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Inhoudsopgave

In dit verslag kijken we terug op 
een bijzonder jaar. Bijzonder omdat 
het voor ons een jubileumjaar is. 
De transitie van de jeugdzorg 
ligt inmiddels 5 jaar achter ons. 
Hoewel we altijd vooruit kijken, 
is zo’n mijlpijl ook een moment 
om even stil te staan bij wat 
we hebben bereikt. Hoe we in 
samenwerking met scholen kinderen 
sneller kunnen ondersteunen. Hoe 
onze gedragswetenschappers in 
huisartsenpraktijken laagdrempelige 
ondersteuning bieden en een goede 
inschatting kunnen maken wat er 
nodig is. Of hoe ons groepsaanbod 
voor ouders en jeugdigen steeds 
verder ontwikkelt. Om maar een 
paar voorbeelden te noemen. Altijd 
met aandacht voor het versterken 
van het gewone leven. 

Het afgelopen jaar was ook bijzonder 
door de uitdaging die het coronavirus 
met zich meebracht. Een onwerkelijke 
situatie voor iedereen. Een situatie 
waarin onze ondersteuning soms 
nóg harder nodig was, omdat 
gezinnen meer op elkaar aangewezen 
waren. Hoe konden we thuiswerken 
combineren met kinderen, afstand 
houden en toch het ondersteunen 
van gezinnen zoveel mogelijk door 
laten gaan? Het was bijzonder om te 
ervaren hoe iedereen zijn schouders 
eronder heeft gezet om dit voor 
elkaar te krijgen. Soms was het lastig, 
omdat er verschillend werd gedacht. 
Maar er was altijd ruimte voor 
gesprek om naar elkaar te luisteren. 
Dit jaarverslag laat zien dat onder 
ongewone omstandigheden het werk 
‘gewoon’ doorgaat. Zoveel veerkracht 

en saamhorigheid is hartverwarmend. 
Nieuwsgierig geworden? Ik wil u van 
harte uitnodigen om verder te lezen 
en ben benieuwd naar uw reacties!

Margaret Brouwer

Zoveel veerkracht

Dit jaarverslag laat zien dat onder 
ongewone omstandigheden het werk 
“gewoon” doorgaat. Zoveel veerkracht en 
saamhorigheid is hartverwarmend.
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Voor ouders en jeugdigen is de huisarts een veilige haven en vaak de eerste 
plaats waar zij vragen stellen als er iets niet lekker loopt in het gezin. 

D O K T E R  K U I P E R D O K T E R  D E  B R U I N D O K T E R  VA N  S T R A AT E N D O K T E R  B A A K

C O N C L U S I E
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Regie is een belangrijk begrip in ons 
werk, zowel in het contact met ouders 
en jongeren in gezinnen, als in de 
samenwerking met partners. Het is 
goed om stil te staan bij de vraag in 
hoeverre het gezin of de jongere in 
staat is om zelf regie over zijn of haar 
leven en over de ingezette hulp te 
voeren. Vaak heeft een gezin daarbij 
een vorm van ondersteuning nodig.

R E G I E

Opvoeden en opgroeien doe je 
niet alleen. Ouders en kinderen zijn 
gebaat bij een steunende omgeving 
waarin vragen stellen gewoon is. 
Bij alle kwesties over opgroeien 
en opvoeden zijn wij er voor hen, 
bepalen we niets vóór hen en steken 
we onze nek uit voor wat er nodig is 
om hun situatie te verbeteren.

Bijdragen aan de veerkracht van 
ouders en jeugdigen, aan de 
verbinding met hun omgeving, 
medeopvoeders en vrienden; en aan 
hun mogelijkheid het leven in vrijheid 
richting te geven en hun identiteit 
te ontwikkelen.

Wij zijn er voor alle jeugdigen en 
ouders in de regio Kennemerland. 
Met 80% van de kinderen gaat het 
overwegend goed. Bij 15% van 
de kinderen is er behoefte aan 
ondersteuning om problemen op te 
lossen of te hanteren en in 5% van 
de situaties is er sprake van meerdere 
ernstige problemen en mist er regie 
om deze op te lossen.

Een plan is gedragen als alle 
betrokkenen het ermee eens zijn. 
Dat klinkt heel vanzelfsprekend en 
niet als iets revolutionairs. Toch is 
het een relatief nieuwe werkwijze. 
We betrekken niet alleen het 
gezin zelf en mensen uit de sociale 
omgeving van het gezin, maar ook 
anderen die wakker liggen van de 
situatie. Bijvoorbeeld de buurvrouw 
die overlast ervaart of de moeder van 
een vriendinnetje die best iets wil 
betekenen. Er ontstaat een andere 
kring, met andere oplossingen. 
Zo voelen alle betrokkenen zich 
verantwoordelijk voor het plan.

O N Z E  V I S I E O N Z E  M I S S I E O N Z E  D O E L G R O E P

E E N  ‘ G E D R A G E N ’  P L A N

Vervolg Introductie

“De verwachtingen van de huisartsen zijn 
ruimschoots waargemaakt!”

“Ik hoef niet meer 
te zoeken naar hulp”

“Fijn dat ik met mijn POH-
Jeugd kan overleggen

“De drempel naar hulp 
is echt verlaagd”

“Dit is een van de beste 
projecten van de gemeente”

O N D E R Z O E K

Bij de huisarts
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Al enige jaren werken huisartsen in verschillende 
praktijken samen met een praktijkondersteuner Jeugd 
(POH-Jeugd) van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
De meeste vragen beantwoordt de POH-Jeugd zelf. 
Als het nodig is, kunnen zij iemand ook doorverwijzen 
naar een CJG-coach of specialistische hulp. Wij vonden 

het tijd om te ontdekken wat de huisarts van deze 
ondersteuning vindt. Wat waren de verwachtingen 
en hebben we deze waar kunnen maken? Wat was 
het effect en wat kunnen we verder nog leren? 
Om antwoord te geven op deze vragen, hebben 
we een onderzoek gedaan.
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Alle geïnterviewde huisartsen verwachtten dat 
de hulp voor jonge kinderen, tieners en ouders 
laagdrempeliger zou worden. Die verwachting is 
uitgekomen. De POH-Jeugd ziet veel ouders die 
de opvoeding lastig vinden, maar ook kinderen 
met angst- of gedragsproblemen of pubers die 
somber zijn. 

“Het blijkt dat we problemen, zoals angstklachten, 
slecht slapen, milde gedragsproblemen heel goed 
bij ons in de praktijk kunnen aanpakken”

Ook kinderen die onzeker zijn of gepest worden, 
laten de huisartsen met een gerust hart over aan 
de POH-Jeugd. De huisartsen vinden het een 
toegevoegde waarde dat kinderen direct terecht 
kunnen bij een POH-Jeugd. De wachttijden bij 
verschillende jeugdhulpaanbieders zijn soms lang. 
Ook ervaren zij het als prettig om kinderen niet 
naar grote instellingen te hoeven verwijzen.  

Het landschap van de jeugdhulpverlening is voor veel 
huisartsen ondoorzichtig. Ze weten meestal niet de 
weg naar de meest passende hulp, maar verwijzen naar 
grote zorginstellingen of die éne kinderpsycholoog 
waar ze goede ervaringen mee hebben. Met de komst 
van de POH-Jeugd hebben zij meer zicht gekregen 
op voorheen voor hen onbekende vormen van hulp 
en behandeling. Ook de lijn naar het Centrum voor 
Jeugd en Gezin is verbeterd. Maar het gaat niet 
alleen om kennis van jeugdhulp. Ook de kennis van 
voorzieningen in de buurt en over laagdrempelige 
hulp die daar te vinden is, is nuttig. “Dat helpt ons in 
ons werk in een complexe buurt, met een complexe 
populatie”, vertelt een arts.

“Ik hoopte dat het licht aan zou gaan in de black 
box van jeugdhulp” 

De helft van de huisartsen vertelt dat de inzet van 
de POH-Jeugd voor hen een directe verlichting met 
zich mee brengt. Zij voelen zich ‘ontzorgd’ omdat zij 
de kinderen bij de POH-Jeugd met een gerust hart 
kunnen ‘loslaten’. Ze zien deze kinderen ook minder 
vaak dan vroeger, terug op het spreekuur. Anderen 
vertellen dat er niet direct tijd is vrij gekomen. 
De samenwerking met de POH-Jeugd vraagt ook 
tijd en overleg.

“Ik heb niet meer tijd, er is wel meer kwaliteit” 

De huisartsen zien een duidelijke verschuiving. 
Er kunnen veel meer vragen binnen de praktijk 
worden opgepakt, vertelden zij. De inzet van de 
POH-Jeugd leidt tot minder verwijzingen naar 
specialistische jeugdhulp, omdat er meer hulp bínnen 
de praktijk mogelijk is. De POH-Jeugd heeft tijd 
om alles in kaart te brengen en uit te zoeken wat 
de vraag precies is en of er nog een vraag achter 
deze vraag ligt. Het komt voor dat ouders op het 
spreekuur komen met een heel gerichte vraag voor 
een verwijzing naar specialistische zorg. Na een 
gesprek met de POH-Jeugd blijkt dat een andere 
aanpak ook mogelijk is en dat de patiënt gewoon in 
de huisartsenpraktijk behandeld kan worden. 

“Ik zie niet in hoe het aantal verwijzingen niét 
zou kunnen dalen”

WAT  Z E G G E N  D E  A RT S E N ?

WAT  Z E G G E N  D E  A RT S E N ?

WAT  Z E G G E N  D E  A RT S E N ?

WAT  Z E G G E N  D E  A RT S E N ?

Minder verwijzingenDe hulp is laagdrempeliger

Beter zicht op het veld van jeugdhulp Verlichting van de werkdruk

Vervolg Bij de huisarts

“Kleine dingen zijn grote dingen. Veel kinderen vinden 
het fijn om hun verhaal te doen bij de POH-Jeugd” 

- huisarts -



W E R K E N  M E T  J O N G E R E N

Eén jongerenregisseur, 
één plan, één traject

Het actieprogramma Dak- en 
Thuisloze Jongeren van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport heeft als doel ervoor te zorgen 
dat alle dak- en thuisloze jongeren 
de hulp en ondersteuning krijgen 
die ze nodig hebben. Haarlem is 
een van de 14 pilotgemeenten in 
Nederland die hard aan de slag is 
gegaan met dit actieprogramma. 
Onze jongerencoaches zijn in 
deze aanpak een belangrijke 
schakel; zij vervullen de rol 
van jongerenregisseur. 

Suzanne Wismeijer is een van onze 
jongerenregisseurs. Zij richt zich volledig op 
dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 23 jaar.

Een traject start wanneer een jongere 
in zak en as zit, geen plek heeft om 
naartoe te gaan en zich meldt bij het 
daklozenloket. De jongerencoach 
krijgt direct een belletje en regelt in 
de eerste week meteen een aantal 
praktische dingen. Denk aan een dak 
boven het hoofd, een plek om te 
eten en een briefadres. Een jongere 
voelt zich daardoor geholpen en 
gehoord. Je kunt dan sneller een 
vertrouwensband opbouwen en dat 
geeft het hulpverleningstraject een 
veel grotere kans van slagen.

Wat voor jongeren kom je tegen?
‘Veel van deze jongeren hebben een 
laag zelfbeeld, psychische problemen 
of een licht verstandelijke beperking. 
Vaak zijn er ook schulden in het spel 
of een verslaving. Of natuurlijk een 
combinatie hiervan. Het kan echt een 
complexe doelgroep zijn om mee te 
werken. Maar het geeft mij ook veel 
voldoening als ik zo’n jongere het 
juiste zetje kan geven.’

Wat is het verschil met vroeger? 
‘Ik ben binnen alle afdelingen van 
de gemeente Haarlem bekend en 
heb ook nauw contact met andere 
partners, zoals het Spaarnezicht en het 
jeugdteam van FACT. Hierdoor kan ik 
sneller schakelen en is het organiseren 
van hulp veel makkelijker. Ik ben heel 
blij met de doorbraakbudgetten. Dat 
is een vrij besteedbaar budget dat 
ik kan inzetten als je echt alles hebt 
geprobeerd en vastloopt. Sinds we 
nauw samenwerken met Spaarnezicht 
en de gemeente, is er minder terugval 
onder dakloze jongeren. En dat is 
waar we het voor doen!’

De jongerenregisseur zorgt dat er 
binnen zes weken een trajectplan 
op tafel ligt. Daarin staat precies 
wie wat doet. Voorheen maakte 
elke hulpverlener een eigen plan. 
Met als gevolg: lange wachttijden, 
frustratie bij de hulpverlening en 
afhakende jongeren. Dit trajectplan 
is leidend in het hele proces en 
wordt gebruikt voor het aanvragen 
van alle voorzieningen. Dat scheelt 
administratieve handelingen en 
veel tijd. Acties worden nu tegelijk 
opgepakt, in plaats van na elkaar.

Hoe ga je te werk? 
‘In het eerste gesprek ga ik met de 
jongere kijken wat er acuut nodig is. 
Is er een bron van inkomsten, hebben 
ze werk of gaan ze naar school? Zijn er 
schulden of psychische problemen? Ik 
breng dan snel in kaart wat er moet 
gebeuren en schakel alle partijen in. 
Van een geschikte opvangplek tot 
schuldhulp en traumaverwerking. 
De hulp is niet langer versnipperd, 
omdat we met één plan werken en 
ik overal bij betrokken ben. Dat is veel 
fijner voor de jongeren. Ik zorg ook 
dat ik buiten kantooruren bereikbaar 
voor ze ben. Problemen houden zich 
ook niet aan kantoortijden.’

worden wel aansluiten bij de 
praktijk. Dit doen zij niet alleen 
door hun eigen mening te geven, 
maar ook door zoveel mogelijk 
input op te halen bij andere 

jongeren. Zij weten tenslotte het 
beste waar ze mee geholpen zijn. 
Van dit jongerenpanel hebben we 
de ‘goed op weg prijs’ gekregen. 
Een groot compliment! 

“Je moet bereid zijn af en toe buiten de 
lijntjes te tekenen”

0908 In 2021 heeft Hare Majesteit Máxima ons een digitaal bezoek 
gebracht en gesproken met jongeren en jongerenregiseurs
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Het jongerenpanel
Het actieprogramma Dak- en 
thuisloze jongeren heeft ook een 
eigen jongerenpanel. Zij bekijken 
kritisch of de plannen die gemaakt 

- jongerenregisseur -

De ‘goed op weg prijs’
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Normaliseren voor Bibi
Pesten; het is een eeuwenoud probleem, maar de gevolgen kunnen 
grote impact hebben op het leven van een kind. Zo ook bij Bibi...

Bibi had veel last van haar pesters en toch was 
specialistische hulp voor haar niet het juiste antwoord. 
Belangrijker was het om te ‘normaliseren’ en steun om 
Bibi heen te organiseren. Uit haar verhaal blijkt dat dit 
in de praktijk soms best lastig kan zijn.

Het gezin van Bibi
CJG-coach Fenny kwam al regelmatig bij Bibi thuis 
langs. Het was er af en toe hectisch. Haar moeder 
vond de opvoeding van twee grote puberbroers best 
ingewikkeld. Zeker nu Bibi’s vader niet meer in beeld 
was. Met Bibi ging het eigenlijk boven verwachting 
goed. Ze ontwikkelde zich prima, zat goed in haar vel 
en ook op school ging het van een leien dakje. Maar 
op een gegeven moment vertelde ze aan Fenny dat ze 
werd gepest door kinderen uit de buurt...

Het netwerk van Bibi
Bibi kreeg steeds meer last van haar pesters. Ze werd 
verdrietig, at niet en sliep slecht. Haar moeder maakte 
zich zorgen. Fenny legde contact met verschillende 
mensen om Bibi heen om samen te kijken hoe ze dit 
probleem konden oplossen. Bibi ging al naar een 
meidengroep van DOCK en de jongerenwerker wilde 
graag helpen. De wijkagent kende dit gezin en sloot 
aan en ook de intern begeleider van school was heel 
betrokken bij de situatie van Bibi. Samen met Bibi’s 
moeder stond er een echt een ‘team’.

N O R M A L I S E R E N04
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 “Ik hoop dat Bibi later terugkijkt 
en denkt: er is naar me geluisterd, 
ze hebben me serieus genomen”
- CJG-coach Fenny - 

Naar de psycholoog
Fenny: ‘Tijdens een overleg met ‘team Bibi’ draaide 
het gesprek richting psychische hulp. Waarom werd 
deze hulp niet ingezet? Bibi heeft een psycholoog 
nodig! Ik was het hier niet mee eens. Het was namelijk 
niet alleen belangrijk om de situatie te verbeteren 
door het pesten te stoppen. Bibi moest ook leren hoe 
ze met de situatie om kon gaan en leren opkomen 
voor zichzelf. Dat zou haar meer helpen dan een 
psycholoog. Daarnaast wilde Bibi ook helemaal niet 
naar een psycholoog.’ 

Voet bij stuk
‘Geen specialistische hulp, we gingen dit met elkaar 
oplossen! Omdat niet iedereen het daarmee was, heeft 
deze beslissing wel wat voeten in de aarde gehad. 
Natuurlijk was het zielig voor Bibi, maar we moesten 
niet met z’n allen alleen maar medelijden hebben. 
We hielpen haar meer door te focussen op hoe ze het 
aan kon pakken. Wat ze kon zeggen of doen. Deze steun 
zou Bibi nu meer helpen, maar ook straks als ze naar de 
middelbare school gaat en in haar verdere leven. Daar 
was ik van overtuigd.’

Rollenspel
‘Via school kon Bibi meedoen met een Rots en 
Watertraining om weerbaarder te worden. Elke week 
ging ik met haar een rondje wandelen om te horen hoe 
het was gegaan en wat ze had geleerd. We deden ook 
rollenspellen. Dat was niet alleen leuk, maar ook heel 
leerzaam. Het gaf haar inzicht in hoe ze anders kon 
reageren en hoe ze bepaalde gedachten in haar hoofd 
kon ombuigen. Ook de wijkagent gaf haar regelmatig 
tips wat ze kon zeggen tegen haar pesters. En dat was 
natuurlijk best stoer.’ 

Duurzame hulp
Het Sociaal Wijkteam ging in gesprek met Bibi’s moeder 
en de ouders van de pesters over wat er gebeurde 
tussen hun kinderen. De pesters bleken zelf ook gepest 
te worden! We zijn nu een jaar verder. Het opgebouwde 
netwerk is echt een duurzaam systeem geworden 
dat ook zonder mijn hulp blijft lopen. Een van de 
‘teamleden’ is zelfs een buurtgezin geworden waar Bibi 
één keer per week langsgaat. Ik hoop dat Bibi later 
terugkijkt en denkt ‘Er is naar me geluisterd, ze hebben 
me serieus genomen.’ 



Vervolg Normaliseren voor Bibi

Zijn onze cliënten tevreden?

Elke dag zetten onze medewerkers zich met hart en ziel in om onze cliënten 
te voorzien van informatie, advies en ondersteuning. Zoveel mensen, zoveel 
wensen en zoveel verschillende vragen en verzoeken.

De mening van onze cliënten geeft 
ons houvast en richting aan ons 
werk. Doen we de dingen die we 
moeten doen? Met eer en geweten 
zoeken onze medewerkers samen 
met het gezin naar oplossingen. 
Niemand is perfect, er is altijd 
ruimte voor verbetering.

Meten is weten
Hoe tevreden zijn onze cliënten? 
Kunnen zij na onze ondersteuning zelf 
weer verder? Gaat het beter met de 
kinderen thuis of op school? En voelen 
zij zich gehoord en serieus genomen 
door de CJG-coach? Aan wie kunnen 
we deze vragen beter stellen dan 
aan de cliënt zelf? Met het antwoord 
op deze vragen kunnen we verder 
bouwen om de zorg en ondersteuning 
nòg beter te laten aansluiten bij 
wensen en behoeften van de cliënt. 

Onderzoek
Eind 2020 hebben we een 
onafhankelijk bureau gevraagd 
onderzoek te doen om antwoorden 
te krijgen op onze vragen. In totaal 
hebben 116 cliënten hun mening 
gegeven over de kwaliteit van de 
ondersteuning en hoe zij het contact 
met de CJG-coach hebben ervaren.  

D E  M E N I N G  VA N  D E  C L I E N T05

81% van de ondervraagden zou 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
aanbevelen bij anderen.

S T E L L I N G

De hulpverlening
De cliënten waardeerden de hulpverlening met een 3,4 
op een vijfpuntsschaal. In 59% heeft de hulpverlening 
van het CJG aan de verwachtingen voldaan. Natuurlijk is 
niet iedereen tevreden. 18% van de cliënten is het niet 
eens met deze stelling en hadden andere verwachtingen 
van het CJG. Wel positief is dat meer dan de helft van 
de gezinnen aangeeft door onze hulpverlening zelf 
weer verder te kunnen. Zij hebben weer vertrouwen 
om problemen in de toekomst zelf op te pakken. 

Hulp van familie, vrienden of andere mensen uit de 
omgeving kan een belangrijke rol spelen in een traject. 
De helft van de ondervraagden voelt zich goed in 
staat om met behulp van de coach om hulp te vragen. 
Het daadwerkelijk krijgen van steun blijkt minder 
vanzelfsprekend. Slechts 26% ervaart deze steun.

“Mijn CJG-coach gaf mij het gevoel dat ik niets fout deed. 
Ik kon vrij praten en mijn verhaal kwijt. Je bent bang dat 
je een rode vlag krijgt, maar dat is absoluut niet het geval. 
Als het thuis niet loopt, raad ik het CJG zeker aan.”

De hulpverlening heeft aan mijn 
verwachtingen voldaan

S T E L L I N G

De CJG-coach
De CJG-coaches werden gewaardeerd met 4,0 punten 
op een vijfpuntsschaal. Positief waren de ondervraagden 
over het feit dat de coaches zich hielden aan de 
gemaakte afspraken, zij ingewikkelde zaken op een 
begrijpelijke manier konden uitleggen en dat zij de 
cliënten serieus namen. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders en gezinnen zelf 
de touwtjes in handen hebben en doen wat zij goed 
vinden voor hun gezin. Een ruime meerderheid heeft 
dit zo ervaren. In 2021 gaan we hier extra aandacht aan 
besteden om dit aandeel te verhogen. Op de vraag 
of de CJG-coach heeft gezorgd voor passende hulp 
en ondersteuning heeft 69% van de gezinnen postitief 
geantwoord. 16% van de gezinnen heeft niet de steun 
ervaren die wij voor ogen hadden. Ons streven is om dit 
percentage omlaag te brengen.

“Ik heb veel respect voor haar manier van werken”

De CJG-coach zorgde voor passende 
hulp en ondersteuning
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A L I D A M I C H E L L E

“Kleine veranderingen kunnen 
een grote verandering 

teweeg brengen”

“Soms moet je alles uit je 
handen laten vallen en doen 

wat er nodig is”

U I T  D E  P R A K T I J K

Vier collega’s vertellen ons 
een verhaal uit de praktijk
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Niet luisteren
‘Ik ontmoette een moeder met een 
dochter van zes jaar. Haar dochter 
vertoonde moeilijk gedrag en luisterde 
totaal niet naar haar. Niet luisteren 
gebeurt natuurlijk bij iedereen 
weleens, maar dit meisje luisterde wel 
naar haar vader en naar opa en oma. 
Dat was opvallend.’
 
Grenzen stellen
‘In de eerste twee gesprekken heb 
ik heel wat vragen aan deze moeder 
gesteld. Zo kwam ik erachter dat 
zij het stellen van grenzen heel 
erg moeilijk vond. Dat is echt een 
basisopvoedvaardigheid. Net zoals 
aandacht geven aan je kind of je 
houden aan rituelen bij het naar 
bed brengen. Wanneer je echt 
aandacht voor je kind hebt, geef je 
een gevoel van veiligheid. Ik maak 
vaak mee dat vervelend gedrag bij 
positieve aandacht als sneeuw voor 
de zon verdwijnt.’ 

Wij staan klaar
‘Als medewerker van het Informatie 
& Adviesteam spreek ik ouders 
die bijvoorbeeld advies willen hoe 
ze met hun puberende dochter 
kunnen omgaan of hoe ze de 
communicatie met een ex-partner 
kunnen verbeteren. Ook schakelen 
we regelmatig met andere 
hulpverleners. Zo kreeg ik een coach 
uit Alkmaar aan de telefoon. Zij vroeg 
of ik mee wilde zoeken naar een 
passende woonplek voor een jongen 
van 17 jaar, die zij begeleidde.’
 
Buiten de regio
‘Alkmaar valt buiten onze regio, 
maar de moeder van deze jongen 
had gezag en woonde in Beverwijk. 
Het CJG was al eerder betrokken 
geweest, toen de ouders gingen 
scheiden en er veel ruzie was. De 
jongen van 17 hield zich niet aan 
de regels. Hij loog vaak en dwong 
zijn broertje om te stelen. Zijn 
broertje was zo bang voor hem, dat 
er traumatherapie voor hem was 
ingezet. De situatie was onhoudbaar 
geworden, waardoor de jongen van 
17 bij zijn vader in Alkmaar is gaan 
wonen. Hij kreeg nog steeds hulp, 
maar ook bij zijn vader escaleerde 
de situatie.’

Niet meer nodig
‘Na drie weken had ik weer contact 
met deze moeder en ze vertelde 
me dat het ontzettend goed ging. 
Er waren nog wat kleine dingetjes die 
niet helemaal lekker liepen, maar daar 
kon ik haar wat praktische tips voor 
geven. Na drie gesprekken kon ze 
zonder mijn hulp weer verder.’

Kleine veranderingen
‘Deze moeder dacht dat er iets met 
haar kind aan de hand was. Dat er 
onderzoek gedaan moest worden 
of dat haar dochter misschien wel 
therapie nodig had. Dat was allemaal 
niet het geval. De interactie tussen 
ouder en kind is zo ontzettend 
belangrijk en ook bepalend voor 
de sfeer in huis. Net zoals bij deze 
moeder waren er maar een paar kleine 
veranderingen nodig, om een grote 
verandering teweeg te brengen.’

Samenwerken
‘De jongen kon nergens meer terecht. 
Er waren grote zorgen dat hij verder 
het verkeerde pad op zou gaan. 
Het Informatie & Adviesteam heeft 
goed zicht op de mogelijkheden 
binnen onze regio. Samen met 
Veilig Thuis en de coach uit Alkmaar 
hebben we een plan gemaakt en de 
taken verdeeld. De crisisbedden zijn 
helaas schaars waardoor ik alles uit 
mijn handen heb laten vallen om een 
geschikte plek te zoeken.’

Hoe gaat het nu?
‘Het is gelukt om een crisisplek te 
regelen. Maar met alleen een bed is 
niet alles opgelost. Gelukkig stond 
deze jongen open voor hulp van een 
CJG-coach. Dan zit mijn taak erop en 
is het tijd om het stokje over te geven 
aan mijn collega. Zij gaat deze jongen 
verder begeleiden en daar heb ik 
alle vertrouwen in.’
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J A N - W I L L E M E L S A

“Ik probeer jongeren de 
lichtpuntjes en hun veerkracht 

te laten inzien”

“Het is best confronterend 
om jezelf terug te zien op 
film, maar het kan echt je 

ogen openen”

Toename bij de huisarts
‘Ik werk als praktijkondersteuner 
Jeugd bij verschillende huisartsen. 
De afgelopen tijd zag ik meer 
jongeren met mentale problemen. 
Dat is gezien de coronasituatie niet 
zo verwonderlijk. De jeugd heeft te 
weinig te doen. Scholen zijn een tijd 
gesloten geweest en alles was online. 
Ze misten de sociale contacten en het 
sporten. Geen feestjes of gezelligheid 
meer. Vaak zaten ze de hele dag 
binnen en kwamen de deur bijna 
niet meer uit.’ 
 
Van somberheid tot depressie
‘Door de verveling thuis en weinig 
sociale contacten kunnen jongeren 
eenzaam worden en allerlei dingen 
in hun hoofd gaan halen. Ik kreeg ze 
op mijn spreekuur met angstklachten, 
somberheid en zelfs depressie. 
Wanneer jongeren echt depressief zijn, 
verwijs ik ze door naar specialistische 
instanties. Maar zij zaten en zitten heel 
vol. In de tussentijd ga ik met deze 
jongeren aan de slag, zodat ze wel 
hulp krijgen.’ 
 
Meisje van 14
‘Zo ook een meisje van 14. Ze was 
down, kraste zichzelf en had suïcidale 
gedachtes. Dan gaan er alarmbellen 
rinkelen. Ik ben eerst nagegaan of 
ik een instantie kon inschakelen, 

Boze jongen
‘Afgelopen jaar sprak ik een 
moeder met een zoontje van 8 jaar. 
Haar zoontje was vaak boos en driftig 
wanneer zij aan hem vroeg om iets 
te doen. Ze wist niet goed waar het 
mis ging, want ze gaf hem juist veel 
structuur en duidelijkheid. Uit pure 
onmacht begon ze zelf af en toe 
ook te schreeuwen wanneer haar 
zoontje zo boos werd. De dagen 
werden worstelingen en ze was de 
wanhoop nabij.’

Thuis filmen 
‘Haar zoontje vertelde me dat hij 
vaak bang was om dingen niet goed 
te doen. Hij wilde het juist voor zijn 
moeder heel goed doen. We hadden 
afgesproken dat ik thuis zou filmen en 
we dit later samen konden terugkijken. 
Dat was natuurlijk best spannend. 
Het viel mij op dat deze moeder nooit 
tegen haar zoon zei dat hij het goed 
deed. Ze gaf hem geen complimenten 
en was gespitst op wat er niet goed 
ging. Zelf zag ze dat ze best kritisch 
was, op zowel haar zoontje als 
op zichzelf.’

maar daar kon ze niet direct terecht. 
We zijn gestart met psycho-educatie 
over automutilatie en depressie. 
Om te laten zien hoe je terecht komt 
in een negatieve gedachtecirkel en 
wat je daartegen kunt doen. Haar 
negatieve gedachten leidden vaak 
tot negatieve gevoelens en negatief 
gedrag en dan gingen haar gedachten 
weer: “Zie je wel... het gaat toch 
niet.” Daarnaast ontwikkelde we een 
plan wat ze kon doen als ze zich zo 
slecht voelde.’
 
Gelukshormonen
‘Het beste wat je kunt doen is 
jezelf zoveel mogelijk activeren en 
dus bewegen. Dat is zó belangrijk! 
Het maakt stofjes aan in je hersenen, 
waar je je beter en anders door voelt. 
Even uit de situatie stappen en een 
frisse neus halen. Samen met een 
vriendin was het een stuk gezelliger. 
Positief contact is belangrijk, ook al 
stap je daarmee niet direct uit een 
depressie, maar het helpt wel je beter 
te voelen. Inmiddels kan ze bij de 
specialistische jeugdhulp terecht.’

Positieve bevestiging
‘We gingen oefenen met 
complimenten geven. Het viel op dat 
ze weinig oogcontact maakte of niet 
naar haar zoontje lachte als ze hem 
een compliment gaf. Het is voor een 
kind niet alleen belangrijk om te horen 
dat hij goed bezig is, maar ook om dit 
te zien. Het jongetje voelde zich soms 
zo onzeker en dat kan zich vertalen 
in boosheid. Op die leeftijd kunnen 
kinderen vaak nog geen woorden 
geven aan wat ze eigenlijk voelen.’

Hoe gaat het nu?
‘Door de positieve bevestigingen 
merkte ze veel verbetering. 
Haar zoontje had dit echt nodig om te 
horen. Hij raakt nog wel snel afgeleid, 
maar wordt eigenlijk niet meer boos. 
Terwijl dit eerst elke dag gebeurde. 
Moeder is vooral blij dat ze weer meer 
plezier samen hebben. Ze heeft nu 
oog voor waar haar zoon eigenlijk met 
zijn gedrag om heeft gevraagd.’ 
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- CJG-coach Alida -

“De interactie tussen ouder en kind is zo ontzettend 
belangrijk en ook bepalend voor de sfeer in huis”

Vervolg Uit de praktijk



- Ouders van Dani - 

Al drie jaar lang 
betrokken bij Dani

Doen wat nodig is... dat is ons credo. Dat de inzet verschilt per gezin, heeft 
CJG-coach Kirsten aan den lijve ondervonden. Wie had verwacht dat haar 
betrokkenheid bij Dani na drie jaar nog steeds nodig was?

Wat was er aan de hand?
‘Dani zat in de kleuterklas en daar bleek dat hij een 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) had. Het audiologisch 
centrum Auris was bij Dani betrokken, maar hij 
vertoonde ook afwijkend gedrag dat zij niet helemaal 
konden plaatsen. Dani’s moeder was zwanger van haar 
tweede kind. Auris vroeg ons om mee te kijken naar zijn 
gedrag. Dat klonk als een kleine vraag, maar bleek een 
groot antwoord te zijn.’ 

De problemen werden heftiger
‘Dani ging naar een speciale school waar hij een op een 
begeleiding kreeg in de klas. Auris zorgde daarvoor en 
ook voor begeleiding thuis. Daarnaast leerden Dani en 
zijn ouders gebarentaal, omdat het praten niet lukte en 
kreeg hij logopedie om zijn taalontwikkeling verder te 
stimuleren. Maar de problemen werden heftiger en de 
therapieën hadden niet het gewenste effect.’

U I T  D E  P R A K T I J K07

Terug naar het begin
‘Dani werd steeds agressiever. 
Hij kon heel hard gillen en schopte 
soms gaten in muren. Met de komst 
van zijn broertje was dat een risico 
thuis. Samen met zijn ouders hebben 
we besloten alle hulp even stop te 
zetten om rust te creëren. Dani ging 
naar een andere school onder zijn 
niveau en kreeg dagbesteding bij de 
Hartekampgroep. In een klein groepje 
kinderen kon hij zich in ieder geval 
verder ontwikkelen op sociaal en 
emotioneel gebied.’ 

Op school  
‘Op school ging het niet zo goed. 
We wilden voorkomen dat hij zou 
uitvallen, dus moesten we een andere 
aanpak proberen. Een therapie met 
klanken in combinatie met aanraking 
was mogelijk een manier om zijn 
hersenen wel te stimuleren. Helaas 
bleek het effect minimaal. Dani was 
nog heel jong, dus je wilt hem 
ook gewoon kind laten zijn en niet 
overvragen met allerlei therapieën. 
Dat is te vermoeiend.’

Verwerking voor ouders
‘Dat is natuurlijk een heel ingewikkelde 
stap voor ouders. Wanneer je vader 
en moeder wordt, heb je een ander 
beeld bij wat de toekomst gaat 
brengen. Ze gingen echt een periode 
van rouw en acceptatie in en daar heb 
ik ze bij ondersteund. Er kwam veel op 
ze af, want ze waren ook niet zo thuis 
in de wereld van de hulpverlening. Ik 
heb ouders bijgestaan en uitgelegd 
wat het allemaal was en wat er 
allemaal gebeurde.’

Een zoektocht... 

 “Door de juiste begeleiding van het CJG kunnen wij als gezin nu meer leuke 
dingen doen met elkaar! Hierin is Kirsten voor ons een heel belangrijke schakel. 
We hebben een goede klik met elkaar. Het is ontzettend fijn om al 3 jaar lang 
met één en dezelfde persoon te mogen samenwerken, hierdoor hebben we een 
goede vertrouwensband op kunnen bouwen. Dit maakt de drempel om hulp te 
vragen lager. Hulp die elke keer weer nodig blijkt te zijn, omdat onze hulpvragen 
mee veranderen door de continue ontwikkelingen.”
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De toekomst
‘Voor Dani willen we alles eruit halen 
wat er in zit. Hoeveel en hoever dat 
is, dat weten we nog niet. Bij iedere 
nieuwe fase en ontwikkeling hebben 
ouders handvatten nodig. Dat is de 
levensloop en hoort er allemaal bij. 
Denk aan de puberteit of het moment 
hij straks begeleid gaat wonen. 
Dit gezin heeft ondersteuning nodig. 
Die ondersteuning hoeft natuurlijk 
niet van het CJG te zijn, maar we 
sluiten pas af als we zeker weten dat 
Dani en zijn ouders verder kunnen. 
Met passende hulp en het vertrouwen 
dat het goed gaat komen.’ 

Aanpassingen
‘Kinderen met deze aandoening 
hebben een lage spierspanning, 
daardoor had Dani altijd veel pijn. 
Dat wisten we niet, want hij kon 
niet praten. Naast pijn kun je weinig 
prikkels verdragen en daar konden we 
natuurlijk wél iets aan doen. Allerlei 
dingen moesten voor hem geregeld 
worden; een aangepaste stoel en 
aanpaste schoenen. Naast het grote 
verdriet was dit voor ouders een 
behoorlijke taak erbij.’

Vooruitgang  
‘Er is vooruitgang, ook al komt er 
steeds weer iets nieuws op hun pad. 
Dani doet het zo goed dat hij weg 
is bij de dagbesteding en terug naar 
school kan. Hij leert steeds beter 
en duidelijker te praten. Ik spreek 
gebarentaal en dat kwam goed 
van pas. Ook zijn ouders hebben 
gebarentaal geleerd en kunnen 
makkelijker met Dani communiceren. 
Dat zijn de positieve dingen en die 
moet je proberen te blijven zien.’

Iets in het DNA
‘Vanuit de rust zijn we langzaam 
verder gegaan met de zoektocht 
naar wat er aan de hand kon zijn. 
Een volgende stap was de klinisch 
geneticus om te onderzoeken of Dani 
een erfelijke aandoening kon hebben. 
Daar kwam uit dat hij een heel 
zeldzaam syndroom had wat bij slechts 
een handvol kinderen in Nederland 
was geconstateerd. Voor ouders een 
volgende klap om te verwerken, maar 
het gaf ook antwoorden...’ 

De rode draad
‘Zeker 20 verschillende hulpverleners 
heeft het gezin gezien. Ze bieden 
allemaal een oplossing voor een 
klein stukje. De klinisch geneticus 
bijvoorbeeld constateert het 
syndroom, maar gaat niet vertellen 
welke school nu passend is. 
De logopedist was minder nodig nu 
het geen taalontwikkelingsstoornis 
bleek te zijn. En zo zijn er meer. Voor 
mij een goede reden om betrokken te 
blijven. Zeker nu het jongere broertje, 
die inmiddels twee jaar was, ook een 
afwijking bleek te hebben. Ruim drie 
jaar begeleid ik dit gezin en heb ik 
wekelijks contact. Ik heb veel met 
de ouders gepraat om het verdriet 
te verwerken. Sommige dingen 
veranderen niet en daar moesten ze 
helaas mee om leren gaan. Met mijn 
hulp konden ze de regie en het 
overzicht houden.’

Een toekomst... 

Een antwoord... 

Vervolg Betrokken bij Dani
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W E R K W I J Z E

Een coach in het 
voortgezet onderwijs

Onderwijs en jeugdhulp... twee 
sectoren met eenzelfde doel; zorgen 
dat het goed gaat met jongeren. 
Dat ze een fijne tijd hebben op 
school, hun diploma behalen en 
zich zo optimaal mogelijk kunnen 
ontwikkelen. 

Beide organisaties weten dat dit niet 
voor alle jongeren vanzelfsprekend 
is. Bij sommige jongeren gaat het 
allemaal niet zo makkelijk. Soms loopt 

De werkwijze
Marieke: ‘We wilden echt een 
kwaliteitsslag maken. Dichterbij zijn, 
zowel letterlijk als figuurlijk. Zodat 
jongeren makkelijk bij ons konden 
aankloppen als er iets aan de hand is. 
Maar ook dat zorgcoördinotoren in 
een vroeg stadium met ons konden 
bespreken waar ze tegenaan lopen. 
Elke school heeft twee vaste coaches 
VO gekregen. Een bekend gezicht is 
prettig en zo is er ook altijd iemand 
beschikbaar voor vragen. Bij de ene 
school sluit de coach VO aan bij een 
wekelijks zorgoverleg, bij de andere 
school is dat één keer per maand. 
Met sommige scholen is de afspraak 
dat er alleen contact is als dat nodig 
is en enkele scholen maken gebruik 
van een spreekuur waar jongeren zelf 
binnen kunnen lopen.’

het thuis niet, zitten jongeren niet 
lekker in hun vel of spijbelen ze door 
verschillende problemen die spelen.

Voorkomen is beter dan genezen
Hoe sneller we deze jongeren in 
het vizier hebben, hoe beter. Vaak 
kunnen we dan voorkomen dat 
problemen groter worden. Een goede 
samenwerking tussen het onderwijs 
en het Centrum voor Jeugd en Gezin 
is hierin belangrijk. Hoewel we dit 

Spreekuur voor leerlingen
Matthijs: ‘Ik ben heel enthousiast 
over deze nieuwe werkwijze. 
We hebben nu meer tijd om uit te 
zoeken wat er aan de hand is. Ik was 
al langere tijd contactpersoon van 
het Kennemer College, maar mijn 
uren zijn uitgebreid. De gesprekken 
met leerlingen leveren veel op. 
Ze kunnen een afspraak maken via de 
zorgcoördinator, maar ze kunnen ook 
zelf binnen lopen op het spreekuur. 
Het Kennemer College was meteen 
positief over deze mogelijkheid. 
Iedere woensdagochtend tussen 
negen en twaalf uur kunnen leerlingen 
bij mij of bij mijn collega terecht. 
Ik kom veel algemene vragen tegen, 
zoals het te druk hebben met school, 
leerlingen die zich somber voelen of 
buitengesloten worden. Dat is niet 
altijd het hele verhaal, vaak zit daar 
nog een vraag achter. Zo komen ook 
dingen die thuis spelen naar voren.’

allemaal al weten, bleek de 
samenwerking in de praktijk toch nog 
onvoldoende georganiseerd te zijn 
en niet goed uit de verf te komen. 
Tijd voor verandering! Projectleider 
Marieke Dekker en Matthijs van der 
Esch, coach VO aan het Kennemer 
College in Beverwijk, vertellen ons 
hun eerste ervaringen.

De vraag in beeld
Marieke: ‘Het is prettig dat leerlingen 
snel terecht kunnen bij de coach 
VO. Het is niet nodig om bij het CJG 
aangemeld te worden. De coach 
VO voert een aantal gesprekken om 
de vraag van een leerling goed in 
beeld te brengen. Waar mogelijk, 
betrekken we de zorgcoördinator en 
natuurlijk ook de ouders erbij. Als er 
meer aan de hand is en de leerling 
meer hulp nodig heeft, is de weg naar 
specialistische hulp of een CJG-coach 
van het wijkteam snel geregeld.’ 
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Hoe het onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin hun krachten 
hebben gebundeld in de ondersteuning van jongeren.
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“De afgelopen zes 
maanden hebben 
we gezien dat de 
laagdrempeligheid 
goed uitpakt. Wanneer 
leerlingen met een 
vraag komen, blijkt er 
thuis vaak ook wat aan 
de hand te zijn. Dat 
zou er hiervoor niet 
uitgevist zijn”

“De eerste geluiden 
van de scholen zijn 
positief. Een vast 
contact is prettig en 
zinvol. Binnenkort gaan 
we evalueren of we 
elkaars mogelijkheden 
voldoende benutten en 
vooral of de jongeren 
beter geholpen zijn”

- Projectleider Marieke -

“Dat er nu op veel scholen regelmatig overleg is, met onder 
andere zorgcoordinatoren, is winst. We zijn nu scherper op wat de 

beste route voor een jongere is”



Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt ouders en kinderen met 
informatie en advies aan de telefoon, in coachingsgesprekken bij iemand thuis, 
maar natuurlijk ook via diverse workshops en trainingen. 

W O R K S H O P S  &  T R A I N I N G E N

Baas over boos
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“Kinderen leren het 
meest door te doen. 
We leggen de theorie 
uit en gaan vooral veel 
oefenen. Net zolang tot 
het goed gaat”

“Het is belangrijk om 
de ouders erbij te 
betrekken. Zij kunnen 
thuis met hun kind 
oefenen en helpen 
met het maken van de 
oefenopdrachten”

Boosheid
Kinderen weten vaak niet waarom 
ze zo boos of agressief reageren. 
Het kan voortkomen uit een negatieve 
kijk op zichzelf of de mensen in 
hun omgeving. Ze voelen zich 
buitengesloten, oneerlijk behandeld, 
uitgedaagd of bedreigd en reageren 
vanuit dat gevoel. Met als gevolg dat 
het uitloopt op ruzie. De bedoeling 
van ‘Baas over boos’ is om dit soort 
patronen te doorbreken en kinderen 
leren anders te reageren op een 
manier die werkt voor hunzelf én 
voor anderen.  

Gevoel herkennen
Kinderen leren beter hun gevoel te 
herkennen, zodat ze weten wat hun 
boos maakt. Vaak reageren ze op de 
‘automatische piloot’ en herkennen 
ze hun eigen alarmsignalen niet meer. 
Daarvan bewust worden is de eerste 
stap. De volgende stap is het leren 
om anders te denken met behulp van 
helpende of ‘coole’ gedachten. Er zijn 
verschillende ‘uitdoof’methoden 
die kinderen kunnen inzetten om 
hun boosheid te uiten, maar op een 
gecontroleerde manier. Samen gaan 
we op zoek naar de methode die 
het beste bij ze past. 

Samen
Omdat boosheid en woedeaanvallen 
vaak zowel thuis als op school 
plaatsvinden, is het belangrijk om 
samen het probleem aan te pakken. 
Dit vraagt een intensieve inzet van 
het kind zelf, maar ook ouders en 
leerkrachten hebben een grote rol. 
Thuis en op school zal er regelmatig 
geoefend moeten worden met de 
nieuwe vaardigheden, zodat het kind 
ze eigen kan maken en kan toepassen. 

Baas over boos is een van de trainingen die onze CJG-
coaches geven. Deze training is speciaal voor kinderen 
tussen de acht en twaalf jaar die moeite hebben hun 
boosheid en emoties onder controle te houden. Ieder 
kind is weleens boos of verdrietig, dat is heel normaal. 
Ze geven daarmee hun grenzen aan en laten horen 
wie ze zijn en waar ze voor staan. Daar is niks mis mee! 

Sommige kinderen zijn vaak boos of vinden het lastig 
om met hun boosheid om te gaan. Ze kroppen hun 
emoties op en kunnen ineens ontploffen, van zich af 
slaan of misschien zelfs agressief worden. Daar hebben 
zij niet alleen zelf last van, ook voor de omgeving kan dit 
vervelende situaties opleveren. CJG-coach Cor en Vera 
gaan daar in deze training mee aan de slag.

- deelnemer Baas over boos - 

“Ik ben meer de baas over mijn boosheid en mijn 
klasgenoten vinden me nu cool”
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Zoektocht
Er zijn veel verschillende cursussen 
die ouders en kinderen kunnen 
volgen. Daarnaast zijn er ook veel 
verschillende aanbieders. Het kan een 
behoorlijke zoektocht zijn om bij al die 
organisaties te kijken welke workshops 
en trainingen er zijn en welke het 
beste bij ouders en kinderen past. 

Samen (op)groeien.nu
Precies om die reden hebben we 
besloten om het aanbod uit de regio 
te verzamelen op één website. Op 
www.samengroeien.nu kun je een 
kijkje nemen om makkelijk workshops 
en trainingen met elkaar te vergelijken 
en een keuze te maken!

Samen (op)groeien.nu
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In direct contact
De CJG-medewerkers 
geven informatie en advies 
via mail, telefoon en in een 
persoonlijk gesprek. In totaal hebben 
we 3719 cliënten ondersteund.

Bij de jongerenopvang
De coaches sluiten aan bij 
jongereninitiatieven, zoals de Brede 
Centrale Toegang. Drie jongeren 
zijn succesvol geplaatst in de nieuwe 
opvang Perron 18. In totaal hebben 
we 326 jongeren op weg geholpen. 

In de wijk
De CJG-coach werkt samen 
met de organisaties in de wijk, 
zoals het Sociaal Wijkteam, 
de Jeugdgezondheidszorg en 
de wijkvoorzieningen.

Op school
Aan elke school is een CJG-
coach verbonden. School was 
een belangrijke partner in de 
ondersteuning van 1/3 van 
de gezinnen. 

Samen met specialisten
In ruim 60% van de gezinnen is 
de specialistische jeugdhulp een 
belangrijke partner.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Jaarverslag 2020

M E E R  W E T E N ?

O N L I N E

Een uitgebreid overzicht van de 
cijfers van onze ondersteuning, kun je 
vinden in ons dashboard. 
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In de hulpverlening staat contact centraal... 

Contact met de cliënt om de vraag helder te krijgen. Contact met 
betrokkenen of andere hulpverleners om samen te kijken hoe we 
de situatie kunnen verbeteren. Op verschillende verschillende 
plekken en manieren staan onze medewerkers klaar voor ouders, 
kinderen en professionals met raad en daad. Deze afbeelding geeft 
deze plekken weer. Deze cijfers uit 2020 geven een beter beeld bij 
wat er speelt per gebied.

Bij een training
CJG-coaches geven diverse 
trainingen. In totaal hebben 249 
ouders en kinderen deelgenomen 
aan een workshop of training. 

Bij de huisarts
Vertrouwd bij de huisarts voegen 
we jeugdexpertise toe aan de 
praktijk met een POH-Jeugd. 
In totaal heeft de POH-Jeugd 1228 
cliënten ondersteund.

Contact & verbinding
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 “Veiligheid is een onmisbaar element voor kinderen 
om goed op te kunnen groeien. Zorg om veiligheid 
is er dan ook altijd en overal”.



O N L I N E

V R A G E N

jaarverslag.cjgkennemerland.nl/
jaarverslag-2020

Heb je vragen of opmerkingen? 
Neem dan contact met ons op of ga 
voor meer info naar onze website 
www.cjgkennemerland.nl. 

Ook online is dit jaarverslag 
te bekijken via:


