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In deze nieuwsbrief informeren wij u over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), over wat er blijft
en over wat er verandert.

Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in, daarin wordt geregeld dat alle vormen van
jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen. De regering hoopt hiermee een
einde te maken aan de versnippering van de jeugdzorg. Ook heeft deze verandering een financiële
noodzaak, het huidige stelsel is te duur geworden.

De gemeente Moerdijk werkt samen met 8 andere gemeenten in West-Brabant West om de
jeugdhulp te organiseren. De inkoop van hulp wordt gezamenlijk gedaan. Het gaat dan om de ‘niet vrij
toegankelijke zorg’ die specialistisch is, zoals bijvoorbeeld de Geestelijke Gezondheidszorg.

De toegang tot de hulp en de vrij toegankelijke zorg worden per gemeente georganiseerd. Met
‘toegang’ wordt de weg van vraag tot het bieden van hulp bedoeld. ‘Vrij toegankelijke zorg’ is de zorg
die voor een brede groep kinderen en ouders beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld een cursus voor
kinderen van wie ouders gescheiden zijn.

Om de overgang van het oude jeugdzorgstelsel naar de nieuwe manier van werken zo goed mogelijk
te laten verlopen is er in de Jeugdwet een overgangsregeling opgenomen. Dit zorgt voor continuïteit
van de zorg. Deze regeling houdt in dat cliënten de hulp die zij nu ontvangen ook krijgen na 1 januari
2015, tot uiterlijk 31 december 2015, afhankelijk van de datum waarop de indicatie afloopt.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft! In onze gemeente kunnen ouders en kinderen via het
Centrum voor Jeugd en Gezin toegang krijgen tot alle vormen van jeugdhulp. Ook professionals
kunnen daar met hun vragen terecht. Net als voorheen is het CJG ook de plek waar kleine vragen
kunnen worden gesteld. We roepen u op om tijdig te komen met uw zorgen. Juist dan kan
ondersteuning voorkomen dat de problemen groot worden en er zware zorg moet worden ingezet.

Wie werken er in het CJG?
In het CJG werken jeugdprofessionals (werknaam was: JOOP). Dit zijn medewerkers die voorheen
werkten als bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werker, jeugdpreventiemedewerker of medewerker
van de toegang van Bureau Jeugdzorg. Deze medewerkers bieden hulp aan ouders en kinderen tot de
situatie onveilig wordt en ouders niet meewerken òf als er een diagnose is. Ook de medewerkers van
de jeugdgezondheidszorg (JGZ), in dienst bij Thuiszorg West-Brabant en de GGD West-Brabant,
maken deel uit van het CJG-team. Zij kennen ouders en kinderen vanaf de geboorte en hebben een
grote rol in het preventieve jeugdbeleid. Zij aan zij gaan ze werken met de jeugdprofessionals, om zo
preventie en jeugdhulp in samenhang aan te bieden aan ouders en kinderen, maar ook aan
(voor)scholen en huisartsen. De werkwijze van de jeugdprofessionals is het ondersteunen van ouders
en kinderen, betrekken van het sociale netwerk, samenwerken met school, kinderopvang, huisartsen
en andere personen die werken met ouders en kinderen. Er wordt altijd samen met ouders en
kinderen opgetrokken. Per gezin is er één plan en één aanspreekpunt, soms betekent dit dat er door
de jeugdprofessional contact wordt gelegd met een consulent van de Wmo, de wijkzuster of een
maatschappelijk werker.

De Jeugdprofessionals zijn in dienst bij de organisatie SPRING, maar werken in het CJG-team Moerdijk
onder de aansturing van de coördinator Annemiek Jacobs.

Als er zwaardere zorg nodig is
Als de hulp door de jeugdprofessional niet toereikend is dan kan hij of zij zwaardere hulp inzetten
(indicatie). Eerst gebeurde dit door Bureau Jeugdzorg, maar deze toegang houdt op met bestaan. De
jeugdprofessional gebruikt hiervoor de jeugdhulpcatalogus. Dat is een catalogus (in ontwikkeling)
waarin 14 profielen zijn opgenomen, voorbeeld ‘jeugdigen met een diagnostische vraag’, ‘jeugdigen
met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren’, ‘jeugdigen met gedrags- en emotionele
problemen van ouders met problemen door migratie’ en ‘jeugdigen met ernstige enkelvoudige
dyslexie’. Als een kind of jongere past in het profiel wordt door ouders in samenspraak met de
jeugdprofessional een keuze gemaakt voor wie de hulp gaat bieden. Dat kan door een grote
zorgaanbieder, maar er zijn ook vele kleine zorgaanbieders. Op www.voordejeugdwestbrabantwest.nl
komt een lijst met alle gecontracteerde aanbieders van hulp.

Niet alleen de jeugdprofessionals kunnen doorverwijzen naar zwaardere zorg, ook de huisarts,
jeugdarts en de kinderarts kunnen dit doen. Ook hiervoor geldt dat de basis daarvoor de
jeugdhulpcatalogus is en dat hulp door gecontracteerde aanbieders kan worden ingezet. Het heeft
onze voorkeur dat deze doorverwijzingen in overleg met de jeugdprofessionals van het CJG worden
gedaan, maar de artsen zijn daar niet toe verplicht.

Als het niet veilig is
Alle organisaties werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
(www.meldcode.nl). Bij zorgen kan er altijd contact worden opgenomen met het CJG. De
jeugdprofessional kan een casus meenemen naar het wekelijks overleg in het Veiligheidshuis in
Bergen op Zoom. Daar wordt advies gevraagd of besloten dat er onderzoek nodig is door de Raad
voor de Kinderbescherming (RvK).
Zowel burgers als professionals kunnen, bij grote zorgen over de situatie waarin het kind zich bevindt,
een zorgmelding doen. Dit kan bij Veilig Thuis West-Brabant via 0900-126 26 26.
Als er crisis is wordt er contact opgenomen met Spoedeisende Zorg Jeugd, dat is een 24 uurs dienst
bij Bureau Jeugdzorg via 088-0666 999.

Koppels van JGZ en jeugdprofessionals
Het is belangrijk dat professionals weten wie ze waarvoor moeten benaderen. In het CJG werken we
daarom zoveel mogelijk met tweetallen, de zogenaamde ‘CJG-koppels’. Een koppel bestaat uit een
JGZ-medewerker en een jeugdprofessional. Elke school, voorschoolse voorziening en huisarts krijgt te
horen wie het CJG-koppel gaan vormen. Dit tweetal is regelmatig op locatie en is eerste
aanspreekpunt. Maar als deze personen niet bereikbaar zijn kan er met hun collega’s van het CJG
contact worden gelegd. Uiterlijk 1 februari 2015 zijn de koppels bekend en wordt u daarover
geïnformeerd. Wij streven ernaar om dit in de eerste werkweek van januari op orde te hebben, maar
hebben op dit moment (19 dec) nog niet alle namen van de jeugdprofessionals.

Het CJG aanbod blijft bestaan!
Er zijn grote veranderingen, maar gelukkig blijft het huidige aanbod bestaan. Dat betekent dat er
lichte hulp wordt geboden op basis van de methodiek Triple P, training Sociale Vaardigheid, training
Rots en Water, cursus Kind in Echtscheidingssituatie (KIES), B-Eat-it! en diverse workshops.

Bereikbaarheid
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is te bereiken op de volgende manieren:
-

telefoon via 0800-6816816 en 14 0168

-

mail info@cjgmoerdijk.nl

-

inloopspreekuren op 5 locaties

-

www.moerdijk.nl / www.cjgmoerdijk.nl

-

de jeugdprofessionals nu nog via 0800-6816816 / info@cjgmoerdijk.nl

-

de coördinator Annemiek Jacobs via 06-13358690 / annemiek.jacobs@moerdijk.nl

U heeft het gelezen, er staat een hoop te gebeuren! Samengevat: het CJG blijft, ontwikkelt zich door
en is na 1 januari 2015 voor alle ouders, jeugdigen en professionals in de gemeente Moerdijk de
plek voor kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien!

We wensen u fijne feestdagen en een goed 2015!
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