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De krachten bundelen
Dat sociale steun een grote positieve rol speelt bij opgroeien en opvoeden is 
bekend. Kinderen leren veel door de omgang met andere kinderen en volwas-
senen buiten het eigen gezin. Jongeren geven zelf aan dat ze een betrokken 
sociale omgeving waarderen. Voor ouders is een sociaal netwerk onontbeer-
lijk om hun gezin draaiende te houden. 

Ouders en jongeren hebben duidelijk behoefte aan informele 
steun, die niet altijd vanzelf tot stand komt. Het CJG kan 
initiatieven hiertoe stimuleren en een plek geven in het 
aanbod. Daarnaast groeit de erkenning voor ‘empowerend’ 
werken. Steun of hulp is immers effectiever als het gezin 
wordt aangesproken op wat goed gaat, op de eigen kracht 
en eigen verantwoordelijkheid. Juist hierin hebben vrijwilli-
gers, andere ouders en leeftijdgenoten een niet te 

onderschatten rol; ze bieden steun in de eigen omgeving en 
vanuit een gelijkwaardige positie.  

In dit CJG-bericht geven we voorbeelden van activiteiten op 
het gebied van sociale steun, in samenwerking met of 
verbonden aan het CJG. Deze voorbeelden kunnen 
gemeenten en CJG-medewerkers inspireren bij de dooront-
wikkeling van het CJG-aanbod gericht op sociale steun en 
betrokkenheid.



2 3SpeCtrum CJG-BerICHt SeptemBer 2011 SpeCtrum CJG-BerICHt SeptemBer 2011

een werkgroep van tien vrijwillige 
ouders zorgt ervoor dat er gast-
vrouwen en koffie aanwezig zijn. “Deze 
vrijwilligers zijn mijn ogen en oren”, 
vertelt renske Luymes, participatieme-
dewerker bij rijnstad en coördinator 
van het project. “Ik probeer niet altijd 
standaard aanwezig te zijn bij de 
inloop, het is een ochtend van de 
ouders zelf. Gastvrouwen geven het 
aan mij door als er vragen zijn omtrent 
opvoeding of als er behoefte is aan een 
activiteit. Hoewel er altijd enige vorm 
van ondersteuning nodig blijft, is het 
mooi om te zien dat ouders steeds 
meer zelf gaan doen, zich verantwoor-
delijk voelen en anderen enthousiast 
maken voor activiteiten omdat ze deze 
zelf hebben bedacht.”

Ontmoetingsplaats
Het project is gestart met als doel een 
ontmoetingsplaats te creëren voor 
ouders van de twee basisscholen die in 
het gebouw gevestigd zijn. 
Ouderbetrokkenheid staat centraal, bij 
de school, maar ook bij andere activi-
teiten en voorzieningen in de wijk. een 
aantal ouders is via school benaderd 
om te komen helpen met het verzorgen 
van de koffie. “tijdens de koffie wordt 
er gezellig gepraat, over kinderen en 
opvoeden of over werk en inkomen”, 
vertelt een moeder, “lekker rustig een 
uurtje kletsen zonder kinderen.”

Vragen
er is regelmatig contact met het CJG. 
“Soms gaan we er met z’n allen heen, of  

maken we gebruik van de ruimte voor 
een activiteit”, vertelt renske Luymes. 
Ook vraagt het CJG wel eens aan 
ouders om mee te denken over het 
cursusaanbod en de begrijpelijkheid 
van folders. “Ouders weten misschien 
niet dat het CJG zo heet, maar ze weten 
nu wel dat ze er terecht kunnen met 
hun vragen.” 

Renske Luymes: “Het is mooi om te zien dat ouders 
steeds meer zelf gaan doen, zich verantwoordelijk 
voelen en anderen enthousiast maken voor activiteiten 
omdat ze deze zelf hebben bedacht.” 

Pedagogische civil society: Dat 
deel van de samenleving waar 
burgers (kinderen, jongeren, ouders 
en andere volwassenen) in vrijwil-
lige verbanden verantwoordelijk-
heid nemen voor een pedagogisch 
klimaat waarin het goed opvoeden 
en opgroeien is, in samenwerking 
met of juist als tegenkracht tot over-
heden (gemeenten, de jeugdsector, 
het welzijnswerk), bedrijven en 
andere civil society organisaties 
(bijvoorbeeld sportverenigingen). 
Definitie afkomstig van ZonMw

Meer informatie:  
www.allemaalopvoeders.nl

In het jeugdbeleid wordt een beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid en 
talenten van ouders en jongeren. In de Wmo is vastgelegd dat iedereen mee moet 
kunnen doen in de maatschappij, maar ook dat mensen voor het oplossen van 
problemen vaker een beroep doen op hun eigen sociale netwerk. Gemeenten hebben 
een belangrijke taak gekregen in het versterken van de pedagogische civil society. Zij 
koppelen dit bij voorkeur aan het CJG.

Lia Dieleman, gemeente Oude 
IJsselstreek, vertelt: “Het CJG vervult 
een aanjaagfunctie voor het opstarten 
van initiatieven vanuit ouders en jeugd 
om een bijdrage te leveren aan het 
versterken van informele netwerken en 
een positief opvoedingsklimaat in de 
wijk.” Volgens ron Schoonwater, die 
werkzaam is voor de gemeente 

Westervoort, worden laagdrempelige 
vragen over opvoeden niet zomaar 
gesteld aan een professional of tijdens 
een spreekuur: “Deze worden 
besproken met de mensen die in 
dezelfde situatie zitten. Aansluiting 
vinden bij die wereld en die verder acti-
veren is de belangrijkste uitdaging voor 
het CJG.”

sociale steun in het CJG

Verrijking van het CJG aanbod

Tot nog toe bestaat het CJG-aanbod vooral uit professionele 

adviezen, informatie en bijeenkomsten. Activiteiten voor infor-

mele steun, zoals ontmoeting tussen ouders of de jeugd onderling 

en semi-formele steun door georganiseerde en vaak getrainde vrij-

willigers, zijn een verrijking.

Ouders doen steeds meer zelf

Informele steun verloopt in principe vanzelf, maar kan gestimu-

leerd worden door mensen bij elkaar te brengen, waarbij de deelne-

mers zelf de invulling bepalen. Een voorbeeld hiervan is de 

Ouderkamer in Presikhaaf, Arnhem. Er worden activiteiten georga-

niseerd, zoals voorleescursussen tijdens de Boekenweek en iedere 

ochtend is er inloop. Deze is gevestigd in het multifunctionele 

gebouw Presikhaven waar alle wijkvoorzieningen plus het CJG zijn 

gevestigd.
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“een glimlach op het gezicht van een 
kind toveren door net dat beetje extra 
aandacht, of juist een paar praktische 
handen, hulp en steun bij problemen 
binnen een gezin. Hier kunnen vrijwilli-
gers heel goed bij helpen”, stelt Carla 
Venema, directeur bij de Algemene 
Hulp Dienst, een vrijwilligersorgani-
satie die jaarlijks rond de 800 
Harderwijkers een helpende hand 
biedt. “professionals zijn soms terug-
houdend, want ‘het is maar een vrijwil-
liger’. Deze koudwatervrees moet je als 
professional echt overwinnen.” Volgens 
Carla Venema kan een vrijwilliger een 
toevoeging zijn in een persoonlijk 
netwerk: “een vrijwilliger staat er 
anders in, als medemens zonder 
oordeel.”

maatwerk
De vraag van ouders en het kind staat 
bij deze projecten centraal. “Het is 
maatwerk”, stelt Sandra van Huffelen. 
“Chillen in de stad, gamen, voetballen, 
zwemmen; van alles is mogelijk, net 
waar ouders behoefte aan hebben of 
wat de jongere leuk lijkt.” Activiteiten 
zijn wel op kosten van de ouders, hier is 
geen budget voor. maar ook past het 
bij de insteek dat mensen meer zelf-
redzaam moeten zijn. “We bieden 
ouders en jongeren een steuntje in de 
rug, maar dit komt niet aanwaaien.” 
Sandra van Huffelen, coÖrdinator van 
het maatjesproject voor jongeren, 
heeft contact gelegd met de coör-
dinator van het CJG in Harderwijk: “Zij 
is erg positief over het project, wie 

weet kunnen wij elkaar in de toekomst 
meer vinden.” 

Aansluiting
Jongeren die aansluiting met leeftijds-
genoten missen, waar weinig tijd voor 
is doordat hun alleenstaande moeder 
veel moet werken, kinderen die gepest 
worden, jongeren met een verstande-
lijke beperking of kinderen met een ziek 
familielid kunnen gekoppeld worden 
aan een vrijwilliger, een maatje. 
Speciaal voor gezinnen waarin een van 
de kinderen autistisch is bestaat naast 
dit maatjesproject het project Hulp bij 
Autisme. een vrijwilliger biedt dan een 
steuntje in de rug in het gezin.

Nét die extra aandacht

Bij de Algemene Hulpdienst in Harderwijk is het Maatjesproject voor jongeren van 8 tot 18 jaar in het 

leven geroepen. Het initiatief voor dit project is ontstaan vanuit de bewoners van de wijk Tinnegieter. 

De bewonerscommissie kwam met het idee om een project op te zetten voor jongeren die doelloos op 

straat hangen.

Carla Venema: “Een vrijwilliger staat erin 
als medemens, zonder oordeel.”

Bij het project Family Focus bieden vrij-
willigers een lichte preventieve vorm 
van opvoedingsondersteuning. een 
vrijwilliger kan bijvoorbeeld ’s ochtends 
vroeg een moeder ondersteunen door 
te helpen bij het aankleden van haar 
kind en bij het ontbijt zodat het kind op 
tijd naar school kan. Gezinnen die 
worden ondersteund hebben vaak 
geringe sociale contacten, bijvoorbeeld 
doordat zij nieuw zijn in de wijk of 
doordat er sprake is van psychische 
problematiek. eugenie massop stelt 
dat vrijwilligers meer tijd hebben om 
een band op te bouwen met gezinnen: 
“Als professional wil je soms snel zijn, 
een vrijwilliger heeft veel meer tijd. Die 
gaat lekker zitten, kijkt eens om zich 
heen, stelt vragen en maakt op die 
manier makkelijker contact.”

minder alleen
Samenwerken is voor de coördinator 
niet nieuw. met verschillende partners 
binnen het CJG was altijd al contact. 
Ook was er al een inlooppunt van 
waaruit mensen werden doorverwezen 
naar het project, namelijk het Wegwijs-
loket. Het CJG is hier bij 
aangehaakt.“toch ben ik blij met de 
komst van het CJG, we moeten nu echt 
iets met elkaar. Doordat je geen 
concurrenten meer bent maar samen-
werkingspartners, verandert er veel. 
Dit brengt mij een stapje verder, ik 
denk eerder na over wie ik ergens voor 
zou kunnen benaderen en ik sta minder 
alleen.” 

Lage drempel

Een groot voordeel van werken met vrijwilligers is dat zij niet 

bedreigend zijn, ze komen makkelijk binnen, ook daar waar  

professionals moeilijk contact krijgen. Eugenie Massop,  

coördinator van het project Family Focus van Stichting Welzijn 

Brummen, beaamt dit: “Mensen hebben een andere kijk op  

vrijwilligers, soms worden zij zelfs al in de deuropening  

opgewacht.”

eigen kracht 

Als het CJG meer wil zijn dan een 
loket maar ook de eigen kracht van 
mensen wil stimuleren. moet er met 
een andere bril naar het oplossen 
van opvoedproblemen gekeken 
worden. 

Het CJG kan:
•	 Initiatieven sociale steun stimu-

leren, ondersteunen en faciliteren.
•	 Verwijzen: er voor zorgen dat de 

sociale steun terecht komt bij 
gezinnen en kinderen die het 
nodig hebben. 

tIp: 
Ga na of alle sociale steunprojecten 
in de sociale kaart van het CJG staan.

Eugenie Massop: 
“Een vrijwilliger heeft 
veel meer tijd, kijkt om 
zich heen, stelt vragen en 
maakt op die manier 
makkelijker contact.”

eén van de manieren om ouders over de drempel van het CJG te krijgen, is gezamen-

lijke huisvesting met een speel-o-theek. Dit is in het CJG Wageningen onlangs 

gebeurd.

Sandra van Huffelen en Carla Venema
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Een hulpverlener of ouder persoon kan zich minder goed verplaatsen in de leefwereld 
van jongeren dan een leeftijdsgenoot. Bovendien hebben sommige jongeren een 
hulpverleningsverleden. “Zij zijn het zat dat een volwassene hen vertelt wat ze 
moeten doen of laten. Terwijl een leeftijdsgenoot, met een studie, baan en vrienden-
groep, als rolmodel kan fungeren”, zo geeft Paula Smink, coördinator Mate for You, 
de kracht aan van de inzet van jongeren voor jongeren.

“maatjes zijn niet alleen goedkoper dan 
hulpverleners, maar ook veel flexi-
beler”, zegt paula Smink. “een autisti-
sche jongen wilde leren hoe hij contact 
kon maken met mensen. Het maatje 
nam hem toen mee naar een café en 
knoopte gesprekken aan met anderen. 
De jongen maakte aantekeningen en 
probeerde het daarna zelf. een meisje 
durfde niet met het openbaar vervoer 
te reizen. Dit heeft ze toen met haar 
maatje geoefend. een vrijwilliger biedt 
iets anders dan een hulpverlener. een 
vrijwilliger is flexibel, kan zowel ’s 
middags als ’s avonds afspreken, een 

hulpverlener vaak alleen tijdens 
kantooruren. Ook kan een vrijwilliger 
een meer vriendschappelijke band 
aangaan dan een hulpverlener. Voor 
een jongere is het bovendien heel 
anders om contact te hebben met een 
leeftijdsgenoot. Ze nemen daar sneller 
dingen van aan. Sommige,  juist heel 
gewone dagelijkse dingen bespreek je 
niet met een hulpverlener, maar kun je 
wel bij een maatje kwijt.”

Voor en door jongeren

Juist gewone dagelijkse dingen

Mate for You is een van de vrijwilligersprojecten van NIM 

Maatschappelijk Werk in Nijmegen. Jongeren met een beperkt 

sociaal netwerk worden gekoppeld aan een leeftijdsgenoot als 

maatje die met hen activiteiten onderneemt. 

“Het project heeft een preventief 
karakter”, aldus Grace meurkes, 
producthouder van Coach4me. 
Jongeren tussen de 14 en 23 jaar worden 
gekoppeld aan een vrijwillige coach die 
getraind is in het communiceren met 
jongeren en het aansluiten bij hun leef-
wereld. Deze coach kan een jongere op 
allerlei gebieden helpen. “Het project is 
geschikt voor elke jongere die een 
coach wil, jongeren kunnen bijvoor-
beeld hulp vragen bij het vinden van 
een bijbaantje of het leren omgaan met 
pesten.” Hiermee illustreert thomas 
Krans, als stagiair en coach betrokken 
bij het project, hoe ruim de opzet van 
Coach4me is. “Jongeren bepalen hun 
eigen doel.” 

Versterken eigen kracht
De vrijwillige coach richt de aandacht 
vooral op dingen die goed gaan en het 
versterken van de eigen kracht van 
jongeren. tijdens een eerder coachtra-
ject is bijvoorbeeld een meisje met een 
talent voor het ontwerpen van kleding 
geholpen bij de opzet van een eigen 

webwinkel. Hiermee 
verdient ze nu haar 
eigen geld, waardoor 
ze niet meer in de late 
avonduren schoon-
maakwerk hoeft te 
doen naast haar 
schoolwerk.

Natuurlijke setting
Volgens Grace meurkes zijn vrijwilligers 
veel vrijer: “Ze kunnen bijvoorbeeld een 
pilsje drinken op de markt of samen 
naar de bios gaan.” remco van der 
Staay, uitvoerend coördinator van het 
project, benadrukt dat hierin de kracht 
van Coach4me ligt: “Hulp aanvaarden 
is een onnatuurlijk proces voor 
jongeren omdat zij juist bezig zijn zelf-
standig te worden. Het is daarom 
belangrijk dat je als coach in een 
natuurlijke setting een band kan 
opbouwen, er heerst dan veel minder 
een hulpverleningssfeer.” De mogelijk-
heid bestaat ook om coaches in te 
zetten op de inloopmiddagen en 
avonden in het tienercentrum 10pK. In 

deze ongedwongen sfeer kan een 
coach een band opbouwen met als doel 
in de toekomst ook buiten het tiener-
centrum hulp te bieden. De prachtige 
indoor pannakooi, de tafeltennistafels 
en de beroemde breakdancegroep 
trekken veel jongeren, waaronder ook 
jongeren die gebaat zijn bij wat extra 
individuele aandacht. Solidez werkt 
voor het project samen met de praktijk-
school en met de zorginstelling Vilente. 
De mate van samenwerking met 
andere organisaties is niet veranderd 
door de komst van het CJG, concludeert 
Grace meurkes: “Wij zijn het CJG! Ik 
hoop dat in de toekomst de lijnen nog 
korter worden.”

Geweldige klussen

Wie in maatschappelijke stage 
(maS) investeert, investeert in de 
vrijwilliger van de toekomst. tijdens 
een maatschappelijke stage kunnen 
scholieren zelf ontdekken hoe leuk, 
uitdagend en nuttig het is om zich 
vrijwillig in te zetten voor anderen, 
de buurt, de politiek of de samenle-
ving. De ultieme kans om jongeren 
enthousiast te maken voor vrijwilli-
gerswerk dus. Vanaf september 2011 
moeten alle scholieren in het voort-
gezet onderwijs minimaal 30 uur 
maatschappelijke stage lopen. Het 
is daarbij de bedoeling dat jongeren 
leren waar hun talenten liggen en 
meer betrokken raken bij de samen-
leving. 

meer informatie: 
www.maatschappelijkestage.nl

Wat is het CJG zonder jongerenparticipatie?

CNV Jongeren heeft samen met het Kennisnetwerk Centra Jeugd en Gezin 
(KCJG) de methodiek ‘Jongerenparticipatie binnen het CJG’ ontwikkeld en 
getest in vijf pilot-gemeenten, waaronder rheden en Geldermalsen. Jongeren 
werden getraind om voorlichtingen te verzorgen voor leeftijdsgenoten over 
het CJG en een zelfgekozen thema, bijvoorbeeld drugs of werk. Het methodiek-
boek is nu te downloaden van de website van het KCJG (www.kcjg.nl). 

Het CJG in Geldermalsen heeft een maatschappelijke stage opgezet waarbij 
maS-leerlingen andere leerlingen voorlichten over het CJG en onderwerpen die 
belangrijk zijn voor opgroeiende jongeren, zoals pesten, gamen of tiener-
ouders. 
meer informatie: informatiekrant CJG-rivierenland (te downloaden via  
www.tiel.nl)

Jongeren bepalen hun eigen doel

Vrijwilligers kunnen hulp en steun bieden door 

een ‘maatje’ voor iemand te zijn. Welzijns-

instelling Solidez in Wageningen wil met het 

maatjesproject Coach4Me op deze laagdrem-

pelige manier voorkomen dat jongeren in de 

hulpverlening terecht komen.

Continue aandacht
De coördinator van mate for you heeft 
collega’s die deelnemen in het CJG. “Zij 
moeten op de hoogte zijn van actuele 
ontwikkelingen. projecten komen en 
gaan. Daarom breng ik mate for You 
continue onder de aandacht.” 

Daarnaast gaat ze bij alle CJG-partners 
langs. “Want hoeveel reclame je ook 
maakt voor mate for You, er zijn altijd 
ouders en kinderen die niet weten dat 
het bestaat. Alle jongeren moeten een 
kans krijgen om deel te nemen.”

remco van der Staaij en thomas Krans
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Een groot deel van opvoedingsondersteuning vindt informeel plaats: de onderlinge 
steun van ouders aan elkaar. Ouders kunnen met vragen bij elkaar terecht en elkaar 
van advies voorzien, bijvoorbeeld tijdens een praatje aan het schoolhek. Het CJG kan 
onderlinge steun stimuleren door ouders bij elkaar te brengen, fysiek of virtueel.

”Simpele huis-, tuin en keuken-dingen, 
bijvoorbeeld een werkblad dat ouders 
ook mee naar huis kunnen nemen of 
iemand die komt vertellen over hoofd-
luis”, vertelt marion Wolbers, coördi-
nator van Home-Start Apeldoorn. 
”Natuurlijk is het knutselen bijzaak, het 
gaat erom dat ouders op ideeën 
gebracht worden en er plezier in 
hebben samen met hun kind iets te 
doen.”

Gastvrouwen
er zijn per tourbeurt gastvrouwen 
aanwezig. Dit zijn vrijwilligers van 
Home-Start, een basisschool of van het 
multiculturele centrum. “Ze krijgen 
ondersteuning van professionals, maar 
die zijn niet tijdens de ochtend 
aanwezig, dan wordt het te beladen. 
een CJG-receptiemedewerker is wel 
altijd in de buurt”, vertelt Susan Weerd, 
tweede coördinator van Home-Start 
Apeldoorn. “De vrijwilligers van Home-

Start wijzen ouders op het CJG als zij 
professioneel antwoord op hun vragen 
willen.” 

De weg naar het CJG
Ook in Overbetuwe werkt het CJG 
samen met vrijwilligers van Home-
Start. roly Buijs, coördinator  Home-
Start Overbetuwe: “Als CJG-mede-
werkers gezinnen signaleren die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken, 
lichten ze mij in. Ik bekijk of het gezin in 
aanmerking komt voor Home-Start. 
Als we starten, koppel ik dat terug naar 
de verwijzer van het CJG.” Heleen 
Somford, CJG-medewerker in de 
gemeente Overbetuwe: “De vrijwilli-
gers van Home-Start staan dicht bij de 
ouders. Via Home-Start vinden ouders 
sneller de weg naar het CJG. een vrijwil-
liger moet niet te lang doorgaan met 
het helpen van een gezin, wanneer dit 
eigenlijk bij professionals thuishoort.” 

Ouders bij elkaar brengen

Home-start en het CJG

Home-Start in Apeldoorn heeft positieve ervaringen met het 

aanbieden van een activiteit in de wachtruimte van de GGD/het 

consultatiebureau binnen het CJG. Vanuit Home-Start zijn gast-

vrouwen aanwezig die alle ouders die binnenlopen een kop koffie 

aanbieden. Ouders die met hun kind bij de schoolarts langs 

moeten, kunnen ook deelnemen aan een activiteit terwijl zij 

wachten.

De kracht van het project is dat ouders 
door andere ouders worden uitgeno-
digd voor deelname en niet door een 
deskundige. Dit maakt de drempel om 
aan te schuiven lager. 

Netwerkgroep
Workshopleiders Joyce en petra zijn 
recent gestart met een netwerkgroep 

in Culemborg: “De ouders hadden 
direct de eerste avond al tijd te kort om 
gesprekken met elkaar te voeren.” 
Ouders worden uitgenodigd om van 
een afstandje naar het gezinsleven te 
kijken en zich bewust te worden hoe 
dingen gaan en of zij dat zo willen. 
“Gezin-zijn is een ontdekkingstocht en 
wij wandelen met de groep mee. Ook 

voor ons is er veel herkenning en inspi-
ratie wanneer er successen gedeeld 
worden!” 

Workshopleiders
Landelijk zijn zo’n 200 ouders als work-
shopleiders actief. Suzanne Visser, 
projectleider van ‘De tijd van je Leven’: 
“een medewerker van de Family 
Factory traint de vrijwilligers. Zij 
zoeken andere ouders en geven samen 
met hen de workshop.” De workshops 
worden ook gehouden in de inloop-
ruimten van het CJG. Zo leren ouders 
het CJG kennen. 

Oudernetwerken

Op nu al 75 plekken in Nederland ontstaan netwerkgroepen voor 

ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij ontmoeten elkaar 

tijdens de workshopsessie ‘De Tijd van je Leven’ van de Family 

Factory. Ouders worden uitgedaagd een workshop-serie te organi-

seren voor andere ouders. Zij krijgen van de Family Factory een 

training en tips hoe zij een groep kunnen opzetten waarin ouders 

elkaar ontmoeten en inspireren. Daarna gaan ze zelf aan de slag.

Ouders over De Tijd van je Leven:

“Leuk en prikkelend om verhalen van elkaar te horen.”

“Fijn die herkenningsmomenten.”

“Doordat je door een andere ouder wordt uitgenodigd en 
niet door een ‘deskundige’ voel je ook geen drempel om 
aan te schuiven.”

uitwisseling tijdens de workshop.
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“Om die reden hebben diverse 
gemeenten in hun vCJG inmiddels een 
koppeling met het ouderforum van 
Ouders Online”, geeft Alexandra 
Bordewijk, werkzaam voor Spectrum 
en projectleider Stichting vCJG, aan. 
“Dit is de grootste ouders-community 
van Nederland met maandelijks 
300.000 bezoekers. Zo maak je het op 
lokaal niveau toch mogelijk om de 
virtuele ontmoeting tussen ouders te 
stimuleren.”

Koppeling
Hoe ziet die koppeling eruit? “Op de 
homepage en binnen diverse rubrieken 
van het vCJG worden bijpassende 
topics van het forum van Ouders 
Online weergegeven. Ouders die daar 
op klikken, kunnen berichten lezen en 

via het forum vragen voorleggen aan 
andere ouders en meningen uitwis-
selen. Onder andere bij de CJG’s in 
Weert, Nederweert, Leudal, Bergen op 
Zoom en Steenwijkerland is deze 
koppeling al gerealiseerd.”
tanja van Duuren, projectleider en 
webredacteur van het CJG in de 
gemeenten Weert, Nederweert en 
Leudal: “een forum is de meest laag-
drempelige manier van ondersteuning 
aan ouders. Zij willen niet altijd de hulp 
inroepen van een professional. Vragen 
stellen aan andere ouders via het 
forum gaat heel makkelijk en snel.” De 
projectleider hoopt dat het forum ook 
meer mensen naar de website trekt. 
“Zo leren ze op een laagdrempelige 
manier het CJG kennen. Wanneer ze 
dan toch een keer hulp nodig hebben 

van professionals binnen ons CJG, dan 
kennen ze de weg.”

meer informatie:
Stichting vCJG, Alexandra Bordewijk 
(026) 384 62 59, info@vcjg.nl
Ouders Online, Justine pardoen
(020) 676 26 38, justine@ouders.nl

Doe meer met digitaal

Veel ouders hebben de behoefte om vragen te stellen aan andere 

ouders. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om via de website van 

het CJG een lokaal ouderforum op te zetten, maar dit is een 

behoorlijke investering. Bovendien zijn voor een succesvol levendig 

forum veel bezoekers nodig die er op lokaal niveau meestal niet 

zijn. 

vCJG

Het virtueel Centrum voor Jeugd en 
Gezin is een informatieve en interac-
tieve website van het lokale CJG. 
Ouders en beroepskrachten vinden 
hier gevalideerde opvoedinformatie 
in combinatie met onder andere 
lokale adressen, plaatselijk nieuws en 
informatie over kinderactiviteiten en 
oudercursussen in de buurt. Stichting 
vCJG ontwikkelde dit websiteconcept. 
ruim honderd gemeenten in 
Nederland zijn hierop aangesloten. 

meer informatie: 
www.vcjg.nl

“’mamma weet alles’ is vooral bedoeld 
voor ouders die geen problemen in de 
opvoeding ervaren, maar wel vragen 
hebben”, vertelt marina van de Wal. 
“Deze ouders herkennen zich niet in het 
bestaande aanbod van opvoedingson-
dersteuning, dat vaak probleemgericht 
is. er was geen aanbod voor ouders van 
pubers die vragen willen stellen en 
ervaringen willen uitwisselen. Daarom 
hebben we de netwerkbijeenkomsten 
opgezet bij ouders thuis.” Op de bijeen-
komsten komen alledaagse onder-
werpen aan bod, zoals huiswerk, 
loslaten en grenzen stellen, uitgaan en 

wat het opvoeden van een puber met 
jou als ouder doet. Ouders brengen zelf 
de onderwerpen in. Ze kunnen daarbij 
eventueel een ‘toolkit’ gebruiken. 
Alleen de eerste bijeenkomst is er een 
vrijwilliger of CJG-medewerker 
aanwezig die de groep helpt opstarten. 
Daarna doen ouders het zelf. er is geen 
voorbereiding nodig.”

Voorportaal
Volgens marina Van der Wal is ‘mamma 
weet alles’ erg interessant voor CJG’s. 
“Deze ouders zijn een lastig te bereiken 
doelgroep. er zijn weinig projecten 

voor ouders met kinderen in deze leef-
tijdscategorie. Bovendien wachten veel 
ouders te lang met het zoeken naar 
hulp.” ‘mamma weet alles’ dient 
daarom ook als voorportaal van het 
CJG. “Via onze website kunnen ouders 
uit de netwerkgroepen inloggen op een 
gesloten deel. Hier vinden ze verwijs-
adressen en kunnen ze de agenda 
bijhouden. Omdat wij geen hulpverle-
ningsorganisatie zijn, verwijzen we 
ouders altijd naar het CJG.”

‘Civil society’ bij ouders thuis

Netwerkgroepen voor ouders van pubers worden opgezet door 

‘Mamma weet alles’. Marina van der Wal, directeur van ‘Mamma 

weet alles’, is hier erg blij mee. “Zo komen we steeds dichter bij ons 

doel, namelijk met elkaar verbinden en handen en voeten geven 

aan de civil society.” 

Marina van der Wal: “Wij dienen ook als 
voorportaal van het CJG.”

tips

•	 Het CJG kan aanjager zijn van initiatieven voor informele 
netwerken.

•	 Vind aansluiting daar waar ouders al met elkaar praten 
over opvoeding en activeer dit verder.

•	 Laat activiteiten plaatsvinden in of naast de inloopruimte 
van het CJG, of kies voor gezamenlijke huisvesting.

•	 Zet maatschappelijke Stages in als ultieme kans om 
jongeren enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk.

succesfactoren

•	 Deelnemers bepalen zelf de vorm en inhoud van activi-
teiten, de professional houdt zich op de achtergrond en 
helpt bijvoorbeeld alleen bij de opstart van een activiteit.

•	 Deelnemers maken anderen enthousiast of nodigen hen 
uit voor een activiteit.

•	 er is meer te halen uit vrijwilligers dan je denkt, zij komen 
makkelijker binnen bij gezinnen of jongeren en hebben 
meer tijd en mogelijkheden om een band op te bouwen.

Alexandra Bordewijk:
“Om meer bezoekers te 
trekken, hebben diverse 
gemeenten in hun vCJG 
inmiddels een koppeling 
met het ouderforum van 
Ouders Online.” 

Alexandra Bordewijk

De belangrijkste tips op een rij
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•	 Onderzoek naar de vraag van ouders 
en jongeren.

•	 Inventarisatie en analyse van het 
aanbod opvoedingsondersteuning.

•	 procesbegeleiding CJG: Van visie tot 
voordeur

•	 Vergelijking en implementatie van 
programma’s.

•	 Het vCJG (het virtuele CJG met infor-
matie over opgroeien en opvoeden).

•	 Home-Start en triple p
•	 training regievoering
•	 training De Bonte wijk
•	 training panelmethode
•	 training Werven en behouden van 

vrijwilligers

•	 training Jongerenmarketing (Hoe 
maak je vrijwilligerswerk aantrekke-
lijk voor jongeren?)

meer informatie: 
webdossier www.cjggelderland.nl

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


