
CJG-bericht
Nieuws over het CJG uit de Gelderse gemeenten        

2

CJG-bericht
Nieuws over het CJG uit de Gelderse gemeenten   

Een Centrum voor Jeugd en Gezin is hét punt waar ouders, kinderen, jongeren tot en  
met 23 jaar en professionals terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien.  
Dit CJG-bericht gaat over het aanbod voor ouders, want alle ouders kunnen zo nu en  
dan steun en hulp bij de opvoeding gebruiken. Centraal staat het belang van een goed 
aanbod van informatie, advies en licht pedagogische hulp.

Ondersteuning aan kinderen en jongeren valt buiten het 
thema van deze uitgave. “Ouders willen graag praten. 
Meestal op het schoolplein, maar dan is het vrij vluchtig.  
Er is verdieping nodig. Ergens waar je gemakkelijk naar 
binnen kunt gaat; waar het gezellig is”, zo stelt een ouder  
uit de Oudergroep Wageningen. Opvoedingsondersteuning 
is een maatschappelijke functie die daarom voor alle opvoeders 
beschikbaar moet zijn. Het NJi gebruikt hiervoor de volgende 
definitie: ‘Het ondersteunen van ouders bij de opvoeding om 
een optimale ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.’ 

Vaak wordt opvoedingsondersteuning breder opgevat.  
Het richt zich dan op alle (mede)opvoeders en de  
pedagogische context waarin kinderen opgroeien. 
Gemeenten voeren regie; zij hebben de verantwoordelijkheid 
om in samenwerking met partners een goed lokaal aanbod 
te ontwikkelen. Daarbij gaat het altijd om maatwerk. 
Hierna volgt een beschrijving van de stappen die daarvoor 
nodig zijn met daarbij aansprekende voorbeelden uit 
Gelderse gemeenten. We beginnen met algemene informatie 
en advies en daarna volgen de vormen van lichte hulp.
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Het CJG voor ouders
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Snel contact en antwoord

ria de Heer vertelt dat voor alle drie de 
doelgroepen, ouders, jongeren en 
organisaties, een vorm van participatie 
is ingezet. Er was al een jongerenraad 
die ingeschakeld kon worden. Ouders 
moest men werven. Via de scholen is 
een brief uitgezet met informatie en de 
vraag om mee te denken. uiteindelijk 
heeft een klankbordgroep van 
ongeveer 16 ouders meegedacht over 
visie en uitwerking. Het zijn vooral 
moeders; en tot aan de planvorming 
was er ook één vader. De ouders komen 
van diverse wijken en scholen, zowel 
basis- als voortgezet onderwijs. Ook 
het bereik van allochtone moeders is 
groot door inbreng via sleutelfiguren. 

Klankbordgroep
Voorbeelden van ideeën uit de klank-
bordgroep zijn: een laagdrempelig CJG 
als een soort bibliotheek, waar je kunt 
rondneuzen en even een vraag kunt 
stellen. Naast de grote organisaties 
stellen de ouders voor om ook kleine 

gezamenlijk aanbod te organiseren, 
kan iedereen een grotere of bredere 
doelgroep bereiken. Maar ook wordt 
duidelijk of er sprake is van dubbel 
aanbod. Verder wordt zichtbaar welke 
activiteiten slecht lopen. Een test voor 
de samenwerking en voor de regierol 
van gemeenten. Maar waar te 
beginnen? Hoe kan de gemeente zich 
een beeld vormen over de vragen en 
wensen van ouders?

Visie biedt gemeenten houvast bij het formuleren van beleid.  

Het geeft een richtlijn om te bepalen hoe het aanbod opvoedings-

ondersteuning eruit gaat zien. Spectrum is voor het bundelen  

van opvoedhulp dichtbij gezinnen om te zorgen voor een  

algemeen laagdrempelig aanbod.

vrijgevestigde praktijken op te nemen 
in de sociale kaart. Dit biedt keuze- 
vrijheid! Een ander idee; een overzicht 
van cursussen gepresenteerd als een 
‘uitladder’. En ‘ouders voor ouders’; niet 
verwijzen naar professionals, maar 
steun bij de opvoeding door ervarings-
deskundige andere ouders, bijvoorbeeld 
bij autisme. Niet problematiseren want 
in 90% van de gezinnen gaat het goed. 
Het CJG moet zeer uitnodigend zijn 
voor het stellen van basale vragen en 
daarnaast natuurlijk hulp bieden bij 
problemen.

Natuurlijk zit er in de klankbordgroep 
maar een beperkte groep mondige 
ouders. Het is dus nodig om te blijven 
nadenken hoe andere ouders betrokken 
kunnen worden. ria de Heer benadrukt 
dat de gemeente bij de realisatie en 
verdere ontwikkelingen van het CJG 
rekening wil blijven houden met 
ouders. Het houdt je scherp en 
praktisch.

Tips van ouders 

Betrek bij ontwikkelingsprojecten •	
altijd de mensen voor wie het 
uiteindelijk is bedoeld.
uitnodigende oproep; de mening •	
van ouders doet ertoe en de 
intentie van de gemeente om de 
uitkomsten te gebruiken.
Goede vragen stellen; we willen •	
inbreng op …
Geef duidelijk de kaders aan; wat •	
kan er wel en wat niet.
laat waardering zien voor de vrij-•	
willige inzet van de deelnemers. 
Bijvoorbeeld uitnodigen voor 
ondertekening document,  
feestelijke bijeenkomst, een bon.
Ouders die betrokken zijn bij de •	
ontwikkeling, zijn ook  
ambassadeurs van het CJG.

Basisaanbod opvoedings- 
ondersteuning
Er is geen landelijk voorgeschreven basispakket voor opvoedingsondersteuning. 
Een gemeente kan een eigen pakket samenstellen door de stappen te doorlopen 
van in het kort: werken vanuit een visie, het betrekken van de doelgroep, vraag–  
en aanbodanalyse en het maken van afspraken over een samenhangend en  
doorlopend aanbod.

Ouders weten dan waar ze met een 
informatie- of hulpvraag terecht 
kunnen om snel contact en antwoord 
te krijgen. Vrijwilligers en professionals 
op het terrein van opvoeden en 
opgroeien weten dat hun signalen 
worden gehoord en opgepakt.  
Het CJG moet dus een vraagbaak zijn,  
met toegang tot velerlei vormen van 

informatie, advies en hulp, van licht 
naar zwaar. 

Er is geen nieuwe voorziening nodig, 
maar een nieuwe vorm van samen-
werking waarbij snel duidelijk is wat 
het passende aanbod is op de vraag en 
dat wordt dan ook ingezet. Niemand 
hoeft meer te shoppen. Door een 

Een uitnodigend CJG in Wageningen

Wie maken er straks gebruik van het Centrum Jeugd en Gezin?  

Dit vroeg de gemeente Wageningen zich af aan het begin van het 

ontwikkeltraject. Ria de Heer, projectleider, aan het woord. Thema-avond opvoedings- 
ondersteuning in Arnhem-Zuid.

Ria de Heer: 
“Het CJG moet zeer 
uitnodigend zijn 
voor het stellen 
van basale 
vragen.” 

Alle ouders en organisaties tijdens het 
tekenen van de intentieverklaring in 
Wageningen.
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Spectrum heeft in de gemeente  
Groesbeek het aanbod aan opvoedings-
ondersteuning beoordeeld aan de hand 
van onderstaand schema. Dit is 
ingevuld voor functie 1 (informatie en 
advies) en voor functie 4 (lichte 
pedagogische hulp). Ook is aan drie 
ouderpanels gevraagd wat ze van het 
aanbod vinden. 

De leeftijdsgroep 18-23 jaar lijkt niet 
relevant als het om ouders gaat, maar 
er kan (enig) aanbod aan ouders zijn 
vanuit verslavingszorg of vanuit MEE.

Voorbeelden zijn de oudercomponent 
van VVE en een cursus voor ouders  
van kinderen met aDHD. De groep die 
dit nodig heeft is veel kleiner dan de 
groep waar de universele preventie zich 
op richt.

in het basisaanbod moeten alle vakjes 
voor de algemene doelgroep gevuld 
zijn. Het aanbod in de vakjes voor 
specifieke doelgroepen is afhankelijk 
van de aanwezigheid van die doel-
groepen in de gemeente. 

Om het aanbod in het overzicht te 
beoordelen, of om verbeterpunten in 
het aanbod op te sporen zijn de 
volgende vragen van belang:

 is er in het aanbod gelegenheid voor •	
informele sociale steun? Bijvoorbeeld 
maatjesprojecten en vrijwilligers in 
het individuele aanbod, ouder- 
avonden en themabijeenkomsten in 
het groepsaanbod? 
 Wat is bekend over de kwaliteit? •	
(effectiviteit, deskundigheid profes-
sionals, registratie en evaluatie)  
Zie ook databank jeugdinterventies. 
 is er variatie in het aanbod voor elke •	
doelgroep, voor elke soort vraag?
 is de doelgroep betrokken of is er een •	
tevredenheidsonderzoek gehouden, 
of andere acties om het aanbod goed 
aan te laten sluiten bij de vraag?
 is het aanbod structureel of op •	
projectbasis gefinancierd?

Universele preventie
universele preventie is bestemd voor 
iedere ouder, ook als er geen vragen 
worden gesteld. Het aanbod is positief 
en niet problematiserend. Voorbeelden 
van opvoedingsondersteuning binnen 
de functie informatie en advies zijn het 
vCJG en triple p niveau 1. Onder de 
functie licht pedagogische hulp vallen 
bijvoorbeeld video-home-training en 
een pubercursus. Onder selectieve 
preventie valt aanbod voor omschreven 
doelgroepen die met risicofactoren 
voor de opvoeding te maken hebben. 

aanbodinventarisatie in Groesbeek

Gemeenten willen graag weten hoe het aanbod  

opvoedingsondersteuning eruit ziet.
“Beperk de zorg niet tot de bestaande 
instanties; er zijn ook alternatieven. 
Maak daarom in het CJG ook een 
flexibele ruimte waar zzp-ers, kleine 
bureautjes of praktijken hun diensten 
kunnen aanbieden. Verbreed de 
zorg; bestaande instanties mogen 
niet op de oude voet doorgaan.”

Databank effectieve interventies

in een goed aanbod opvoedingsondersteuning wordt gewerkt met  
effectieve kwaliteitsinterventies. in de databank jeugdinterventies bij het 
NJi zijn interventies te vinden die theoretisch goed zijn onderbouwd of zich 
in de praktijk hebben bewezen. De erkenningscommissie bepaalt welke 
interventies opgenomen mogen worden.

Meer informatie:
www.jeugdinterventies.nl 

tabel 1  Schema aanbod opvoedingsondersteuning
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Groepsaanbod   pubercursus  

Specifieke doelgroep 

(selectieve preventie) 
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Groepsaanbod Drukke 
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Een mand vol mogelijkheden
Er is al veel onderzoek gedaan naar de 
vraag van ouders. Opvoedvragen van 
ouders gaan over grenzen stellen, lastig 
gedrag, emotionele ontwikkeling, 
vertraging in de ontwikkeling en 
gezondheid en lichamelijke  
ontwikkeling van het kind (Bron: NJi). 
De vraag is dus divers, al heeft een 
groot deel te maken met de ontwikke-
lingsfase van het kind. En meer dan de 
helft van de ouders heeft behoefte aan 
meerdere vormen van opvoedings-
ondersteuning. Het aanbod moet 

gevarieerd zijn: de één wil bellen, de 
ander wil thuis bezocht worden. 
De ene ouder gaat naar een thema-
avond, de ander zoekt op internet. 
Dan zijn er vaak ook nog specifieke 
doelgroepen in de gemeente, die weer 
iets anders nodig kunnen hebben. 
Differentiatie is dus belangrijk. Zie het 
aanbod als een grote mand, waar 
ouders uit kunnen pakken wat ze op 
een bepaald moment nodig hebben.

Een ouder over het inlooppunt: “Beperk de zorg 
niet tot de bestaande instanties; er zijn ook 
alternatieven.”

Een ouder over 
het inlooppunt

Ouders en kinderen maken een CJG-puzzel af in Wageningen.

Ter illustratie zijn enkele voorbeelden in het schema gezet. 
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Het vCJG, een digitale vraagbaak

De drempel om digitaal vragen te stellen is voor veel mensen laag. 

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de mensen het antwoord op zijn 

vraag zelf vindt via internet, 20% door interactie, zoals chat en 

mail en 10% heeft behoefte aan een fysiek consult (Online  

opvoedingsondersteuning, Petermeijer, 2008). 

Gemeenten organiseren daarom naast 
(en soms in plaats van) fysieke inloop-
punten een digitaal loket met opvoed-
informatie, zoals het virtuele Centrum 
Jeugd en Gezin (vCJG). Om ook  
specifieke doelgroepen te bereiken, 
bijvoorbeeld allochtone ouders, is het 
taalniveau op de website aangepast. 
Zinnen zijn kort en moeilijke woorden 
worden uitgelegd of vermeden.

Ouders kunnen gebruik maken van 
E-consult, de mogelijkheid om via de 
site vragen te stellen. Een dergelijk 
contact kan drempelverlagend werken 
naar het spreekuur van het fysieke CJG.  
Backoffice medewerkers beantwoorden 
de vragen. Ervaring uit de regionale 
backoffice (vCJG) voor de achterhoek 
leert dat ouders soms al langere tijd in 

Dagelijkse inloop spreekuur in

Oude-iJsselstreek

“We hebben in de startfase van het CJG het aanbod breed ingezet”, 

vertelt Lia Dieleman, coördinator  frontoffice in de gemeente Oude 

IJsselstreek. “Het CJG is vijf dagen in de week telefonisch bereikbaar 

tijdens kantooruren. Dagelijks is er inloop bij één van de loketten 

voor 0-4 of 4-19 jaar.”

“Sinds half oktober is ook onze website 
in de lucht: www.cjgoude-ijsselstreek.nl 
en kunnen via de mail vragen worden 
gesteld. Door de grote bereikbaarheid 
willen we bekendheid en herkenbaar-
heid geven aan het CJG en het label CJG 
op de kaart zetten.”

“De baliemedewerker beantwoordt  
de eerste hulpvraag. Wanneer zij geen 
antwoord kan geven maakt ze een 
afspraak voor een spreekuur. Yunio 
Sensire, GGD, MEE Oost-Gelderland  
en Bureau Jeugdzorg hebben wekelijks 
een uur gereserveerd voor het 
CJG-spreekuur.” in totaal zijn er dus  
vier extra CJG-spreekuren in de week 
naast de bestaande spreekuren van de 
kernpartners. lia Dieleman vervolgt: 
“Voor de klant is het niet bekend bij 
welke organisatie hij ingepland is.  

Vertrouwde plek
Het CJG Oude iJsselstreek draait nu 
bijna een jaar, maar het loopt niet echt 
storm. Er komen wekelijks vragen 
binnen en er zijn al vele afspraken 
gemaakt bij de spreekuren, maar de 
bekendheid moet nog groeien.  
“De meeste vragen gaan over de leeftijd  
4 tot 19 en zijn voor maatschappelijk 
werk en de GGD. 

Over 0 tot 4 jaar zijn er bijna geen 
vragen binnen gekomen. Wij inter-
preteren dat positief. Het betekent  
dat ouders het consultatiebureau 
ervaren als vertrouwde plek om hun 
vragen te stellen Daarom heeft 
bijstelling plaatsgevonden; we zetten  
het spreekuur 0-4 aansluitend in op  
het reguliere inloopspreekuur.” 

Voor hem is de beroepskracht een 
‘CJG-professional’. We merken dat dit 
voor sommige mensen heel goed 
werkt. De stap naar hulpverlening is 
soms te groot. Maar het CJG en een 
CJG-professional zijn voor de klant 
laagdrempelig. We kiezen er bewust 
voor de organisaties niet bij naam te 
noemen. Ze zijn er wel, maar alleen 
onder de CJG-vlag. We stralen uit dat 
welke vraag je ook hebt, je altijd aan 
het juiste adres bent.”

‘En nu de praktijk’ 
In de praktijk van het CJG zien we websites ontstaan, spreekuren en groeps- 
voorlichting. Dit is informatie en advies voor iedereen. Daarnaast zijn er 
cursussen voor specifieke doelgroepen. Hieronder enkele voorbeelden.

Lia Dieleman: “We stralen uit dat 
welke vraag je ook hebt, je altijd 
aan het juiste adres bent.”

Een ouder: “Ouders moeten met gewone vragen en 
kleine problemen naar het CJG kunnen gaan.”

hun maag zitten met complexe of 
heftige vragen. Via E-consult vinden 
deze ouders de weg naar hulpverlening, 
zoals algemeen maatschappelijk werk. 
Of de backoffice medewerker zorgt dat 
een jeugdverpleegkundige op huis-
bezoek gaat. in Gelderland zijn nu vijf 
gemeenten online met het vCJG  
(Bron: Nieuwsbrief vCJG, februari 2010). 
Kijk bijvoorbeeld eens op www.vcjg.nl 
of op www.cjgdoetinchem.nl. Opvoeden is nieuw voor iedereen. 

iedere fase van je kind is weer anders. 
Gewone dingen zijn ook nieuw. 
Ouders hebben veel vragen en willen 
erover praten zonder dat er meteen 
een dossier komt. Je moet met 
gewone vragen en kleine problemen 
naar het CJG kunnen gaan. Ouders 
houden de regie. Men gaat in gesprek 
over een koers die kan aanslaan, 
zodat je als ouder zin hebt om een 
andere aanpak te gaan proberen.

‘Neem ouders  
serieus!’
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kinderen op bepaald gedrag van 
ouders. En wat ze vooral fijn vonden 
was dat ze van anderen horen dat ze 
tegen dezelfde opvoedingskwesties 
aanlopen.” Marcella Nebbeling denkt 
dat een themapakket goed gebruikt 
kan worden binnen een CJG. “Het is 
heel zinvol en leuk om met elkaar erva-
ringen uit te wisselen. in het dagelijks 
leven hebben ouders het daar niet over 
met elkaar. Deze avonden zijn laag-
drempelig en mensen komen uit  
interesse. Het voelt niet aan als een  
training waar je naar toe gaat omdat  
je iets niet goed doet.” 

genoeg materiaal. Het leuke is dat er 
verschillende werkvormen in zitten en 
mooi materiaal, zoals een DVD en foto-
kaarten. Heel prettig; dat kan je niet 
zomaar zelf ontwikkelen.” Voor ouders 
is een thema-avond erg nuttig. Zij 
gaven aan dat ze handvatten gekregen 
hebben om op een andere manier te 
werk te gaan. Ze gaven aan veel gehad 
te hebben aan de achtergrondinfor-
matie, bijvoorbeeld over de reactie van 

Voor de organisatie van dergelijke 
bijeenkomst zijn themapakketten te 
koop. Marcella Nebbeling van Bureau 
levenswerken, een praktijk voor 
kinder- en jeugdtherapie, heeft het 
themapakket ‘Eten, ja gezellig!?’ 
gebruikt. “Doel van de avond was infor-
matie geven en met elkaar in gesprek 
gaan over hoe je als ouder moet 
omgaan met kinderen die moeilijk 
eten”, vertelt zij. “in het pakket zit 

Themabijeenkomsten zijn een succesvolle vorm van groepsvoor-

lichting. Onder leiding van een deskundige beroepskracht krijgen 

ouders theoretische achtergrondinformatie en tips van collega-

ouders. 

Voor een succesvolle uitvoering van ouderbijeenkomsten kan de 
CJG-coördinator of -medewerker gebruikmaken van de praktische thema-
pakketten van tOp-punt. tOp-punt is een samenwerkingsverband van 
Spectrum met K2, JSO en SO&t, gericht op kant-en-klaar themamateriaal 
voor ouderbijeenkomsten. De pakketten gaan over actuele onderwerpen 
als digitale media, eten, (cyber)pesten, loverboys, weerbaarheid en 
bewegen. Een themapakket bevat aansprekende materialen, draaiboeken, 
werkvormen en informatie. 

Meer informatie:
www.top-punt.nl

actuele thema’s

Saskia Kastein: “De beste PR voor het CJG is een 
tevreden ouder die mond-tot-mond reclame maakt 
in de eigen omgeving.”

laagdrempelig werken met een thema

Verweij het succes? “We problemati-
seren de avonden niet. Mensen komen 
omdat ze geïnteresseerd zijn en zich 
herkennen in de onderwerpen. Het 
gaat over de dagelijkse praktijk van  
het opvoeden en er is voldoende gele-
genheid voor uitwisseling. “Mensen 
vinden het fijn om te horen dat anderen 
tegen dezelfde dingen aanlopen als 
zijzelf. Verder moet je via zoveel moge-
lijk kanalen vertellen wat je te bieden 
hebt. De pr moet op orde zijn.”

Ouders die deelnamen aan een ouder-
bijeenkomst kunnen een ambassa-
deursrol voor het CJG vervullen. De 
beste pr voor het CJG is een tevreden 
ouder die mond-tot-mond reclame 
maakt in de eigen omgeving, of op het 
schoolplein.

Gevarieerd aanbod
Er is een gevarieerd aanbod met 
thema’s als: sociale vaardigheden, 
autisme, eetgedrag, computergedrag, 
drukke kinderen, peuters en kleuters, 
echtscheiding, ‘pubers, regels en 
conflicten’ en grenzen stellen. De 
belangstelling voor de bijeenkomsten 
is groot. De avonden over autisme, 
sociale vaardigheden, peuters en 
drukke kinderen werden bijvoorbeeld 
erg druk bezocht. Hoe verklaart Els 

“ik dacht dat het goed was om op een 
andere manier mensen te bereiken  
met informatie en advies als aanvulling 
op de inloop bij het loket”, aldus Els 
Verweij, coördinator en uitvoerder van 
het frontoffice in Wijchen. Zij heeft een 
programma opgesteld samen met de 
aangesloten spreekuurhouders van  
het CJG, immers “zij weten over welke 
onderwerpen veel vragen binnen 
komen.” 

Een gevarieerd programma in Wijchen

Het CJG in Wijchen, voorheen de Opvoedingswinkel, organiseert  

al ruim een jaar maandelijks informatieve thema-avonden over 

opvoeden. 

Denk aan een cursus door de jeugdge-
zondheidszorg, maatschappelijk werk 
of verslavingszorg. Bekend zijn de 
cursussen over de peuterpuberteit en 
de echte puberteit. Marijne Wierenga, 
sociaal verpleegkundige bij HGM, geeft 
de cursus ‘Beter omgaan met pubers’. 
Nadat cursussen soms niet door 

Soms hebben ouders behoefte aan een gericht aanbod passend bij 

hun situatie en de ontwikkelingsfase van hun kinderen. 

Basisvaardigheden en schoolpleinkletsen

konden gaan vanwege te weinig deel-
nemers is het aanbod gebundeld op 
één plaats in de regio. Ze vertelt dat de 
groep meestal gemêleerd is; ouders 
met jonge pubers, die uit interesse 
komen en als voorbereiding op de 
verwachte heftige tijd met hun puber. 
En ouders die al meer problemen 

Eénmaal per week spreekuur in Heumen

Hoewel er nog geen bordje van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

hangt, wordt er in de gemeente Heumen elke donderdagochtend 

een spreekuur gehouden. Dan zijn twee medewerkers van de GGD 

en het maatschappelijk werk aanwezig. “Er is zo de mogelijkheid 

om dingen met elkaar te bespreken.”

“Ook schrijven ze opvoedingstips voor 
de plaatselijke krant en nieuwsbrieven 
van scholen. En ze geven voorlichting 
op scholen. allemaal om bekendheid te 
geven aan de inloop van het CJG”, ver-
telt Saskia Kastein, beleidsmedewerker 
bij de gemeente. De hulpverleners 
proberen in het spreekuur de hulpvraag 
direct te beantwoorden. Soms is meer 
nodig. Ze verwijzen niet door, maar 
bieden zelf hulp, zoals huisbezoeken, 
cursussen, trainingen en videobege-
leiding. Ouders worden alleen door-

den over. “Het zijn 27 mensen die met 
de handen in het haar zitten. Voordat 
je hulp inschakelt moet je toch die stap 
zetten. ik vind het heel waardevol dat 
we die mensen hebben kunnen helpen. 
Het doel is niet om zoveel mogelijk 
mensen binnen te krijgen. De winst  
van het CJG is vooral te behalen uit de 
samenwerking en dat partners van 
elkaar weten dat ze met hetzelfde 
gezin bezig zijn.”

Saskia Kastein vindt dat de gemeente 
er met het bestaande aanbod nog niet 
is. “Sommige gezinnen hebben 
behoefte aan meer, zoals triple p, 
Home Start, speltherapie en hulp bij 
mensen thuis zoals praktische gezins-
ondersteuning (pGO of voorheen 
gespecialiseerde gezinsverzorging 
GGV) en de sociale omgeving 
betrekken. in 2010 gaan wij daarom 
ook van start met Home Start.” 

verwezen bij zwaardere problematiek, 
bijvoorbeeld naar Bureau Jeugdzorg. 
Deze participeert in het CJG-netwerk 
zodat er een warme overdracht is. Ook 
zien we dat lokale hulp hand in hand 
kan gaan met een traject bij BJz.

Behoefte aan meer
in een jaar tijd hebben 27 mensen 
gebruik gemaakt van het inloopspreek-
uur, inclusief drie hulpvragen via de 
mail en drie via de telefoon. Saskia 
Kastein is hier absoluut niet ontevre-

ervaren in de dagelijkse omgang met 
hun kind. Het is een toegankelijke 
cursus waarin we basisvaardigheden 
oefenen, zoals actief leren luisteren, 
(bewust) houding kiezen, positief 
benaderen en grenzen en straffen.  
Ook bij problemen is het goed om terug 
te gaan naar de basis. als extra positief 
element noemen de ouders nog het 
contact met andere ouders; ‘school-
pleinkletsen’. als je kind naar het voort-
gezet onderwijs gaat, neemt het infor-
meel ontmoeten van andere ouders af.
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Signaleren en dan…?
Beroepskrachten die met kinderen werken zijn alert op het signaleren van risico-
factoren bij het kind of in de gezinssituatie. Waar nodig moet hulp beschikbaar zijn. 
Gemeenten zoeken samen met de partners in het CJG naar effectieve combinaties 
van signaleren en lichte hulp.  Hiervoor participeren Lingewaard en Overbetuwe in 
een pilot ‘SamenStarten/ Stevig Ouderschap’. Nijmegen heeft ‘Kijk op Kleintjes’.

Het intensieve programma is er voor 
gezinnen met pasgeboren kinderen.  
De gezinnen voldoen aan een risico-
profiel of de wijkverpleegkundige  
adviseert een gezin dit extra aanbod. 
Men bereikt kwetsbare groepen zoals 
jonge, alleenstaande of allochtone 
ouders. Naast de zorg op het consul-
tatiebureau, komt de gespecialiseerde 
vaste wijkverpleegkundige op huisbe-
zoek. Zij bouwt een vertrouwensband 
op met het gezin om zo een goede basis 
te hebben voor professionele opvoe-
dingsondersteuning of verwijzing. Zij 
biedt een luisterend oor, informatie en 
feedback. En kinderen hebben meer 
kans op een goede basis vanuit de 
eerste levensjaren. lucie Goris, sociaal 
verpleegkundige bij StMG: “ik ben erg 
enthousiast over deze bewezen effec-
tieve methodiek. De jeugdgezond-
heidszorg kan Stevig Ouderschap zelf 
aanbieden als vervolg op 
SamenStarten. Het is een heel laag-
drempelige interventie.”

kundigen, kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg, maatschappelijk werk en  
de voorschoolse voorzieningen. Soms 
is een intensiever programma nodig, 
zoals de combinatie SamenStarten en 
Stevig Ouderschap.

Stevig Ouderschap
Stevig Ouderschap helpt ouders sterker 
te worden in hun opvoedingsvaardig-
heden. Er zijn twee doelstellingen: 
1. Het voorkómen van opvoedings- 

problematiek. 
2. Het voorkómen van kindermis-

handeling en -verwaarlozing.

Het kan gaan om psychische proble-
men, sociaal-emotionele, medische, 
financiële, relatie- of opvoedproble-
men. Vroeg signaleren en vooral ook 
vroeg steun bieden om te voorkomen 
dat gedragsproblemen bij kinderen 
ontstaan of verergeren.

SamenStarten richt zich op de sterke 
punten van de ouder en op de door  
de ouder aangegeven behoeften.  
De ouder wordt actief betrokken in  
het hulpverleningsproces. Gemeenten 
willen met dit programma de gezond-
heid en het welzijn van het jonge kind 
tot vier jaar bevorderen. Er is een sterke 
lokale samenwerking tussen verlos-

Vroegsignalering

‘SamenStarten’ volgt alle jonge ouders tijdens de contacten op  

het consultatiebureau vanaf dat het kind ongeveer acht weken 

oud is. Men biedt gezinnen met problemen ondersteunende 

gesprekken om hen te helpen hun problemen op te lossen. 

uitgaat van het positieve en ouders 
versterkt. Ze voelen dat ze zelf wat  
aan de situatie kunnen veranderen.” 

De meeste verwijzingen komen van het 
consultatiebureau, maar ook vanuit 
het zorgadviesteam (Zat), maatschap-
pelijk werk en peuterspeelzalen. Of 
VHt wordt ingezet als overbrugging 
tot zwaardere zorg beschikbaar is, of 
als onderdeel van de zorg bij gezinnen 
in een multiprobleemsituatie. “Het 
komt ook best vaak voor dat tijdens het 
traject onderliggende problemen naar 
boven komen. Dan leiden we bijvoor-
beeld toe naar het maatschappelijk 
werk of Bureau Jeugdzorg”, vertelt 

Video Home training (VHt) is één van 
de mogelijkheden. Jacqueline Swanink, 
sociaal verpleegkundige van de GGD 
regio Nijmegen vertelt. “De hulp 
bestaat uit maximaal tien gesprekken 
en begeleiding. Dat zijn vijf opnames 
en het vijf keer terugkijken van de 
opnames samen met de ouders. 
Centraal staat het versterken van wat 
zij goed doen. Ouders leren meer te 
kijken vanuit de ogen van hun kind.  
Ze krijgen steeds meer inzicht waarom 
een kind doet zoals het doet en ze 
worden zelf actief in het vinden van  
een oplossing.” Enthousiast vervolgt 
ze: “Met VHt kun je enorm veel 
bereiken in heel korte tijd. Omdat je 

Kijk op kleintjes 

In Nijmegen werken organisaties samen binnen ‘Kijk op Kleintjes’. 

Dit is een werkwijze voor het signaleren, verwijzen en helpen van 

kinderen tussen 0 en 4 jaar die extra zorg nodig hebben. Jaarlijks 

worden ongeveer 400 kinderen gesignaleerd in de kindercentra. 

Voor hen moet er voldoende hulp zijn in de gemeente. 

VHt is een hulpverleningsmethode 
waarbij thuis video-opnamen van 
gezinssituaties gemaakt worden. 
De door een ouder en een hulp-
verlener gemaakte analyse van de 
opnamen biedt inzicht in en is 
aanknopingspunt voor verbetering 
van de omgangssituaties. VHt 
betreft een training voor gezinnen 
met kinderen van 0 tot 18 jaar waar 
sprake is van opvoedingsproblemen 
en pedagogische onmacht.

Video Home Training

voor de gemeente samen met de partners. alles tegelijkertijd 
realiseren is meestal niet mogelijk. afhankelijk van de visie 
kan de gemeente ervoor kiezen om eerst het universele 
aanbod voor alle ouders neer te zetten en vervolgens het 
selectieve gedeelte voor specifieke doelgroepen, of 
andersom. Een groeimodel is een praktisch alternatief. 
Op weg naar een krachtig CJG, dat ouders veel te bieden 
heeft. 

in elke gemeente is wel een aanbod lichte hulp, meestal 
historisch gegroeid, afhankelijk van de mogelijkheden van 
organisaties en de lokale situatie. Vaak is er vanuit het 
aanbod gedacht en niet vanuit de vraag. De inzet in het CJG 
vraagt om een andere aanpak. Organisaties zijn nu steeds 
meer gewend om vraaggericht te werken. Dit proces is in 
volle gang. Organisaties presenteren hun aanbod 
gezamenlijk op de website; dat is al een goede stap. 
afstemming van het aanbod gaat verder. Een uitdaging 

De gemeente heeft de regie 

Jacqueline Swanink. Ze verwacht van 
het CJG dat de samenwerking met de 
deelnemende partners intensiever 
wordt en dat de lijnen dan korter 
worden, bijvoorbeeld naar Bureau 
Jeugdzorg. “En hopelijk komen er nog 
meer aanmeldingen van de deel-
nemende hulpverleners.”
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