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1. Toelichtingen document 
 
 
 

In de FoodValley verschilt de inrichting en plek van 

lokale teams (of toegang) per gemeente. Ten 

behoeve van de afstemming met tweede- en 

derdelijns zorg is inzicht in de lokale situatie per 

gemeente wenselijk. In dit document wordt de 

situatie per gemeente (Barneveld, Ede, Nijkerk, 

Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal) 

kort weergegeven. 

 
De inrichting van de lokale teams is nergens in beton 

gegoten en in veel gevallen zijn de lokale teams in 

ontwikkeling. Dat betekent dat op basis van 

voortschrijdende inzichten de situatie in de (nabije) 

toekomst anders kan zijn dan hierin wordt 

weergegeven. Dit overzicht zal regelmatig worden 

aangepast op basis van nieuwe situaties en van 

belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte 

stellen. 

 
Dit overzicht is opgesteld ten behoeve van de inkoop 
en bijbehorende afstemming tussen zorgaanbieders 
lokaal en (boven)regionaal. 

 

1.1 Algemene contactgegevens per gemeente 
 
 

Gemeente Contactgegevens  

Barneveld 0342-414816 (CJG Barneveld) 

Ede 0318-745757 (CJG Ede) 

Nijkerk 14033 (algemeen nummer gemeente) 

Renswoude 0318-578150 (Dorpsteam Renswoude) 

Rhenen 0317-617072 (CJG Rhenen) 

Scherpenzeel 033-2772324 (Gemeentewinkel Scherpenzeel) 

Veenendaal 0318-538222 (CJG Veenendaal) 
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2. Barneveld 
 
 
 
 

Indicatief model 

Preventie, kortdurende, beschikkingsvrije 
ondersteuning – CJG Barneveld 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld is 
hét adres voor iedereen met vragen over opvoeden, 
opgroeien en gezinsondersteuning. Door 
laagdrempelig actief te zijn, wordt – waar mogelijk – 
zwaardere zorg voorkomen. 
Het CJG Barneveld werkt met deskundige en 
betrouwbare professionals. 
De doelstelling van het CJG Barneveld is “het 
organiseren van een laagdrempelig en vrij toegankelijk 
hulpaanbod aan kinderen, jongeren en gezinnen in de 
gemeente Barneveld.” Anders gezegd: alle kinderen in 
de gemeente Barneveld kunnen opgroeien in een 
gezonde, veilige en liefdevolle omgeving zodat 
uiteindelijk minder beroep op zwaardere vormen van 
zorg wordt gedaan. 
Het CJG Barneveld is geen behandelaar. Het CJG 
Barneveld begeleidt, ondersteunt en coacht jeugdigen 
en ouders zodat zij, zo snel mogelijk, zelf weer de regie 
over hun leven en opvoedsituatie kunnen nemen. 
Onze dienstverlening is primair preventief en 
kortdurend van aard. 
Het CJG Barneveld heeft vier functies: signalering, 
preventie & advies, lichte/matige gezinsondersteuning 
en knooppunt in het netwerk van zorg voor jeugd. 
Het CJG Barneveld biedt hiervoor de volgende 
diensten aan: 

• Collectieve activiteiten zoals cursussen, 

workshops en (groeps)voorlichtingen; 

• (Gratis) inloopspreekuren in verschillende kernen; 

• Schoolmaatschappelijk werk op iedere school 

voor primair en voortgezet onderwijs; 

• Ambulante gezinsondersteuning; 

• Ondersteuner Jeugd bij de huisartsen; 

• Ondersteuning door vrijwilligers in de 

programma’s CJG Connect, CJG@Home en de 

Begeleide Omgangsregeling (Humanitas); 

• Observatie door een gedragsdeskundige; 

• Ambulante gezinsbegeleiding in het voorveld. Dit 

is een uitbreiding van de ambulante 

gezinsondersteuning waarin ook 

kinderen/jongeren en hun gezinnen met een 

 
1 Dit kan een schoolmaatschappelijk werker, een 

ondersteuner van de huisarts of een 

gezinsondersteuner zijn. 

2 Met uitzondering van zeer 

complexe/domeinoverstijgende casuïstiek en 

intensievere zorgvraag vanuit het CJG Barneveld 

kunnen worden begeleid. 

• Onderdak met Aandacht: een 

vrijwilligersprogramma waarin jongeren door een 

professional begeleid worden op weg naar 

zelfstandigheid en een kamer huren bij iemand 

die als vrijwilliger ook een rol wil en kan spelen in 

het leven van de jongere. 

 
Toegang tot (specialistische) jeugdhulp – 
gespreksvoerders jeugd 
De gespreksvoerders jeugd zijn in dienst van de 
gemeente en hebben als opdracht: 
De toeleiding naar jeugdhulp ‘achter een beschikking’: 
in complexe, meervoudige casuïstiek of in situaties 
waarbij (on)veiligheid een rol speelt bespreken zij 
welke inzet passend is en voeren zij zo nodig regie op 
het proces. Indien aan de orde, leiden zij toe tot 
ondersteuning in het gedwongen kader. Hierbij zullen 
zij eerst alle mogelijke oplossingen aan hulp zonder 
beschikking of in het vrijwillig kader onderzoeken.  
Doelgroep: ouders, opvoeders, vrijwilligers, die 

werken met en jongeren en kinderen van 0-23 jaar 

 
Status teams 
CJG Barneveld: 
Het CJG is een eigenstandige stichting, waarbij de 
medewerkers in dienst zijn. 
Gespreksvoerders jeugd: 
Gespreksvoerders jeugd zijn in dienst van de 
gemeente Barneveld en maken deel uit van team 
gespreksvoerders Jeugd, Wmo en onderwijs zodat bij 
meervoudige vragen verbinding kan worden gemaakt 
met de andere domeinen. 
 
Toegang en mandatering 
Meldingen kunnen worden gedaan bij het CJG en bij 
de aanmeldbalie van de gespreksvoerders jeugd.  
CJG Barneveld: 
Medewerkers van het CJG kunnen via een versnelde 
route via de gespreksvoerders jeugd jeugdhulp 
inzetten. Dit is alleen van toepassing als zij betrokken 
zijn bij een jeugdige of een gezin. Als er specialistische 
jeugdhulp wordt ingezet blijft de CJG-medewerker1 
ook samen met ouders/jeugdige de actieve regie 
voeren over het ingezette traject2. Zij ontvangen dan 

casuïstiek waarbij de veiligheid in het geding is. Op dat 

moment wordt casus overgedragen aan 

gespreksvoerder jeugd. 
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3. Ede 
 

ook graag de terugkoppelingen en schuiven graag aan 
bij evaluatiemomenten/ adviesgesprekken. Als uit de 
evaluatiegesprekken blijkt dat een verlenging nodig is 
dan handelen zij ook de benodigde verlenging af (via 
de versnelde route). 
Gespreksvoerders jeugd 
De gespreksvoerders voeren gesprek(ken) om te 
bepalen wat nodig is en welke oplossingen passend 
zijn. Zij geven beschikkingen af voor zwaardere 
vormen (niet vrij-toegankelijk) van ondersteuning. Ze 
voeren zelf geen ondersteuning uit, maar voeren wel 
de regie op de ingezette ondersteuning. 
 
Expertise aanwezig in team 
CJG Barneveld: 
De medewerkers van het CJG zijn naar buiten toe 
generalist, maar hebben individueel diverse expertises 
op het vlak van bijvoorbeeld het begeleiden van het 
jonge kind, hechting, autisme, LVB, 
echtscheidingsproblematiek, begeleiden naar 
zelfstandigheid etc.  
Gespreksvoerders jeugd: 
Team gespreksvoerders jeugd is samengesteld vanuit 
verschillende expertises (J-GGZ, LVG, Jeugdzorg (groep 
en ambulant). Specialisme binnen team: naar buiten 
toe generalist. 

Expertise aanwezig in schil om team 
CJG Barneveld: 
De ambulant medewerkers en schoolmaatschappelijk 
werkers worden begeleid door een gedragsdeskundige 
die in dienst is van het CJG. Dit zijn twee 
medewerkers. De expertise van de ene persoon ligt 
met name op de ontwikkeling van het kind en het 
oplossingsgericht werken. En de andere persoon heeft 
met name expertise op het gebied van 
veiligheidsinschattingen en aanpak 
kindermishandeling en echtscheiding. 
Gespreksvoerders jeugd: 
Aan het team gespreksvoerders jeugd zijn twee 
gedragsdeskundigen gekoppeld die (bij toerbeurt) 
aanwezig zijn bij casuïstiek bespreking en gedurende 
de week geraadpleegd kunnen worden.  
 
Organisatie en aansturing 
CJG Barneveld: 
De directeur/bestuurder van het CJG stuurt CJG-
medewerkers aan.  
Gespreksvoerders jeugd: 
Team gespreksvoerders jeugd wordt aangestuurd door 
teamleider (Jeugd, Wmo, Onderwijs) van de afdeling 
sociaal domein gemeente Barneveld.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Indicatief model 

De toegang tot Jeugdhulp is in Ede bereikbaar via het 

centrale nummer: 14 0318. Afhankelijk van de 

complexiteit van de situatie wordt een aanmelding 

gedaan voor het Sociaal Team of voor Toegangsteam 

Jeugd. 

Enkelvoudige, niet beschikte jeugdhulp en preventie is 

in Ede bereikbaar via het CJG telefoonnummer: 0318-

745757 op werkdagen van 9 - 12 uur of per mail 

info@cjgede.nl 

Status teams 

Geheel actief 

Toegang en mandatering 

In Ede werken we integraal, domein overstijgend, en 

een ieder met mandaat 

Expertise aanwezig in team 

De teams werken vanuit een generalistische visie. Zij 

verbinden ondersteuningsvragen op diverse 

leefgebieden aan elkaar en zijn in staat die zelfstandig 

te ondersteunen: vragen worden opgelost binnen het 

team én met huishouden als partner.  

Expertise aanwezig in schil om team 

We werken in Ede domein overstijgend en met 

experts samen. 

Organisatie en aansturing 

De 4 sociale teams, het TTJ en het CJG worden 

aangestuurd door 4 coördinatoren die in dienst van 

zijn de gemeente. 

 

 

 

mailto:info@cjgede.nl
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4. Nijkerk 
 
 
 
 

 

5. Renswoude 
 

 

 

Indicatief model 

Er is één sociaal  jeugdteam, hier vallen ook leerrecht 

en leerlingenvervoer onder. 

Status teams 

Op korte termijn (2021) wordt besloten vanuit welke 

steunpunten aanwezigheid/ spreekuur geleverd gaat 

worden. Het uitgangspunt is 1 contactpersoon 

(regisseur), 1 plan. Doelgroep 0-18 jaar. De 

preventieve taken vallen onder het PIT (preventie 

interventie team) 

Alle medewerkers zijn in dienst bij de gemeente. 

Toegang en mandatering 

De uitvoering betreft generalistische jeugdhulp tot en 

met interventieniveau 3. Wat in enkele gesprekken 

opgelost kan worden wordt door de medewerkers zelf 

opgepakt. Anders wordt er doorverwezen. 

Daarnaast beschikken de lokale teams over 

de noodzakelijke kennis om de indicaties 

voor specialistische jeugdhulp vanaf niveau 4 

in te zetten, inclusief het veiligheidsdomein. 

 
De teamleden hebben mandaat de beschikkingen af te 

geven. Er vindt zonodig overleg plaats met de 

gedragswetenschapper of de mensen van de afdeling 

kwaliteit.  Uiteraard kan consult bij de specialistische 

zorg worden gevraagd. 

Expertise aanwezig in team 
De meeste teamleden komen vanuit bestaande 
instellingen in de zorg zoals MEE Veluwe, Stimenz, 
Philadelphia, Beweging 3.0, Gemeente Nijkerk, Amaris, 
Lindenhout, CJG en Sustvarius. 
 

Expertise aanwezig in schil om team 
Er is een dyslexiespecialist aan het lokale team 
verbonden om deze dossiers te bezien. 
Hiernaast zijn er twee SOH ers betrokken. 

Organisatie en aansturing 

Het jeugdteam heeft een teamleider. Annet 

Buitenhuis 

Vanuit beleid zijn meerdere adviseurs betrokken op 

jeugd; 

Annelies Kooiman op verblijf, Joris Bakker en Vinita 

Simonse op verschillende onderdelen jeugd 

Zij zijn de verbinding naar de gemeente (backoffice en 

bestuur).

 

 

 

 
 
 

 

Indicatief model 

In het Dorpsteam werken verschillende 

professionals samen om ondersteuning en zorg 

te bieden in de thuissituatie. Het team is 

opgezet voor alle leeftijden. Alle leden van het 

Dorpsteam hebben hun eigen specialisme, maar 

werken generalistisch.  

 

Naast vraagverheldering bieden de 

Jeugdconsulenten ook zelf kortdurende 

ondersteuning en leiden toe naar 

gespecialiseerde zorg. 

 
Korte lijnen met o.a. JGZ, Leerplicht, Sociale zaken, 
Vluchtelingenwerk, basisscholen, huisartsen en 
wijkagent. 
 
Status teams 
Het team is sinds 1 januari 2015 actief. 

 
Toegang en mandatering 
Toegang tot jeugdhulp ligt in het Dorpsteam en er 
wordt kortdurende ondersteuning (5-10 gesprekken) 
geboden. Werkelijke mandaat voor een beschikking 
ligt bij de coördinator 
 
Expertise aanwezig in team 
Wmo consulenten, Jeugdconsulenten, AMW’er, 

gedragsdeskundige en een    coördinator. 

Dyslexiespecialist op basis van inhuur beschikbaar 
voor de beoordeling van dossiers. 
 
Expertise aanwezig in schil om team 
Korte lijnen met de huisartsenpraktijk, basisonderwijs 
Renswoude, wijkagent, JGZ, GGD.Alle jeugdpartners  
spreken wij ieder kwartaal voor een afstemming 
tussen Dorpsteam en lokale partners. 
 
Organisatie en aansturing 
Gemeentelijke coördinator
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6. Rhenen 
 

7. Scherpenzeel 
 

. 
 
 
 

 
 
 

Indicatief model 
Het Jeugdteam Rhenen bestaat uit ongeveer 10 
gezinswerkers, die naast vraagverheldering ook zelf 
hulpverlening bieden en kunnen toe leiden naar 
gespecialiseerde zorg. 
Jeugdteamleden maken deel uit van zorgstructuren op 
scholen en voor- en naschoolse voorzieningen. Het 
loket vormt de toegang. Zij kunnen meervoudige 
zorgvragen toe leiden naar het jeugdteam. Het 
jeugdteam werkt altijd met de jeugdige zelf en het 
gezin. De doelgroep van het team betreft 0-18 jaar. 
Wanneer de hulpvraag meerdere levensgebieden 
(schuldhulpverlening, eigen problematiek ouders etc.) 
werkt het jeugdteam samen met het sociaal team van 
Rhenen. Er wordt gewerkt met actieve regie binnen 
het jeugdteam. Dit houdt in dat casuïstiek die 
rechtstreeks verwezen is dan wel verwijzingen vanuit 
het jeugdteam zelf altijd blijven volgen middels een 
vaste contactpersoon vanuit het jeugdteam. 
 
Status teams 
Vanaf 2014 werkt Rhenen met een jeugdteam. Met 
diverse zorgaanbieders en lokale organisaties zijn 
afspraken gemaakt over een gezamenlijke werkwijze. 
 
Toegang en mandatering 
De toegang van het CJG is via het loket. Bij 
enkelvoudige vragen kunnen ouders hier 
laagdrempelig en snel geholpen worden. Het CJG is 
vormgegeven als netwerkorganisatie en zij werken 
hierin nauw samen met verloskundigen, GGD, SOH, 
huisarts e.d. 

Bij meervoudige vragen volgt een brede 
vraagverheldering met als uitkomst het  
perspectiefplan. Deze laatste diens als basis voor de in 
te zetten zorg. Het mandaat voor dit besluit ligt bij de 
procesregisseur en coördinator van het CJG. 
 
Expertise aanwezig in team 
Alle gezinswerkers zijn SKJ of BIG geregistreerd. 
Binnen het team is expertise op het gebied van 
Autisme, veiligheid, meidenhulpverlening, psychiatrie, 
opvoedondersteuning, echtscheidingsproblematiek en 
gender etc. 

 
Expertise aanwezig in schil om team 
In de schil van het jeugdteam en daarmee in het 
netwerk zitten, welzijn, Buurtgezinnen, jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige, jongerenwerk, buurtsport 
coaches, leerplicht, scholen etc.  

 
Organisatie en aansturing 
Het jeugdteam heeft een wekelijks overleg moment 
waarin zowel organisatorische zaken als casuïstiek aan 
de orde komt. De jeugdteammedewerkers zijn 
allemaal in dienst van de gemeente. Het jeugdteam en 
het sociaal team werken nauw samen als dit 
toegevoegde waarde heeft op gezinsniveau. Hierin zijn 
ook gezamenlijke scholingen en overleggen. Het 
jeugdteam heeft een procesregisseur voor de 
aansturing en doorontwikkeling van het team. Deze is 
daarnaast verantwoordelijk voor het informeren van 
de wethouder en onderhoud contacten met alle 
netwerkpartners van het CJG

. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Indicatief model 

De jeugdconsulenten zijn in dienst van de 

gemeente en nemen besluiten over 

jeugdhulpvragen in het kader van de Jeugdwet. Ze 

vormen samen met de consulenten Wmo en 

Participatiewet het sociaal team van Scherpenzeel. 

Het sociaal team heeft haar werkplek in het 

gemeentehuis en heeft ’s morgens bureaudienst. 

Daar komen alle ondersteuningsvragen van 

inwoners binnen (telefonisch, per mail of via 

inloop).   

Aan het sociaal team zijn twee ambulante 

gezinsbegeleiders jeugdhulp toegevoegd. Hun 

taken: gezins- en opvoedondersteuning geven aan 

gezinnen. Ook een gedragswetenschapper en een 

kwaliteitsmedewerker maken deel uit van het 

sociaal team. Naast het sociaal team hebben we 

het CJG voor voorlichting en preventie 

 

Opdracht jeugdconsulenten: in kaart brengen 

van de ondersteuningsvraag en een passende 

oplossing vaststellen waarbij eigen kracht of 

inzet netwerk een belangrijk thema is. Er 

wordt oplossingsgericht gewerkt conform De 
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8. Veenendaal 
 

Kanteling in de Wmo. 

 
Er zijn nauwe contacten met partners in het dorp 

oa.: CJG, de jongerenwerker, de 

leerplichtambtenaar, AMW, basisscholen, 

Buurtgezinnen, huisartsen incl. Specialist 

ondersteuner GGZ en de wijkagent. Samen 

vormen zij weer het Jeugdnetwerk Scherpenzeel, 

dat regelmatig bijeenkomt voor casusoverleg of 

kennisdeling en –vermeerdering. Medewerkers 

van het sociaal team sluiten aan bij het 

Welzijnsteam: het periodieke overleg van alle 

eerstelijnsprofessionals in het Eerstelijnscentrum 

Het Foort.  

 
Status teams 
Gestart vanaf 2015. Het huidige sociaal team bestaat 
sinds 2019. 
 
Toegang en mandatering 
Ondersteuningsvragen komen nu binnen via het 
centrale telefoonnummer van de gemeente, per mail 
(sociaalteam@scherpenzeel.nl) of fysieke inloop in het 
gemeentehuis. Hiervoor is een bureaudienst ingericht, 
die ’s morgens bereikbaar is.  
 

De consulenten zijn namens het college 

gemandateerd om beschikkingen af te geven. Dat is 

incl. dwang en drang. 

De jeugdconsulenten voeren - indien nodig - max. 5 

gesprekken voor kortdurende interventies 

(interventieniveau 3). 

Ambulante trajecten vanuit de ambulante jeugd- en 
gezinswerkers in het team duren in principe max 9 
maanden. 
 
Expertise aanwezig in team 
De gespreksvoerders Jeugd zijn generalisten op het 
brede terrein van de jeugdhulp.  
 
Expertise aanwezig in schil om team 
Een gedragswetenschapper binnen het 

sociaal team die ook in dienst is van de 

gemeente. Ze is ook tijdens 

casuïstiekbespreking aanwezig en biedt 

werkbegeleiding. Ook kan een beroep 

worden gedaan op de Specialist 

Ondersteuner GGZ bij de huisartsen. Een 

kwaliteitsmedewerker zorgt voor instructie, 

scholing, werkprocessen en het bijhouden 

van het handboek jeugd.  

 
Organisatie en aansturing 
Het sociaal team wordt op dit moment (mei 2021) 
aangestuurd door de gedragswetenschapper en een 
tijdelijke coördinator. Het team valt onder het 
afdelingshoofd van de Gemeentewinkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatief model 
Het CJG in Veenendaal is een stichting. 
Doelgroep: jeugd. 
Opdracht:  

• toegang, 

• toeleiding  

• ondersteuning.  
 
Vanuit het CJG wordt zoveel als mogelijk ook al directe 
ondersteuning geboden. In het CJG werken 
verschillende specialisten. De verschillende 
specialisten gezamenlijk zorgen voor een breed  

 
 
aanbod. CJG werkt nauw samen met de JGGZ, het 
onderwijs en met huisartsen. 
 
Status teams 
Het CJG Veenendaal heeft sinds haar oprichting in 
januari 2015 de opdracht in samenwerking met de 
gemeente uitvoering te geven aan het vrij 
toegankelijke basisaanbod van zorg en ondersteuning 
voor kinderen/jongeren en hun ouders.  
 
Het CJG heeft zich ontwikkeld tot een organisatie met 
vier focusteams, waarin professionals met 
verschillende specialismen samenwerken: 

mailto:sociaalteam@scherpenzeel.nl
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• team Toegang,  

• team Veilig opgroeien,  

• team Jonge Kind  

• team Ambulant 
 
Het CJG heeft zich een centrale rol in het Veense 
(jeugd)landschap verworven.. Ze bieden hulp daar 
waar gewenst en daar waar nodig. Dit betekent dat 
medewerkers bij gezinnen thuis komen, maar ook op 
school, bij een huisarts of op een andere gewenste 
locatie.  
De vier kerntaken van het CJG zijn:  
• Preventie en vroegsignalering 
• Toegang  
• Ambulante ondersteuning  
• Regie 
 
Eén van de kerntaken van het CJG is preventie en 
vroegsignalering. De preventieactiviteiten binnen het 
CJG bestaan o.a. uit het bieden van een 
groepsaanbod, inzet van vrijwilligers, een uitgebreid 
aanbod rondom scheidingen en rouw en het leveren 
van een actieve bijdrage aan het vormgeven van een 
stevige sociale basis. Daarnaast werken ze samen met 
partners op het gebied van preventie, b.v. met de JGZ, 
Humanitas (Home-start en Veens). Gericht op 
specifieke kinderen, jongeren en/of ouders vinden er 
groepsactiviteiten plaats. 
 
Er is ook een integrale samenwerking tussen CJG en 
JGZ om stagnatie in de ontwikkeling van kinderen 
vroegtijdig te signaleren en problemen waar mogelijk 
te voorkomen. Het team Jonge Kind en team Toegang 
hebben korte lijnen met de GGD (denk bijvoorbeeld 
aan een gezamenlijk prenataal huisbezoek). 
 
De toegang bestaat uit: spreekuren (inclusief 
vraagverheldering), contactpersoonschap huisartsen 
en contactpersoonschap scholen. Het CJG heeft hard 
gewerkt aan het ontwikkelen van een hoogwaardige 
toegang. Het (inloop)spreekuur vindt iedere werkdag, 
met uitzondering van de dinsdag, plaats.  
Via de website kunnen inwoners op aangegeven 
dagen en tijden, zelf een afspraak inplannen. Bij het 
doorlopen van het aanmeldproces wordt gevraagd om 
een formulier in te vullen. Op deze manier weten de 
inwoners wanneer ze hun vraag kunnen stellen en 
kunnen de jeugd- en gezinswerkers zich goed 
voorbereiden op het gesprek. De formulering van de 
vragen doet eerst een beroep op de eigen kracht en 
het netwerk van de inwoner. Iedere werkdag, behalve 
op dinsdag, draaien jeugd- en gezinswerkers in vaste 
trio’s ‘de toegang’. Twee jeugd- en gezinswerkers 
voeren samen de gesprekken met inwoners. Eén 
jeugd- en gezinswerker heeft ‘achterwachtdienst’. Dit 
houdt in dat de werker beschikbaar is voor overleg 
met het secretariaat om te sparren over 
binnenkomende vragen (per telefoon of mail). Ook 

onderhoudt de jeugd- en gezinswerker die dag de 
mailbox van team toegang.  
De jeugd en gezinswerkers binnen team Toegang 
onderzoeken de hulpvraag (vraagverheldering) waarbij 
de kernwaarden van het CJG en de Uniforme Toegang 
centraal staan (ondersteuning is tijdelijk, basis is op 
orde, normaliseren en samen met de hulpvrager). 
Jeugd- en gezinswerkers hebben maximaal 6 weken de 
tijd voor het vraagverhelderingsonderzoek.  
 
Het CJG biedt kortdurend (specialistische) ambulante 
ondersteuning.  
 
Via Veilig thuis komen bij team Veilig Opgroeien 
zorgmeldingen binnen. Dit zijn meldingen die door 
personen of instanties gedaan worden bij Veilig Thuis 
in geval van zorgen rondom kinderen in een gezin. Een 
groot deel van deze zorgmeldingen worden middels 
triage vanuit Veilig Thuis doorgezet naar de lokale 
teams met de vraag om onderzoek te doen. De jeugd- 
en gezinswerkers van Team Veilig Opgroeien nemen 
binnen 5 werkdagen contact op met 
ouder(s)/verzorger(s) en starten daarna in duo’s een 
onderzoek naar de veiligheid. Een zorgmelding moet 
binnen 6/8 weken zijn afgerond. En dagelijkse 
beschikbaarheid moet altijd georganiseerd zijn. 
Collega’s binnen het cjg die een casus hebben waar er 
vragen zijn over de veiligheid kunnen contact 
opnemen met een collega uit team Veilig Opgroeien 
om mee te denken in wat de juiste stappen zijn om de 
veiligheid te waarborgen. Hier wordt steeds meer 
gebruik van gemaakt. De expertise van het team is 
zowel binnen als buiten de organisatie bekend. Er is 
een aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en 
kindermishandeling en coördinator verwijsindex 
binnen het team.  
 
Wanneer het CJG geen passende ondersteuning kan 
bieden, of de ondersteuning die geboden moet 
worden te intensief is, verwijzen ze door naar 
zorgaanbieders in de tweede lijn. Samen met ouders 
kijken ze welke ondersteuning passend is. Ze maken 
samen met het gezin en de aanbieder afspraken over 
de doelen, de duur en de frequentie, de start en de 
tussenevaluatie van de geboden ondersteuning. 
Wanneer de ondersteuning gestart is, blijven ze 
betrokken (regie) om te zorgen dat het gezin de 
ondersteuning krijgt die nodig is. 
 
Toegang en mandatering 
Het CJG en de 4 teams werken op het domein jeugd. In 
het CJG zitten verschillende specialisten. 
Teamleden geven een advies aan de gemeente over 
de beschikking. 
De gemeente toetst dit        (procedureel) en geeft na 
akkoord de beschikking af. 
 
Expertise aanwezig in team 
Er is in het CJG een brede expertise aanwezig 
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waardoor er gezamenlijk een generalistisch aanbod 
geboden wordt. Zo profileren ze zich ook naar 
inwoners toe: je      kunt voor al je vragen rondom 
opvoeden en opgroeien bij het CJG terecht.  
 
De teamleden geven ook beschikkingsvrije, lichte en 
kortdurende ambulante ondersteuning.. 
 
Ook zijn er gedragswetenschappers ondersteunend 
aan de jeugd- en gezinswerker. Het uitvoeren van 
kortdurende behandelingen, het verrichten 
diagnostiek en sparring-partner zijn (helikopterview, 
tips en handvatten geven) behoren tot de taken van 
de gedragswetenschapper. 
 
Expertise aanwezig in schil om team 
Bij meervoudig complexe hulpvragen over de 
domeinen heen kan een casus met toestemming van 
de inwoner worden ingebracht in triageteam SD 
(jeugd, economie & werk, budgetadviescentrum, 
wmo, woningcorporatie, welzijn, veiligheid, 

leefbaarheid) om multidisciplinair de vraag te 
bespreken en te besluiten over de vervolgroute. 
Goede en doorlopende afstemming met 
samenwerkingspartners in het sociaal domein is 
belangrijk. Twee jeugd- en gezinswerkers zijn 
koplopers binnen het project Uniforme Toegang en 
twee jeugd- en gezinswerkers nemen deel aan het 
triageteam SD. Triagering voor tweedelijnszorg 
verloopt via interne triageteams. Wanneer het 
netwerk niet beschikbaar is, kan een vrijwilliger of 
gastgezin ook preventief worden ingezet zonder dat er 
een professionele hulpvraag hoeft te zijn voor het CJG. 
 
Organisatie en aansturing 
Alle CJG professionals zijn SKJ of BIG geregistreerd. De 
4 focusteams zijn verdeeld over 2 coachend 
leidinggevenden. De directeur-bestuurder stuurt het 
CJG aan. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het 
beleid en de algemene gang van zaken. Vanuit de 
gemeente is er een beleidsadviseur die accounthouder 
is voor het CJG. 

 
 


