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Achtergrond 
 
 
Aanleiding 
In 2011 moet Tynaarlo een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben. Ouders, kinderen, jongeren 
tot 23 jaar en professionals kunnen bij het CJG terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het 
CJG moeten laagdrempelig zijn en een herkenbaar inlooppunt vormen in de gemeente/buurt. Het 
CJG houdt zich bezig met preventie, signalering, advisering, ondersteuning en lichte hulp. Daarnaast 
heeft een CJG bij zwaardere problemen of een meer ingewikkelde hulpvraag coördinerende taken. 
Naast dit ‘basismodel’ kan elke gemeente het centrum naar eigen inzicht verder op maat maken en 
het dienstenpakket verder uitbreiden. 
 
Vormgeving van het CJG in Tynaarlo 
Het CJG Tynaarlo moet: 
1. een inlooppunt voor informatie en advies zijn 
2. Een opvoed- en opgroeipraktijk zijn 
3. Een sluitende aanpak bieden 
 
Het CJG bestaat uit de bundeling van Jeugdgezondheidszorg, Wmo-functies, schakel met het Bureau 
Jeugdzorg en een schakel met de Zorg- en Adviesteams. 
 
Fasering en stand van zaken in Tynaarlo 
Op dit moment zijn de vraag- en probleemstellingen opgesteld en vraag en aanbod geïnventariseerd 
en in kaart gebracht. In 2010 wordt het bedrijfsplan ontwikkeld. Hiertoe behoren het 
samenwerkingsvoorstel en dit communicatieplan. Daarnaast wordt het project overgedragen aan de 
procesregisseur CJG en aan het eind van het jaar wordt het proces zoals het tot dat moment is 
verlopen geëvalueerd. De daadwerkelijke start van het Centrum voor Jeugd en Gezin Tynaarlo staat 
gepland voor de tweede helft van 2010. 

Positief Opvoeden Drenthe 
Positief Opvoeden Drenthe (POD) is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het is een 
gevarieerd ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Een 
positieve opvoeding helpt kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ze later in hun leven nodig 
hebben.  
 
POD is een afgeleide van Triple P. Dit is ontwikkeld door de psycholoog professor M. Sanders en het 
team van het Parenting and Family Support Centre van de universiteit van Queensland (Australië). 
Het programma is gebaseerd op vele jaren wetenschappelijk onderzoek en ervaring in de begeleiding 
van gezinnen. Alle teksten die in de campagne worden gebruikt, zijn ‘POD proof’. 
 
Fasering communicatieplan 
In dit plan wordt een verdeling gemaakt in twee fases: 

Fase I:   communicatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin tot aan de opening. Voor het 
startmoment is een apart plan toegevoegd. 

Fase II:  communicatie tijdens de implementatiefase van het Centrum voor Jeugd en Gezin na 
het startmoment 
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Fase I  - Communicatie tijdens ontwikkeling van het CJG inclusief startmoment 
 
 
Doelstelling en voortgang 
Tijdens de eerste stappen die gezet zijn in de richting van het CJG in Tynaarlo is er naar gestreefd 
zoveel mogelijk relevante partijen te betrekken bij de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Missie, visie, uitgangspunten en de probleemstelling vastgesteld. Direct daarna is er geïnventariseerd 
wie er vanuit diverse professionele invalshoeken betrokken zijn. Deze partijen zijn uitgenodigd voor 
de CJG werkplaats. Hier werden alle partijen daadwerkelijk aan het werk gezet. ‘Voortbouwen op wat 
er is en niet weggooien wat al goed is’. ‘Let op de belevingswereld van verschillende doelgroepen’. 
‘Een plan voor ieder gezin/kind/ouder’. Een aantal uitkomsten waar we mee aan de slag konden. De 
werkplaats CJG heeft partijen dichter bij elkaar gebracht en eraan bijdragen dat partijen zich bewust 
worden van het belang van een CJG en hun rol daarin. Bovendien legt de bijeenkomst de basis voor 
een goede samenwerking in de toekomst tussen de partners die in het CJG hun plek zullen vinden. 
 
Ook ouders/opvoeders, kinderen en jongeren moeten in deze fase geïnformeerd worden over de 
plannen en (waar mogelijk) betrokken worden bij de vorming van het CJG. In april wordt er daarom 
een debat georganiseerd voor jongeren die op het Zernike College in Zuidlaren naar school gaan. 
Later volgt ook het AOC Terra in Eelde. Middels een vooraf gehouden enquête en de uitkomsten van 
het debat is het de bedoeling jongeren te informeren over het CJG, maar nog veel belangrijker: we 
komen te weten wat er leeft onder jongeren met betrekking tot het opgroeien in Tynaarlo. 
 
De doelgroep ouders proberen we te bereiken via de basisscholen. Het eerste contact is daarvoor al 
in 2009 gelegd.  Tot slot zijn ook de gemeenteraad en de Wmo-adviesraad op de hoogte gebracht 
van het CJG en de voortgang. 
 
Communicatiestrategie 
De betrokken organisaties en mensen zijn al vroeg betrokken bij de vorming van een CJG. Een goed 
voorbeeld hiervan is de werkplaats CJG die vorig jaar is gehouden. Hierdoor creëer je betrokkenheid 
en enthousiasme. Professionele partijen moeten het gevoel krijgen dat het centrum ook van hen is 
zodat ook zij zich er medeverantwoordelijk voor voelen. Het bevordert daarnaast ook een goede 
samenwerking in de toekomst. (Kern)partners vormen potentieel een belangrijk en krachtig 
communicatiekanaal naar ouders en kinderen toe. 
 
Wanneer we willen aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers (ouders/opvoeders, 
kinderen en jongeren), dan zal je ook hen vanaf de ontwikkelfase moeten laten participeren. Ouders 
kunnen aangeven wat bij hen past, wat voor hen werkt en wat niet. Het is nodig ouders bij de 
ontwikkeling te betrekken, mee te laten denken en hen te informeren over alles wat wordt ontwikkeld. 
Zo ook de jeugdigen. Wat willen zij met het nieuwe CJG? Door deze werkwijze bereik je dat ouders 
en jongeren in de toekomst gemakkelijker een CJG binnenstappen. Ouders en andere opvoeders 
proberen we via de basisscholen te bereiken, jongeren via het jongerendebat en een speciaal daarop 
gericht thema lesprogramma op de middelbare school. 
 
Meedenkers en -praters zijn vervolgens niet te onderschatten ‘ambassadeurs’ voor het CJG. In de 
aanloop naar de daadwerkelijke oprichting van het CJG moet met zorg omgegaan worden met 
mensen die meedenken. Wat gebeurt er met hun adviezen? Er moet wederzijds vertrouwen worden 
opgebouwd. 

Doelgroep 
Intern  College van B&W, (betrokken) medewerkers, raadsleden 
Extern  

a)  ouders en andere opvoeders, kinderen en jongeren 
 b) CJG-partners 

c) Professionals binnen en buiten het CJG  
d) inwoners en organisaties gevestigd in de gemeente 
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De pers wordt in dit communicatieplan gezien als communicatiemiddel (zie hieronder) en niet als 
aparte doelgroep. 
 
Herkenbaar logo 
Het CJG moet gezien worden als een autonoom centrum waar alle partijen die iets te maken hebben 
met de doelgroepen met elkaar samenwerken. Wij hebben het landelijke logo genomen en de 
ondertitel Tynaarlo meegegeven. Zo is het CJG voor iedereen in één oogopslag herkenbaar. 
 
 
Communicatiemiddelen 
 
Intern 
 
Intranet  
Hier rapporteren we de voortgang van het project en proberen we de interne discussie aan te 
zwengelen.  
Doelgroep: college van B&W, medewerkers 
 
Diverse overlegvormen 
Aansluiten bij bestaand overleg is een slimme manier om collega’s, commissieleden, raadsleden en 
het college op de hoogte te stellen van ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is de presentatie aan 
de Wmo-raad tijdens hun vergadering begin maart. Met een presentatie in het afdelingsoverleg van 
relevante afdelingen zoals Beleid & Projecten, BJC en Publiekszaken bereik je precies die 
medewerkers die belangrijk zijn voor het CJG. Tot slot wordt er op termijn een presentatie gehouden 
tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad. 
Doelgroep: college- en raadsleden, medewerkers, adviesraden 
  
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief wordt zowel intern als extern ingezet. Geïnteresseerden blijven hierdoor op de hoogte 
en hoeven geen moeite te doen om zelf informatie te vinden. Voorbeelden van onderwerpen zijn 
informatie over de voortgang, aankondigingen, verslagen en foto’s van relevante vergaderingen en 
bijeenkomsten, interviews met jongeren en hun ouders, deskundigen uit betrokken organisaties, 
leerkrachten e.d.. De eerste nieuwsbrief is in januari 2010 verschenen. 
Interne doelgroep: college- en raadsleden, medewerkers. De nieuwsbrief wordt ook in dezelfde vorm 
extern verspreid. Zie voor de doelgroepen de vermelding hieronder. 
 
Personeelsblad 
Het onderwerp CJG Tynaarlo wordt aangedragen bij de redactie van InZicht. Het personeelsblad is bij 
uitstek geschikt om mensen op niet dwingende wijze te interesseren voor het werk van hun collega’s. 
Doelgroep: medewerkers 
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Extern 
 
Werkplaats CJG -partners 
Reeds uitgevoerd 
Doelgroep: CJG-partners 
 
Nieuwsbrief  
Direct betrokkenen en geïnteresseerden langs de zijlijn kunnen door een nieuwsbrief op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen, de planning, belangrijke beslismomenten en bijeenkomsten. De eerste 
nieuwsbrief is reeds uitgegeven. Deze nieuwsbrief wordt ook intern gebruikt. 
Doelgroep: ouders en kinderen, CJG-partners, professionals binnen en buiten het CJG (zie ook onder 
interne communicatiemiddelen) 
 
Website  
Het is van belang vrij snel de CJG website in de lucht te hebben. Zo kunnen al vroeg alle uitingen 
naar buiten toe vermeld worden op het toekomstige portaal. Voorwaarde is dat de website actueel 
blijft en geregeld nieuwe informatie bevat. Oproepen voor deelname aan bijeenkomsten en andere 
belangrijke berichten blijven, ook wanneer er een aparte CJG website is, bij voorkeur prominent op de 
openingspagina van de gemeente staan. 
Doelgroep: ouders en kinderen, kernpartners, mogelijke partners, bewoners (alle externe 
doelgroepen) 
 
Bijeenkomst(en) voor jongeren en kinderen 
In het jongerendebat dat hierboven al beschreven staat wordt aan de hand van stellingen 
gediscussieerd. Dit debat vindt in april plaats. 
Doelgroep: jongeren en kinderen 
 
Persberichten 
Persberichten zorgen er voor dat inwoners via verschillende kanalen op de hoogte worden gehouden 
van de laatste ontwikkelingen en van belangrijke momenten (bijvoorbeeld het debat, het live gaan van 
het digitale CJG en andere belangrijke mijlpalen). 
Doelgroep: alle externe doelgroepen 
 
Persbijeenkomst(en) 
Er kan een moment worden gepland waarvoor de lokale pers wordt uitgenodigd. Hier kunnen wij ze  
extra informeren over de achtergronden, doelstellingen, planning en werkwijze. Hoe meer mensen 
van het bestaan van een CJG weten, hoe gemakkelijker zij in de toekomst de weg ernaartoe zullen 
vinden. 
Doelgroep: alle externe doelgroepen 
 
Gemeentepagina in de lokale krant 
Het is belangrijk regelmatig over het CJG te berichten op de gemeentepagina. Deze is ook integraal 
in te zien op de gemeentelijke website. 
Doelgroep: alle externe doelgroepen 
 
Posters en flyers 
Op plekken waar jongeren en hun ouders komen, kunnen posters worden opgehangen om de 
naamsbekendheid van het CJG te vergroten en op te roepen mee te denken over het CJG. 
Verspreiden van flyers heeft dezelfde functie. Deze communicatiemiddelen moeten overigens als 
aanvulling gezien worden op andere communicatiemiddelen, en volstaan niet om jongeren/kinderen 
daadwerkelijk te mobiliseren.  
Doelgroep: ouders en jongeren/kinderen 
 
Herkenbaarheid toekomstige partners 
De partners die na het startmoment deel uit gaan maken van de zorgketen worden benaderd om het 
Logo van het CJG Tynaarlo, met als ondertitel ‘partner van het CJG’ te gaan gebruiken in hun 
communicatie. Dat kan door middel van logogebruik in persberichten, stickers en borden bij de 
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fysieke locaties en banners op de websites van de betrokken partijen. Het is belangrijk uit te stralen 
dat deze belangrijke partijen deel uitmaken van het CJG en hun naam er aan verbinden. 
Doelgroep: alle externe doelgroepen 
 
 
Opening CJG 
Voor het startmoment van het CJG is hieronder een beknopt communicatieplan toegevoegd. 
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Startmoment CJG 
 
 
Het is zover, het CJG gaat daadwerkelijk van start. Dit moet gevierd worden. Doelstelling? Veel 
ruchtbaarheid geven aan het CJG, vooral onder de doelgroepen ouders en kinderen. Maar ook de 
mensen daaromheen: partners zoals jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, GGD en andere 
professionals in en om het CJG. Vanzelfsprekend behoren ook de organisaties die onderdeel 
uitmaken van het CJG tot de genodigden. 
 
Doelgroep 
 
Intern  College van B&W, (betrokken) medewerkers, raadsleden 
 
Extern  
Primair:  a)   ouders en andere opvoeders 

b)   kinderen en jongeren tot 23 jaar 
  c)   meedenkers van het eerste uur  
Secondair: a) CJG-partners 

b) inwoners van de gemeente 
c) professionals in en om het CJG 

 
Communicatiedoelstelling 
Het doel is om met het startmoment veel aandacht te genereren voor het CJG en zoveel mogelijk 
mensen bekend te maken met het CJG. In eerste instantie moet het CJG bekend zijn bij de primaire 
doelgroep: ouders, opvoeders, kinderen en jongeren. Belangrijk is dat de doelgroep op de hoogte is 
van de dienstverlening van het centrum en dat zij weten waar zij het kunnen vinden. Daarnaast is het 
startmoment vanzelfsprekend ook een goede gelegenheid mensen en organisaties die hebben 
bijgedragen aan de ontwikkeling van het CJG in het zonnetje te zetten en te bedanken. 
 
Communicatiestrategie 
Bij het startmoment van het CJG kan zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de meedenkers 
en professionele partners om de primaire doelgroep van ouders en kinderen te bereiken. Is in de 
voorgaande fase geïnvesteerd in het creëren van commitment en enthousiasme, dan werpt dat nu 
zijn vruchten af. Meedenkers en professionals kunnen ingezet worden als communicatiekanaal naar 
ouders en kinderen. Daarnaast kan ‘brede’ communicatie ervoor zorgen dat de naamsbekendheid 
van het CJG overall vergroot wordt, onder een grotere doelgroep. Wil je daadwerkelijk het CJG 
laagdrempelig maken, zorg er dan voor dat ook de opening laagdrempelig is bijvoorbeeld door een 
inloopmiddag te organiseren, naast een meer formeel onderdeel van het startmoment, het 
‘lintjesdoorknipmoment’. Ook kan gedacht worden aan ‘lokkertjes’ als een gratis boek voor kinderen, 
een wedstrijd of een ander voordeeltje die extra mensen trekken. 
 
Programma startmoment 
Om ervoor te zorgen dat alle doelgroepen zich welkom en op hun gemak voelen, is een programma 
toegesneden op de doelgroepen van belang. Zo kan gedacht worden aan een formeel deel waar 
mensen en organisaties die actief hebben geholpen het CJG vorm te geven bedankt kunnen worden. 
Tijdens dit formele deel kan ook de officiële openingshandeling plaatsvinden, waarbij de pers 
aanwezig is. 
Een informeler deel waarin ook activiteiten voor kinderen of jongeren georganiseerd worden, zorgt 
voor een lage drempel. Dit geeft ouders en andere opvoeders de mogelijkheid zich vrijblijvend te laten 
voorlichten over de dienstverlening van het CJG.  
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Communicatiemiddelen 
 
Posters 
Een algemene uitnodiging om een kijkje te komen nemen in het nieuwe CJG  
Doelgroep: alle interne en externe doelgroepen 
 
Persoonlijke uitnodiging 
Partners, meedenkers en sleutelfiguren die van belang zijn voor het goed functioneren van het CJG 
zoals wethouders, raadsleden en medewerkers van de gemeente krijgen een persoonlijke 
uitnodiging, om de persoonlijke relatie te koesteren en in stand te houden. 
Doelgroep: meedenkers, CJG-partners, professionals in en om het CJG en andere sleutelfiguren die 
van belang kunnen zijn voor het functioneren van het CJG 
 
Gemeentepagina 
Een algemene uitnodiging op de gemeentepagina in de lokale krant om tijdens de 
openingsfestiviteiten binnen te komen lopen. Achteraf volgt verslag van het startmoment op de 
gemeentepagina. Vanzelfsprekend is het van belang deze informatie ook op de gemeentelijke 
website toegankelijk te maken en op de website van het CJG. Vermeld bij elk bericht steeds beknopt 
wat het CJG doet. 
Doelgroep: alle doelgroepen 
 
Persuitnodiging 
Hoe meer pers er aanwezig is, hoe meer aandacht er voor het CJG zal zijn in de media. Nodig de 
pers uit voor het startmoment en zorg voor een formeel ‘fotografeerbaar’ en liefst origineel 
startmoment.  
 
Website 
Als de website van het CJG online is, kan een aankondiging van het startmoment geplaatst worden. 
Een aankondiging op de website van de gemeente kan natuurlijk ook niet ontbreken. Na het 
startmoment kunnen een verslag van het startmoment en foto’s op de site gezet worden. Zorg 
geregeld voor nieuws op de website, zodat de site dynamisch blijft en bezoekers blijft trekken.  
Doelgroep: alle interne en externe doelgroepen 
 
Gadgets 
Voor het vergroten van de naamsbekendheid is een gadget goed bruikbaar. Het is eerder een 
extraatje, dan een noodzakelijk communicatiemiddel. Te denken valt aan petjes, mapjes, 
schrijfblokjes, strandballen, e.d. 
Doelgroep: ouders en andere opvoeders, kinderen en jongeren tot 23 jaar, meedenkers van het 
eerste uur (externe primaire doelgroep) 
 
Brochure of andere gemakkelijk te verspreiden informatiedrager 
Zorg dat er een algemene CJG-brochure klaar is om tijdens het startmoment uit te delen. 
Doelgroep: extern primair 
 
Nieuwsbrief  
Kondig het startmoment aan in de nieuwsbrief en vermeld het programma. Geef aan wie de 
genodigden zijn. 
Doelgroep: alle interne en externe doelgroepen 
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Fase II - Communicatie tijdens de beginfase van het CJG na het startmoment 
 
 
Communicatiedoelstelling 
Het streven is ouders, opvoeders, kinderen en professionals bekend te maken met het bestaan van 
een CJG, wat het te bieden heeft en wanneer en waar je het kunt bezoeken. Wanneer in fase I is 
geïnvesteerd in goede communicatie en samenwerking, zal dat in deze fase zeker zijn vruchten 
afwerpen. In deze implementatiefase moet het CJG zijn naamsbekendheid vergroten en duidelijk 
maken waar het voor staat.  
 
Doelgroepen 
 
Intern  College van B&W, (betrokken) medewerkers, raadsleden 
 
Extern  
 a)   ouders en andere opvoeders 

b)   kinderen en jongeren tot 23 jaar 
         c) meedenkers van het eerste uur (bijvoorbeeld professionals, opvoeders,  
  jongeren) 

 d) CJG-partners 
 e) overige professionals in en om het CJG 

f) inwoners en organisaties gevestigd in de gemeente 
 
 
Communicatiestrategie 
De professionals en andere instanties (politie, scholen e.a.) die betrokken waren bij de ontwikkeling 
van het CJG komen in het Ketenoverleg te zitten als spil van het CJG. Zij vormen een waardevolle 
link naar ouders/opvoeders en kinderen/jongeren. Er zal dan ook geïnvesteerd moeten worden in de 
communicatie naar de deelnemers van het ketenoverleg. Zij moeten zich bewust zijn van hun 
ambassadeurs- en doorverwijsfunctie. Hierbij is het van belang dat zij optimaal gefaciliteerd worden. 
Dit kan door hen te voorzien van breed in te zetten communicatiemiddelen (bijvoorbeeld brochures).  
 
Zorg ook dat de CJG-partners op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het CJG om 
betrokkenheid te behouden. Goede communicatielijnen zijn noodzakelijk. Middelen die hierbij ingezet 
kunnen worden, staan hieronder vermeld. Kortom, meedenkers van het eerste uur moeten zoveel 
mogelijk ‘gekoesterd’ worden. Hun blijvende commitment en enthousiasme kunnen veel betekenen 
voor het welslagen van een CJG.  
 
Omdat de naam van het CJG in dit stadium nog gevestigd moet worden, is het van belang geregeld 
te communiceren over activiteiten, behaalde successen en over hetgeen het CJG wel en niet te 
bieden heeft (verwachtingenmanagement). 
 
Communicatiemiddelen 
 
Brochure of andere gemakkelijk te verspreiden informatiedrager 
Een brochure moet de basisinformatie bevatten over het CJG: Wat is het? Wat is er te halen? Voor 
wie is het? Waar is het? Wat zijn de openingstijden? Wat kost het? 
Een dergelijke brochure is handig uit te delen door professionals in hun praktijk, op scholen, door 
politie, door GGZ, GGD en andere relevante organisaties en ‘ambassadeurs’ (zie hierboven). Ook 
kan de brochure op bibliotheken, in wachtkamers, op het gemeentehuis neergelegd worden.  
Een brochure is ook goed bruikbaar tijdens evenementen, beurzen of andere activiteiten voor 
jongeren en ouders.  
Om het communicatiemiddel meer aan te laten sluiten bij de doelgroepen, is het belangrijk deze zo 
veel mogelijk op maat te maken. De ‘look and feel’ en de tone of voice van een communicatiemiddel 
gericht op jongeren kinderen is anders dan die voor ouders of professionals.  
 
Doelgroep: ouders en andere opvoeders, kinderen, jongeren en professionals 
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Website  
Wanneer in de ontwikkelfase van het CJG de website is gelanceerd (zie fase I), dan is dat in dit 
stadium een voordeel. Wanneer de website in alle uitingen wordt vermeld, kunnen mensen zich snel 
en goed informeren. Het is een laagdrempelig medium voor de doelgroep. De site moet minimaal de 
mogelijkheid bieden vragen te stellen via mail.  
Doelgroep: ouders en andere opvoeders, kinderen en jongeren 
 
Gemeentepagina 
Geregelde berichtgeving in de Oostermoer Noordenveld. Bijvoorbeeld informatie over openingstijden, 
dienstverlening en tarieven, nieuws, nieuwe activiteiten en bijeenkomsten. Vanzelfsprekend is het van 
belang deze informatie ook op de gemeentelijke website en /of CJG website toegankelijk te maken. 
Doelgroep: ouders en andere opvoeders, kinderen, jongeren, professionals en overige inwoners 
gemeente 
 
Persberichten 
Nieuws over of aankondigingen van bijeenkomsten bij het CJG kunnen via persberichten naar buiten 
gebracht worden. Nadeel is dat je nooit weet of een redactie het bericht plaatst. Voor belangrijke 
informatie waarvan bepaalde doelgroepen op de hoogte moeten zijn, is dit dus geen geëigend middel.  
Doelgroep: ouders en andere opvoeders, kinderen, jongeren, professionals en overige inwoners 
gemeente 
 
Nieuwsbrief  
Vooral in de beginfase van het bestaan van het CJG moeten we doorgaan met de nieuwsbrief. Het is 
een directe lijn met direct betrokkenen en geïnteresseerden. Op het moment dat het CJG zelf een 
communicatieplan ontwikkelt, kan de effectiviteit van de nieuwsbrief beoordeeld worden en besloten 
worden om ermee door te gaan of niet. 
Doelgroep: alle interne en externe doelgroepen 
 
Voorlichting scholen, jeugdcentra, verenigingen 
Het ontwikkelen van activiteiten voor scholen, jeugdcentra en verenigingen, vergroot de 
naamsbekendheid en verlaagt de drempel voor kinderen en jeugdigen. De activiteiten vinden dan bij 
voorkeur plaats in het CJG, om zo de onbekendheid met het CJG te verkleinen en de drempel te 
verlagen.  
Doelgroep: kinderen en jongeren 
 
Voorlichtingsbijeenkomsten 
Tijdens bijeenkomsten over specifieke thema’s (bedplassen, drugs, agressie onder pubers e.d.) 
kunnen ouders op ‘laagdrempelige’ wijze informatie vergaren. Deze bijeenkomsten zouden geregeld 
moeten plaatsvinden en aangekondigd worden op de gemeentepagina, in een agenda op de website 
van de gemeente en het CJG. 
Doelgroep: ouders en andere opvoeders, professionals, CJG-partners 
 
Herkenbaarheid  partners 
De partners die na het startmoment deel uitmaken van de zorgketen maken vanaf nu consequent 
gebruik van het logo van het CJG Tynaarlo, met als ondertitel ‘partner van het CJG’ in hun 
communicatie. Te denken valt aan logogebruik in persberichten; stickers en borden bij de fysieke 
locaties en banners op de websites van de betrokken partijen. Het is belangrijk uit te stralen dat deze 
belangrijke partijen deel uitmaken van het CJG en hun naam er aan verbinden. 
Doelgroep: alle externe doelgroepen 
 


