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Dit is de zesde nieuwsbrief van het Centrum voor 

Jeugd en Gezin Zuidwest Fryslân 

 

 Geef smoel aan het CJG! 

 

 

 

 

 

3 november 2011: Bijeenkomst 

 Veel hobbels en bobbels op de weg tijdens het opgroeien en opvoeden 

 CJG: de weg is opgeknapt 

 Samenwerken, daar gaat het om! 

 Vasthouden aan wat er is neergezet en verder uitbouwen 

 Je kunt bij het CJG elke vraag stellen. Geen vraag is gek genoeg. 

‘Ouders worden gek van alle afkortingen. Als we het nu 

allemaal CJG noemen. Dan kunnen we later wel  

uitleggen van welk onderdeel jij bent’ 

‘Gemeente is bezig met het proces, hoe worden we CJG 

met de jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk 

werk en de procesmanagers. Maar de mensen die het 

moeten uitvoeren voelen het nog niet zo’ 

‘Iedereen is ambassadeur van het CJG’ 

‘Compliment geven aan het CJG, die de samenwerking 

met het onderwijs aangaat om het passend te maken’ 

‘Er is zoveel bereikt de laatste jaren, daar mogen wij 

best trots op zijn’‘Vooral betrokken bij het beschermen 

van de kinderen en dat doet het CJG ook. Maar we zit-

ten nog op de  achterbank’ 

‘Je bent aan het bouwen en dat doe je niet in één dag’ 

Kleurrijke lintjes, een waslijn, een wereldpremière, houtmoed, eat en meet, leuke smoeltjes 

Eat en Meet: een kleurrijk CJG. Wat is jouw rol in het CJG ZWF? 

Opening door wethouder Esther de Vrij 



www.cjg-zwf.nl  

3 november 2011: Bijeenkomst  

0900 – 254 1 254 

Geef smoel aan het CJG! 

 Eén beleidsplan, één uitvoeringsplan, één  

begroting in Zuidwest Friesland. 

 Geen gebouw met stenen, maar een  

samenwerkingsverband. 

 Eén telefoonnummer, één website: geeft smoel 

aan het CJG. 

 Voor elke school, peuterspeelzaal, kinderopvang 

zijn er vaste contactpersonen. 

 De verwijsindex helpt professionals met elkaar in 

contact te komen. Niets meer en niets minder.  

 De verwijsindex heeft tot nu toe 150 matches  

opgeleverd. 

Casus: Pascal en Johnny 

Wat begint met luizenproblematiek, is het begin van 

vele andere problematiek. Door de gezamenlijk aanpak 

van de verschillende instanties in het CJG wordt de  

problematiek gezamenlijk aangepakt. 

 ‘Plannen maken doen wij met de ouders, maar 

ook met grootouders of anderen uit het sociale 

netwerk’ 

 ‘Veel profijt van de samenwerking in het CJG’ 

 Reactie uit de zaal: ‘Wel erg veel gezichten in het 

gezin, teveel gezichten’ 

 ‘CJG-ers worden generalisten. Korte lijnen en 

vooral ook de ouders in beweging brengen’ 

Peter Paul Doodkorte 

Gelukkig is het CJG in Zuidwest Friesland geen 

stenen gebouw. In Nederland worden CJG’s 

gesloten, want er komt niemand. De front-

office van het CJG zijn de meesters en juffen, 

de leidsters van de kinderopvang en peuter-

speelzaal, verpleegkundigen, iedereen die 

met kinderen werkt. Waarbij het gezin als 

vertrekpunt wordt genomen. Elke CJG  

medewerker is generalist en er moet een  

verbod komen op het woord doorverwijzen. 

Geef het CJG naam en gezicht op wijk niveau. 

 Een boom groeit niet door aan de  

takken te trekken, maar door de  

wortels water te geven. 

 Co-ouderschap. Het gaat over ons! 

 Van domeindenken naar 

leefwerelddenken. 

 Friesland: geef het systeem naam en 

gezicht. Denk aan juf Sibbel! 

 Durf je verantwoordelijkheden te  

nemen. 

Tekst en ontwerp: werkgroep communicatie CJG. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen of juist niet meer? Mail dan naar info@cjg-zwf.nl. 

Wat is er de afgelopen jaren neergezet? 


