Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Praten over opvoeden is heel normaal!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders, kinderen en jongeren terecht
kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Iedereen kan wel wat tips en begeleiding
gebruiken bij het opvoeden. Dat is heel normaal. Het CJG biedt deze steun gratis en als je wilt
anoniem. In dat laatste geval stel je je vraag digitaal. Kijk voor tips en adviezen over opvoeden en
opgroeien of hoe je met ons in contact kan komen op de site van het CJG www.cjgvoorst.nl en
volg ons op twitter #CJGVoorst.
Opvoeden doen we samen!

Opvoedsteunpunt
Doelstelling
Het Opvoedsteunpunt heeft zich ten doel gesteld een vraagbaak
en steunpunt te zijn voor ouders met kinderen in de leeftijd van
0 tot 23 jaar. Het Opvoedsteunpunt hanteert daarbij drie belangrijke
uitgangspunten. Ten eerste: ouders zijn zelf deskundig en
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun
kind. Ten tweede het Opvoedsteunpunt sluit aan bij de sterke
eigenschappen van gezinnen en ten derde het Opvoedsteunpunt werkt
out - reachend en vraaggericht.
Werkwijze
Het Opvoedsteunpunt is een samenwerkingsverband van orthopedagogen vanuit diverse
instellingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op
elke werkdag is het Opvoedsteunpunt telefonisch bereikbaar tussen 9.00 tot 12.00 uur voor advies
en/of voor het maken van een afspraak. De gesprekken vinden plaats op het Centrum voor Jeugd
en Gezin of bij ouders thuis. Het aanbod is flexibel en vraaggericht.
De hulp van het Opvoedsteunpunt is gratis.
Bereikbaarheid
Elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch spreekuur tel 055 5790435
Meer informatie of voor digitale aanmelding www.opvoedsteunpunt-apeldoorn.nl
Zorg Advies Team 0-12 jaar
Het ZAT 0-12 jaar is een team van hulpverleners die gespecialiseerd is in de problemen van
kinderen en hun ouders. De taak van het ZAT 0-12 jaar is om de school, peuterspeelzaal of
kinderopvangvoorziening te adviseren over hulp aan kinderen. De school, peuterspeelzaal of
kinderopvangvoorziening meldt na overleg met de ouder een kind aan voor bespreking. Dit hoeft
niet altijd een ernstig probleem te zijn maar wel een probleem waarbij het nuttig is er samen met
deskundigen naar te kijken. Het team geeft niet zelf hulp maar adviseert over de meest passende
hulp en houdt in de gaten of de geadviseerde aanpak er toe leidt dat het probleem bij het kind
verminderd.
Het ZAT 0-12 jaar komt 1x per maand bijeen op een vaste locatie bij u in de wijk, voor zover
mogelijk en gerealiseerd in het CJG in die wijk.
Het ZAT adviseert de aanmelder u als ouders te betrekken bij de aanmelding. Wanneer u dat wilt
kunt u ook bij de bespreking van uw kind aanwezig zijn.
Aanmelding van een kind voor bespreking in het ZAT 0-12 jaar, kan via de jeugdverpleegkundige
of schoolmaatschappelijk werker lopen, maar kan ook door de school, peuterspeelzaal,

kinderopvangvoorziening of door een andere professional die bij het kind of het gezin betrokken is
gedaan worden.
Ouders en leerkrachten die meer informatie willen over het ZAT en/of de benodigde formulieren
willen downloaden, kunnen dit vinden op www.cjgapeldoorn.nl.
Vragen kunnen ook gesteld worden bij één van de ZAT-coördinatoren
Marleen Wolbers
T 06-11904277 m.wolbers@bjzgelderland.nl
Ineke van Schoonhoven
T 06-12307758 i.vanschoonhoven@bjzgelderland.nl

