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Inleiding
U heeft zojuist het jaarverslag van het Centrum voor Jeugd en Gezin Oegstgeest (CJG) geopend. Het CJG
is hèt punt in Oegstgeest voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Ouders, jeugdigen en
professionals kunnen in het pand op de Lijtweg terecht, maar het CJG zoekt ook zelf de doelgroep op.
Het CJG is een netwerk met samenwerking tussen professionals van diverse organisaties. Samen bieden
ze de juiste ondersteuning: van advies bij een simpele vraag tot individuele hulp bij complexere vragen.
Het jaar 2014 stond in het teken van grote ontwikkelingen en verder verstevigen van het CJG. We
bereidden ons voor op de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten en daarmee op de uitbreiding van
het CJG met een Jeugd‐ en Gezinsteam. Daarnaast werkten we verder aan de basis die we de afgelopen
jaren binnen en vanuit het CJG hebben opgebouwd om zo de zorg voor jeugdigen en gezinnen met het
CJG en de samenwerkingspartners te verstevigen. In dit verslag leest u hoe we hier het afgelopen jaar
aan hebben gewerkt. Per onderwerp lichten we een aantal acties uit die weergeven hoe we dit in de
praktijk hebben gedaan.
In 2015 hopen we de ingezette ontwikkeling verder door te zetten. Het Jeugd‐ en Gezinsteam is
inmiddels gestart, de eerste teambijeenkomsten hebben plaatsgevonden en het JGT geeft een nieuwe
impuls aan een laagdrempelig CJG. In dit verslag leest u ook welke plannen we voor 2015 hebben.
Ik wens u veel leesplezier.
Mede namens alle CJG‐collega’s,
Ariene Volmer
Coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin Oegstgeest

Communicatie
In 2014 is een nieuwe kaart
ontwikkeld voor de jongerenwebsite
hoezitdat.info. De kaart wordt
uitgedeeld aan jongeren door CJG‐
medewerkers op scholen en door
jongerenwerk.

Frequente en eenduidige communicatie over het CJG is van groot belang. Door onze
communicatie:
‐ Vergroten we de bekendheid met het CJG, onze dienstverlening en werkwijze;
‐ Stimuleren we de doelgroepen het CJG in te schakelen bij vragen;
‐ Creëren we een positief en laagdrempelig beeld over het CJG.
Onze communicatieboodschap in 2014 was:
‘Het CJG is een herkenbaar inlooppunt in Oegstgeest, waar iedereen met een vraag over opvoeden
en opgroeien terecht kan. Het CJG biedt informatie en advies, steun en begeleiding en coördinatie
van zorg.’

De 9‐jarigen vaccinatie is
aangegrepen om aan bijna 200
ouders en kinderen informatie over
het CJG mee te geven.

In 2014 is het CJG middels uiteenlopende communicatiekanalen onder de aandacht gebracht.
Nieuw waren regionale nieuwsbrieven voor zowel ouders als professionals met daarin informatie
over het aanbod vanuit het CJG. In de Oegstgeester Courant plaatsten we CJG‐pagina’s met
artikelen over echtscheiding, activiteiten, ontwikkelingen en nieuwtjes. Ook hebben we gezorgd
voor meer lokaal nieuws op de CJG‐website en voor interactie met ouders door middel van de
facebookpagina. Specifieke aandacht is uitgegaan naar communicatie via onze
samenwerkingspartners, omdat zij met de eigen communicatiemiddelen veel ouders bereiken.
De term CJG lijkt redelijk bekend onder professionals en ouders. Tegelijkertijd lijkt de inhoudelijke
bekendheid met het gehele CJG minder: ouders zijn met name bekend met het ‘consultatiebureau’
en scholen met de jeugdmaatschappelijk werker. Voor 2015 is het zaak juist de bekendheid met
het hele spectrum van het CJG te vergroten. Van belang hierbij is eenduidige communicatie vanuit
die verschillende diensten, waar in 2015, mede door de komst van het JGT, extra aandacht naar uit
zal gaan. In 2015 zal onderzoek worden gedaan naar de bekendheid met het CJG onder ouders.
In 2015 is communicatie richting jongeren een actiepunt: bijvoorbeeld door jongeren te laten
participeren in de ontwikkeling van een nieuwe CJG‐flyer voor jongeren.

Bereikbaarheid: inlooppunt en KCC
We vinden het belangrijk om onze doelgroepen verschillende, laagdrempelige, manieren te bieden om aan informatie over opgroeien
en opvoeden te komen en om hun vragen te kunnen stellen. Het fysieke gebouw, de inloopspreekuren, de websites, de facebookpagina
en het klantcontactcentrum (KCC) dragen bij aan goede toegankelijkheid van het CJG. Op alle fronten blijven we ontwikkelen om
ouders en jeugdigen steeds beter van dienst te zijn.
In 2014 was de balie‐assistente 5 dagdelen per week aanwezig. Zij is gastvrouw in het pand en staat klanten te woord. Het aantal
spontane binnenlopers met vragen is iets gestegen t.o.v. 2013, van 41 naar 61 vragen. De vragen gingen bijvoorbeeld over activiteiten
voor jonge kinderen, vragen over cursusaanbod en themabijeenkomsten, vragen over afspraken en de sociale kaart (m.n. bij nieuwe
inwoners).
In 2014 is door en voor inwoners van Oegstgeest 1559 maal gebeld met het regionale CJG‐telefoonnummer. Veel telefoontjes gaan
over afspraken met een CJG‐medewerker. Ongeveer een kwart van de gesprekken bestaat uit opvoedadviezen, informatieverstrekking
en/of doorgeleiding naar een lokale CJG‐medewerker voor uitgebreider advies of een afspraak. De onderwerpen van de vragen waren
met name: gezondheid, lichamelijk functioneren, seksualiteit, verzorging en gezinsrelaties.
Het CJG kan ook op andere manieren
bijdragen aan het versterken van een
laagdrempelig en faciliterend karakter.
Bijvoorbeeld door mee te werken aan
maatschappelijke projecten. Zo is in 2014
bijvoorbeeld een inzamelbox van Slimme
Boefjes in het CJG geplaatst waarin kleding
wordt verzameld voor ouders die zelf weinig
middelen hebben.
De inzamelbox is een groot succes!

Ook bieden we twee oudergroepen ruimte om in
het CJG bij elkaar te komen: zo hebben een groep
internationale ouders tweewekelijks in het CJG een
koffieochtend en is er een groep ouders die samen
met hun kinderen muziek maakt.
Op die manier dragen we bij aan het verlagen van
de drempel van het CJG, faciliteren we onderlinge
contacten en uitwisseling en hebben we korte lijnen
bij inhoudelijke vragen.

Bereikbaarheid: Virtueel CJG
Ook aan de doorontwikkeling van het virtueel CJG is in 2014 gewerkt, om de websites nog beter aan te laten sluiten bij de behoeften
van ouders en jongeren. Alle websites van het CJG zijn in 2014 veel bezocht: respectievelijk 6.762 bezoeken op de lokale website voor
opvoeders, 101.828 bezoeken op de regionale website voor jongeren en 5.563 bezoeken op de regionale website voor professionals
die in 2014 officieel is gelanceerd.
Om ouders meerdere laagdrempelige mogelijkheden te bieden om in contact te komen met het CJG is in 2014 een chatmogelijkheid
gerealiseerd waar in de regio bijna 250 keer gebruik van is gemaakt. In verband met het gebrek aan vragen die tijdens de
chatspreekuren in de avond binnenkwamen is na evaluatie besloten alleen chatspreekuren in de ochtend aan te bieden.
Binnen de cursussen die we vanuit het CJG aanbieden krijgen we vaak van ouders te horen dat ze het prettig vinden onderling
ervaringen met elkaar te kunnen uitwisselen. Mede om die reden is in 2014 het landelijke forum ‘Ouders voor elkaar’ aan de website
toegevoegd, waarop ouders tips en ervaringen met elkaar kunnen delen. In 2014 is dit forum 183 keer bezocht door inwoners uit
Oegstgeest. Ook worden sinds 2014 wekelijks blogs over opvoedervaringen van ouders uit onze regio op de website geplaatst.
Tot slot is in 2014 een eerste themadossier op de website geplaatst waarin vraagstukken, tips en aanbod rond het thema echtscheiding
aan bod komen. Voor 2015 is het de bedoeling nieuwe themadossiers over actuele onderwerpen toe te voegen, bijvoorbeeld over
pesten en mantelzorg.
Bezoeken website
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Samenwerking binnen het CJG
Het CJG is een netwerkorganisatie: in 2014 waren de GGD, Kwadraad en Bureau Jeugdzorg
kernpartners. Per 2015 zijn er met de komst van het Jeugd‐ en Gezinsteam nieuwe partners
in het CJG: GGZ Rivierduinen, Curium, Cardea, MEE. De missie van het CJG is ouders en
jeugdigen snel en bekwaam de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Goede
samenwerking tussen medewerkers bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van onze
dienstverlening en is dan ook essentieel.
In 2014 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden om de interne samenwerking te
bevorderen. Zo waren er tweemaandelijkse CJG‐overleggen waarin processen,
samenwerking en casuïstiek aan bod kwamen en heeft een scholing plaatsgevonden over
het handelen als ouders niet op 1 lijn zitten. Ook is tijdens overleggen aandacht besteed
aan de bijdrage van medewerkers aan de preventieve CJG‐dienstverlening, zoals
vraaggericht werken in relatie tot CJG‐cursussen.
Veel aandacht is uitgegaan naar de voorbereiding op de komst van het Jeugd‐ en
Gezinsteam per 2015, zodat de CJG‐medewerkers bekend raakten met de doelstelling en
werkwijze van het nieuwe Jeugd‐ en Gezinsteam.
In 2015 zal er veel aandacht zijn voor onderlinge samenwerking binnen het CJG. Het is van
belang dat de preventieve diensten, de Jeugdgezondheidszorg en het Jeugd‐ en Gezinsteam
elkaar goed weten te vinden, zodat ouders en jeugdigen de juiste ondersteuning krijgen: zo
licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.
In 2015 zal op 2 momenten een enquête over interne samenwerking worden afgenomen
onder alle CJG‐medewerkers.

Uitspraken CJG‐medewerkers
‘Ik kan CJG‐collega’s snel inschakelen,
ondanks wisselende werkdagen en
locaties’
‘Het voelt vertrouwd binnen het CJG’
‘Als het relevant is, vraag ik hulp van
een collega’
‘De indeling van het pand maakt dat ik
niet altijd even snel naar boven loop
voor een koffieautomaatgesprekje’
‘ik heb het idee dat we dezelfde visie
op ondersteuning hebben’

Dienstverlening (1)
Enkele cijfers
In 2014 werden 234 pasgeborenen in de eerste weken
gezien voor de screening door de Jeugdgezondheidszorg.
In de hele regio werden slechts 5 van de 5600
pasgeborenen niet gezien. 23 Ouders in Oegstgeest
werden actief benaderd, omdat ze geen gebruik maakten
van de JGZ. 15 kinderen van 0‐4 jaar werden aangemeld
voor spraak‐taalinterventie. In 2013 waren dit er 25. Het
overgewicht ligt bij kinderen in Oegstgeest in alle
leeftijdsgroepen ruim onder het gemiddelde in de regio.
In 2014 draaide de pedagoog van het Opvoedadviespunt
wekelijks een spreekuur. Ruim de helft van de ouders met
wie gesprekken hebben plaatsgevonden melden zichzelf
op eigen initiatief aan. Van de verwijzingen kwam het
overgrote deel via de JGZ 0‐4 jaar.
In 2014 waren er vanuit het Jeugd maatschappelijk werk
26 ondersteuningstrajecten voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Daarnaast was per middelbare school
een aantal uur beschikbaar. Ondersteuning werd in de
meeste gevallen geboden op initiatief vanuit school en
kon vaak na 4‐6 maanden afgerond worden.
Bij de afdeling Toegang van Bureau Jeugdzorg kwamen in
2014 33 aanmeldingen binnen. Bij 9 aanmeldingen werd
volstaan met advies en informatie, 9 aanmeldingen
werden overgedragen aan het Advies‐ en Meldpunt
Kindermishandeling. 13 Aanmeldingen kregen vervolg
binnen Toegang.

De CJG‐dienstverlening bestaat uit diverse taken;
jeugdgezondheidszorg tot individuele ondersteuning.

van

collectieve

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ziet alle kinderen tijdens diverse leeftijdsfases
en volgt de ontwikkeling. De JGZ heeft daarmee een belangrijke functie in
vroegtijdig signaleren van eventuele problemen. Regiobreed geeft de JGZ aan
een groeiend aantal gezinnen te zien dat te maken krijgt met echtscheiding,
schulden en/of huiselijk geweld, waardoor de opvoedingssituatie voor
kinderen in de knel komt. De JGZ motiveert deze gezinnen voor passende
hulp.
De CJG‐pedagoog (Opvoedadviespunt) biedt preventieve ondersteuning bij
opvoedvragen. Onderwerpen van de vragen waren opvoedaanpak
(bijvoorbeeld ‘niet luisteren’), echtscheiding, slaap‐ en eetproblemen, sociale
vaardigheden en omgaan met pubers.
Bij individuele vragen van jeugdigen werd in 2014 ondersteuning geboden
vanuit het jeugd maatschappelijk werk. Redenen van aanmelding waren met
name psychosociale problematiek zoals onzekerheid, pesten en
weerbaarheid, echtscheiding, relationele problemen m.b.t. school en
opvoedvragen.
Met het onderdeel Toegang zorgde Bureau Jeugdzorg in 2014 voor
begeleiding voor jeugdigen en ouders met zware en complexe (opvoedings)
problematiek: samen met het gezin, netwerk en andere hulpverleners werden
gezinsplannen opgesteld en de juiste zorg ingezet.
Meer inhoudelijke informatie over de activiteiten van de CJG‐kernpartners is
te vinden in de jaarrapportages die zij zelf aanleveren. Naast deze
dienstverlening heeft het CJG preventieve taken. Later in dit verslag meer
daarover.

Dienstverlening (2)
Binnen onze dienstverlening hanteren we uitgangspunten zoals het
versterken van de eigen kracht, het inschakelen van het sociale netwerk
en vindplaats‐ en vraaggericht werken. Deze punten worden ook
maatschappelijk gezien steeds belangrijker.
Het is onze uitdaging deze uitgangspunten in onze dienstverlening meer
en meer in de praktijk te laten zien. Bijvoorbeeld door aansluiting te
zoeken bij de eigen omgeving en initiatieven vanuit ouders en jongeren
zelf.
Ook in de werkwijzen van de medewerkers binnen het CJG wordt
toegewerkt naar meer eigen kracht en regie bij de klant en aansluiten bij
het eigen netwerk. Zo werden alle medewerkers van Kwadraad
geschoold in Sociale Netwerk Strategieën en werd bij de
Jeugdgezondheidszorg de GIZ (Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoefte)
geïmplementeerd, waarbij samen met ouders de zorgbehoefte wordt
ingeschat.
Het werken met 1Gezin1Plan en Jeugdmatch (verwijsindex) ondersteunt
onze dienstverlening. Binnen overleggen en bij de kernpartners zelf is
daarom regelmatig aandacht besteed aan het werken volgens deze
‘methodieken’. In Oegstgeest lag, evenals in een aantal andere
gemeenten, het aantal signalen en matches in de Verwijsindex in 2014
lager dan in 2013. Vanuit de GGD volgt een nieuwsbrief Jeugdmatch
waarin mogelijke verklaringen voor dit lagere aantal worden gegeven.
Het aantal keren dat 1Gezin1Plan werd ingezet is gegroeid t.o.v. 2013.

Door samenwerking in het CJG en met partners in het dorp
komen ontwikkelingen en signalen sneller bij elkaar. Het is
een taak van het CJG om deze signalen bij elkaar te brengen
en hier inzet op te plegen.
In 2014 was er bijvoorbeeld een wachtlijst voor
gesubsidieerde VVE‐plekken. Tegelijkertijd lijkt er een
toename in het aantal gezinnen met weinig financiële
middelen en meertaligheid en door scholen werden
taalachterstand en ‘prinsjesgedrag’ gesignaleerd.
Door het CJG worden bij de verschillende signalen passende
oplossingen gezocht. Zo wordt voor deze signalen bekeken
welke mogelijkheden er, buiten de VVE‐plekken zijn om
ouders en kinderen extra ondersteuning te bieden in taal‐ en
spraakontwikkeling en gedrag.
Medewerkers kwamen in 2014, evenals in 2013, veel
echtscheiding en vechtscheidingsproblematiek tegen.
Het thema staat met regelmaat op de agenda binnen het
CJG en in 2015 zal opnieuw een scholing voor medewerkers
over dit thema worden georganiseerd.
Het CJG werkte in 2014 weer mee aan het Scheidingscafé,
waar bezoekers tijdens één avond al hun vragen over
onderwerpen rond echtscheiding kunnen stellen aan diverse
deskundigen. Ook werden vanuit het CJG en
netwerkpartners trainingen voor ouders en jeugdigen rond
het thema echtscheiding georganiseerd, zoals Family
Transitions en de KIES‐training.

Preventie
Het CJG‐cursusbureau biedt jaarlijks een aantal
cursussen aan. We zoeken daarbij aansluiting op
behoeften van ouders. Zo zijn in 2014 voor het eerst
workshops georganiseerd voor ouders van pubers
en organiseerden we de KIES‐training voor kinderen
in echtscheidingssituaties. De cursus Baby in beeld is
omgezet in losse koffieochtenden, zodat de drempel
om mee te doen lager is en meer ouders de
bijeenkomsten bezoeken.
Eind 2014 is i.s.m. het jongerenwerk voor het eerst
een oppascursus georganiseerd: een manier om de
samenwerking met het jongerenwerk te verstevigen
en jongeren kennis te laten maken met het CJG en
jongerenwerk.
De cursus was een groot succes bij de 12
deelnemers en hun ouders en heeft als leuke
bijkomstigheid geleid tot een aantal oppasmatches:
gezinnen die over de cursus hoorden en via het CJG
in contact zijn gekomen met potentiele oppassers.

Het tijdig inzetten van preventieve activiteiten kan zwaardere (en duurdere) hulp
voorkomen. Het is dan ook een taak van het CJG om activiteiten te ontwikkelen
die aansluiten op de signalen die we krijgen vanuit ouders, jeugdigen en
samenwerkingspartners.
Voorbeelden van lokale preventieve acties vanuit het CJG zijn de succesvolle
samenwerking rondom Boekstart, de samenwerking binnen een projectgroep
jonge mantelzorgers, weerbaarheidstrainingen in het basisonderwijs, het
scheidingscafé, een peutermarkt, themabijeenkomsten over o.a. mediawijsheid
en het faciliteren van ontmoetingsplekken voor ouders.
Ook biedt het CJG individuele preventieve ondersteuning. Wanneer ouders een
extra zetje in de rug nodig hebben kunnen vanuit het CJG programma’s als Stevig
Ouderschap, Triple‐P opvoedondersteuning en Homestart worden ingezet. Het
aantal keren dat deze ondersteuning in 2014 werd ingezet is iets gestegen t.o.v.
2013. De reden dat ondersteuning werd ingezet is divers: onzekerheid over
ouderschap, spanningen tussen ouders, ouders die zelf een slechte jeugd
hebben gehad, zorgen over de ontwikkeling etc. In Oegstgeest kan ook tijdens de
zwangerschap al extra ondersteuning worden ingezet: prenataal stevig
ouderschap. Hier wordt weinig gebruik van gemaakt. In de regelmatige
overleggen met verloskundigen, die tijdens de periode van zwangerschap een
belangrijke signalerende functie hebben, zal dit dan ook een punt van aandacht
zijn.
In 2015 wordt het preventieve jeugdbeleid binnen de gemeente herijkt. De
huidige activiteiten vanuit het CJG worden verder doorontwikkeld en de
samenwerking met partners in preventieve projecten wordt verder uitgebouwd.

Financieel overzicht
Vanuit het CJG worden diverse diensten geleverd: o.a. de jeugdgezondheidszorg, ondersteuning door de CJG‐pedagoog en individuele
ondersteuning door de jeugd maatschappelijk werker. Daarnaast vinden verschillende preventieve activiteiten plaats. In onderstaande
tabel wordt een globaal overzicht gegeven van de uitgaven aan de diverse diensten in 2014.
Dienst/activiteit

Bedrag (afgerond)

Toelichting

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

€483.000

Preventieve basisvoorziening met als taak de bescherming en bevordering
gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen 0‐19 jaar. O.a. contactmomenten
‘consultatiebureau’ en schoolarts, gezondheidsbevordering, basiszorg
kwetsbare kinderen.

Aanvullende diensten

€28.500

o.a. Integrale Vroeghulp, Bemoeizorg, Non‐Bereik, Zorg coördinatie, Zorg‐ en
Adviesteam 0‐4 jaar, Verwijsindex.

CJG pedagoog/Opvoedadviespunt (Kwadraad)

€22.500

Individuele preventieve ondersteuning aan ouders/opvoeders.

Jeugd Maatschappelijk Werk (Kwadraad)

€23.000

Individuele hulpverleningstrajecten aan jeugdigen.

Stevig Ouderschap/Triple P opvoedondersteuning
(GGD)

€12.000

Preventieve vroegtijdige opvoedondersteuning aan gezinnen met verhoogd
risico op opvoedingsproblematiek.

Preventieve activiteiten (divers)

€12.000

o.a. Weerbaarheidstrainingen, preventielessen, logopedisch spreekuur,
peutermarkt, themabijeenkomsten, scheidingscafé etc.

Cursusbureau (is belegd bij GGD)

€7.000

Cursussen/trainingen aan ouders/opvoeders van kinderen 0‐18 jaar en de
oppascursus.

Virtueel CJG

€13.500

Website voor ouders/opvoeders, website voor jongeren, website voor
professionals.

CJG coördinatie (gemeentelijke ambtelijke inzet)

± 20 uur per week

o.a. Verantwoordelijk voor teamvorming, samenwerking intern en met
netwerkpartners, inzet preventie, werkprocessen, inhoud websites etc.,
bekendheid CJG onder ouders, jeugdigen en professionals, organisatie lokale
activiteiten, participatie in CJG etc.

CJG balie‐assistentie (gemeentelijke ambtelijke
inzet)

± 10 uur per week

o.a. Gastvrouw, ontvangen en wegwijzen klanten, beantwoorden simpele
vragen en toeleiding naar collega’s binnen en buiten CJG, administratieve taken.

Externe samenwerking
Vanuit het CJG hebben we een breed netwerk aan samenwerkingspartners die contact
hebben met kinderen en gezinnen: scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheek,
jongerenwerk etc. Door samenwerking kunnen we in een vroeg stadium vragen
signaleren en de juiste ondersteuning bieden: preventieve zorg, ook vanuit de
basisvoorzieningen zelf en wanneer nodig wordt vanuit samenwerking passende hulp
georganiseerd.
Vanuit het CJG zien we ook ouders en jongeren zelf meer en meer als directe partner: ze
hebben zelf de regie. Niet alleen bij hulpvragen, maar ook bij bijvoorbeeld preventieve
activiteiten. Daarbij faciliteren wij ouders om zelf actief te worden: bijvoorbeeld door het
bieden van een ontmoetingsplek en door onze communicatiekanalen te benutten om
bekendheid te geven aan ouderinitiatieven. In 2015 willen we nog nadrukkelijker ouders
en jongeren een rol geven in onze dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is een nieuwe
CJG‐folder voor jongeren: jongeren krijgen voorlichting over het CJG en ontwikkelen de
folder vervolgens zelf onder begeleiding van het jongerenwerk.
In 2014 zijn een aantal bestaande samenwerkingen verder uitgediept. Zo wordt meer
met de bibliotheek samengewerkt op het gebied van preventieve activiteiten, zoals
bijvoorbeeld voorleesactiviteiten en de Peutermarkt. Met kinderopvangorganisaties
wordt toegewerkt naar meer vindplaatsgericht werken: het CJG wil daar zijn waar ouders
zijn. Bijvoorbeeld door spreekuren en themabijeenkomsten op kinderdagverblijven, maar
ook door samenwerking bij gezamenlijke activiteiten zoals de Peutermarkt. Regionaal is
een start gemaakt met afspraken tussen CJG en verloskundigen, bijvoorbeeld over
signalering, de inzet van een prenataal ondersteuningsprogramma voor ouders en het
gezamenlijk aanbieden van voorlichting.
In het kader van de komst van het Jeugd‐ en Gezinsteam is veel aandacht uitgegaan naar
samenwerking met het onderwijs en de huisartsen en zijn zij actief meegenomen in de
ontwikkelingen rondom het Jeugd‐ en Gezinsteam en het CJG.

Reactie Hofdijckschool op de
weerbaarheidstraining:
Wat ik vandaag op de vergadering nog
vergeten ben om tegen jou te zeggen:
wij zijn heeeeel enthousiast over de
weerbaarheidstraining die door GB bij
ons op school in de afgelopen weken is
verzorgd (met subsidie van de
gemeente). Echt een heel waardevol
project. Ik hoop dat de gemeente daar
volgend jaar opnieuw subsidie aan wil
geven! Dan doen wij zeker weer mee!!!!!
Onze groep 7 heeft er heel veel van
geleerd, ook erge goede reacties van de
ouders! Een meerwaarde! Dank voor de
mogelijkheid om mee te doen!

Transitieproof CJG
Jeugd‐ en Gezinsteams
De Jeugd‐ en Gezinsteams zijn een nieuw element in het toekomstmodel Jeugdhulp
binnen Holland Rijnland. Expertise van diverse jeugdhulporganisaties is in de teams
samengevoegd, waardoor het hulpaanbod overzichtelijker wordt. De teams van
ambulante medewerkers spelen een cruciale rol bij het verhogen van de kwaliteit van
de jeugdhulp, het snel bieden of inschakelen van ondersteuning en verminderen van
het gebruik van (zware) specialistische voorzieningen.
Het team maakt onderdeel uit van het CJG en werkt onder de paraplu van het CJG
samen met de jeugdgezondheidszorg en de preventieve voorzieningen. De teamleden
werken outreachend en zijn aanwezig bij de basisvoorzieningen: scholen, huisartsen
etc.
Proeftuinen
In 2014 is in zes proeftuinen ervaring opgedaan met de Jeugd‐ en Gezinsteams.
Belangrijke punten uit de evaluatie betroffen o.a. de samenwerking met de
huisartsen, met scholen en de samenwerking binnen het CJG. Ook meer praktische
zaken als werken met het online systeem ‘gezinsplan’ en de huisvesting binnen het
CJG kwamen uit de evaluatie naar voren.
Oegstgeest heeft haar voordeel kunnen doen met de ervaringen vanuit de
proeftuinen. Zo is tijdig onderkomen voor het Jeugd‐ en Gezinsteam gerealiseerd en
is veel tijd gestoken in het informeren van medewerkers binnen het CJG en
samenwerkingspartners over de komst van de nieuwe ambulante medewerkers.
Hierdoor was er een helder eerste idee bij wat het Jeugd‐ en Gezinsteam kan
betekenen, de bereikbaarheid en hoe de samenwerking eruit kan zien.

Plannen 2015
2015 is een spannend jaar voor het CJG: er zijn veel ontwikkelingen en mogelijkheden. De gemeente heeft nieuwe
verantwoordelijkheden op het gebied van de jeugdhulp waar ook het CJG volop mee te maken krijgt. Het nieuwe Jeugd‐ en
Gezinsteam gaat van start en er ligt steeds meer nadruk op de inzet van preventie. Voor 2015 hebben we dan ook diverse plannen.
Een aantal belangrijke punten worden hier nader toegelicht.
Samenwerking
De komst van het JGT vereist extra aandacht voor de samenwerking binnen het CJG. De aansluiting tussen de diverse disciplines in het
CJG moet optimaal zijn, daar is tijd en inzet voor nodig. Daarnaast moeten nieuwe verbindingen worden gelegd met het Sociaal Team
Oegstgeest, het onderwijs en de huisartsen. Ook in bestaande samenwerkingen zoeken we naar optimale aansluiting, zodat kinderen
gezond en veilig kunnen opgroeien, met wanneer het nodig is de juiste ondersteuning.
Preventie
Het gemeentelijke preventieve jeugdhulpbeleid wordt in 2015 herijkt. Vanuit het CJG brengen we signalen en hiaten onder de
aandacht en zetten we in op de doorontwikkeling van (huidige) preventieve activiteiten en samenwerkingsprojecten. Zo zal worden
gezocht naar laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van taal‐ en spraakontwikkeling en gedrag. Ook gaan we
aan de slag met een ‘niet‐pluiskaart’ voor vrijwilligers die te maken hebben met gezinnen en jeugdigen. En in samenwerking met
Radius wordt onderzocht hoe we in Oegstgeest vorm kunnen geven aan bewustzijn over jonge mantelzorgers en ondersteuning aan
jonge mantelzorgers.
Aansluiten bij ouders/jeugdigen
Zoals eerder geschreven is het voor het CJG belangrijk om daar te zijn waar de doelgroep is: vindplaatsgericht werken. Met onze
samenwerkingspartners in het dorp zal bekeken worden hoe we dit verder vorm kunnen geven. Bijvoorbeeld door het organiseren van
activiteiten in samenwerking met scholen en voorschoolse voorzieningen of door aan te sluiten bij activiteiten die in de bibliotheek
voor de doelgroep worden georganiseerd. Aansluiten bij ouders en jeugdigen betekent ook ouders en jongeren zelf betrekken bij onze
dienstverlening. Dit gebeurt onder andere doordat ouders en jongeren zoveel mogelijk zelf de regie hebben bij ondersteuningsvragen,
maar bijvoorbeeld ook door jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van een nieuwe CJG‐folder of door ouders te betrekken bij de
organisatie van een themabijeenkomst.

