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Samenvatting  
 
Bij de gemeente ligt de verantwoordelijkheid om vorm en inhoud aan het CJG te geven en per 2011 
minimaal één fysiek CJG te hebben gerealiseerd. Er is een startnotitie CJG Tynaarlo “Van Jeugdpunt 
naar CJG” opgesteld. Deze notitie is in januari 2009 vastgesteld.  
Het landelijk basismodel CJG vormt het wettelijk kader op basis waarvan het CJG in Tynaarlo 
ontwikkeld moet worden. 
In dit plan wordt het CJG Tynaarlo uitgewerkt met inachtneming van het lokale en het landelijke kader. 
Dit ontwikkelingsplan wordt voorgelegd aan het College van B&W en de Raad voor instemming.  
 
Het CJG Tynaarlo is ontwikkeld als een netwerkorganisatie. Het begrip Centrum Jeugd en Gezin kan 
de indruk wekken dat een ‘centrum’ dus een gebouw moet worden ontwikkeld, terwijl de essentie van 
de CJG ontwikkeling is te zorgen voor een sluitende aanpak. Het CJG Tynaarlo gaat met alle 
betrokken partners een sluitende aanpak en een efficiënte signalering, advisering en inzet van hulp tot 
stand brengen. Met als doel; 1 gezin, 1 kind, 1 plan! In dit ontwikkelingsplan is gekozen voor een 
pragmatische uitwerking, de kwaliteit van de inhoud staat centraal en niet de fysieke vorm.  
Het CJG Tynaarlo heeft als motto: “Opvoeden en opgroeien daar praat je over”. 
 
De bestaande taken en functies van de kernpartners CJG worden gekoppeld aan de CJG 
netwerkorganisatie. In het CJG Tynaarlo participeren de volgende kernpartners; de 
jeugdgezondheidszorg partners (Icare en GGD), Bureau Jeugdzorg, Noordermaat met het 
schoolmaatschappelijk werk en de Jeugdhulpverlening en Trias (jongerenwerk). Met deze 
kernpartners wordt een convenant afgesloten om de taken en verantwoordelijkheden vast te leggen 
 
Het fysieke CJG loket is afgestemd op de verschillende doelgroepen en sluit aan bij bestaande en 
natuurlijke toegangen.  
doelgroep wie Fysiek loket 
algemeen Professionals, buren, politie etc. WMO loket gemeentehuis 
ouders Ouders met kinderen van -9 

maanden tot 23 jaar. 
Consultatiebureau (bestaande 
locaties in de drie kernen) 

jongeren Alle kinderen; maar speciaal  
12 +  

Jongerenaccommodatie 
(bestaande locaties in de drie 
kernen) 

 
 
Er wordt een kernteam CJG ingericht. Dit functioneert als de back office van het CJG en de leden van 
dit kernteam adviseren en ondersteunen partners in het fysieke loket, in de vindplaatsen (zoals 
scholen en voorschoolse voorzieningen) en zijn verantwoordelijk voor een sluitende aanpak. 
In Tynaarlo werken partners al goed samen in het huidige netwerk. Om de ontwikkelde samenwerking 
en de signaleringsfunctie te behouden schuiven de netwerkpartners elke 4 weken aan bij het 
Kernteam CJG. Een voorbeeld van deze signaleringsfunctie: de jeugd die buiten de gemeente naar 
school gaat wordt niet via de scholen in Tynaarlo in het Kernteam CJG gebracht. De 
leerplichtambtenaren lijken het meeste zicht te hebben op deze jongeren. 
 
Tot en met 2011 zijn geoormerkte middelen voor het CJG opgenomen in de Brede Doeluitkering. Na 
2011 wordt dit (naar verwachting) toegevoegd aan de Algemene Middelen van de gemeente. Om het 
CJG Tynaarlo krachtig te ontwikkelen en kans te geven een lokaal begrip te worden, is het nodig dat 
er structureel geïnvesteerd wordt in het CJG Tynaarlo.  
 
De verbinding met de zorgstructuur van het primair onderwijs wordt in een aparte werkgroep 
uitgewerkt. De verbinding met het voortgezet onderwijs is geregeld via de kernfunctionaris CJG. Het 
CJG wordt aangesloten op de ingerichte structuur van het Zorg Advies Team (ZAT) dat beide VO 
scholen al hebben ingericht.  
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Inleiding  
 
Naar aanleiding van het startdocument is het voorliggende uitvoeringsdocument gemaakt. Hier is 
vanaf de zomer 2009 aan gewerkt en veel partijen, in het bijzonder de kernpartners van het CJG, zijn 
bij de ontwikkeling betrokken. Met nieuwsbrieven zijn professionals, scholen, voorschoolse 
voorzieningen, huisartsen, verloskundigen en sportverenigingen op de hoogte gehouden van het CJG 
Tynaarlo in wording. Er is in de gemeente al veel geïnvesteerd in netwerkafstemming en in 
samenwerking. Bij de uitwerking van het CJG is aangesloten bij wat is ontwikkeld. De opzet van het 
CJG Tynaarlo is een groeimodel. Dat betekent dat het CJG zoals dat uiterlijk per 1 januari 2011 zal 
zijn vormgegeven niet per definitie een eindplaatje is.  
 
Als input voor het uitvoeringsplan is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

- Startnotitie Centrum voor jeugd en gezin (2009); 
- WMO Kadernota ‘Kansrijk leven’ (2008) 
- Drents Ketenmodel(2009); 
- Gereedschapskist Centrum Jeugd en Gezin (ministerie 2007-2009); 
- Professionals en CJG (ministerie Jeugd en Gezin). 
- Internet: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/centrum-voor-jeugd-en-gezin-cjg 

 
 
 
Leeswijzer  
In dit ontwikkelingsplan is de CJG organisatie beschreven. Voor concretisering wordt naar de bijlagen 
verwezen. De opdracht aan de gemeente en het landelijk kader is vermeld in Hoofdstuk 1. 
Vervolgens wordt in Hoofdstuk 2 stilgestaan bij de missie, visie, de doelen en het lokale kader op 
basis waarvan het CJG is vormgegeven.  
De concrete uitwerking van het CJG wordt in Hoofdstuk 3 en 4 toegelicht. Aan de verschillende fases 
en activiteiten in de ontwikkeling van het CJG, wordt in hoofdstuk 5 aandacht besteed.  
De volgende bijlagen maken deel uit van dit plan: 
Bijlage 1:Schematisch overzicht CJG Tynaarlo 
Bijlage 2: Activiteitenoverzicht 
Bijlage 3: Profielschets Procesregisseur CJG en Profielschets Kernteam CJG 
Bijlage 4: Begrippenkader 
 
Losse bijlagen zijn: 
Bijlage: Drents Ketenmodel (stroomschema van de zorgroute) 
Bijlage: Communicatieplan CJG 
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Hoofdstuk 1. De opdracht aan de gemeente 
 
Bij de gemeente ligt de verantwoordelijkheid om vorm en inhoud aan het CJG te geven en uiterlijk in 
2012 één fysiek CJG te hebben gerealiseerd. Er is een startnotitie CJG Tynaarlo “Van Jeugdpunt naar 
CJG” opgesteld. Deze notitie is in januari 2009 vastgesteld.  
 
Om een versnippering van het lokale jeugdbeleid te voorkomen en meer samenhang aan te brengen 
tussen het jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg ligt bij de gemeenten de opdracht om de taken 
op het gebied van jeugd en zorg zo te organiseren dat deze gebundeld aan kind en ouders worden 
aangeboden. Deze opdracht heeft vorm gekregen in de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin 
(CJG).  
 
Met als centraal doel, volgens het ministerie van Jeugd en Gezin: 
 
 Alle ouders, jeugdigen en kinderen moeten als zij dit willen met alle mogelijke vragen 

over opvoeden en opgroeien én voor hulp terecht kunnen bij een laagdrempelig en 
herkenbaar punt in de buurt. In 2012 moet er een landelijk dekkend netwerk van 
Centra voor Jeugd en Gezin zijn. In iedere gemeente moet tenminste één fysiek 
inlooppunt zijn waar kinderen, jeugdigen en ouders terecht kunnen. 

 Gemeenten moeten sluitende afspraken maken over de totstandkoming van één gezin, 
één plan en over coördinatie van zorg. 

 
Het landelijk basismodel CJG vormt het wettelijk kader voor het CJG dat in Tynaarlo ontwikkeld moet 
worden. Dit model is gebruikt om het al aanwezige aanbod en beleid te toetsen, zodat de bestaande 
basis kan fungeren als vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van het CJG Tynaarlo. 
 
Landelijk basismodel CJG 
In het landelijk basismodel CJG is vastgelegd waaraan moet worden voldaan om de naam CJG te 
mogen gebruiken. Hier zijn de volgende functionele eisen in benoemd:  
A. Uitvoering geven aan het basispakket in de jeugdgezondheidszorg 
B. Uitvoering geven aan de vijf preventieve taken op het gebied van opvoed- en 

opgroeiondersteuning van prestatieveld 2 van de WMO.  
C. Schakel van het CJG met bureau Jeugdzorg 
D. Schakel van het CJG met het onderwijs 
E. Tenminste 1 fysiek inlooppunt 
F. Voldoen aan de eisen van regie en sluitende afspraken zoals die worden neergelegd in de wet op 

de jeugdzorg. 
 
Deze functionele eisen, conform landelijk basismodel CJG, resulteren in een drietal producten: 
1. Een inlooppunt voor informatie en advies FrontOffice) 

Bij de invulling van dit inlooppunt moet vooral gekeken worden naar 
a. de doelmatigheid (voor welke doelgroep en hoe deze te bereiken),  
b. de kwaliteit (professioneel en onafhankelijk)  
c. de klantvriendelijkheid (laagdrempelig, vraaggericht).  

 
2. Een opvoed- en opgroeipraktijk (BackOffice) 

Hierbij gaat het om het (opgeschaalde) takenpakket zoals door de Jeugdgezondheidszorg wordt 
uitgevoerd. Aangevuld met een aantal preventieve functies vanuit prestatieveld 2 van de WMO;  
- signalering  
- toeleiding naar hulp en licht pedagogische hulpverlening.  
Daarnaast moet binnen deze opvoed- en opgroeipraktijk de schakel met bureau Jeugdzorg vorm 
krijgen. 
 

3. Sluitende aanpak (zorgstructuur) 
      Risicojongeren moeten in beeld zijn en waar nodig moet zo snel mogelijk interventie plaatsvinden 
      binnen een sluitende aanpak en vanuit het principe één gezin,één plan. 

Belangrijke aspecten hierbij zijn samenwerking en coördinatie van zorg (afstemmen, bundelen van 
zorg). De schakel met het onderwijs (ZAT= zorgadviesteam) moet hierbinnen opgenomen worden. 
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Hoofdstuk 2. Missie, visie en doelen  
 
De realisatie van een CJG in Tynaarlo is onderdeel van de kadernota WMO ‘Kansrijk leven’ van de 
gemeente Tynaarlo. Het CJG is opgenomen in het hoofdstuk preventief beleid: kansen en ontplooiing: 
In 2008 is door de gemeenteraad Tynaarlo de missie en visie op maatschappelijke ondersteuning 
vastgesteld. Dit dient als kader voor het overkoepelende WMO beleid en dus ook voor het te 
ontwikkelen Centrum Jeugd en Gezin, omdat jeugd één van de prestatievelden van de WMO is.  
 
Missie: 
“Het is prettig en aangenaam leven in Tynaarlo; wij zorgen voor ontwikkelingskansen en een sluitende 
aanpak om die te realiseren. We doen daarbij binnen ieders mogelijkheden een beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid van onze inwoners.” 
Uitleg: 
We zorgen voor adequate voorzieningen en preventief beleid. We willen graag een gemeente zijn 
waar de inwoners verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen leven. Als dit niet lukt, helpt de 
gemeente daarbij. 
 
 Visie: 
“Kansrijk leven!” 
Uitleg: 
Wij willen dat iedere inwoner van de gemeente zo aangenaam mogelijk leeft. Wij vinden het belangrijk 
dat iedereen kan meedoen, elkaar kan ontmoeten en dat mensen oog voor elkaar hebben. Iedereen 
zou kansen moeten krijgen zich te ontplooien en met respect voor elkaar zijn eigen leven te leiden. 
We beseffen dat de mate waarin mensen mogelijkheden hebben, verschillend kan zijn. We willen 
kansen voor iedereen bevorderen met preventief beleid, met de aanwezigheid van 
basisaccommodaties en voorzieningen en waar nodig met een doelmatig vangnet van individuele 
voorzieningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategische doelen: 
Op basis van de missie en visie en het wettelijk beleidskader zijn vier strategische doelen voor het 
CJG Tynaarlo geformuleerd. Deze strategische doelen geven de ambitie van Tynaarlo weer.  
 
Vier strategische doelen voor het CJG in Tynaarlo: 
 
1. Kansen voor kinderen, jongeren en hun opvoeders! 
Het CJG richt zich specifiek op het creëren van kansen voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. 
Alle medewerkers van organisaties en instellingen in Tynaarlo die gericht werkzaam zijn, met en voor 
kinderen, jongeren en hun opvoeders, maken deel uit van het CJG Tynaarlo. De kernpartners hebben 
hierin een voorbeeldfunctie. De eigen organisatiebelangen zijn ondergeschikt aan het doel van het 
CJG: “kansen voor iedereen en speciaal voor kinderen, jongeren en hun opvoeders”.  
 
2. Het CJG Tynaarlo is overal te vinden 
Het CJG is laagdrempelig, bekend en herkenbaar. Het is gemakkelijk te vinden en sluit aan bij de 
natuurlijke vind- en ontmoetingsplaatsen van kinderen, jongeren en of hun opvoeders. Dit wordt zowel 
fysiek, telefonisch als digitaal vormgegeven. Niet de vorm maar de inhoud is leidend en het accent ligt 
niet op een nieuwe organisatie, maar op het verbeteren en doorontwikkelen van het bestaande. 
 
3. Opvoeden en opgroeien daar praat je over 
Elke vraag om informatie, advies, of doorverwijzing wordt snel en accuraat opgepakt waarbij altijd 
sprake is van een warme doorverwijzing en/of overdracht. Dit betekent dat niet wordt doorverwezen 

‘Van jong tot oud neemt iedereen - binnen zijn/haar mogelijkheden - de kans zich te ontwikkelen om 
mee te kunnen doen in onze samenleving. Wanneer iemand ondanks de preventieve en signalerende 
voorziening toch buiten de boot dreigt te vallen, wordt tijdelijk ondersteuning geboden met het doel 
beter toegerust deel te kunnen nemen aan zijn/haar omgeving’. 
 
(Kadernota WMO fase 2 hoofdstuk 4 preventief beleid blz. 5/4.2. wat willen we bereiken?) 
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naar een telefoonnummer of organisatie, maar naar een specifieke medewerker en zo nodig wordt 
direct een afspraak gearrangeerd. De toegang die gebruikt wordt om de vraag te ontvangen, is niet 
van invloed op het resultaat. De toegankelijkheid komt ook in de dialoog tot uiting die gekenmerkt 
wordt door gelijkwaardigheid, meedenkend en aanvullend, in plaats van betuttelend of overnemend.  
 
4. Natuurlijke en niet vrijblijvende verbindingen 
Het CJG voegt iets toe aan de bestaande zorgketen, op die punten waar iets ontbreekt, zodat een niet 
vrijblijvende netwerkorganisatie ontstaat. Knelpunten in de zorg of in de samenwerking worden 
geïnventariseerd en worden opgelost. Er worden natuurlijke verbindingen gerealiseerd die niet 
vrijblijvend zijn. Dit resulteert in een sluitende aanpak vanuit het principe: 1 gezin, 1 plan. Dit betekent 
ook dat de beschikbare middelen efficiënt en op basis van prioriteit moeten worden ingezet. De 
gemeente heeft hierin de rol van regievoerder. 
 
 
Het vastgestelde kader waarbinnen het CJG wordt ontwikkeld: 
• Het fysieke inlooppunt moet gerealiseerd worden vanuit de bestaande middelen voor 

huisvesting. 
• Een CJG dat qua omvang en impact aansluit bij de schaal van de problematiek in Tynaarlo, in 

vergelijking met landelijke en provinciale cijfers. 
• De taken van de kernpartners in het CJG, bestaan niet uit nieuwe werkzaamheden maar uit 

reguliere taken, maar dan uitgevoerd conform het CJG model. 
• Het CJG moet aansluiten bij wat is ontwikkeld in Tynaarlo. 
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Hoofdstuk 3. De Front Office van het CJG Tynaarlo  
 
3.1. Front Office CJG Tynaarlo 
De front office van het CJG is het geheel van vindplaatsen en toegangen waar ouders, jongeren, 
professionals terecht kunnen met opvoed- en opgroeivragen en signalen. Vragen en signalen kunnen 
op verschillende manieren binnenkomen; face to face, digitaal, telefonisch, schriftelijk en outreachend.  
Op al deze vragen en signalen moet een passend antwoord komen. Kerntaken van de front office zijn 
het bieden van informatie, advies en gerichte (warme) doorverwijzing. 
Om in de front office veel vragen te kunnen beantwoorden zal ook een digitaal CJG (DCJG) 
geïmplementeerd worden. Een goede website met uiteenlopende informatie voor de diverse 
doelgroepen. Dit is een belangrijk ondersteunend instrument voor de front office. Dit digitale CJG  
wordt vanuit het landelijk kader een voorwaarde genoemd voor een goed functionerende front office. 
 
Fysiek Loket CJG  
Het fysieke loket is het concrete en zichtbare, CJG inlooppunt waar elke gemeente vorm aan moet 
geven. Op basis van de missie, visie, strategische doelen en de geformuleerde kaders is het fysieke 
loket CJG ingevuld. Er is gekeken naar natuurlijke en logische toegangen voor de doelgroepen van 
het CJG.  
Het belang om jongeren en ouders als aparte doelgroep te benaderen, is in de uitwerking 
meegenomen. Naast het realiseren van een algemeen CJG loket, wordt de bestaande functie van het 
consultatiebureau benoemd tot CJG-loket voor de doelgroep ouders.  
Voor de jongeren wordt de CJG-loket functie ondergebracht bij de bestaande jeugdpunten in de drie 
kerndorpen, van het jongerenwerk van Trias. Daarmee worden JGZ-medewerkers en 
jongerenwerkers CJG-medewerkers die ouders en jongeren kunnen voorzien van informatie, advies, 
ondersteuning en indien nodig toeleiden naar hulpverlening of gerichte zorg.  
 
De openingstijden van deze fysieke CJG-loketten sluiten aan bij de bestaande openingstijden van het 
consultatiebureau, het jongerenwerk en het WMO-loket. Bij de fysieke punten is digitale CJG- 
informatie als basisinformatie en voor concrete toeleiding naar (zorg) partners, aanwezig. 
 
 
doelgroep wie Bestaande locatie wordt 

Fysiek loket CJG 
Algemeen Professionals, buren, politie etc. WMO loket gemeentehuis 
Ouders Ouders met kinderen van -9 

maanden tot 23 jaar. 
Consultatiebureau (bestaande 
locaties in de drie kernen) 

Jongeren Alle kinderen, maar speciaal 
12+  

Jongerenaccommodatie 
(bestaande locaties in de drie 
kernen) 

 
 
 
Werkwijze en afspraken binnen het CJG  
 
A. De klant is binnen 2 stappen op de juiste plek (melding bij CJG-loket is stap 1).  
B. CJG zonder schotten: het maakt niet uit waar de klant binnenkomt, bij ieder CJG-loket is de klant 

op de juiste plek en elke loketmedewerker is een CJG-medewerker. 
C. Doordat de klant bij elk CJG loket op de juiste plek is, dragen alle medewerkers de 

verantwoordelijkheid voor het organiseren van het juiste antwoord of juiste hulpaanbod voor de 
klant, ook daar waar de benodigde zorg niet tot de eigen discipline behoort. In dat geval wordt een 
warme overdracht naar de juiste organisatie gedaan.  

D. Indien de CJG-medewerker niet weet naar wie moet worden verwezen, wordt de vraag 
voorgelegd aan de CJG-contactfunctionaris van het Kernteam CJG. Voor het WMO/CJG loket is 
de procesregisseur de contactpersoon. 

E. Het CJG aanbod wordt in het informatieboekje/brochure van de samenwerkende organisatie 
vermeld. 
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F. Het CJG heeft de beschikking over het Digitale CJG, zodat het benut kan worden als vraagbaak 
voor de CJG medewerker en voor de klant. 

G. Alle openingstijden van alle CJG-loketten zijn bij alle CJG-medewerkers bekend. 
H. Er is 1 algemeen telefoonnummer en 1 e-mailadres voor het CJG. Dit nummer wordt gekoppeld 

aan hetzelfde toestel waar het nummer van het WMO loket op binnenkomt.  
I. Dit algemene toestel hoeft niet doorgeschakeld te zijn met de andere CJG-loketten omdat de 

openingstijden divers en uiteenlopend zijn. Deze loketten bedienen zich van hun eigen nummers.  
J. Het CJG (medewerker, loket of CJG-kernfunctionaris) is verantwoordelijk voor terugkoppeling 

naar de melder/signaleerder en, indien nodig, naar de huisarts in afstemming met de 
ouder(s)/jongere. 

K. Bij een signaal of vraag zal conform de vastgestelde meldcriteria binnen de eigen organisatie 
gemeld worden in het DVI. Bij twijfel wordt hierover in het kernteam CJG een besluit genomen. 

L. Binnen het kernteam CJG zal naast het aantal meldingen, ook de aard van de melding 
geregistreerd worden.  
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3.2. Algemeen CJG - WMO loket 
 
Doelgroep: 
Alle bewoners van de gemeente Tynaarlo en professionals 
 
CJG product/ aanbod: 
Bieden van algemene informatie en advies en doorverwijzen 
 
Bereikbaarheid: 

• Binnen de bestaande openingstijden in het gemeentehuis 
• Digitaal, telefonisch en persoonlijk contact 

 
Uitvoerende organisatie: 

• Afdeling Publiekszaken van de gemeente Tynaarlo 
 
Werkzaamheden WMO-CJG Loket 
 

• Geven van algemene informatie,  
• Zorg dragen voor warme overdracht (laten terugbellen),  
• Zorg dragen voor het helder krijgen van de vraag (vragen) van de klant. 
• Zorg dragen voor de registratie van CJG gerelateerde vragen en meldingen.  

 
Afspraken 
• De WMO loketmedewerker speelt inhoudelijke CJG vragen direct door naar de CJG 

kernfunctionaris die contactpersoon is voor een deel van de doelgroep. Deze CJG functionaris 
draagt zorg voor een eventuele melding in het DVI. 

• Een klant wordt binnen 2 werkdagen na het inbrengen van een vraag teruggebeld (bij spoed 
eerder). 

• Vragen met betrekking tot de CJG organisatie, of over de CJG structuur in algemene zin, 
worden doorgespeeld naar de procesregisseur. 

• Indien in het algemene WMO-CJG loket een vraag komt die beantwoord moet worden door een 
medewerker van het CJG jongeren- of het CJG ouderloket, dan wordt deze vraag doorgespeeld 
naar die CJG kernfunctionaris die de verbindende schakel is.  

• De CJG loketmedewerker maakt deel uit van het team van de WMO en ontvangt actuele 
informatie en bijscholing vanuit de eigen organisatie. 

• De loket medewerker heeft kennis over de CJG structuur, het gebruik van de DCJG (sociale 
kaart) en hoe het CJG kernteam benut en bereikt kan worden. 

• Voor de uitvoering van CJG taken wordt uitgegaan van 3 uur per week. Gezien het gaat om een 
ontwikkelingstraject is het van belang om ruimte te creëren voor uitbreiding van uren wanneer 
mocht blijken dat de huidige capaciteit niet voldoende is.  

• Het WMO loket wordt vanaf 2011 WMO-CJG Loket genoemd. 
• Voor specifieke CJG informatie zal afstemming plaatsvinden tussen de WMO coördinator en de 

procesregisseur. 
 
Implementatie  
Actie Gereed Uitvoering door Aanspreekpunt  
Verbinding tussen 
WMO-CJG loket 
en kernteam CJG 

Januari 2011 Kernteam CJG Procesregisseur 

Praktische zaken 
geregeld 

Januari 2011 WMO coördinator en 
procesregisseur CJG 

Procesregisseur 

Uitvoering 
Communicatieplan 
voor de start CJG 

December 2010 Procesregisseur 
Communicatieadviseur 

Procesregisseur 

Afronding 
aanbesteding en 
implementatie 
DCJG 

Januari 2011 Procesregisseur en 
beleidsmedewerker 
sociale ontwikkeling 
WMO coördinator 

Procesregisseur 
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3.3. CJG – Loket Ouders 
 
Doelgroep: 
Alle ouders met kinderen van – 9 maanden tot 23 jaar 
 
CJG product/ aanbod: 
Bieden van algemene informatie, advies en cliëntenondersteuning en gerichte(warme) doorverwijzing 
 
Bereikbaarheid: 

• Binnen de bestaande openingstijden van de consultatiebureaus in de drie kernen van 
Tynaarlo 

• Telefonisch en persoonlijk contact 
 
Uitvoerende organisatie: 

• JGZ medewerkers van Icare en de JGZ-GGD 
 
Werkzaamheden CJG Loket-Ouders 
 

• Vragen met betrekking tot opvoeding- en opgroeien, worden conform de reguliere JGZ taken 
beantwoord maar dan binnen de CJG structuur Tynaarlo.  

• Dragen zorg voor het geven van algemene informatie, advies, cliëntenondersteuning en 
gerichte doorverwijzing. 

• Dragen zorg voor warme overdracht (laten terugbellen).  
• Dragen zorg voor het helder krijgen van de vraag (vragen) van de ouder/klant. 
• Dragen zorg voor rapportage over de CJG werkzaamheden. 

 
Afspraken 
 
• De CJG loketmedewerker maakt deel uit van de JGZ organisatie en ontvangt actuele informatie 

en bijscholing vanuit de eigen organisatie. 
• Er wordt informatie en advies geboden over alle opvoed- en opgroeivragen tot 23 jaar. Als dit niet 

door de aanwezige CJG loketmedewerker kan worden beantwoord, zal dit naar een collega 
worden doorgespeeld die hier wel op kan antwoorden. De klant wordt binnen 2 werkdagen 
teruggebeld (bij spoed eerder). 

• De CJG vragen/ meldingen, die niet alleen vanuit de JGZ invalshoek benaderd moeten worden, 
worden doorgespeeld naar de CJG functionaris ouders, die contactpersoon is. De CJG 
kernfunctionaris is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie. 

• Er worden geen zorgtrajecten uitgezet zonder afstemming met de CJG functionaris van het 
kernteam. 

• Voor advies en ondersteuning wordt contact gezocht met de CJG functionaris 
• De CJG loketmedewerker ontvangt vanuit de eigen organisatie bijscholing en actuele informatie 

vanuit het vakgebied. Is verantwoordelijk voor het kennen van de CJG structuur, het gebruik van 
de DCJG, het CJG kernteam en hoe deze te benutten. 

• De bestaande consultatiebureaus krijgen vanaf 2011 het naambord CJG Tynaarlo. 
 
Implementatie  
Actie Gereed Uitvoering door Aanspreekpunt  
Verbinding tussen 
loket Ouders en 
kernteam CJG 

Januari 2011 Kernteam CJG CJG functionaris (JGZ) 
kernteam 

Ontwikkeling plan Najaar 2010 JGZ Partners  Stuurgroep CJG via 
Procesregisseur 

Pilot JGZ 
Eelde/Paterswolde 

2011 JGZ partners Stuurgroep CJG via 
Procesregisseur 

Uitwerken conform 
plan 

Na evaluatie pilot eind 
2011 

JGZ partners Stuurgroep CJG via 
Procesregisseur 

CJG aanbod wordt 
opgenomen in de 

2011 JGZ partners Procesregisseur 
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brochures en 
informatie van de 
JGZ.  
Naamvoering CJG 
Tynaarlo wordt 
toegevoegd 

1 januari 2011 JGZ partners Procesregisseur en 
communicatieadviseur 

  
 
Ouders en opvoeders hebben via hun jonge kinderen een natuurlijke toeloop naar het 
consultatiebureau. Deze bureaus worden door Icare beheerd en benut om uitvoering te geven aan de 
overeengekomen jeugdgezondheidstaken tot 4 jaar.  
De consultatiebureaus zijn in de drie grote kernen van Tynaarlo te vinden; Eelde, Vries en Zuidlaren. 
De taken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) moeten ingebed worden in het CJG (landelijk kader). 
Behalve een JGZ tot 4 jaar (uitgevoerd door Icare), zijn er ook vastgestelde JGZ taken voor kinderen 
vanaf 4 jaar, deze zijn ondergebracht bij de GGD.  
De JGZ-GGD is het meest zichtbaar op school maar overweegt om de taken vanuit een algemene 
accommodatie uit te voeren, zodat naast de ingeplande kinderen, ook andere ouders en opvoeders 
gemakkelijk binnen kunnen komen.  
De GGD en Icare gaan gezamenlijk een plan uitwerken met als doel, de huidige consultatiebureaus in 
te gaan zetten, voor de uitvoering van het gehele takenpakket van de JGZ, en om invulling te geven 
aan de CJG ambassadeursfunctie. De JGZ partners hebben aangegeven dat deze verandering 
zorgvuldig moet plaatsvinden. Dat betekent dat in elk geval de zorgroute in en om het onderwijs 
duidelijk en functioneel moet zijn. Op dit moment is door de JGZ een pilot in gang gezet in 
Eelde/Paterswolde. Deze pilot zal verder worden uitgewerkt en de bevindingen worden door de JGZ 
partners meegenomen in de uitwerking van het CJG loket voor ouders.  
De consultatiebureaus zullen vanaf 2011 het naambord CJG loket krijgen. De JGZ medewerkers 
zullen zich met de gecombineerde JGZ en CJG taken, CJG medewerkers gaan noemen. Het gaat 
hierbij niet om nieuwe taken maar om het anders organiseren van bestaande JGZ taken, binnen de 
structuur van het CJG Tynaarlo.  
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3.4. CJG – Loket Jongeren 
 
Doelgroep: 
Voor alle jongeren in Tynaarlo met het accent op de doelgroep 12+ 
 
CJG product/ aanbod: 
Bieden van algemene informatie en advies en cliëntenondersteuning en gerichte (warme) 
doorverwijzing 
 
Bereikbaarheid: 

• Binnen de bestaande openingstijden van het jongerencentrum en in de beide scholen voor het 
voortgezet onderwijs  

• Telefonisch en persoonlijk contact 
 
Uitvoerende organisatie: 
De jongerenwerkers van Trias 
 
Werkzaamheden CJG Loket-Jongeren 
 

• Geven van algemene informatie en advies over opgroei- en opvoedvraagstukken. 
• Dragen zorg voor warme overdracht (laten terugbellen), en/of begeleiding bij het tot stand 

brengen van de overdracht, naar bijvoorbeeld een instantie/hulpverlener.  
• Dragen zorg  voor het helder krijgen van de vraag (vragen) van de jongere. 
• Dragen zorg voor rapportage over de CJG werkzaamheden  

Afspraken 
• De vragen, signalen of meldingen over jongeren worden doorgespeeld naar de CJG 

functionaris 12+. De CJG kernfunctionaris 12+, bewaakt het moment van overdragen naar 
een hulpverleningsorganisatie, en is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de 
zorgcoördinatie. Een jongerenwerker kan nooit verantwoordelijk zijn voor een zorg- of 
hulpverleningstraject met een jongere omdat de organisatie daartoe niet is gemachtigd.  

• Voor advies, ondersteuning en reflectie over jongeren wordt contact gezocht met de CJG 
functionaris 12+  

• De CJG jongerenwerker ontvangt vanuit de eigen organisatie bijscholing en actuele 
informatie vanuit het vakgebied. Is verantwoordelijk voor het kennen van de CJG structuur, 
het benutten van het DCJG, het CJG kernteam en hoe deze te benutten.  

• De rol van CJG ambassadeur vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de 
jongerenwerker. De verbinding tussen het jongerenwerk en het onderwijs vraagt nadere 
uitwerking. Dit resulteert in een aanbod in beide VO scholen en een lespakket voor groep 8 
van de basisscholen. De gemeente biedt Trias ondersteuning bij het ontwikkelen van de 
CJG rol en het aanbod in het onderwijs. 

• De genoemde taken voor het jongerenwerk van Trias zijn voor een deel nieuwe taken. 
Taken die wel natuurlijk aansluiten bij de aard van het jongerenwerk en die recht doen aan 
de preventieve en outreachende functie.  

• De jongerencentra krijgen vanaf 2011 het naambord CJG Tynaarlo. 
 
Implementatie  
Actie Gereed Uitvoering door Aanspreekpunt  
Verbinding tussen 
jongerenloket en 
het kernteam CJG 

januari 2011 Kernteam CJG 
 

CJG functionaris 12+  

Plan voor 
productontwikkeling 
en bijscholing 
jongerenwerkers 

Voorjaar 2011 Trias met 
ondersteuning vanuit 
STAM 

Beleidsmedewerker 
sociale activering 

Naamvoering CJG 
Tynaarlo wordt 
toegevoegd 

1 januari 2011 Trias Procesregisseur en 
communicatieadviseur 
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Het jongerenwerk is een bestaande en neutrale toegang voor jongeren. Deze natuurlijke toegang 
wordt benut om informatie, advies en toeleiding naar hulpverlening te bieden aan jongeren. Er wordt 
ingezet op de preventieve taak en rol van het jongerenwerk in de bestaande jongerencentra, in de drie 
kernen van Tynaarlo: Eelde, Vries, Zuidlaren.  
Om de CJG ambassadeursrol, gekoppeld aan het jongerenwerk, verder uit te bouwen gaat het 
jongerenwerk van stichting Trias samen met de beide VO scholen in Tynaarlo een aanbod in beide 
scholen ontwikkelen. Hiermee kunnen meer jongeren worden bereikt.  
Het jongerenwerk heeft bij de ontwikkeling van het CJG al een voorschot gegeven van hun 
mogelijkheden, door samen met het onderwijs een enquête onder alle leerlingen uit te zetten en een 
jongerendebat te organiseren.  
Het plan, om ook de leerlingen op groep 8 van de basisschool te gaan benaderen, met een speciaal 
CJG ‘lespakket’, wordt nog uitgewerkt. Met als doel, de leerlingen voor te bereiden op de stap naar 
het voortgezet onderwijs, en wat daar bij komt kijken.  
De drie jongerencentra krijgen een naambord CJG Tynaarlo toegevoegd. Dit Loket voor jongeren is 
een CJG toegang, dat gezien moet worden als een groeimodel.  
 
Van Netwerk en Jeugdpunt Tynaarlo naar CJG  
Tot 2011 worden zorgvragen en meldingen besproken en ingebracht in het Netwerk en het Jeugdpunt 
Tynaarlo. Het Netwerkoverleg wordt gecoordineerd door Trias en het Jeugdpunt Tynaarlo door 
Noordermaat. Met de komst van het CJG vervalt het Netwerkoverleg en het Jeugdpunt Tynaarlo. In 
overleg met de coordinatoren zal de (warme) overdracht worden georganiseerd. Het kernteam CJG 
zal de signaleringsfunctie van het Netwerkoverleg gaan vervullen door de partners van het netwerk 
met regelmaat te laten aanschuiven. 
Na vaststelling van het CJG ontwikkelingsplan, zal ook de formele afronding van het Netwerk en het 
Jeugdpunt Tynaarlo plaatsvinden. 
 
Vindplaatsen 
Vragen, signalen en meldingen over kinderen en/of gezinnen, kunnen behalve via de fysieke CJG 
loketten, ook vanuit de vindplaatsen aan de orde worden gesteld. Onder vindplaatsen kan het 
onderwijs, de kinderopvang, peuterspeelzalen maar ook de huisarts of de verloskundige worden 
verstaan. Al deze vindplaatsen moeten gekoppeld worden aan het CJG. Het is niet de opzet om alle 
casuïstiek in beeld te krijgen bij het CJG kernteam. Alleen die vragen, meldingen en/of signalen, waar 
binnen de vindplaats geen afdoende antwoord op kan worden geboden. Deze vragen worden 
doorgespeeld naar het CJG. Daartoe wordt een back office CJG ingericht dat bestaat uit een 
kernteam CJG met 4 CJG functionarissen en een procesregisseur. 
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Hoofdstuk 4. De netwerkorganisatie CJG Tynaarlo 
 
4.1. Back Office CJG 
De back office CJG wordt in Tynaarlo ingevuld door een kernteam CJG. Dit kernteam bestaat uit 4 
CJG functionarissen, die op basis van kennis en kunde, vanuit de eigen moederorganisatie ingezet 
worden. De inzet van elke CJG functionaris, is gebaseerd op de reguliere werkzaamheden maar dan 
ingezet binnen de Tynaarlose CJG structuur. Deze inzet is niet vrijblijvend. 
 
Doel van het Kernteam CJG 
Het doel van het Kernteam CJG is uitvoering geven aan een opvoed- en opgroeipraktijk waarbij een 
sluitende aanpak, en het principe van 1kind/1 gezin/ 1 plan wordt gehanteerd. Dat betekent dat het 
Kernteam CJG, actief de verbinding met de front office en de vindplaatsen organiseert, advies en 
ondersteuning biedt bij zorgvragen, en verantwoordelijk is voor het organiseren van de 
zorgcoördinatie.  
 
Het Kernteam CJG Uren  Specifieke taak Organisatie  
Procesregisseur 12 uur per week Verbinding met: 

WMO loket en OGGZ 
Verantwoordelijk voor 
CJG 
netwerkorganisatie 

gemeente 

CJG functionaris 
ouders  

4 uur per week Verbinding met: 
CJG Loket ouders 
Voor-en vroegschoolse 
voorzieningen 

JGZ (Icare) 

CJG functionaris 
4-12 jaar  

4 uur per week Verbinding met: 
Primair onderwijs  

Noordermaat (SMW) 

CJG functionaris 
12+ 

5 uur per week Verbinding met: 
CJG loket jongeren 
ZAT: voortgezet 
onderwijs 

Noordermaat 
(jeugdhulpverlener) 

CJG functionaris BJZ 4 uur per week Verbinding met: 
JOT/veiligheidshuis 
Toeleiding naar: 
Geïndiceerde zorg 

Bureau Jeugdzorg 

zie bijlage: profielschets kernteam CJG en procesregisseur CJG 
 
 
Algemene taken kernteam 
De procesregisseur is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van het CJG. De 
procesregisseur richt zich niet op de directe hulpverlening, maar bewaakt de overeengekomen 
netwerkstructuur en treedt op als voorzitter van het kernteam CJG. 
De vier inhoudelijke CJG functionarissen richten zich op de zorgcoördinatie en inhoudelijke advisering, 
en zijn tevens CJG aanspreekpunt en contactpersoon. Deze CJG functionarissen zijn verantwoordelijk 
voor het organiseren en het bewaken van het zorgproces rondom signalen en casuïstiek. Dit betekent 
niet dat de uitvoer van zorg (case management), door deze functionaris zelf, moet worden uitgevoerd.  
Deze functionarissen dragen zorg voor actuele kennis vanuit de eigen organisatie, en voor 
terugkoppeling naar de eigen organisatie, vanuit het CJG Tynaarlo. De CJG functionarissen zijn, 
samen met de procesregisseur CJG, verantwoordelijk voor het goed functioneren van het CJG 
kernteam en beschikken over persoonlijke competenties en kwaliteiten om deze taak te verrichten. 
 
Verbinding Kernteam CJG en de front office  
In de beschreven werkwijze is de verbinding georganiseerd tussen het kernteam CJG en de CJG front 
office, door de kernteamfunctionarissen in te zetten als contactpersoon.  
Om de goede verbinding en de signaleringsfunctie, die in het huidige netwerkoverleg van Tynaarlo is 
opgebouwd, te behouden, gaan de netwerkpartners afstemmen met het Kernteam CJG. Dit wordt het 
kernteam+ genoemd. Hieronder wordt toegelicht welke hiaten en knelpunten hiermee worden 
ondervangen: 
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Er wordt een hiaat ervaren tussen het regionale JOT/Veiligheidshuis en het lokale CJG. De route via 
het JOT is omslachtig en de verbinding met het CJG is nog niet vastgesteld. Het risico daarvan is, dat 
het aanbieden van preventieve zorg door tijdig handelen gaat ontbreken. Lokale signalen van de 
politie over jongeren, moeten niet via het regionale JOT terugkomen naar het CJG. Daarom is het van 
belang dat de politie deel uitmaakt van het Kernteam +. Dit geldt ook voor HALT, zolang de verbinding 
met het JOT nog niet is geregeld.  
De verbinding met het onderwijs, en vooral met de scholen buiten de gemeentegrens, blijft een punt 
van zorg. De leerplichtambtenaren kennen veel van de risicoleerlingen in het onderwijs en hebben het 
meeste zicht op de scholieren, die buiten de gemeente naar school gaan. Hun informatie komt niet 
alleen vanuit de lokale scholen maar ook via het netwerk van de leerplichtambtenaren. De individuele 
kennis over risicojongeren en de signalerende rol van de leerplichtambtenaren is belangrijk voor het 
CJG.  
Het jongerenwerk is een partij die van belang is, om vanuit het niet gestructureerde veld signalen in te 
brengen en op te pakken. En daarnaast vanuit hun duidelijke positie in de front office van het CJG.  
Dit kernteam+ is bedoeld als signaleringsoverleg en kan de preventieve en adviserende taak van het 
kernteam CJG versterken.  
 
 
4.2. Overlegstructuur CJG 
 
Kernteam CJG 
Het Kernteam CJG komt 1 x per 14 dagen bij elkaar voor een bijeenkomst waar 2 uur voor wordt 
gerekend en waar 2 uur voor- en nawerk aan wordt gekoppeld.  
Elke 4 weken wordt het Kernteam CJG aangevuld met vertegenwoordigers uit het directe netwerk. 
Met als doel signalen, knelpunten en ontwikkelingen door te spreken. Dit wordt het Kernteam+ 
genoemd. De procesregisseur is voorzitter van dit overleg. De samenstelling en de meerwaarde van 
dit kernteam + zal door de stuurgroep CJG worden vastgesteld en beoordeeld. 
 
 
 
CJG Ketenpartners overleg (ca. 2 x per jaar) 
Het CJG Ketenpartnersoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties en overleggen 
waar een verbinding mee is gerealiseerd via een CJG functionaris vanuit het kernteam. Dit overleg 
wordt georganiseerd door de procesregisseur. Het doel is om de werkwijze van de CJG structuur te 
evalueren en zo nodig bij te stellen, en te komen tot beleidsadvisering op basis van zorgvragen en 
signalen. Niet de individuele casuïstiek staat centraal maar de algemene trends, signalen en 
ontwikkelingen die zichtbaar worden. Deze inbreng kan als input dienen voor een gericht aanbod van 
(preventieve) activiteiten in de front office van het CJG (zoals een aanbod voor voorlichting en/of 
oudercursussen). Dit advies kan ook resulteren in een gericht aanbod in bijvoorbeeld het onderwijs 
(bv. thema drankvoorlichting) of de kinderopvang (bv. scholing vroegtijdig signaleren van 
verwaarlozing/ mishandeling). 
 
CJG Stuurgroep overleg (2 x per jaar) 
De bijeenkomst van de stuurgroep wordt door de procesregisseur georganiseerd en bestaat uit 
directie/management van de huidige kernpartners. Dit zijn: Trias, Noordermaat, Bureau Jeugdzorg, 
Icare, GGD en de gemeente. Het doel is de werkwijze van het CJG te volgen, te evalueren, en zo 
nodig bij te stellen. Inbreng komt vanuit landelijke en provinciale ontwikkelingen en vanuit het 
kernteam en het ketenoverleg.  
 
 
4.3. Registratie  
Met het opzetten van een nieuwe zorgstructuur is het van belang de registratie te regelen.  
In Tynaarlo wordt gekozen voor een sterke netwerkorganisatie waarbij alle betrokkenen 
verantwoordelijk blijven voor hun kerntaak. Al deze organisaties hebben te maken met eigen 
registratiesystemen.  
Aan te sluiten bij bestaande registraties, en te onderzoeken wat aan gegevens vanuit het DVI is te 
achterhalen, lijkt in deze fase het meest passend en wenselijk. Op basis van ervaringen moet gekeken 
worden, wie, welke informatie kan aanleveren ten behoeve van het CJG Tynaarlo.  
De veronderstelling is dat er niet heel veel meer meldingen gaan komen dan nu het geval is. De 
verbinding tussen de zorgstructuur van het onderwijs en het CJG moet nog geregeld worden.  
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Hoofdstuk 5. De ontwikkeling van het CJG 
(bijlage 2.  Activiteitenoverzicht) 
 
5.1. Ontwikkelfase 
Vanaf 2009 is het CJG model in Tynaarlo ontwikkeld. Na het vaststellen van de startnotitie in januari 
2009 is het daadwerkelijke CJG project in september gestart. Tussen juni en september is voorwerk 
verricht, door met alle betrokken partijen in gesprek te gaan over hun idee, belang en beleving bij het 
CJG. 
 
Op verzoek van de stuurgroep CJG, is veel aandacht besteed aan het betrekken van jongeren en 
ouders bij de ontwikkeling van het CJG in Tynaarlo.  
De basisscholen spelen een rol bij het informeren van ouders over het CJG. Vanuit het motto 
“Opvoeden en opgroeien daar praat je over!” is een praktische werkvorm voor een ouderavond op 
school opgesteld.  
Om de jeugd van Tynaarlo bij het CJG te betrekken is een apart plan opgesteld. Het jongerenwerk 
van Trias, en beide scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben hard gewerkt om een enquête te 
ontwikkelen, en deze aan de scholieren aan te bieden. Dit project is afgerond met een geweldig debat 
op beide scholen. Eind juni 2010 is het resultaat aan de Raad van Tynaarlo aangeboden.  
 
Een pleidooi om tegelijk met het CJG, ook de zorgstructuur van het onderwijs uit te werken, is vanuit 
de projectgroep in gang gezet. De zorg in en om het onderwijs is apart in beeld gebracht en er is een 
aanvullend projectplan opgesteld. Op verzoek van de stuurgroep CJG en met instemming van B&W 
heeft de gemeente de regierol op zich heeft genomen, om dit samen met het basisonderwijs verder uit 
te werken. Het schoolbestuur heeft van dit aanbod gebruik gemaakt, waardoor vanaf augustus een 
kort aanvullend project is gestart. Met als opdracht de zorgstructuur van het basisonderwijs op een 
goede manier met het CJG model te verbinden. Dit project zal eind 2010 worden afgerond. 
 
De CJG netwerkorganisatie is uitgewerkt, er is een model opgesteld dit is met de WMO raad 
besproken. De CJG loketten en het aanbod voor de verschillende doelgroepen is in hoofdlijnen 
uitgewerkt per loket. Deze uitwerking is nog niet afgerond, de contouren zijn duidelijk maar de JGZ 
partners en Trias werken nog een plan uit. Het WMO loket wordt vanaf januari WMO-CJG Loket 
waarmee het algemene loket is neergezet. Hier zijn samen met de WMO coördinator en de 
beleidsmedewerker afspraken over gemaakt.  
 
Communicatieplan CJG (zie bijlage) 
Er is een communicatieplan CJG vastgesteld. Dit plan omvat zowel de activiteiten in de 
implementatie- als de activiteiten die tijdens de realisatiefase moeten plaatsvinden. De start van het 
CJG en de route daar naar toe, waaronder het ondertekenen van het convenant, maakt deel uit van 
de implementatiefase. De website CJG is in het communicatieplan opgenomen.  
 
 
5.2. Implementatiefase CJG 
Vanaf september 2010 staat de implementatie van het uitvoeringsplan CJG centraal. Al zijn een aantal 
activiteiten al in gang gezet. Het aanbestedingstraject voor het digitale CJG en de voorbereiding van 
het WMO loket om toe te groeien naar een WMO-CJG Loket vanaf januari 2011. In de implementatie 
fase zal de projectstructuur CJG worden voortgezet om de implementatie van het CJG te blijven 
volgen.  
De kernpartners van het CJG zijn in de project- en stuurgroep vertegenwoordigd en vervullen niet 
alleen bij de ontwikkeling een rol maar ook bij de implementatie en de realisatie van het CJG. Alle 
kernpartners zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken die in de implementatiefase 
moeten plaatsvinden, conform het opgestelde ontwikkelingsplan en het activiteiten overzicht.  
Veel implementatietaken zijn toebedeeld aan de procesregisseur CJG. Dit vraagt gedurende de 
implementatie fase, een inzet van 16 tot 20 uur per week. 
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5.3. Realisatiefase  
De organisaties die mede verantwoordelijk zijn voor het CJG, de kernpartners, zullen op bestuurlijk 
niveau betrokken blijven in een stuurgroep CJG. Deze stuurgroep komt twee keer per jaar bij elkaar 
om de ontwikkeling, de functionaliteit te blijven volgen en de structuur te beoordelen en of bij te 
stellen. 
De ketenpartners, dit zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste vindplaatsen en 
vertegenwoordigers vanuit de hulpverlening en 1e lijnszorg worden minimaal een keer per jaar 
uitgenodigd om signalen en ontwikkelingen te bespreken en van daaruit aanbevelingen te doen naar 
de stuurgroep CJG.  
Ook gedurende de realisatie zal de communicatie met en naar de eindgebruiker van belang blijven. 
De procesregisseur bewaakt de uitvoering, conform het communicatieplan. De interne organisatie zal 
via het reguliere werk- en afdelingsoverleg worden geïnformeerd en indien nodig zal bilateraal worden 
afgestemd. Dit laatste is aan de orde voor de beleidsthema’s; WMO, jongerenwerk, 
jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. 
Gerichte aandacht zal worden besteed aan het organiseren en inbedden van specifieke kennis in de 
back office; de partners in de zogenaamde 2e schil. Het gaat om input van de psychiatrie, de 
verstandelijk gehandicapten zorg en de verslavingszorg.  
Op basis van ervaringen die in het kernteam CJG worden opgedaan, zal beoordeeld moeten worden 
of het nodig is expertise van de psychiatrie, toe te voegen aan het Kernteam CJG.  
 
 
5.4. Ontwikkelingen parallel aan de CJG ontwikkeling 
 
Ontwikkeling Zorg en Advies Team  
Het onderwijs heeft in opdracht van het Ministerie van Onderwijs de verplichting om - in afstemming 
met de gemeente - een zorgstructuur in en om school op te zetten. De kernpartners van het CJG 
worden verondersteld ook deel uit te maken van deze zorgstructuur dat een Zorg en Advies Team 
(ZAT) mot ontwikkelen. De verplichte partners binnen een ZAT zijn de jeugdgezondheidszorg en 
bureau jeugdzorg. In veel gevallen wordt het schoolmaatschappelijk werk en de leerplicht ook gezien 
als een kernpartner binnen de zorgstructuur van het onderwijs. Het is van belang te zoeken naar 
dwarsverbanden tussen CJG en het ZAT. Waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen de 
zorgstructuur rondom het voortgezette en het primair onderwijs.  
Beide scholen voor voortgezet onderwijs in Tynaarlo hebben al een Zorg en Advies Team ontwikkeld. 
Hier zal het CJG op kunnen aansluiten.  
De verbinding tussen het CJG en de  zorgstructuur van het primair onderwijs in Tynaarlo, wordt in de 
periode juli-december 2010 ontwikkeld. Het CJG moet een sluitende zorgstructuur realiseren waar ook 
het onderwijs deel van uitmaakt. Het onderwijs moet eveneens een sluitende aanpak realiseren met 
alle zorgpartners. Het college heeft het initiatief genomen om het schoolbestuur een aanbod te doen 
deze zorgstructuur in gezamenlijkheid uit te werken waarbij de gemeente de regierol op zich heeft 
genomen. Dit heeft geresulteerd in een aanvullende projectopdracht. De project- en stuurgroep CJG 
zullen het resultaat van de opdracht beoordelen en, samen met het schoolbestuur, vaststellen. 
 
Ontwikkeling Veiligheidshuis/JOT 
Het veiligheidshuis/JOT is een ontwikkeling die vanuit het Ministerie van Justitie in gang is gezet. Er 
moet een regionaal samenwerkingsverband komen tussen politie, bureau jeugdzorg, maatschappelijk 
werk, HALT om vraagstukken met betrekking tot reclassering en politiemeldingen regionaal te 
bespreken en in te brengen. Dit wordt het veiligheidshuis genoemd. Aparte aandacht krijgt de jeugd in 
het JOT (Jongeren Opvang Team) dat een onderdeel is van het veiligheidshuis. De politie heeft 
aangegeven niet meer structureel in de lokale netwerken te kunnen participeren. Vanuit dit regionale 
samenwerkingsverband zal ook een verbinding met het CJG gerealiseerd moeten worden. Zolang dit 
niet is ontwikkeld zal naar een lokale oplossing moeten worden gezocht. Het voorstel is aan te sluiten 
bij provinciale ontwikkelingen. De beleidsmedewerker sociale ontwikkeling is op provinciaal niveau 
betrokken bij de ontwikkeling van het Veiligheidshuis/JOT. 

Ontwikkeling CJG en de Drentse Verwijs Index 
De Drentse Verwijs Index (DVI) is in 2008 provinciebreed ingevoerd. De ontwikkeling van het CJG in 
Tynaarlo en de implementatie van de DVI, lopen parallel aan elkaar. Deze twee ontwikkelingen 
moeten elkaar gaan versterken. Het doel en het benutten van het DVI wordt in dit 
uitvoeringsdocument niet expliciet uitgewerkt. Het DVI wordt wel als ontwikkeling genoemd, aangezien 
het onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het CJG.  
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De Drentse Verwijs Index (DVI) is een signaleringssysteem dat gebruikt wordt in het CJG. Het doel 
van dit systeem is: 
- (vroeg)signalering van zorgen over en risico's voor kinderen en jongeren; 
- bieden van faciliteiten voor een betere samenwerking; 
- realiseren van een sluitende zorgcoördinatie; 
- beschikbaarheid van stuurinformatie. 
 
Positief Opvoeden Drenthe (POD) 
Positief Opvoeden Drenthe is een methodiek dat provincie breed wordt ingevoerd, gekoppeld aan de 
CJG ontwikkeling. In Drenthe zijn afspraken gemaakt met de kernpartners van het CJG en met alle 
Drentse gemeenten om met dezelfde taal te spreken in het CJG. Positief Opvoeden Drenthe wordt 
gecoördineerd door Stamm, gefinancierd door de Provincie en biedt op verschillende niveaus scholing 
aan medewerkers van de kernpartners. De scholing POD vindt in Tynaarlo eind 2010 plaats. In 2011 
zal de scholing vanuit de provincie afgerond worden. Het is aan de gemeente om te bepalen of andere 
partijen ook gebruik moeten maken van deze methodiek of dat bijscholing moet plaatsvinden. In de 
begroting is daarom vanaf 2012 een post POD opgenomen. 
 
Landelijke ontwikkeling decentralisatie Bureau Jeugdzorg 
Op landelijk niveau wordt nagedacht over de decentralisatie van taken van Bureau Jeugdzorg richting 
de gemeente. In Drenthe wordt een pilot ontwikkeld om te anticiperen op deze decentralisatie. De 
uitwerking van deze ontwikkeling kan van invloed zijn op de inzet van BJZ in het CJG Tynaarlo. De 
stuurgroep CJG zal deze ontwikkeling volgen en zonodig vertalen in het bijstellen van de bestaande 
CJG organisatie. 
 
Het CJG: een groeimodel! 
Het CJG staat er niet in 1 jaar. Het CJG heeft tijd nodig om bekend te worden bij professionals, ouders 
en jongeren. De kracht zit in de herhaling en in het zichtbaar zijn op die plekken waar jongeren en 
ouders/opvoeders komen. Er zijn nog veel ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het CJG. De 
onduidelijkheid over de rol en positie van Bureau Jeugdzorg is daar een voorbeeld van. Wat hier ligt is 
een model, de vorm, maar de daadwerkelijke waarde moet in de praktijk tot uiting komen. Alle 
betrokken partners bij het CJG zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor. In Tynaarlo heeft men al 
een langdurige ervaring in het samenwerken. Met dit plan wordt dat versterkt en geprofessionaliseerd. 
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Hoofdstuk 6. De CJG begroting 
 
6.1. Begroting CJG Tynaarlo 2011 en vanaf 2012. 
 
In de CJG begrotingen van 2011 en 2012 zijn de uitvoeringskosten van de JGZ taken opgenomen. 
Deze (grotendeels verplichte) uitvoeringstaken vallen vanaf 2011 namelijk onder de werkzaamheden 
die in het kader van het CJG plaatsvinden. 
 
Voor de werkzaamheden van JGZ 5 – 12 jaar (uitvoerder GGD) is een structureel budget beschikbaar. 
De uniforme JGZ taken, het maatwerk en het prenatale gedeelte 0 -4 jaar worden in 2011 voor een 
deel gedekt vanuit de incidentele BDU–CJG/Wmo middelen (43 duizend euro).  
 
Onduidelijk is of vanaf 2012 de gehele BDU CJG middelen stoppen of alleen het onderdeel Wmo. 
Mocht de gehele BDU stoppen, dan moet bij de aanvraag van structureel nieuw beleid voor 2012 de 
totale kosten JGZ 0 -4 jaar (uniform, maatwerk en prenataal) opgenomen worden. 
 
In de begroting is van dit scenario uitgegaan. 
 
 
6.2. Begroting CJG per onderdeel 
 
Inzet personeel . 
 
• Procesregisseur CJG. 
Voor de uitvoering van de functie is uitgegaan van 12 uur per week. Gebaseerd op het opgestelde 
functieprofiel. Bij de kosten is uitgegaan van een uurprijs van € 75 per uur. Van deze 12 uur worden 8 
uur opgenomen in de begroting, de resterende 4 uur moet door verschuiving uit de reguliere 
budgetten worden gerealiseerd. 
 
Inzet producten maatschappelijke organisaties. 
 
• Formatie kernteam back office. 
Uitgangspunt bij de inzet van de back office medewerkers, de kernteamfunctionarissen, is dat dit 
plaatsvindt binnen de reguliere uren/ budgetten. In het voorstel worden wel de huidige incidentele 
middelen voor coördinatie Jeugdpunt Tynaarlo, structureel opgenomen voor de uitvoering van de 
functie van CJG functionaris 12+. 
 
• Formatie inzet front office. 
Voor 2011 zijn er middelen vanuit de BDU Wmo gereserveerd voor de ontwikkeling van de inzet van 
jongerenwerk als front office CJG. Vanaf 2012 moet dit aanbod vanuit het reguliere budget 
jeugdbeleid komen. Dit wordt mogelijk door de vrijval van uren coördinatie netwerk. De 
werkzaamheden vanuit het Wmo loket en CJG consultatiebureau vallen in eerste onder de reguliere 
taken. Mocht blijken dat de werkzaamheden in de front office toenemen dan zal er een afweging 
worden gemaakt voor mogelijke extra inzet. 
 
• Formatie schoolmaatschappelijk werk 
Gezien de belangrijke rol die het schoolmaatschappelijk werk (smw) vervult binnen de sluitende keten 
aanpak is het voorstel om vanaf 2012 zowel het smw bo als het smw vo structureel te financieren en 
mee te nemen in het budget CJG.  
 
• Formatie ondersteuning 
In de begroting zijn geen extra middelen opgenomen voor ondersteuningstaken. Tot 2012 kan 
eventueel een beroep worden gedaan op de BDU middelen. Vanaf 2012 moet de ondersteuning 
plaatsvinden vanuit het afdelingsplan (als onderdeel van het jeugdbeleid).  
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Organisatie. 
 
• Algemeen. 
Hierin zijn middelen opgenomen voor deskundigheidsbevordering en teambuilding. Uiteraard behoren 
de organisaties te zorgen voor geschoolde, professionals. Deze middelen zijn echter bedoeld om front 
office en/of back office medewerkers extra mogelijkheden te bieden om de samenwerking te 
versterken en om aandacht aan specifieke thema’s te besteden. 
 
 
• Publiciteit. 
Met deze middelen kunnen onderdelen van het communicatieplan uitgevoerd worden. Vanaf 2012 zijn 
middelen gereserveerd om de PR rond het CJG te continueren. 
 
3. Ondersteunende instrumenten. 
Hierin is het DD JGZ opgenomen. In de VJN 2009 zijn hier incidentele middelen en structurele 
middelen voor aangevraagd. Binnen deze begroting is uitgegaan dat deze structurele middelen (€ 
56.375) vanaf 2011 gewaarborgd zijn. 
 
Er zijn geen middelen gereserveerd voor het gebruik van de MDT module van Multisignaal (als 
ondersteuning voor het kernteam) en mogelijke aanschaf en deelname kosten van een nieuwe sociale 
kaart. 
 
Huisvesting.  
 
• Front office 
Voor 2011 zijn er een aantal bedragen opgenomen om de bestaande fysieke front office locaties een 
CJG look mee te geven. Waarbij het gaat om herkenbaarheid en functionaliteit. Vanaf 2012 is er 
structureel een bedrag van € 3.000, - gereserveerd om deze herkenbaarheid en functionaliteit op peil 
te houden. 
 
Activiteiten 
 
• Primaire taak van het CJG is om in te zetten op Voorlichting en Advies, Preventie en Licht 

pedagogische Hulpverlening. Voorstel is om in de begroting een budget te reserveren waarmee de 
mogelijkheid ontstaat om vanuit het CJG activiteiten in het kader van deze primaire taken aan te 
bieden. Deze activiteiten kunnen voortkomen uit signalen, trends of vragen vanuit het CJG. 
Uitvoering kan plaatsvinden door een deelnemende organisatie of via een co productie. 

 
 
6.3. CJG Nieuw Beleid structureel 2012 e.v. 
 
De huidige BDU CJG loopt t/m 2011. Volgend jaar ontvangt Tynaarlo van het rijk nog een bijdrage van 
€ 541.722, - voor de uitvoering van de JGZ en de vorming van het CJG (Wmo). Naar verwachting 
zullen de huidige BDU CJG middelen, zowel onderdeel 1 JGZ als onderdeel 2 Wmo, vanaf 2012 
komen te vervallen. In 2010 zal hierover een besluit worden genomen. 
 
Onduidelijk is of er na 2012 een voortzetting komt via een doeluitkering of dat de rijksbijdrage zal 
worden opgenomen in het gemeentefonds. Mocht dit laatste het geval zijn dan is het voorstel om met 
de VJN 2011 voor 2012 structureel middelen te reserveren voor het CJG. Dit op grond van de 
rijksmiddelen die binnen het gemeentefonds voor het CJG beschikbaar worden gesteld. 
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6.4. Begroting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Tynaarlo 
 
    
  2011 2012 
Kosten     
     
CJG 0 - 4 jr. (Icare) Uitvoering JGZ 0-4  387.000  390.000
   
Personeel (gemeente Tynaarlo)  31.200  31.200
    
Inzet producten maatschappelijke organisaties  69.000  97.000
    
Organisatiekosten  87.785  55.800
    
Activiteiten  8.500  16.000
    
Totaal  551.500 (I)  
  31.985 (S)  590.000 (S)
     
Specificatie van de kosten     
     
Personeel    
Procesregisseur CJG (personeel gemeente)            31.200            31.200 
   
  31.200 31.200

   
Inzet producten maatschappelijke organisaties   
Functionaris 12+ (jeugdhulpverlener)            21.000            21.000 
Schoolmaatschappelijk werk BO            48.000            48.000 
Schoolmaatschappelijk werk VO              28.000 

  69.000          97.000 

     
 
Organisatiekosten     
Algemeen     
Vergaderkosten               1.000            1.000 
Deskundigheidsbevordering              2.000               500 
Training/teambuilding                 500               500 
Publiciteit  
PR materiaal              7.500            3.000 
Huisstijl CJG Tynaarlo              8.000            1.000 
Communicatie activiteiten              3.000               500 
 
Ondersteunende instrumenten  
Drentse verwijsindex (DVI)              8.800            8.800 
MDT module DVI             2.000                  -  
Digitaal dossier JGZ (DDJGZ)            31.985           31.985 
Sociale kaart CJG                   -                  -  
Digitaal CJG            15.000            8.500 
 
 
Inrichtingskosten  
Inrichtingskosten CJG-JGZ              3.000 
Inrichtingskosten CJG-Wmo              1.000 
Inrichtingskosten CJG-jongeren              3.000 
Inrichtingskosten algemeen              1.000            3.000 

            87.785           55.785     
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Activiteiten  
Voorlichting CJG algemeen              1.000            1.000 
Voorlichtingsactiviteiten Thema              2.500            5.000 
Preventie activiteiten                   -             2.500 
Activiteiten ihkv opgroeien en opvoeden              5.000            5.000 
Positief opvoeden Drenthe (POD)                   -             2.500 

              8.500           16.000 

   

     
 
    
Dekking 2011 Kostenplaats  2011 
    
Bijdrage van het Rijk voor     
uitvoering JGZ en vorming CJG 4230270/5411000 I       509.000 
Sociale alliantie 2011 4210580/4343999 I        37.700  
Schoolbegeleiding 4250150/4424000 I          5.000  
Elektronisch Kind Dossier 4210330/4343999 S        32.000  
 Totaal  583.700 
   
 Begrote uitgaven CJG 2011   583.485 
   
 Saldo  215 
 
 
 
 
Dekking 2012 Kostenplaats  2012 
    
Elektronisch Kind Dossier 4210330/4343999 S        32.000  
    
 Totaal  32.000 
   
 Begrote uitgaven CJG 2012  590.000 
    
 Saldo (nog te dekken)   
 CJG       168.000 
 Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar  390.000 
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Bijlage 2. Activiteitenplan CJG ontwikkeling 
 
Activiteiten uitgevoerd in de ontwikkelfase van het CJG (2009 en 2010) 
 
Activiteiten die zijn uitgevoerd of die tijdens de ontwikkelingsfase worden afgerond. Een aantal 
activiteiten loopt door in de implementatiefase. 
activiteit eigenaar resultaat Planning afgerond 
Startnotitie CJG  Beleidsmedewerker 

sociale activering 
vastgesteld Januari 2009 

Interviews en oriëntatie 
op de bestaande 
situatie (GGD 
rapportage en 
evaluatie Jeugdpunt 
Tynaarlo) 

Projectleider CJG Inzicht in omvang en 
aard van de 
problematiek van jeugd 
in Tynaarlo 

September 2009 

Werkconferentie CJG Projectleider CJG Startmoment CJG en 
creëren draagvlak 

September 2009 

Inrichten 
Projectstructuur 

Projectleider CJG Stuurgroep en 
projectgroep CJG 
samengesteld 

September 2009 

Nieuwsbrief CJG 
 
 

Projectleider CJG 
Communicatieadviseur 

2 nieuwsbrieven 
verstuurd (oplage van 
400) 

December 2009 en 
voorjaar 2010 

Betrekken 
ouders/opvoeders bij 
CJG ontwikkeling 

Projectleider CJG Uitgewerkt programma 
voor ouderavond 
“opvoeden en 
opgroeien” 

Januari 2010 

Model CJG ontwikkeld Projectgroep CJG Vastgesteld in 
stuurgroep 

Januari 2010 

Programma van eisen 
Digitale CJG 

Projectleider CJG met 
projectleiders Drenthe 

Duidelijkheid over de 
gewenste website 

Februari 2010 

Betrekken van 
jongeren bij CJG 
ontwikkeling 

Projectleider CJG  
Trias jongerenwerk 
Directie VO scholen 

Enquête onder alle 
scholieren van beide 
VO scholen 

April 2010 

Presentatie en 
startbijeenkomst voor 
onderwijs 
georganiseerd 

Projectleider CJG Kennis over opdracht 
voor het onderwijs en 
de gemeente om de 
zorgstructuur te 
verbinden 

April 2010 

Ontwikkeling WMO-
CJG loket 

Procesregisseur CJG 
WMO coördinator 

Plan voor uitvoer in 
afstemming met WMO 
loket opgesteld 

April 2010 

Ontwikkeling CJG 
Loket jongeren 

Projectleider CJG 
Beleidsambtenaar 
sociale ontwikkeling 
Coördinator 
jongerenwerk Trias 

Globaal plan voor 
invulling jongerenloket 
  

April 2010 

Werkbezoek 
Damwoude 

Procesregisseur 
WMO coördinator 
ICT 

Ervaring uit 
Vergelijkbare 
gemeente die sinds 4 
maand gestart is met 
een CJG 

Mei 2010 

Communicatieplan 
CJG 

Projectleider CJG 
communicatieadviseur 

Vastgesteld in 
stuurgroep CJG 

Juni 2010 

Jongerendebat op 
beide VO scholen en 
resultaat enquête Trias 

Projectleider CJG 
Trias jongerenwerk 
Directie VO scholen 

Uitkomst aan de Raad 
aangeboden 

Juni 2010 

Projectplan ZAT – CJG 
opgesteld 

Projectleider CJG Vastgesteld in 
stuurgroep CJG en in 
het schoolbestuur 

Juni 2010 
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Ontwikkeling CJG loket 
ouders 

Projectleider CJG 
Management JGZ  

Koers en 
ontwikkeltraject 
uitgezet 

Juli 2010 

Financiële paragraaf 
CJG opgesteld 

Projectleider CJG 
Beleidsmedewerker 
sociale ontwikkeling 
Financieel medewerker 

Inzicht in de 
beschikbare middelen 
tot en met 2011 en 
daarna 

September 2010 

Aanbesteding DCJG Procesregisseur CJG Conform eisen 
gemeente 

September 2010 

Werkgroep ZAT-CJG  Projectleider CJG Ontwikkelen 
zorgstructuur 

December 2010 (valt 
buiten de 
projectopdracht CJG 
maar resultaten 
worden wel gekoppeld  

Convenant tekst 
opstellen 

Projectleider CJG 
Juridische zaken 

Convenant tekst 
gereed  

September/oktober 
2010 

Procedure voor 
vaststellen in B&W en 
Raad 

Projectleider CJG in 
afstemming met 
beleidsambtenaar 

Vastgesteld CJG plan 
inclusief financiering 

Najaar 2010 

 
 
 
Activiteiten tijdens de implementatie van het  CJG Tynaarlo (augustus t/m 
december 2010) 
 
Hierbij een overzicht van de uit te voeren activiteiten om op 1 januari 2011 het CJG Tynaarlo te 
kunnen openen.  
activiteit eigenaar resultaat Planning afgerond 
CJG loket algemeen WMO Loket; afdeling 

Publiekszaken. 
Functionerend loket 
met 
telefoon/mail/.DCJG in 
gemeentehuis bij WMO 
loket 

Januari 2011 

CJG loket ouders JGZ partners: Icare en 
GGD, in afstemming met 
de beleidsambtenaar 
volksgezondheid  

1.Plan voor een 
functionerend loket in 
de drie kernen.  
2.Pilot CJG loket 
ouders in 2011. 
Conform 
uitwerkingsopdracht 
CJG. Het betreft een 
groeimodel. 

November 2010 
 
 
2011 

CJG loket jongeren Trias/jongerenwerk in 
afstemming met de 
beleidsmedewerker 
sociale ontwikkeling 

1. Plan over de 
positionering 
jongerenwerk in relatie 
tot ambassadeurstaak 
CJG.  
 
 
2. Waaronder een 
aanbod in VO (met 
ondersteuning vanuit 
STAM) 
3.Waaronder een 
lespakket voor PO; 
groep 8  
 

1. Uitvoering taak 
start 1 januari 
2011. 
De ontwikkeling 
tot ambassadeur 
CJG loopt door in 
2011. 
 2. Aanbod in het 
VO zal in 2e helft 
2011 worden 
aangeboden 
3. lespakket wordt 
in schooljaar 
2010/2011 
ontwikkeld. 

Werving Kernteam CJG  1. gemeente 
 
2. Noordermaat 

1. aanstelling 
procesregisseur 
2.. kernfunctionaris 

1.Uiterlijk april 
2010 
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3. Noordermaat 
 
4. JGZ; Icare/GGD 
 
 
5. Bureau Jeugdzorg 

CJG; profiel 
jeugdhulpverlener 
3. Kernfunctionaris 
CJG: profiel SMW 
4.Kernfunctionaris 
CJG; profiel JGZ breed 
(0-23 jaar) 
5. Kernfunctionaris 
CJG; profiel BJZ 

2.3.4.5. 
eind oktober 2010 

Installatie Kernteam CJG 
 

Procesregisseur 
en 
Kernteam 

Start en 
kennismakingstraject 
met 
vindplaatsen/loketten 
regelen 

Nov/Dec 2010  

Aanbestedingtraject en 
Invoering digitaal CJG 

Procesregisseur Functionerend DCJG 2011 

Inrichting en 
communicatie met 
deelnemers ketenoverleg 
CJG 

Procesregisseur CJG Overlegstructuur 
en deelnemers 
ketenoverleg 
gecommuniceerd (via 
Nieuwsbrief) 

Najaar 2010 

Formele afronding 
Jeugdpunt Tynaarlo en 
Netwerk overleg 

Beleidsmedewerker in 
afstemming met 
Procesregisseur 

Afronding van 
bestaand overleg en 
communicatie over 
nieuwe CJG structuur 

Najaar 2010 

Uitvoering 
communicatieplan: 
-Opening en 
voorbereiding CJG 
 

Procesregisseur en 
beleidsambtenaar in af 
stemming met project- en 
stuurgroep en 
communicatieadviseur 

Conform 
communicatieplan 
draaiboek gereed 
 
Formele start CJG; 
ondertekening 
convenant 

December 2010 
 
 
 
Januari 2011 

Borging 
samenwerkingsafspraken 

Beleidsambtenaar sociale 
ontwikkeling in 
afstemming met collega’s 

Afspraken CJG 
meenemen in 
prestatieafspraken met 
partners CJG  
 

Eind 2010 
 
 
 
 

Implementatie POD Beleidsmedewerker 
/procesregisseur 

Conform provinciale 
afspraken scholing 
POD laten organiseren 
en voortgang volgen 

2010 en 2011 

Implementatie RAAK Beleidsmedewerker 
sociale ontwikkeling; in 
afstemming met provincie 
en gemeente 

Uitvoering van 
gemaakte afspraken 
over implementatie 
RAAK  

1 januari 2011 

Koppeling 
veiligheidshuis/JOT 

Stuurgroep: uitvoer bij 
beleidsmedewerker 
conform provinciale 
afspraken en toetsen aan 
lokale visie 

Koppeling 
veiligheidshuis/JOT 
met het CJG is 
geregeld 

1 januari 2011 

Uitwerken projectopdracht 
ZAT/CJG 

Werkgroep ZAT  
Stuurgroep CJG 
Schoolbestuur 

Vastgestelde 
zorgstructuur binnen 
het basisonderwijs en 
gekoppeld aan het 
CJG 

Januari 2011 
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Activiteiten CJG vanaf 2011 
 
Activiteiten die na de start van het CJG uitgevoerd moeten worden. 
 
activiteit eigenaar resultaat planning 
Uitvoering CJG 
Tynaarlo 
Conform plan 

Procesregisseur in 
afstemming met 
beleidsambtenaren. 
Stuurgroep blijft 
formeel 
verantwoordelijk voor 
naleven afspraken 

functionerend CJG 
Tynaarlo 

Januari 2011 en verder 

Inrichting en start 
overlegstructuur CJG 

Procesregisseur Vergaderdata en 
deelnemers 
vastgesteld 

2011 en verder 

Uitvoering 
communicatieplan 

Procesregisseur 
Communicatieadviseur 

Informatie en 
communicatie conform 
plan 

Conform plan 

Verder uitbouw CJG 
loketten conform 
uitvoeringsplan 

JGZ partners 
Trias 
In afstemming met 
stuur- en projectgroep 
CJG 

Functionerend CJG 
Loket voor ouders en 
jongeren 

Conform plan 

Organiseren van 2e 
schil in het CJG 

Kernteam CJG Heldere afspraken en 
duidelijkheid over en 
met aanvullende 
partners in het 
kernteam  

2011 

Evaluatie met 
zorgcoördinatoren ZAT 
in het Voortgezet 
onderwijs  

Procesregisseur en 
beleidsmedewerker 

Benutten uitkomst voor 
verbetering CJG en 
ZAT 

Najaar 2011 

Evaluatie CJG 
organisatie 

Procesregisseur in 
afstemming met 
beleidsambtenaren en 
kernteam CJG 

Evaluatie met kernteam 
CJG, loketpartners en 
beleidsmedewerkers. 

Laatste kwartaal 2012 
 
 

Evaluatie CJG 
organisatie 

Procesregisseur met 
stuurgroep CJG 

Benut uitkomst voor 
verbetering CJG 
organisatie 

2012 
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Bijlage 3. Profielschets procesregisseur kernteam CJG Tynaarlo  
 
Het kernteam CJG 
Voor de uitvoering van de taken van het Centrum Jeugd Gezin (CJG) Tynaarlo wordt een kernteam 
CJG gevormd die naast de procesregisseur, bestaat uit een viertal CJG functionarissen. Het 
Kernteam CJG is ingericht als de back office van het CJG Tynaarlo en is verantwoordelijk voor het 
uitvoering geven aan een opvoed- en opgroeipraktijk waarbij een sluitende aanpak en het principe van 
1 kind/1 gezin/1 plan wordt gehanteerd. Het kernteam CJG komt om de twee weken bij elkaar.  
 
Algemene taak en verantwoordelijkheid 
De procesregisseur CJG Tynaarlo is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin in de gemeente Tynaarlo.  
De procesregisseur richt zich niet op de directe hulpverlening van kinderen, jongeren of ouders maar 
is vanuit zijn rol verantwoordelijk voor een viertal punten: 

 
1.  Bewaken van de uitgangspunten / doelstellingen van het CJG Tynaarlo 

• Managementrapportage (aantallen en soort meldingen, vragen, hulpverleningstrajecten, 
doorverwijzingen). 

• Signaleren van trends, ontwikkelingen en knelpunten. 
• Onderhouden / ontwikkelen van netwerkcontacten i.r.t. CJG Tynaarlo. 
• Regisseren van het aanbod van opvoedingsondersteunende activiteiten, projecten vanuit het CJG. 
• Regisseren van de schakel met de Zorg Adviesteams en Bureau Jeugdzorg. 
 

2. Bewaken van de (samenwerking)processen binnen het CJG en de bijbehorende afspraken. 
• Procesmanagement Drentse Verwijsindex (contactpersoon voor Tynaarlo, volgen van meldingen). 
• Voorzitter en organisator van het Kernteam CJG (1 x per twee weken). 
• Voorzitter en organisator van het CJG Ketenpartners overleg (2 x per jaar). 
• Organisator van het CJG Stuurgroep overleg (2 x per jaar). 
• Bewaken proces en afspraken m.b.t. de taken en verantwoordelijkheden van het kernteam CJG: 

regisseren zorgcoördinatie, gerichte aanpak van het uitgangspunt één gezin / één plan en 
terugkoppeling van zorgmeldingen. 

 
3. Verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het CJG Tynaarlo 

• Zorg dragen voor de public relations rond het CJG. 
• Zorg dragen voor (afspraken rond) het functioneren van de front office. 
• Zorg dragen voor inrichten / up-to-date (laten) houden van digitale informatie / website. 
• CJG aanspreekpunt; specifiek voor de verbinding met het WMO loket en de OGGZ  
• Onderhouden/versterken van kontakt met netwerkpartners: jongerenwerk, politie, 

leerplichtambtenaar en zo nodig professionals uit de tweede lijn, en deze indien wenselijk uit te 
nodigen voor het kernteam CJG 

• Inhoudelijke aansturing / afstemming met kernteam CJG. 
 

4. Ontwikkelen / initiëren van nieuwe initiatieven passend binnen de kaders van het CJG 
Tynaarlo 

• Aan de hand van signalen, trends of wensen / behoeften vanuit de doelgroep een aanbod 
ontwikkelingen, initiëren gericht op ondersteuning bij lichte opgroei- en opvoedvragen. 

 
In de startfase ligt het accent op het uitrollen van het bedrijfsplan CJG en de inrichting van de 
verschillende onderdelen. 
 
 

 
 
 
 
 
 



  Ontwikkelingsplan Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo; 2010 
 

  7 
  
  

 

Profielschets procesregisseur: 
• De procesregisseur is in staat kennis en informatie vanuit de eigen organisatie en over 

ontwikkelingen op het gebied van het Centrum Jeugd en Gezin om te zetten naar 
beleidsadvisering en de organisatieontwikkeling van het CJG Tynaarlo. 

• De procesregisseur is in staat de CJG organisatie neer te zetten en te ontwikkelen. 
• De procesregisseur is in staat de CJG medewerkers in front- en back office van het CJG aan 

te spreken op hun taken en verantwoordelijkheden 
• De procesregisseur kan goed organiseren en plannen en is in staat prioriteit in 

werkzaamheden aan te brengen  
• De procesregisseur is competent om als gesprekspartner en adviseur met bestuurders en 

partners om te gaan daar waar het CJG zaken betreft 
 

Positionering 
• De procesregisseur CJG is in dienst van de gemeente Tynaarlo en valt onder de afdeling 

Beleid en Projecten. 
• De procesregisseur CJG werkt nauw samen met de beleidsmedewerkers sociale ontwikkeling 

gericht op afstemming, ontwikkeling en vormgeving van beleid welke raakvlakken heeft met 
het CJG. 

• De procesregisseur CJG informeert en rapporteert aan de bestuurlijk verantwoordelijke 
wethouder (PH jeugd) over het functioneren van het CJG. 

• Bij eventuele knelpunten rond de samenwerking, het nemen van verantwoordelijkheden of het 
uitvoeren van taken zal de procesregisseur de desbetreffende organisatie hierop aanspreken. 
De procesregisseur CJG heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van doorzettingsmacht of 
wanneer gewenst deze opschalen richting de bestuurlijk verantwoordelijke wethouder, in zijn 
rol als voorzitter van de stuurgroep CJG.  

 
Procesregisseur CJG 
Organisatie  : Gemeente 
Uren   : 12 uur per week 
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Profielschets CJG functionaris kernteam CJG Tynaarlo 
 
 
Het kernteam CJG 
Voor de uitvoering van de taken van het Centrum Jeugd Gezin (CJG) Tynaarlo wordt een kernteam 
CJG gevormd dat bestaat uit een viertal CJG functionarissen en een procesregisseur. Het Kernteam 
CJG is ingericht als de back office van het CJG Tynaarlo en is verantwoordelijk voor het uitvoering 
geven aan een opvoed- en opgroeipraktijk waarbij een sluitende aanpak en het principe van 1 kind/1 
gezin/1 plan wordt gehanteerd. De procesregisseur CJG Tynaarlo is verantwoordelijk voor het 
dagelijks functioneren van het CJG. De CJG functionaris ontvangt functionele aansturing van de 
procesregisseur. 
Het kernteam CJG komt om de twee weken bij elkaar.  
 

Algemene taken en verantwoordelijkheden CJG functionaris 
• De CJG functionaris is verantwoordelijk voor inhoudelijke advisering en is contactpersoon 

voor een deel van het netwerk; de vindplaats(en) en/of een CJG loket.  
• De CJG functionaris draagt zorg voor een goed functionerende verbinding tussen het 

kernteam CJG en de vindplaats en/of het CJG loket. 
• De CJG functionaris is verantwoordelijk voor het organiseren en het bewaken van het 

zorgproces van die casuïstiek die in het kernteam CJG aan de functionaris is toebedeeld. (De 
uitvoer van zorg wordt niet vanzelfsprekend door deze functionaris uitgevoerd).  

• De functionaris draagt zorg voor actuele kennis vanuit de eigen organisatie en voor 
terugkoppeling naar de eigen organisatie. 

• De functionaris is, samen met de procesregisseur, verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van de back office van het CJG Tynaarlo. 

 
 

Profielschets CJG functionaris  
• De CJG functionaris is in staat kennis en informatie vanuit de eigen organisatie en over 

ontwikkelingen op het gebied van het Centrum Jeugd en Gezin, actief in te brengen in het 
kernteam CJG en te gebruiken in de rol van contactpersoon. 

• De CJG functionaris beschikt over algemene theoretische en praktische kennis met betrekking 
tot opvoed- en opgroei vraagstukken en specifieke kennis vanuit het eigen vakgebied*. 

• De CJG functionaris heeft kennis van het (lokale) netwerk en van de zorgstucturen van het 
CJG 

• De CJG functionaris is in staat naar ouders, jongeren, partners in het loket, de vindplaatsen of 
professionals als adviseur en ondersteuner op te treden. 

• De CJG functionaris is goed bereikbaar en in staat prioriteit in werkzaamheden aan te 
brengen  

• De CJG functionaris brengt op basis van zijn/haar achtergrond specifieke kennis mee op het 
gebied van: psychosociale kennis, medische kennis, zorgstructuren in en om het onderwijs, 
indicatietrajecten en zorgprocessen.  

*Voor specifieke problematiek op het gebied van: verslavingszorg, reclassering, GGZ, verstandelijke 
beperkingen. etc. worden professionals benaderd om aan te schuiven in het kernteam CJG 
 
CJG functionaris ouders  
Organisatie : JGZ (Icare of GGD) 
Uren  : 4 uur per week 
Profiel : JGZ deskundige 
• Is contactpersoon voor het CJG loket ouders; toegang voor ouders -9 mnd - 23 jaar;  
• is contactpersoon voor de voorschoolse voorzieningen en biedt vanuit het CJG informatie en 

advies over de zorgroutes en ondersteunt bij zorgvraagverheldering 
• zorgvragen die niet binnen het CJG loket of in de voorschoolse voorzieningen kunnen worden 

beantwoord worden gemeld bij het kernteam CJG, via de CJG functionaris ouders. 
• Draagt zorg voor het inbrengen van de zorgvragen, die niet binnen het CJG loket ouders of in 

de voorschoolse voorzieningen kunnen worden beantwoord, in het kernteam CJG om de 
processtappen rondom de zorgcoördinatie vast te stellen. 
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• Is verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie van die meldingen, gezinnen, kinderen die in het 
kernteam worden toebedeeld aan de CJG-functionaris ouders. Bewaakt de voortgang van 
zorg, de planning en de terugkoppeling naar de inbrenger. 

• Ondersteunt de procesregisseur bij het zorg dragen voor de gehele CJG-organisatie en 
participeert in het kernteam CJG. 

 
CJG functionaris 4 – 12 jaar  
Organisatie    : Noordermaat 
Uren  : 4 uur per week 
Profiel  : schoolmaatschappelijk werk 
• is contactpersoon voor het basisonderwijs in Tynaarlo, biedt vanuit het CJG informatie en 

advies over de zorgroutes en ondersteunt bij zorgvraagverheldering 
• zorgvragen die niet binnen de zorgstructuur van het basisonderwijs kunnen worden 

beantwoord worden gemeld bij het kernteam CJG, via de CJG-functionaris 4-12 jaar.  
• Draagt zorg voor het inbrengen van de zorgvragen die niet binnen de zorgstructuur van het 

basisonderwijs kunnen worden beantwoord, in het kernteam CJG om de processtappen 
rondom de zorgcoördinatie vast te stellen. 

• Is verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie van die meldingen, gezinnen, kinderen die in het 
kernteam worden toebedeeld aan de CJG-functionaris 4-12 jaar. Bewaakt de voortgang van 
zorg, de planning en de terugkoppeling naar de inbrenger. 

• Ondersteunt de procesregisseur bij het zorg dragen voor de gehele CJG organisatie en 
participeert in het kernteam CJG. 

 
CJG functionaris 12+  
Organisatie  : Noordermaat 
Uren  : 5 uur per week 
Profiel  : Jeugdhulpverlener 
• is contactpersoon voor het CJG-loket jongeren en het voortgezet onderwijs in Tynaarlo, biedt 

vanuit het CJG informatie en advies over de zorgroutes en ondersteunt bij 
zorgvraagverheldering. 

• zorgvragen die niet in het CJG-loket jongeren of binnen de zorgstructuur van het voortgezet 
onderwijs kunnen worden beantwoord worden gemeld bij het kernteam CJG, via de CJG- 
functionaris 12+.  

• Draagt zorg voor het inbrengen van de zorgvragen die gemeld worden vanuit het CJG loket 
jongeren en het voortgezet onderwijs om de processtappen rondom de zorgcoördinatie vast te 
stellen. 

• Is verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie van die meldingen, gezinnen, kinderen die in het 
kernteam worden toebedeeld aan de CJG-functionaris 12+. Bewaakt de voortgang van zorg, 
de planning en de terugkoppeling naar de inbrenger. 

• Ondersteunt de procesregisseur bij het zorg dragen voor de gehele CJG-organisatie en 
• participeert in het kernteam CJG. 

 
CJG functionaris BJZ  
Organisatie  : Bureau Jeugdzorg 
Uren  : 4 uur per week 
Profiel  : BJZ deskundige 
• is contactpersoon voor het regionale JOT en het veiligheidshuis en draagt zorg voor een 

goede verbinding met het Kernteam CJG, met betrekking tot casuïstiek, signalen en 
ontwikkelingen 

• is de vooruitgeschoven post van BJZ binnen het CJG en verricht een aantal taken van Bureau 
Jeugdzorg (vooruitlopend op de decentralisatie van BJZ verantwoordelijkheden richting 
gemeente)zoals: risicotaxatie, onderzoek en indicatiestelling. 

• adviseert en ondersteunt het kernteam bij zorgvragen en kan zo nodig worden ingezet bij 
casuïstiek vanuit één van de toegangen. 

• Is verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie van die meldingen, gezinnen, kinderen die in het 
kernteam worden toebedeeld aan de CJG-functionaris BJZ. Bewaakt de voortgang van zorg, 
de planning en de terugkoppeling naar de inbrenger. 

• Ondersteunt de procesregisseur bij het zorgdragen voor de gehele CJG-organisatie en 
participeert in het kernteam CJG. 
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Positionering: 
• De CJG functionaris is in dienst van de moederorganisatie; Noordermaat, Bureau Jeugdzorg 

JGZ organisatie (GGD of Icare). 
• De moederorganisatie is verantwoordelijk voor het werven en inzetten van de CJG 

functionaris conform de overeengekomen werkwijze en inzet. 
• De CJG functionaris ontvangt functionele aansturing van de procesregisseur gericht op de 

uitvoering van de taken van het CJG.  
• De CJG functionaris ontvangt voldoende ruimte en mandaat van de moederorganisatie om de 

overeengekomen taken in het kernteam CJG uit te kunnen voeren.  
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Bijlage 4. Begrippenkader CJG Tynaarlo 
 
Vindplaatsen:  Vindplaatsen zijn alle voorzieningen waar beroepskrachten werken met kinderen, 

jongeren en hun ouders. Voorbeelden zijn de school, de buurt, de huisarts, 
kinderopvang, peuterspeelzaal, politie, sport, leerplicht, CWI e.a. 

 
Front office: De front office is het geheel van toegangen waar ouders, jongeren, professionals 

terecht kunnen met opvoed- en opgroeivragen en met signalen. Bij de front office 
kunnen vragen op verschillende manieren binnenkomen; face to face, digitaal, 
telefonisch, schriftelijk en outreachend. Voor al deze manieren moet een passend 
aanbod zijn (in dan wel via de front office). De meeste opvoed- en opgroeivragen en 
signalen zullen in de front office worden beantwoord of worden opgepakt. Kerntaken 
zijn het bieden van informatie, advies en gerichte (warme) doorverwijzing. 

 
Fysiek loket:  Het fysieke loket is het inlooppunt van de front office. In Tynaarlo wordt het fysieke 

loket gekoppeld aan natuurlijke en logische plaatsen en organisaties. Bestaande 
functies worden uitgebreid of anders genoemd. Het fysieke CJG loket wordt zichtbaar 
in:  
- WMO Loket; gemeentehuis (voor de totale doelgroep) 
- Loket ouders in de consultatiebureaus van Icare (naast het reguliere JGZ aanbod 

voor ouders en kinderen tot 4 jaar is dit CJG loket ook voor zwangeren en ouders 
met kinderen tot 23 jaar toegankelijk): in de drie kerndorpen van Tynaarlo 

- Loket jongeren gekoppeld aan de jongerenvoorziening in de jongerencentra in de 
kerndorpen, en in beide middelbare scholen (voor jeugd 12+) van Tynaarlo 

 
 
Gerichte (warme)  
doorverwijzing:  Gerichte (warme) doorverwijzing is aan de orde als een vraag niet vanuit de front office 

kan worden beantwoord. Dat betekent dat een vervolgstap moet worden gearrangeerd. 
Vanuit de front office wordt dan een afspraak geregeld. Niet met een organisatie maar 
met een gericht persoon uit die organisatie. Lukt dit niet dan is de front office 
medewerker verantwoordelijk tot dit is geregeld, en terugkoppeling met de klant heeft 
plaatsgevonden.  

 
Back office:  De back office is de plek waar vanuit de front office en vanuit de diverse vindplaatsen 

opvoed- en opgroeivragen terecht komen die niet in de front office kunnen worden 
beantwoord. In Tynaarlo wordt dit uitgevoerd door het kernteam CJG.  

 
Kernteam CJG:  Het kernteam CJG bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties die een 

reguliere taak hebben met betrekking tot jeugd, opvoeden en opgroeien. Het kernteam 
is ondersteunend voor de medewerkers van de front office en de vindplaatsen en is 
aanspreekpunt voor signalen en casuïstiek die niet in de front office kunnen worden 
opgelost. In het kernteam vindt de zorgcoördinatie plaats.  

 
Jeugdketen:  De verschillende voorzieningen waar een kind en zijn ouders mee te maken krijgen 

tijdens het opgroeien van -9 maanden tot het 23e levensjaar. 
 
Afstemmings- Dit zijn netwerken waarin professionals vanuit verschillende 
netwerken:  organisaties bij elkaar komen om zorgsignalen over kinderen te delen en snel en 

effectief toe te leiden naar de juiste hulp 
 
ZAT:  Het ZorgAdviesTeam legt verbinding tussen de doorgaande leerlingenzorg en de 

zorgstructuur van het onderwijs en het CJG. Deelnemers in het ZAT zijn tenminste de 
Internbegeleider of zorgcoördinator van het onderwijs en een afvaardiging van de 
kernpartners van het CJG. Bovenschools aangevuld met vertegenwoordigers REC en 
WSNS. 

  
JOT:  Het Jongeren Opvang Team is een multidisciplinair overleg en heeft tot doel om 

jongeren die af dreigen te glijden naar criminele activiteiten vroegtijdig in de kraag te 
vatten en te begeleiden naar hulpverlening. Deelnemers zijn o.a. Politie, Raad voor de 
Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg) 

 
Licht pedagogische   
hulp:  Pedagogische hulp betreft een preventief en vrijwillig aanbod voor ondersteuning aan 

gezinnen waar de opvoeding stagneert. Dit gaat verder dan het geven van informatie 
en advies. Een van de belangrijkste onderdelen is het in kaart brengen en vaststellen 
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van de hulpvraag. Licht pedagogische hulp is het geven van hulp bij praktische 
opvoedingsvragen en bij moeilijkheden die ouders ondervinden. Dit kan bestaan uit 
emotionele en/of gedragsproblemen bij kinderen. Het adviseren en concreet 
ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een andere opvoedingsaanpak. Het 
aanbod komt overeen met algemeen preventieve activiteiten gericht op informatie en 
voorlichting en signalering van zorgverleners in de eerste lijn zoals huisartsen en 
professionals in de jeugdgezondheidszorg. 
Belangrijk is dat er een doorlopende lijn in het aanbod is van lichtere vormen van 
pedagogische hulp tot meer intensieve steun aan gezinnen. De intensievere steun 
wordt geboden door instellingen voor geïndiceerde jeugdzorg, zoals de GGZ en de 
justitiële jeugdzorg.  

 
Outreachend:  Het actief opsporen van (dreigende) zorgelijke situaties en het ongevraagd en 

onvoorwaardelijk aanbieden van advies/hulp.  
 
Case-manager:  Dit is een medewerker die op een gezin/kind/ouder is ingezet (1 gezin, 1 kind, 1 plan) 

om het (zorg)plan uit te voeren en alle hulp te coördineren. De case-manager kan door 
een CJG functionaris worden ingeschakeld op basis van een heldere zorgvraag. De 
case-manager zorgt voor terugkoppeling naar de CJG functionaris. 

 
Zorgcoördinatie:  Het organiseren en bewaken van de zorg die door verschillende medewerkers vanuit 

verschillende organisaties (case managers) wordt aangeboden aan kinderen/gezinnen. 
 
Procesregisseur:  De procesregisseur bewaakt en regisseert de uitgangspunten en de doelstellingen van 

het CJG Tynaarlo. Is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en ontwikkelt 
initiatieven passend binnen de kaders van het CJG. Zorgt voor het nakomen van 
gemaakte afspraken door de samenwerkende partners, kan zo nodig zich beroepen op 
doorzettingsmacht. 

  
Doorzettingsmacht:  Doorzettingsmacht heeft de procesregisseur om medewerkers van andere organisaties 

aan te spreken op de overeengekomen afspraken ook al heeft hij/zij geen functionele 
relatie met deze medewerker. 

 
Veel voorkomende afkortingen: 
 
CWI Centrum voor Werk en Inkomen 
DCJG Digitaal Centrum voor Jeugd en Gezin 
DVI Drentse Verwijs Index 
EKD Elektronisch Kinddossier = geworden DDJGZ: Digitaal dossier JGZ 
JGZ Jeugd Gezondheidszorg 
JJW Jeugd- en Jongerenwerk 
JMW Jeugdmaatschappelijk werk 
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
PO Primair Onderwijs 
Rebound: Tijdelijke opvang voor leerlingen met gedragsproblemen voor wie de zorg van 

de school niet langer toereikend is. 
RMC Regionaal meldpunt en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters 
SMW Schoolmaatschappelijk werk 
VVE Voor – en vroegschoolse educatie 
VO Voortgezet Onderwijs 
 
 
 
 


