO Gelderland ©  Spectrum CMO Gelderland

Figuur 1  Vestigingslocaties CJG’s in Gelderland
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Naar een toegankelijk CJG

De CJG-partners werken samen met de gemeente aan visie-ontwikkeling voor het 
CJG. Een gemeente met veel verschillende doelgroepen zal een vervolgstap of  
verdieping nodig hebben om te zorgen dat het CJG-aanbod ook hen bereikt. Daarom 
is het belangrijk om deze doelstelling op tijd in de visie mee te nemen.

De gemeente Nieuwegein is verder 
gegaan. Het thema diversiteit is bij het 
algemene visiestuk CJG meegenomen. 
Nera Jerkovic: “Dit bleek niet vol-
doende. Daarom is er een apart visie-
stuk aan toegevoegd.”

In de visie van CJG Nieuwegein zijn de 
volgende doelen opgenomen: 
•	 De bereikbaarheid en toegankelijk-

heid vergroten.
•	 een betere afstemming van de 

dienstverlening aan allochtone  
doelgroepen.

•	 Het interculturele personeelsbeleid 
(verder) vormgeven.

De CJG-partners in Nieuwegein zijn 
gestart met het in de praktijk brengen 
van de visie. Ze zetten de tolkentele-
foon in, zorgen voor beeldmateriaal 
voor laaggeletterden en brengen huis-
bezoeken aan roma-ouders. Ze willen 
dit binnen het CJG verder ontwikkelen 
en structureel inbedden.

Visie in de praktijk

Een snelle check bij enkele kleine gemeenten in Gelderland leert 

dat men de noodzaak van visie-ontwikkeling inziet en er soms al 

mee aan de slag is gegaan. In een aantal gevallen zijn er ideeën 

over bepaalde activiteiten of inzet in bepaalde wijken.
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Zo worden er in het CJG Nieuwegein 
eisen gesteld aan de mensen die de 
diensten moeten leveren. Nera 
Jerkovic: “personeel is niet altijd voor-
bereid op de nieuwe eisen. Niet 
iedereen beschikt over voldoende inter-
culturele competenties om adequaat 
te kunnen reageren op nieuwe vragen 
en andere verwachtingen.” De 
CJG-medewerker moet zich altijd 
bewust zijn van de, soms beperkte, 
kennis van de doelgroep. “Veel instel-

lingen zeggen ‘allochtonen willen niet’, 
maar gaan zelf niet actief op zoek naar 
waarom dat zo is”, zo legt Hatice Bolek 
uit. “mensen in een achterstandspo-
sitie zijn kwetsbaar, weten niet wat 
voor instellingen er allemaal zijn, welke 
formulieren zij moeten invullen en 
waar zij die kunnen vinden.” malika 
elmaroudi is het hier in grote lijnen 
mee eens: ”Het is voor ouders heel 
moeilijk om te bepalen hoeveel van de 
eigen cultuur zij aan de kinderen 

moeten meegeven en hoeveel van de 
Nederlandse. met name bij de tweede 
en derde generatie allochtonen, die 
ook met hun eigen identiteit 
worstelen. Dat betekent dat het CJG 
aandacht moet besteden aan intercul-
turalisatie, om vanaf het begin mensen 
in huis te hebben die dit soort vragen 
kunnen doorgronden.”

Bij het loslaten van je eigen cultuur 
hoort ook schuldgevoel. Dus als ouders 
vragen stellen als: ‘Hoe voed ik mijn 
kind op?’ zit daar een hele worsteling 
achter. als CJG-medewerker moet je 
over de juiste competenties beschikken 
om deze worsteling te begrijpen.”

Eisen aan medewerkers

Naast het hebben van een duidelijke visie is het ook belangrijk om 

goed te kijken naar het personeelsbestand. 

In 2016 heeft 16% van de jeugd in 
Nederland een niet-westerse afkomst. 
Het programma ‘Diversiteit in het 
Jeugdbeleid’, een samenwerking van 
Zonmw, NJi en het Nederlandse 
Centrum Jeugdgezondheid, is erop 
gericht om de migrantenjeugd beter te 
bereiken. Het programma levert een 
bijdrage aan het verbeteren van de 
positie van migrantenkinderen en 
-jongeren in het jeugdbeleid en het 
verminderen van hun maatschappe-
lijke achterstand. 

Het programma Diversiteit in het 
Jeugdbeleid moet er uiteindelijk toe 
leiden dat:
•	 migrantenkinderen en hun ouders 

even goed worden bereikt door alge-
mene voorzieningen, zoals opvoe-
dingsondersteuning, jeugd- en 
jongerenwerk en sport- en cultuur-
voorzieningen

•	 migrantenouders en professionals 
problemen in de opvoeding en 
ontwikkeling vroegtijdig signaleren 
en aanpakken 

•	 De (preventieve) aanpak en de inter-
venties die worden ingezet bij 
migrantenkinderen, -jongeren en 
hun ouders effectief zijn.

meer info: 
www.zonmw.nl/nl/onderwerpen/
alle-programma-s/diversiteit-in-het-
jeugdbeleid/

Diversiteit in het Jeugdbeleid: Gelijke kansen voor migrantenkinderen

Malika Elmaroudi: ”Als CJG-medewerker moet je 
de worsteling die achter de vragen van ouders zit, 
kunnen begrijpen.”
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Diversiteit in het personeelsbestand is 
volgens Hatice Bolek een voorwaarde: 
“Dat is een schat aan achtergrondinfor-
matie.” Khadija Ben azzouz stelt dat 
medewerkers van het CJG neutraal 
naar het probleem moeten kijken: “Niet 
meteen denken ‘Oh een druk jongetje, 
dat komt omdat jongetjes alles 
mogen’. als je het gezin wilt steunen, 
moet je breder kunnen kijken.”

aandachtspunten
Nera Jerkovic schuift nog drie 
aandachtspunten naar voren. 
•	 Veel medewerkers zijn geneigd om 

de desbetreffende allochtone colle-
ga’s te overvragen, ofwel met consul-
tatievragen, ofwel door de hele case-
load van allochtone cliënten bij hen 
onder te brengen. Daarom is het van 
belang dat álle medewerkers over 

interculturele competenties 
beschikken en hierin getraind 
worden.

•	 Het is voor professionals belangrijk 
zich te realiseren dat veel alloch-
tonen niet bekend zijn met het regu-
liere hulpverleningsaanbod dat 
vooral afgestemd is op de gemid-
delde autochtone zorgvrager. Zij 
zullen hier alert op moeten zijn en 
alternatieven moeten kunnen 
bedenken. 

•	 Bij het aantrekken en behouden van 
personeel met een niet-westerse 
achtergrond is extra aandacht nodig. 
Nera Jerkovic stelt bijvoorbeeld een 
introductieprogramma voor, waarin 
aandacht is voor de cultuur van de 
organisatie en de verwachtingen ten 
aanzien van de omgang met elkaar. 

Interculturele competenties

De herkenbaarheid en toegankelijkheid van het CJG 

worden vergroot als medewerkers beschikken over 

interculturele competenties. Onder interculturele 

competenties wordt verstaan “het hebben van  

culturele empathie, sociale flexibiliteit, intercultureel 

kunnen communiceren, bewust zijn van het eigen  

referentiekader, een open houding, het kunnen 

opbouwen van een vertrouwensrelatie, enige kennis 

over cultuur en religie en daarbij behorende waarden 

en normen”, aldus Nera Jerkovic.

terugkerende 
succesfactoren:

•	 Ontwikkel een visie over dienst-
verlening en het bereik van  
allochtonen.

•	 Breng eisen aan medewerkers 
duidelijk naar voren.

•	 Neem diversiteit en competentie-
ontwikkeling op in het beleid.

Hatice Bolek: “Diversiteit in het personeelsbestand 
betekent een schat aan achtergrondinformatie.”
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•	 Biedt	als	CJG	je	activiteiten	daar	aan	
waar	ouders	al	komen.

•	 Zorg	voor	participatie	van	doel-
groepen	zelf,	zodat	activiteiten	en	
PR-materialen	beter	aansluiten	bij	
hun	wensen	en	beleving.

•	 Gebruik	sleutelfiguren	of	ambassa-
deurs	die	de	schakelfunctie	naar	het	
CJG	vormen.	Het	succes	van	het	CJG	
zit	niet	zozeer	in	het	beantwoorden	
van	specifieke	vragen,	maar	in	de	
bejegening	van	ouders	en	in	de	
toegankelijkheid	van	de	ondersteu-
ning.

•	 Ideaal	is	een	CJG	waar	gezelligheid	en	
dienstverleningsaanbod	aan	elkaar	
gekoppeld	zijn.

•	 Steek	breed	in	en	beweeg	mee	met	
de	vraag.

•	 Visieontwikkeling	is	nodig	om	goed	
in	beeld	te	krijgen	welke	eisen	er	aan		
de	producten	van	het	CJG	worden	
gesteld,	aan	de	openingstijden	
bijvoorbeeld,	maar	ook	aan	het	
personeel.

•	 Medewerkers	moeten	over	intercul-
turele	competenties	beschikken,	
maar	het	gaat	ook	om	attitude,	
alertheid	op	verwachtingen	en	orga-
nisatiecultuur.

De belangrijkste tips op een rij
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•	 training Kleurrijk CJG.
•	 Inventarisatie en analyse van het 

aanbod opvoedingsondersteuning.
•	 Onderzoek naar de vraag van ouders 

en jongeren.
•	 evaluatie en verbeterplan Zat-  

structuur.

•	 De implementatie van:  
Jongin (de website voor jongeren) en 
vCJG (het virtuele CJG met informatie 
over opgroeien en opvoeden).

•	 Van visie tot voordeur: 
procesbegeleiding,ook op onder-
delen.

•	 procesbegeleiding om tot afstem-
ming van het aanbod te komen.

•	 Vergelijking en implementatie van 
programma’s.

•	 training regievoering.
•	 training Opvoedingsstijlen in multi-

cultureel Nederland.

Spectrum is op veel manieren betrokken bij de Centra voor Jeugd en Gezin. 
Gemeenten en CJG’s kunnen bij Spectrum terecht voor:

Bij elan, expertisecentrum voor 
integratie, participatie en emancipatie, 
kunnen gemeenten en CJG’s terecht 
voor:
•	 methodiek ‘mi Casa, Su Casa’
•	 Iet-training
•	 methodiek Opvoedingsstijlen
•	 training ‘Diversity on tour’
•	 Intervisie


