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Jeugdhulp 

De gemeente is sinds 1 januari verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Als uw kind hulp 

nodig heeft, kunt u daarvoor dus in de eigen gemeente terecht. Hoe dat in Zwartewaterland werkt, 

heeft u kunnen lezen in de reeds verspreide brochure. Wij zetten graag nog een keer de belangrijkste 

punten daaruit op een rij. 

Gaat er iets mis bij het opvoeden en opgroeien van uw kind? Professionals van de gemeente 

Zwartewaterland zoeken samen met u de juiste steun en hulp. Uit onderzoek blijkt dat snelle hulp en 

steun het meeste resultaat oplevert. Wacht dus niet langer dan nodig! De gemeente helpt bij het 

vinden van de juiste route.  

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 

Een belangrijk adres voor jeugdhulp is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ervaren medewerkers 

zorgen dat u binnen twee weken lichte hulp of steun krijgt. Denk aan Algemeen Maatschappelijk 

Werk, MEE IJsseloevers (bij een licht verstandelijke beperking) of een Sociaal Psychiatrische 

Verpleegkundige (kortdurende 1e lijns hulp binnen het gezin). Ook de toegang tot specialistische 

jeugdhulp verloopt via het CJG. 

Het CJG is telefonisch bereikbaar via 038 385 88 44 of info@cjgzwartewaterland.nl. Binnen uiterlijk 

twee werkdagen beantwoorden Carla Schoorlemmer of Aukje van de Arend uw vraag of maken ze 

een afspraak. Het CJG houdt op maandag- en donderdag spreekuur van 13.00 uur tot 15.00 uur aan 

de Jan van Arkelstraat 5 in Genemuiden. 
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Ouderklankbordgroep 

Zes keer per jaar komt de ouderklankbordgroep bij elkaar. Zij overleggen met zorgmedewerkers van 

de gemeente over praktijkervaringen, knelpunten en andere onderwerpen. De gemeente ontvangt 

zo extra signalen uit de praktijk en kan daarop inspelen. Bijvoorbeeld door beleid aan te passen of bij 

andere organisaties aan de bel te trekken. Ouders kunnen in de groep bovendien hun ervaringen 

uitwisselen. Bedoeling is dat andere ouders de leden van de klankbordgroep weten te vinden als dat 

nodig is.  

 Mocht u meer informatie willen over de ouderklankbordgroep neem dan contact op met Dorine 

Beens, mailadres: dorine@kliksafe.nl  

Zorgteams 

Buiten het CJG zijn de zogenoemde zorgteams belangrijk. Elke school, kinderdagcentrum of 

peuterspeelzaal heeft een zorgteam met daarin de jeugdverpleegkundige en de Intern Begeleider 

(IB’er).  

De jeugdverpleegkundige is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij behandelt 

direct lichte vragen voor hulp en steun. Samen met u bepaalt zij welke hulp of steun nodig zijn en wie 

daarvoor de juiste hulpverlener is. Bij een complexere situatie overlegd zij met de zorgregisseur van 

het CJG voor een eventuele doorverwijzing. In alle situatie zorgen wij dat u zelf de regie houdt over 

de hulp en steun voor uw kind. 

Dyslexie 

De route van dyslexie is als volgt: 

- De school meldt uw kind aan bij het zorgteam van de school. 

- Zorgteam legt contact met de zorgaanbieder 

- De zorgaanbieder doet een nader onderzoek. Mocht er inderdaad sprake zijn van dyslexie, dan stelt 

de zorgaanbieder samen met u een behandelplan op.  

De financiering van dit onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De 

gemeente geeft hiervoor een beschikking af. Van deze beschikking ontvangt u altijd een afschrift.  

Meer informatie over het dyslexie protocol? Vraag het de leerkracht van uw kind!  
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PGB 

Ouderen en jongeren kunnen een Persoons Gebonden Budget (PGB) gebruiken als ze andere 

jeugdhulp willen dan de gemeente heeft ingekocht. Over de mogelijkheden ontving iedereen die dit 

jaar recht heeft op een PGB vorig jaar een brief.  

Meer weten over een PGB of een aanvraag doen? Neem dan contact op met toegangsmedewerker 

Diny Bakker van het CJG. Zij heeft veel ervaring met PGB-aanvragen en helpt u graag! Diny is 

bereikbaar via 06 – 4391 8434 of dinybakker@zorgklik.info.  

Het Jeugdbeleidsplan 

Net als andere gemeentes heeft ook de gemeente Zwartewaterland een jeugdbeleidsplan opgesteld. 

Op www.zwartewaterland.nl vindt u de uitgebreide en de publieksversie. 
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