
In 2011 moet het zover zijn. Dan staat er in iedere Nederlandse gemeente een Centrum 
voor Jeugd en Gezin. Eén plek waar ouders en kinderen, jongeren (tot en met 23 jaar) 
én professionals kunnen aankloppen met vragen over opvoeden en opgroeien.  
Het ontwerpen, ontwikkelen en ontsluiten van een laagdrempelige ‘frontoffice’ en  
een vloeiend functionerende ‘backoffice’ is in volle gang. Ook in Gelderland.
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Alle Gelderse gemeenten zijn op dit moment druk bezig  
om ‘hun’ CJG zo te ontwerpen, dat het past in de eigen  
lokale situatie. Zorg voor de jeugd en preventie van gezins-
problemen is immers voor geen enkele gemeente nieuw; de 
uitdaging bij het ontwerp van een CJG ligt in het verder 
uitbouwen en bijeenbrengen van wat al bestaat. Iedere 
gemeente heeft te maken met unieke omstandigheden en 
maakt daarin haar eigen keuzes. Echter, een blik over de heg 
kan extra inspiratie bieden. Spectrum maakte daarom een 
ronde langs kleinere Gelderse gemeenten. Zij bevinden zich 

grotendeels nog in de ontwerpfase. In oktober 2009 is er in 
zes gemeenten al een fysiek CJG-punt, het frontoffice, geopend.
 
Dit CJG-bericht schetst de stand van zaken op CJG-gebied, 
bedoeld voor alle beleidsmedewerkers in Gelderse 
gemeenten. Aan de hand van interviews worden verschillende 
zaken aan de orde gesteld, zoals de start van een lokaal CJG, 
regionale vormen van samenwerking, de bereikbaarheid van 
een CJG in gemeenten met meerdere kernen, het frontoffice 
voor jongeren en het frontoffice voor ouders. 

1
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Lingewaal schetst mee aan het CJG er van profiteren. het is een manier  
om Lingewaal te positioneren in ons 
regionale samenwerkingsverband.”

Lingewaal begint niet bij nul, net zomin 
als andere gemeenten. De regionale 
visie ‘Denk aan onze kinderen’, tot stand 
gekomen op basis van ervaringen in  
het jeugdveld, bestond reeds. Daaruit 
bleek bijvoorbeeld dat de verbinding 
tussen scholen en het lokale netwerk 
beter kan. het Schoolmaatschappelijk 
Werk krijgt nu dan ook nadrukkelijk 
een plaats in het CJG. henk van Zuile-
kom: “We zagen dat veel instellingen 
insteken op fragmenten van een 
probleem.” hij vindt dat er nu genera-
listen nodig zijn met een brede blik die 
een veelheid aan vragen kunnen beant-
woorden. Dit najaar wil Lingewaal 
duidelijk hebben hoe de voordeur van 
het CJG er uit komt te zien. Dit geldt 
ook voor de andere regiogemeenten. 
Enkele van hen hebben het draaiboek 
inmiddels volop in gebruik.

De gemeente Lingewaal deelt haar werkwijze graag met anderen 

en draagt in haar regio bij aan een krachtige start van de lokale 

CJG’s. Beleidsmedewerker Henk van Zuilekom aan het woord: 

“Lingewaal vertegenwoordigt de kleinere gemeenten in het 

samenwerkingsverband Rivierenland.”

Aan de slag voor het CJG
Een Centrum voor Jeugd en Gezin is er niet zomaar. Daar gaan veel  
voorbereidingstijd en denkprocessen aan vooraf. Vragen die beantwoord moeten 
worden bij de ontwikkeling van het CJG zijn bijvoorbeeld hoe het frontoffice  
eruit moet komen te zien, wat regionaal en wat lokaal geregeld moet worden  
en hoe het CJG bereikbaar kan worden gemaakt voor iedereen. 

De gemeente Lingewaal ontwikkelde  
in 2009 het draaiboek ‘Schets mee  
aan het CJG!’ voor een gemeentelijke 
CJG-bijeenkomst. Deze bijeenkomst 
levert input voor de opzet van het 
lokale frontoffice. Daarbij worden de 
verschillende aspecten, als ware het 
een ondernemingsplan, ingedeeld 
onder de vijf p’s: plaats, product, 
personeel, promotie en prijs. Dit resul-
teert in vragen als: Waar komt het CJG? 
(of komen de CJG’s?) voor welke 
producten en diensten kun je terecht 
bij het frontoffice? Wanneer voelt u 
zich goed geholpen? hoe bereiken we 

de potentiële klanten? Welke kosten 
moeten worden gemaakt? (Gemeente 
Lingewaal, 2009). het veld, de klanten 
en de gemeenteraad gaan in de bijeen-
komst met deze vragen aan de slag. 

Draaiboek
het draaiboek bleef niet slechts een 
intern document. henk van Zuilekom: 
“Lingewaal vertegenwoordigt de  
kleinere gemeenten in het samenwer-
kingsverband rivierenland. We hebben 
daarom het draaiboek aangeboden aan 
de regio. Zo laten wij wat van ons 
horen én andere gemeenten kunnen  

De opening van het vCJG in de 
gemeente Bronckhorst (Zie pagina 4).
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De gemeenten Apeldoorn, Brummen, 
Epe, heerde, Lochem, voorst en 
Zutphen vormen samen de regio oost- 
veluwe / midden IJssel. Ze participeren 
in het ambtelijk overleg Jeugd en voeren 
het project ‘Kansen voor jongeren’ uit. 
De onderwerpen van de jeugdagenda 
zijn verdeeld over de regiogemeenten. 

Hoge ambitie
Zutphen trekt de kar van het CJG en 
neemt daarmee de andere gemeenten 
veel werk uit handen. Sandra pomp:  
“Ik ben positief verrast over het feit  
dat er regionaal veel CJG-thema’s  
gezamenlijk worden opgepakt. veel 
meer dan ik had verwacht. Er is regio-
naal een hoge ambitie.” onderwerpen 
die regionaal opgepakt worden zijn 
bijvoorbeeld de herkenbaarheid, de 
telefonische en digitale bereikbaarheid 
en aansturing van het CJG, de samen-
werking in een regionaal backoffice,  
de afstemming met Bureau Jeugdzorg 
en samenwerkingsafspraken met  

organisaties, de coördinatie van zorg 
en de regionale verwijsindex. Sandra 
pomp geeft aan dat nog niet over alles 
overeenstemming is bereikt. vooral de 
kleine gemeenten in de regio bekijken 
nog of ze kunnen voldoen aan het  
regionale plan en of het tempo voor 
hen niet te hoog ligt. Apeldoorn heeft 
bijvoorbeeld al twee CJG’s en Zutphen is 
al wat verder in haar ontwikkeling van 
het CJG. Sandra pomp ziet echter juist 
voordelen voor de kleine gemeenten 
om zoveel mogelijk samen te doen: 
“Doordat Apeldoorn en Zutphen al zo 
ver zijn, kunnen de kleinere gemeenten 
hun voordeel hiermee doen in de lokale 
uitwerking. We hoeven niet ieder het 
wiel opnieuw uit te vinden.”
 
Weinig uren, veel rendement
In de regio Noord-veluwe vormen de 
gemeenten Elburg, Ermelo, harderwijk, 
Nunspeet, oldebroek en putten het 
regionaal regieteam Jeugd. ook in 
deze regio zijn per agendaonderwerp 

projecttrekkers aangewezen.  
harder-wijk en oldebroek zijn de  
trekkers van het CJG. volgens teun van 
Noorloos biedt regionale samenwer-
king veel voordelen. Net als in de regio 
oost-veluwe / midden-IJssel speelt de  
digitale bereikbaarheid van de lokale 
CJG’s een rol. teun van Noorloos:  
“We ontwikkelen een gezamenlijke 
website voor de CJG-regio, heel  
efficiënt in termen van kosten en tijd. 
tegelijkertijd zorgen we er voor dat we 
onze eigen ‘couleur locale’ ontwikkelen.” 
ook voor de verschillende zorgpartners 
werkt regionaal opereren gunstig uit. 
Zij kunnen nu in één keer samen-
werkingsafspraken maken en hoeven 
dit niet met de zes gemeenten  
afzonderlijk te doen. teun van Noorloos: 
“onze aangesloten gemeenten hebben  
allemaal geen overdaad aan uren voor 
jeugdbeleid. Door samen te werken 
kunnen beleidsmedewerkers snel 
worden bijgepraat. Dat werkt veel fijner 
dan alles zelf te moeten uitvinden en 
uitvoeren. Bovendien scheelt het veel 
werk.” Dat harderwijk en oldebroek 
projecttrekkers zijn, betekent niet  
dat de andere gemeenten achterover 
kunnen leunen. Een gemeente die 
onvoldoende aandacht besteedt  
aan het project, wordt daarop aan-
gesproken: “De gemeenten zijn van 
redelijk gelijk gewicht. Er is niet één 
grote stad in het samenwerkings-
verband wat in veel andere regio’s wel 
het geval is. Door het beperkt aantal 
uren, moet iedereen inzet tonen.”

Taken verdelen op regionaal niveau

Gelderland kent zeven (jeugdzorg)regio’s. Samenwerking  

op regionaal niveau maakt dat taken gezamenlijk kunnen worden 

opgepakt. Dat doen ze onder meer in de regio Oost-Veluwe / 

Midden IJssel. En dat doen ze – maar dan weer net iets anders -  

in de regio Noord-Veluwe. Een interview met Sandra Pomp, 

beleidsmedewerker gemeente Zutphen en Teun van Noorloos, 

beleidsmedewerker gemeente Oldebroek. 

Sandra Pomp: “Ik ben positief verrast over het feit 
dat er regionaal veel CJG-thema’s gezamenlijk worden 
opgepakt. Veel meer dan ik had verwacht. Er is regio-
naal een hoge ambitie.”
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het vCJG is een informatieve en interactieve website van  
het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin over opvoeden  
en opgroeien voor ouders en professionals. uitgangspunt 
daarbij is dat landelijk uniforme kwaliteitsinformatie  
wordt aangeboden waar het kan en lokale informatie  
waar het wenselijk is. De opgroei- en opvoedinformatie  
is ingedeeld in zes leeftijdscategorieën met bijbehorende 

thema’s. Bij ieder thema worden weblinks, mediatips, lokale 
organisaties en producten getoond.

meer informatie:
www.vcjg.nl
info@vcjg.nl 

vCJG

overbetuwe is een gemeente met  
11 kernen. hoe gaat de gemeente om 
met deze spreiding? marian Kemp: “het 
CJG benaderen we vooral als een samen- 
werkingsverband, met de kernpartners 
jeugdgezondheidszorg, maatschap-
pelijk werk en Bureau Jeugdzorg. Deze 
instanties zijn reeds vertegenwoordigd 
in de kernen, ze onderhouden al relaties 
met de mensen. van deze infrastructuur 
maken we gebruik. het consultatie-
bureau en het algemeen maatschap-
pelijk werk hebben al veel contact met 
ouders en kunnen verder verwijzen. 
Zijn deze lijnen goed, dan veranderen 
we daar natuurlijk niets aan, die koes-
teren we. Dit contact hoeft dan niet 
per definitie verlegd te worden via een 
CJG. maar als je bijvoorbeeld als ouder 
niet weet hoe je in contact moet 
komen met Bureau Jeugdzorg, dan  
is het CJG er voor je.” 

“De gemeente bestaat uit 43 dorpen en 
kernen. Je moet nogal een eindje rijden 
om van de ene kern naar het andere 
dorp te komen. toch wilden we de 
uitvoering juist dicht bij de burger 
houden.” via Spectrum kwam de 
gemeente in contact met het virtueel 
Centrum voor Jeugd en Gezin, het vCJG. 
Dat bood mogelijkheden: “We hebben 
er bewust voor gekozen om niet te 
starten met een fysieke locatie. Daar 
komt maar een beperkte groep ouders 
op af. We willen juist iets bieden voor 
álle ouders. het virtueel CJG is voor alle 
ouders zichtbaar en bereikbaar.  
het geeft bovendien het CJG de kans 
om een gezicht te ontwikkelen.” men 
kan vragen stellen via de telefoon en 
e-mail. voor een persoonlijke afspraak 
worden klanten in contact gebracht 
met één van de partners van het CJG. 
Net als haar collegabeleidsmedewerker 
benadrukt ook rianne Lenselink dat 
het CJG geen op zichzelf staande  
organisatie is. “het CJG is bouwen aan 
een goede infrastructuur waarin alle 
maatschappelijke partners participeren. 
Samen, ieder vanuit de eigen expertise, 
leveren we een bijdrage aan het gezond 
opgroeien van kinderen binnen onze 
gemeente.”

Inloopspreekuur
Naast het behouden van deze bestaande 
structuur, is op twee consultatiebureaus 
een inloopspreekuur georganiseerd. 
Gekozen is voor een locatie in een brede 
school in de grootste kern van de 
gemeente en voor een locatie vlakbij 
een winkelcentrum. Beiden zijn  
gemakkelijk te vinden en laagdrempelig. 
marian Kemp: “Niet in elke kern is er 
een consultatiebureau. De mensen zijn 
er aan gewend dat ze op pad moeten.” 
Naast de CJG-spreekuren biedt het 
consultatiebureau, een samenwerkings-
partner van het CJG, inloopspreekuren 
op peuterspeelzalen. overbetuwe gaat 
dus outreachend te werk.

Het virtuele CJG
De gemeente Bronckhorst heeft haar 
prioriteit gelegd bij het virtueel Centrum 
voor Jeugd en Gezin. rianne Lenselink: 

een bereikbaar CJG voor iedereen?

Kleine gemeenten die bestaan uit meerdere kernen of uit  

kernen die vrij ver uit elkaar liggen, staan bij de ontwikkeling van 

het CJG voor een extra uitdaging. Het is financieel nauwelijks  

haalbaar om in elke kern een CJG-locatie in te richten. Toch wil  

een gemeente voor alle gezinnen een bereikbaar loket bieden.  

Ook de gemeenten Overbetuwe en Bronckhorst hebben hiermee  

te maken. Beleidsmedewerkers Marian Kemp en Rianne Lenselink 

geven een toelichting.
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de bus ook een instrument blijkt te  
zijn dat ‘verbroedert’ in de strijd tegen 
segregatie. volgens Johan rijcken is 
het contact tussen jongerenwerkers  
en jongeren een belangrijke basis; van 
daaruit kunnen verdere stappen gezet 
worden: “Je moet het geen informatie-
punt noemen, dat interesseert de 

De bus dient meerdere doelen. met 
sportactiviteiten proberen de mede-
werkers een gezonde levensstijl te 
bevorderen. Dat geeft vaak tegelijk een 
opening om verwante thema’s als  
overgewicht, alcoholgebruik en school-
uitval te bespreken. verschillende  
etnische groepen doen mee, waardoor 

Frontoffice voor jongeren 
Jongeren. Het CJG is er ook voor hen. Maar veel jongeren weten niet wat een 

CJG is of associëren het met baby’s of jonge kinderen. En echt hip komt het ook 

niet over om hulp of advies te vragen. Een aantal Gelderse gemeenten heeft 

haar eigen manier om jongeren te bereiken.

Het rijdende CJG-Jongerencentrum

Sinds juni 2009 rijdt er een knalgele Amerikaanse schoolbus  

door de kernen van Zaltbommel, oftewel het rijdende 

CJG-jongerencentrum, met aan het stuur jongerenwerkers en 

sportinstructeurs. In de bus zijn spelletjes, folders, een play-

station en een computer met internet te vinden. In een  

aanhanger worden materialen voor sport- en spelactiviteiten 

vervoerd. Volgens Johan Rijcken, werkzaam als beleidsadviseur  

bij de gemeente Zaltbommel, is de bus een echte trekpleister.

De Amerikaanse schoolbus die 
momenteel door de kernen van 
Zaltbommel rijdt.

jongeren niet. Dan ga je voorbij aan 
hun belevingswereld. Je moet iets leuks 
bieden, iets positiefs, aandacht geven 
aan de jongeren. Dan kun je dingen 
bespreekbaar maken en wijzen op 
waarden en normen en concreet 
gedrag. Als jongeren met een biertje 
naar de bus toe komen, kun je bijvoor-
beeld alcoholconsumptie ter sprake 
brengen.” Wanneer een jongere zelf 
met een vraag naar de jongerenwerker 
komt, dan kunnen ze in de bus samen 
de Jongin-site bezoeken en kijken waar 
de jongere terecht kan. De bus rijdt 
door alle kernen. Jongeren kunnen de 
bus ook van tevoren ‘bestellen’ of de 
jongerenwerker bellen en vragen of hij 
langs wil komen. Daarnaast wordt de 
bus bij festiviteiten door verschillende 
instellingen gebruikt om voorlichting 
te geven.  Johan rijcken: “De bus is een 
echte trekpleister!” 
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Daarom wordt er een keer in de week 
een jongerenspreekuur gehouden, 
gelijktijdig met de gewone inloop in  
het jongerencentrum.  Kelly Nederhof: 
”Zo houden we het contact tussen 
jongeren en het frontoffice heel  
gemakkelijk, heel dichtbij.” De jongeren-
werkers, allen ‘JIp’ers’, bemensen het 
spreekuur. het kent nog geen grote 
bekendheid, maar volgens Kelly 
Nederhof gaat dat snel veranderen: 
“We gaan alle mogelijke middelen 
aanwenden om jongeren te bereiken. 
vanuit het CJG, het JIp en het jongeren-

werk. het CJG is echt iets waar we goed 
op in willen zetten.” De participatie  
van het jongerenwerk in het netwerk 
van het CJG vindt zij belangrijk. “Als 
jongerenwerker heb je al een signale-
rings- en verwijsfunctie. met het CJG 
krijgen we extra ondersteuning en 
kunnen we meteen ergens terecht. 
hoe sneller een jongere geholpen is, 
hoe beter.” het jongerenwerk op zijn 
beurt heeft veel expertise om jongeren 
te bereiken. Niet alleen jongeren met 
problemen, maar álle jongeren. “het 
CJG is er tenslotte voor alle jongeren!”

CJG-spreekuur in jongerencentrum

In Montferland is er in het jongerencentrum een CJG-spreekuur in 

het leven geroepen. Kelly Nederhof is er werkzaam als jongeren-

opbouwwerker: “Jongeren gaan niet naar een CJG met hun vragen.

Die drempel is voor hen veel te hoog.”

Jongerenwerk, JIP en Jongin

In Duiven werkt het Jongerenwerk samen met het Jongeren 

Informatie Punt (JIP) aan het CJG voor jongeren. Beleids-

medewerker Marjet van Genugten vertelt.

van het JIp werd al vrij lang goed 
gebruik gemaakt. met de komst van 
het CJG is de informatie- en advies-
functie van het JIp versterkt met een 
Jongin-website. “Internet spreekt 
jongeren nu eenmaal het meeste aan”, 

een groep jongeren die samen met  
het jongerenwerk de website  
actualiseert. Jongeren zijn zelf dus 
deels verantwoordelijk voor de inhoud 
van de site. via de Jongin-site of bij  
het JIp in de bibliotheek beantwoorden 
JIp-medewerkers vragen van jongeren. 
marjet van Genugten: “Dit doen ze op 
een laagdrempelige manier en zo 
persoonlijk mogelijk. Ze maken als het 
nodig is een afspraak voor de jongere 
bij een andere instantie.”

aldus marjet van Genugten. “maar je 
moet het wel een beetje leuk houden. 
Jongeren zijn erg visueel ingesteld.  
Dus geen lange verslagen, maar veel 
beeldmateriaal.” De foto’s en filmpjes 
worden gemaakt door de ‘Jongin Crew’, 

Jongin
Jongin is het virtuele Centrum voor Jeugd en Gezin (vCJG) 
voor jongeren. het is een nieuw concept om jongeren  
op een aansprekende manier te informeren. Jongin biedt  
hen toegankelijke informatie en biedt organisaties de  
mogelijkheid jongeren interactief te bereiken. op de 
verschillende Jongin websites krijgen jongeren antwoord  
op hun vragen en vinden ze adressen van instanties die 

lokaal hulp bieden. ook kunnen ze er direct een lokale  
hulpverlener om hulp vragen. Daarnaast bieden de sites 
‘fun’, foto’s, poll’s, filmpjes en meer.

meer informatie:
www.jongin.nl
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Uitbreiding Wenterse uitgaansagenda

Winterswijk heeft de Jongin-informatie ondergebracht bij de  

al bestaande lokale jongerensite www.wenters.com. In gesprek 

met Henk Kappert (beleidsmedewerker in Winterswijk),  

Kevin van Savoijen (website-medewerker) en medeoprichter  

van wenters.com, Erik Plekenpol.

henk Kappert: “De gemeente dacht  
na over de implementatie van een 
Jongin-site, maar al snel stelden we 
vast dat er in Winterswijk al een 
succesvolle jongerensite was, namelijk 
wenters.com. En waarom zou je dan 
helemaal opnieuw beginnen?”  
Erik plekenpol vertelt hoe de site in 
2002 is gestart als uitgaansagenda: 

verder uitgebreid met een lokale agenda 
en nieuwsberichten. hier kunnen 
mensen op reageren. Dat levert soms 
hele interessante discussies op.” Al snel 
kwam er een samenwerking met de 
gemeente tot stand. henk Kappert: 
“Wij beseften meteen dat wenters.com 
een heel goed middel is om jongeren te 
bereiken. De jongeren komen actief 
naar de website toe en als je op die site 
dan ook inhoudelijke informatie kan 
geven dan is dat ideaal.” Erik plekenpol 
en  Kevin van Savoijen zijn ook blij met 
de aanvulling: “De meeste bezoekers 
komen vooral voor het ‘fun-gedeelte’. 
maar ze weten nu ook dat er serieuzere 
informatie op de site staat. Dus hebben 
ze het nodig dan weten ze het te 
vinden.”

“We maakten foto’s op evenementen 
en deelden kaartjes uit. En ja, mensen 
wilden natuurlijk graag de foto’s  
terugzien. vanaf dag één werd de site 
druk bezocht.” De site trekt maan-
delijks 30.000 bezoekers en telt  
ongeveer twintig medewerkers, allen 
vrijwilligers tussen de 16 en 30 jaar. 
Kevin van Savoijen: “We hebben de site 

Henk Kappert: “De jongeren komen actief naar de 
website toe en als je op die site dan ook inhoudelijke 
informatie kan geven dan is dat ideaal.”

Kevin van Savoijen en Erik Plekenpol
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de opvoedingswinkel gebruikt voor de 
beschrijving van de klantroutes.” 

Thema-avonden
De opvoedingswinkel organiseert maan-
delijks drukbezochte thema-avonden 
voor ouders. het CJG gaat hier zeker 
mee door. De sprekers van de avonden 
zijn meestal medewerkers van de deel-
nemende organisaties. Els verweij:  
“De avonden kosten geen extra geld of 
middelen en er wordt optimaal gebruik 
gemaakt van de aanwezige kennis en 
kunde in de participerende organisaties.” 
De opvoedingswinkel merkt dat ze 
snel meer klanten krijgt. via de mail, 
via de telefoon, op het inloopspreekuur 
en met de thema-bijeenkomsten.  
Waar in 2008 226 mensen gebruik 
maakten van deze voorzieningen, 
stond de teller in september 2009 al 
ruim boven de 400.

het laagdrempelig CJG-loket. thea de 
rooij: “De opvoedingswinkel zelf heeft 
geen aanpassingen ondergaan bij de 
overgang naar het CJG. het CJG zal 
straks ook door de NIm worden geëx-
ploiteerd. De samenwerking binnen  
de opvoedingswinkel is uitgebreid en 
biedt voordelen. De instellingen kenden 
elkaar al, waardoor zij goede input 
hebben geleverd aan onze aspiraties 
met het CJG. verder zijn ervaringen uit 

Els verweij helpt bij het helder krijgen 
van de vragen en kan, wanneer daar 
behoefte aan is, een afspraak maken  
bij één van de aangesloten instellingen 
voor gespecialiseerde hulp: “Elke 
spreekuurhouder heeft hiervoor twee 
uur in de week gereserveerd.”  voor de 
projectgroep CJG met gemeente en 
kernpartners lag het voor de hand om 
de opvoedingswinkel als startpunt  
te nemen bij de ontwikkeling van  

Het frontoffice voorziet ouders en opvoeders van informatie of advies en kan 
bestaan uit een website, een telefoonnummer en / of een fysieke locatie.  
Maar ook cursussen of pedagogische programma’s zijn achter deze voordeur  
te vinden. Gemeenten zijn vrij in hun keuze welke (combinatie van) programma’s 
of methoden zij aanbieden en in welke vorm. Een kijkje in de keuken van het  
frontoffice in Wijchen. Ook Renkum, Geldermalsen en Maasdriel komen aan bod 
aan de hand van de pedagogische programma’s die zij in hun CJG aanbieden.

van opvoedingswinkel naar CJG

De Opvoedingswinkel is een samenwerkingsproject van verschil-

lende instellingen. Els Verweij is werkzaam bij de Nijmeegse 

Instelling voor Maatschappelijk Werk (NIM) en is uitvoerder én 

coördinator van deze laagdrempelige voorziening, waar iedereen 

zonder afspraak kan binnenlopen met vragen over opvoeding. 

Thea de Rooij is beleidsmedewerker bij de gemeente Wijchen.

Frontoffice voor ouders  
en opvoeders

 Thea de Rooij en Els Verweij
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triple p is een preventieprogramma dat zich richt op het 
voorkomen en verminderen van psychosociale problematiek 
bij jeugdigen door opvoedingsondersteuning aan ouders. 
triple p wordt in de praktijk uitgevoerd door lokale en  
regionale jeugdinstellingen. Zij voeren een of meer onder-

delen van het programma uit en werken allemaal vanuit 
dezelfde pedagogische basisprincipes. 

meer informatie:
www.triplep-nederland.nl

dat dit programma het CJG een gezicht 
kan geven en daarmee herkenbaarheid 
en bekendheid. Wethouder Nico peek 
deelt het enthousiasme, want als niet 
alleen de kernpartners maar alle profes-
sionals in de scholen en kindercentra 
werken met triple p is het aanbod  
voor ouders gemeentebreed helder  
en eenduidig. De professionals en de 
besturen zijn dat met hem eens. De 
subsidieaanvraag voor de implemen-
tatie van triple p is door de provincie 
Gelderland positief ontvangen. rina 
moorman: “Iedereen staat in de start-
blokken, het kan nu snel gaan lopen!”

” Na de startconferentie CJG in 2008 
was het de stuurgroep CJG die zich 
enthousiast toonde over het program-
ma triple p. De gemeente oriënteerde 
zich op de bruikbaarheid ervan en 
maakte al snel haar keuze. Ze verwacht 

leners moeten vaak wennen aan het 
idee dat een gezin zelf met een plan 
komt. De ervaringen met de bijeen-
komsten zijn echter goed, niet in de 
laatste plaats omdat de continuïteit 
van de hulpverlening uit de eigen kring 
groot is. Wel vinden mensen het soms 

Ze vervolgt haar verhaal: “Dat is voor 
ouders en kinderen herkenbaar en 
betrouwbaar. het zal de relatie met  
de ouders, opvoeders en kinderen ten 
goede komen én het zal ook de onder-
linge samenwerking versterken.  

Triple P als gezamenlijke kapstok

“Ouders positief benaderen en één taal spreken, dat is wat we 

willen in het CJG. Als we kunnen bereiken dat alle professionals 

volgens dezelfde methodiek gaan werken, ontstaat er een situatie 

waarin verschillende professionals eenzelfde taal gaan gebruiken, 

een gedeeld referentiekader ontwikkelen”, zo legt Rina Moorman 

(beleidsmedewerker, gemeente Renkum) uit.

lastig om met hun problemen naar 
buiten te treden. maar als ze eenmaal 
die stap gezet hebben, zijn ze er heel 
gelukkig mee.” De beleidsmedewerker 
geeft aan dat de gemeente breed met 
deze methodiek gaat werken omdat 
deze goed aansluit bij de Wmo-gedachte 
en bij het CJG. De Eigen Kracht Bijeen-
komst wordt ingezet voor gezinnen, 
maar ook voor bijvoorbeeld geïsoleerde 
ouderen en mantelzorgers. marij 
Strijbos benadrukt dat ‘Eigen kracht’ 
meer is dan ‘het netwerk inschakelen’. 
het gaat in essentie om het zelf hebben 
en houden van de regie.

In een Eigen Kracht Bijeenkomst maken 
familie, vrienden, kennissen en de 
cliënt een plan van aanpak voor de 
problemen van de cliënt. Dit gebeurt 
onder de hoede van een getrainde coör-
dinator van de Eigen Kracht Centrale. 
marij Strijbos: “professionele hulpver-

op eigen kracht

Het CJG in de gemeente Geldermalsen mag zich verheugen  

op de Eigen Kracht Conferentie, in de gemeente ‘Eigen Kracht 

Bijeenkomst’ genoemd. Marij Strijbos, beleidsmedewerker, kwam 

deze methode tegen toen zij zich oriënteerde op de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo). 

Triple P

Marij Strijbos: “De continüiteit van de hulpverlening  
uit de eigen kring is groot.”
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home-Start is een programma dat, met de hulp van  
vrijwilligersondersteuning, praktische hulp en vriendschap 
biedt aan ouders met tenminste één kind van zes jaar  
of jonger. De gezinnen geven zelf aan op welke gebieden  
zij meer steun wensen; hún vragen staan centraal.  

home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen  
van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken.

meer informatie:
www.home-start.nl 

Home-Start

Een Eigen Kracht Conferentie geeft mensen de mogelijkheid 
om zelf, samen met familie, vrienden en andere bekenden, 
een plan te maken voor een oplossing of voor hulp.  
De kracht voor de oplossing komt vanuit de familie en alle 

belangrijke mensen daaromheen. Gemaakte plannen zijn 
leidend voor de hulpverlening. 

meer informatie: 
www.eigen-kracht.nl

eigen kracht Conferentie

dat instellingen een gezin aanmelden 
wanneer daar behoefte aan is. 
Gabriëlle van der Zalm vindt dat de 
partners in het CJG goed op de hoogte 
zijn van home-Start. In de stuurgroep 
home-Start zitten dezelfde partners 
als bij het CJG, dus de lijnen zijn kort. 

Ze vindt dat home-Start heel goed in 
het aanbod van het CJG past. “het gaat 
om vrijwillige hulpverlening die laag-
drempelig is voor ouders. het is een 
lichte vorm van opvoedingsondersteu-
ning.” ouders kunnen zelf een traject 
aanvragen. het kan ook voorkomen 

Home-Start

Sinds 2007 subsidiëren de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel 

gezamenlijk het programma Home-Start, dat wordt uitgevoerd 

door Humanitas Bommelerwaard. “Het project werd al uitgevoerd 

voordat er sprake was van een CJG”, vertelt Gabriëlle van der Zalm, 

beleidsmedewerker in Maasdriel.

Gabriëlle van der Zalm: “We zijn op dit moment  
zelfs een beetje voorzichtig met de PR, anders kunnen 
we straks niet aan de vraag voldoen.” 

home-Start voorziet in een behoefte. 
“We zijn op dit moment zelfs een beetje 
voorzichtig met de pr, anders kunnen 
we straks niet aan de vraag voldoen.” 
omdat home-Start goed aanslaat, 
wordt het op termijn misschien  
ingevoerd in heel rivierenland.



Tot slot
Vergelijkbare drijfveren en overwegingen, met toch een eigenheid in de 

gekozen uitwerkingen. Dát kenmerkt op dit moment de ontwikkeling van de 

Gelderse CJG’s. Het zal echter nog enige tijd duren voordat de CJG-voorziening 

volledig verankerd zal zijn. Maar de kaders zijn vastgesteld, de keuzes worden 

gemaakt en de bouw is in volle gang…
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“Het CJG is het bouwen aan een goede infrastructuur 
waarin alle maatschappelijke partners participeren. 
Samen, ieder vanuit de eigen expertise.”
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op het terrein van Centra voor Jeugd en Gezin kunt u bij 
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het webdossier www.cjggelderland.nl •	
CJG Ateliers - inspirerende werkbijeenkomsten ‘op locatie’•	
training regievoering•	
van visie tot voordeur: procesbegeleiding, ook op  •	
onderdelen

Deze uitgave is het eerste deel in de serie CJG-berichten: nieuws over het CJG 
uit de Gelderse gemeenten.

Inventarisatie en analyse van het aanbod opvoedings-•	
ondersteuning
onderzoek naar de vraag van ouders en jongeren•	
Evaluatie en verbeterplan ZAt – structuur•	
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