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Opgroeien en opvoeden
Samen kom je verder!

Waarvoor is het CJG?
Opgroeien en opvoeden is soms lastig. Kom je er zelf even niet uit? Stel je vraag aan
het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Wij zijn er voor alle vragen, tips, ondersteuning,
jeugdhulp en -zorg voor kinderen en jongeren (0 tot 23 jaar) en hun opvoeders.
Bijvoorbeeld:
• Hoe verbeter ik het zelfvertrouwen van mijn dochter?
• Wat kan ik doen om in gesprek te blijven met mijn pubers?
• Hoe kom ik met mijn (ex-)partner op één lijn in de opvoeding?
• Hoe regelen we onze scheiding goed voor de kinderen?
• Waar kan ik jeugdzorg of jeugdhulp aanvragen?
• Hoe zit het met het pgb van mijn zoon met autisme?
• Welke eisen worden er gesteld aan pleegouders?

Waarom het CJG?
Goede zorg
Je kunt altijd op ons rekenen. Bij het CJG werken ervaren medewerkers met
verschillende vakgebieden samen om jou snel weer op weg te helpen.
Duidelĳk
Zijn er meerdere mensen die je helpen? Je hoeft niet steeds opnieuw je verhaal
te doen: één gezin, één plan. Het CJG is jouw vaste aanspreekpunt.
Samen
Het CJG praat niet óver jou, maar mét jou. Samen kijken we welke oplossing het
beste voor je is.

www.cjglandvancuijk.nl
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Samen kom je verder!
Stap 1 – Wat is je vraag?
Ouders, verzorgers, kinderen, jongeren, professionals, jeugdtrainers en docenten: iedereen kan
bij het CJG terecht. Stuur ons je vraag via info@cjglandvancuijk.nl of bel 0485 – 39 66 66.
Stap 2 – Welke oplossingen zijn er?
Soms ben je al voldoende geholpen met een helder antwoord per telefoon of mail. Als je vraag
echter niet zo eenvoudig op te lossen is, maken we een afspraak. Samen kijken we naar
mogelijke oplossingen binnen het CJG en bijvoorbeeld je familie, vriendenkring of omgeving.
Stap 3 – Wat als er meer hulp nodig is?
Misschien heb je baat bij meer hulp. Denk aan opvoedondersteuning, gezinsbegeleiding,
scheidingsbemiddeling of een vorm van jeugd- en pleegzorg. Het CJG is en blijft je vaste
aanspreekpunt. Je houdt zelf de regie.

Direct hulp nodig?
Is er een crisissituatie? Bel 0485 - 39 66 66 (ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur) of
088 06 66 999 (buiten kantooruren). Wij schakelen met de juiste professional, zodat
je meteen hulp krijgt.
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