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Aanleiding  
Leiderdorp zet in op preventie, omdat voorkomen beter is dan oplossen. 

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt nu al  breed ingezet 

op preventie met onder meer trainingen, cursussen en activiteiten. Het 

versterken van preventie sluit  goed aan bij het nieuwe jeugdhulpveld, 

waar we uitgaan van meer resultaat door vroegtijdige signalering en actie. 

Daarbij is de samenstelling van het CJG veranderd. Het CJG vormt de basis 

voor samenwerking van verschillende partners die vertegenwoordigd zijn 

in het jeugd- en gezinsteam (JGT) en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) die 

wordt gefaciliteerd vanuit de GGD. Dit plan richt zicht op de preventieve 

taken van het CJG en is in ontwikkeling. In de regio Holland Rijnland wordt 

momenteel gewerkt aan een nieuw bedrijfsplan CJG met daarin de 

aansluiting tussen preventieve taken en jeugdhulp. Door deze regionale 

ontwikkelingen verwachten wij in 2016 het preventieve veld nog meer 

aan te laten sluiten bij het werkveld van het CJG en daarin specifiek het 

JGT. Mogelijk kan de verbinding met het Sociaal Team Leiderdorp en 

wijkinitiatieven in de toekomst ook een rol krijgen binnen preventie.  

 

Uitvoeringsplan Jeugd 
Dit plan geeft een overzicht van de activiteiten die het CJG  Leiderdorp 

uitvoert in het preventieve veld. Het is een groeidocument dat kan 

worden aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen in Leiderdorp. 

Voorafgaand aan deze uitvoeringsactiviteiten geven wij een kort overzicht 

van de doelstellingen waarop het CJG zal inzetten. Deze doelstellingen 

vloeien voort uit de missie van het CJG en gesprekken met medewerkers 

van het CJG. In de bijlage vindt u een concept activiteitenkalender met 

daarin beschreven de uitvoering van activiteiten onder leiding van het 

CJG. Wij sluiten het uitvoeringsplan af met een advies. Hoewel preventie 

een zeer breed onderwerp is beperken wij ons in dit plan tot het veld van 

het CJG.  

 

Het CJG 
Het CJG in Leiderdorp sluit aan bij de missie van CJG’s in Holland-Rijnland 

die in regionaal verband opgesteld zijn. In Leiderdorp is het CJG actief 

sinds 2011. Vanuit één centraal punt in Leiderdorp werken verschillende 

partijen samen aan goede zorg voor de jeugd van 0-23 jaar. Het CJG is een 

katalysator voor nieuwe activiteiten en verbindingen tussen 

jeugdhulppartners. Zo leveren de GGD en andere partijen bekende 

diensten als het consultatiebureau en de jeugdarts. Daarnaast is sinds 
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2014 het nieuwe Jeugd en Gezinsteam (JGT) actief als onderdeel van het 

CJG. Dit team bestaat uit verschillende disciplines, afkomstig van diverse 

moederorganisaties, op het gebied van jeugdhulp en pakt snel en 

doelgericht uitdagingen en kansen op in Leiderdorp. Het CJG is dus één 

van de organisaties die bezig is met preventie binnen het jeugddomein1.  

 

Preventie 
Preventie is een veelomvattend begrip. In dit plan gaan wij uit van de 

volgende definitie: 

 

“Het ontsluiten van informatie en laagdrempelig bevorderen van een 

gezond opgroeiklimaat, het koppelen van een signaal aan een interventie, 

en het inzetten van preventieve activiteiten waarmee getracht wordt 

zware en langdurige jeugdhulp in een later stadium te beperken.“2 

 

De basis voor onze preventie is:   

 Voorkómen van problemen  

 Factoren die mogelijk risicovol zijn vroeg signaleren 

 Voorkomen van groeiende problemen bij (startende) 

problematiek.  

 

                                                           
1
 Andere organisaties zijn scholen, voorschoolse opvang, SCW, enzovoorts. 

Daarnaast zijn meerdere factoren van invloed op het welzijn van jeugdigen. In het 
kader van Veiligheid opereren andere organisaties, zoals het Veiligheidshuis op 
het vlak dat tussen preventie en interventie valt. 
2
 Ook wel universele, selectieve en probleemgerichte preventie genoemd binnen 

Holland-Rijnland.  

Het CJG kan ‘spin in het web’ zijn binnen preventie. Preventieve 

interventies kunnen onderbouwd worden ingezet als het CJG signalen kan 

verzamelen, duiden, en er acties aan verbindt. Het ondersteunen van 

signaleerders, zoals scholen, is daarbij erg belangrijk. 

 

Aandachtsgroepen 
Gesprekken met CJG medewerkers en partners en de screeningen door de 

JGZ (jeugdgezondheidszorg) hebben een aantal aandachtsgroepen 

opgeleverd die specifiek meer aandacht en investering vragen. Ook 

nemen wij naast de landelijke speerpunten3 lokale informatie mee. Het 

CJG probeert naast haar reguliere werkzaamheden extra aandacht te 

besteden aan de volgende groepen: 

 Jeugdigen in een (v)echtscheidingsstituatie. Bij het CJG komen er 

veel vragen over echtscheiden binnen of blijkt het de vraag achter 

de vraag te zijn. We zien dat er veel jeugdigen in de knel zitten 

door de situatie van hun ouders. 

  Jeugdigen met concentratieproblemen. Er komen veel vragen bij 

het CJG binnen over concentratieproblemen bij jeugdigen. Het is 

van groot belang dat de oorzaak helder wordt zodat de juiste zorg 

op de juiste plek wordt geboden. Door intensiever te gaan samen-

werken met de basisvoorzieningen4 kunnen er aangaande dit 

onderwerp meer vragen bij de basisvoorzieningen worden 

opgepakt. 

                                                           
3 In de nota ‘Lokaal gezondsheidsbeleid 2013 – 2016’ zijn de landelijke 

speerpunten benoemd die betrekking hebben op jeugdigen: alcoholgebruik, 
roken, overgewicht en bewegen. Deze zijn overgenomen in de Leiderdorpse nota.  
4
 Kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, kinder- en jongerenwerk.  
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 Jonge mantelzorgers5.  Deze groep jeugdigen in Leiderdorp heeft 

in 2015 speciaal aandacht gekregen6. Eerdere interventies in de 

regio tonen aan dat preventieve interventies zinvol kunnen zijn. In 

Leiden is er een platform gestart voor de regio. 

 

Doelstellingen  
De bijgevoegde doelstellingen kunnen voor een deel nagestreefd worden 

door het CJG binnen de haar gestelde kaders. Verschillende andere 

(zorg)partners kunnen of spelen reeds een rol in het behalen van de 

doelstellingen. Hoewel de kaders voor dit uitvoeringsplan op het CJG 

gericht zijn, benoemen wij deze doelstellingen breed om de visie op de 

lange termijn in het oog te houden en ambitie scherp te houden.   

Voor het CJG in Leiderdorp is de overkoepelende doelstelling  dat 

kinderen in Leiderdorp veilig7 en gezond opgroeien en kansen krijgen om 

                                                           
5
 Jonge mantelzorgers zijn jeugdigen die minstens 8 uur per week tenminste drie 

maanden aaneengesloten voor een familielid zorgen. Hij/zij kan verzorging nodig 

hebben doordat hij/zij chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische 

aandoening heeft. 
6
  In de nota mantelzorg van Leiderdorp is het punt ‘jonge mantelzorgers’ 

opgenomen en geagendeerd voor 2015. De lokale mantelzorgwerkgroep heeft 
zich aangesloten bij de regionale werkgroep waardoor regionaal afgestemd 
beleid kan worden opgesteld. 
7
 Veiligheid impliceert dat het Veiligheidshuis en politie hier ook bij betrokken 

zijn. Hoewel deze partners zeker samenwerken met het CJG, komen zij in beeld 
wanneer de veiligheid reeds discutabel is door andere partijen. Voor dit 
uitvoeringsplan is benoeming van hun rol hier vooralsnog voldoende. 

zich te  ontplooien en te ontwikkelen. Om tot deze missie te komen 

onderscheiden wij specifieke doelstellingen8:  

 Een leefklimaat waarin opgroeiende jeugd en kinderen de kans 

krijgen zich te ontplooien en te ontwikkelen naar hun 

mogelijkheden. 

 Effectievere jeugdhulp,  vroegsignalering en tijdig ondersteunen 

van gezinnen,  kinderen en jongeren. Zo licht als mogelijk, zo 

zwaar als nodig.  

 Benutting en versterking van de capaciteiten en mogelijkheden 

van de jeugd, ouders/verzorgers, en hun sociale netwerk. 

 Wijkgerichte ondersteuning voor een gezonde, veilige en 

kansrijke leefomgeving voor kinderen en jongeren. 

 

Kwaliteits prestatie indicatoren 
Het CJG gaat uit van een kwalitatieve verbetering in de preventieve sfeer 

die daadwerkelijk verschil kan maken voor kinderen en jeugdigen. Dit 

betekent: 

 Toegankelijkheid (medewerkers) CJG 

 Doorlooptijd (tijd tussen signaal en actie), oppakken zorgvraag 

door het CJG en tijdige inzet van ondersteuning. 

 Activiteiten op aangeven van ouders, jeugdigen en zorgpartners 

 Minder jeugd/ gezinnen in de zware jeugdhulp  

 Daling aantal jongeren met gewichts- of verslavingsprobleem 

                                                           
8
 De gemeente realiseert zich dat het bereiken van deze doelstellingen in een 

termijn van jaren gezien moet worden en in samenwerking met meer partners 
dan alleen het CJG. Inzet op preventie heeft tijd nodig om vrucht af te werpen.  
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 Activiteiten voor focusgroepen ((v)echtscheidingen, concentratie 

bij jeugdigen, mantelzorg) 

 Versterken eigen kracht van de ouders/verzorgers en/of jongeren 

 

Preventie gaat ervan uit dat een percentage problemen verdwijnt of in 

mindere mate optreedt,  daarom is het moeilijk te meten. Toch hopen wij 

over een tiental jaren effect te kunnen meten, bijvoorbeeld aan de hand 

van vermindering van zware trajecten binnen jeugdzorg.  

 

 

Advies op inzet preventie  
In de hierna volgende pagina’s noemen wij per doelstelling signalen, 

benodigde acties en beoogd resultaat. De optelsom van alle resultaten 

maken dat de doelstelling waaronder ze vallen behaald en zo mogelijk 

aangescherpt wordt.  

Graag willen wij extra inzetten op de genoemde 

aandachtsgroepen. Een verschuiving van zware naar minder zware zorg is 

naar onze verwachting bij deze groepen door preventieve inzet realistisch. 

Door bijvoorbeeld een ‘scheidingsspreekuur’ te organiseren in het CJG, 

kunnen ouders op een laagdrempelige wijze terecht met hun vragen over 

scheiden. Dit stimuleert ouders om deze vragen eerder te stellen. 

Uiteindelijk kan dit ertoe leiden dat er minder jeugdigen in de knel komen 

door echtscheidingssituaties.  

Een overzicht van de kosten is onder constructie. Wij verwachten 

dat er veel mogelijkheden mogelijk zijn binnen de samenwerking van het 

CJG en het nieuwe onderdeel JGT. Voor nieuwe preventieve activiteiten 

moet geld beschikbaar worden gesteld. Op de langere termijn kunnen 

deze activiteiten zich uitbetalen door een verschuiving van zwaardere 

naar  minder zware zorg.  

Het CJG stelt in samenwerking met haar partners een 

activiteitenplan op dat aansluit bij dit uitvoeringsplan. Dit plan bevat een 

overzicht van oude én nieuwe activiteiten zoals het jongerenmagazine 

DUS, een gezamenlijke training gericht op kennis van de 

aandachtsgroepen  voor medewerkers van het CJG, en aandacht voor 

lichamelijke ontwikkeling door een diëtiste spreekuur. 
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Uitwerking doelstellingen 
De doelstellingen zijn uitgewerkt aan de hand van signalen waarop geacteerd wordt, de acties die worden ondernomen en de beoogde resultaten. De 

activiteitenkalender in bijlage 1 is een voorlopig document welke momenteel een voorbeeld toont van een mogelijke uitwerking. De definitieve uitwerking 

zal oktober klaar zijn.

 

1. Veilig leefklimaat waarin opgroeiende jeugd en kinderen de kans krijgen zich te ontplooien en te ontwikkelen naar hun mogelijkheden 

Signalen Acties Resultaat 

- Aantal meldingen bij Veilig 
Thuis 

- Aantal trajecten 
Jeugdbeschermingstafel 

- Indicatoren afwijkend gedrag 
- Meldingen bij signaleerders van 

vechtscheidingssituatie 

- Snelle inzet van 1 gezin 1 plan 
- Intensieve samenwerking en afstemming met 

zorgpartners  in oppakken casussen en regisseren juiste 
ondersteuning 

- Training van CJG medewerkers op indicatoren afwijkend 
gedrag 

- Samenwerking, afstemming en scholing met zorgpartners 
over de focusonderwerpen 

- 100 % duidelijkheid regie voor gezin 
en zorgorganisaties 

- Sluitende en samenhangende 
aanpak aangaande focusgroepen 

- Effectieve opvoedondersteuning 
- Jongeren hebben kennis die hen in 

staat stelt (meer) afgewogen keuzes 
te maken 

  

2. Effectievere jeugdhulp (minder zware trajecten), snelle signalering van problemen bij kinderen en jongeren 

Signalen Acties Resultaat 

- Gezinnen in dure zorgtrajecten 
- Aantal gezinnen in zorg bij 

(CJG)JGT/STL 
- Screening JGZ 
- Aantal trajecten Stevig 

Ouderschap 
- Aantal jeugdigen met een 

hulpvraag over 
concentratieproblemen 
 

- Informatie actief aanbieden/vindbaar maken 
- Bieden van opvoedondersteuning 
- CJG pakt projecten op en past aan wanneer daar 

behoefte aan is door ouders/jeugdigen 
- CJG medewerkers gezamenlijk trainen met 

basisvoorzieningen in herkennen specifieke problematiek 
- Intensieve samenwerking om laagdrempelige hulp 

zonder directe opschaling te bewerkstelligen 
- Samen met ouder/ jeugdige leefstijl, leefklimaat, sociale 

omgeving in kaart brengen aan de hand van de GIZ 
(Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoeften) 

- CJG is bereikbaar en vindbaar, zowel 
fysiek als digitaal 

- Ouders en jeugdigen kennen de 
functie en het aanbod van het CJG. 

- Het aanbod sluit aan bij de behoefte 
van ouders en jeugdigen. 

- Effectieve opvoedondersteuning in 
een ‘vroeg’ stadium. 

- Problematiek wordt in een vroeg 
stadium aangepakt. 

- Op den duur minder zware 
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jeugdzorg trajecten. 

 
3. Benutting en versterken van de capaciteiten en mogelijkheden van de jeugd, ouders/verzorgers en hun sociale netwerk 

Signalen Acties Resultaat 

- Aantal alleenstaande ouders 
- Aantal ouders met weinig of 

geen netwerk 
- Gezinnen in een 

scheidingssituatie 
- Jeugdigen als mantelzorger 
- Armoede 
- Concentratieproblemen 

- Samen met ouder/ jeugdige leefstijl, leefklimaat, sociale 
omgeving in kaart brengen aan de hand van de GIZ 
(Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoeften) 

- Versterken eigen kracht ouders en jeugdige. Indien 
mogelijk ondersteunt het CJG een gezin met coaching. Zij 
nemen geen taken over maar spreken het aan op wat het 
gezin kan zodat zij de taken zelf kunnen (blijven) doen. 

- Activeren/ betrekken van het sociale netwerk van het 
gezin 

- Geven van voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en 
cursussen op CJG , scholen, verenigingen en andere 
vindplaatsen van gezinnen en jeugdigen 

- Samenwerking en afstemming met zorgpartners om 
betere en snellere aanpak van de focus onderwerpen 

- Meer inzet sociaal netwerk 
- Vermindering zorgafhankelijkheid 
- Minder doorverwijzing nodig naar 

gespecialiseerde zorg 
- Eigen kracht ouders en jeugdigen 

wordt gebruikt 
- Sneller hulp, minder escalatie van 

problemen  
 

 
4. Wijkgerichte ondersteuning voor een veilige, gezonde en kansrijke leefomgeving voor kinderen en jongeren  

Signalen Acties Resultaat 

- Jeugdigen met overgewicht of 
obesitas 

- Jeugdigen met ondergewicht 
- Gezondheidsmonitor signalen 
- Betrokkenheid buurtbewoners 

 

- Samen met ouder/ jeugdige leefstijl, leefklimaat, sociale 
omgeving in kaart brengen aan de hand van de GIZ 
(Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoeften) 

- Bevorderen samenwerking in de wijk van bewoners en 
zorg- en ketenpartners 

- Samenwerking en afstemming met zorgpartners om 
aanpak van de focus onderwerpen sluitend en 
samenhangend te krijgen 

- Inzet van mogelijkheid lichamelijke beweging 

- Bewustzijn en gedragsverandering 
op gezonde leefstijl van ouders en 
jeugdigen. 

- Minder jeugd met overgewicht 
- Minder jeugd met ondergewicht 
- Betrokken bewoners, keten- en 

zorgpartners in de wijk 
- Meer kennis bij ouders en kinderen 

over voeding en bewegen 
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Bijlage 1. Concept Activiteitenkalender 
Bijgaand plan is in concept. Het wordt momenteel verder uitgewerkt en is een voorlopig voorbeeld van de plannen van het CJG. Na overleg met de partners 

is helder wat er mogelijk is op activiteitengebied en financieel gebied. 

Het plan van aanpak is uitgewerkt per focusonderwerp. Deze onderwerpen zijn allen gelieerd aan de eerder beschreven doelstellingen. 

Bij de activiteiten worden specifieke resultaten beschreven,  de  (ingeschatte) kosten en de planning in de jaren 2015 – 2016. 

Activiteiten waar een groene balk  voor staat zijn reeds ingepland en akkoord op gegeven voor 2015. Activiteiten waar een gele balk voor staat adviseert het 

CJG te implementeren. Doordat sommige kostenposten onder de groene balk lager uitvallen dan begroot, kunnen enkele posten die het CJG adviseert onder 

de gele balk wel worden geïmplementeerd. Dit is geen totaal financieel kostenplaatje, deze valt onder de begroting van jeugd. 

 

1. Algemene preventie 
 Activiteit (Verwachte) resultaat Kosten Planning 

 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

 JGZ bevordert, bewaakt en beschermt de 
lichamelijke, psychische en sociale gezondheid 
en ontwikkeling van kinderen tussen 0-18 jaar; 
op individueel en collectief niveau. 

 JGZ versterkt de eigen kracht van gezinnen, 
stimuleert een gezonde levensstijl, positief 
opvoeden 

 Gezamenlijke inschatting zorgbehoefte (GIZ) 

- Kinderen zijn in beeld. 
- Ouders krijgen informatie waar zij behoefte 

aan hebben. 
- Ouders hebben inzicht in hun eigen 

zorgbehoeften en zijn daar regiehouder van 

Basistakenpakket Doorlopend 

 Opvoedadviespunt 
Laagdrempelig opvoedadvies 

- Ouders krijgen meer kennis over opvoeden en 
hebben geen gesprekken nodig 

€ 15412.29 
(Aanvullende 
diensten RDOG) 

Doorlopend 

 Voorlichtingsbijeenkomsten zwangerschap 
JGZ medewerkers dragen bij aan 
voorlichtingsbijeenkomsten voor zwangere vrouwen 
en hun partner. 

- Ouders krijgen kennis over borstvoeding en 
kunstvoeding 

- Ouders hebben kennis over leefstijl in de 
zwangerschap 

- Ouders zijn op de hoogte van de functie en 
aanbod van het CJG  

Consortium Start mogelijk 
begin 2016 

 CJG cursusbureau  - Kennis op maat voor jeugdigen en ouders € 9617.82 Doorlopend 
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Koffiebijeenkomsten, workshops, 
voorlichtingsavonden, cursussen 

Aanvullende 
middelen 

 Stevig Ouderschap - Ouders hebben meer kennis over opvoeding 
en ouderschap 

Via gemeente 
(is er al, niet nieuw) 

Doorlopend 

 Websites 
www.cjgleiderdorp.nl voor ouders en opvoeders 
www.hoezitdat.info voor jongeren 

- Ouders en jongeren hebben laagdrempelig 
toegang tot informatie 

- Kennis op maat voor ouders en jeugdigen 

€13.834,74 (vCJG 
budget) 

Doorlopend 

 Facebook 
CJG Leiderdorp heeft een facebookpagina 

- Ouders en jeugdigen worden in hun eigen 
digitale omgeving van actuele onderwerpen 
op de hoogte gesteld 

+/-  100 uur per 
jaar 
Reguliere taken 

Doorlopend 

 Gezondheidsbevordering / Gezonde school (p.o. + 
v.o.) 
Gezondheidsbevordering op de scholen aan 
leerlingen, docenten en ouders over de onderwerpen: 
voeding, bewegen en sport, roken en alcohol, hygiëne, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, relaties en 
seksualiteit, fysieke veiligheid, milieu. 

- Verbetering gezondheidsbeleid op scholen 
- Kennis bij schoolgaande jeugd over 

gezondheid 

Bpi gelden  
 
 

Doorlopend 

 Jeugd en Gezinsteam - Meer inzet op lichtere hulp 
- Korte lijnen tussen signalen en actie 

(adequate hulp) 

Gemeente via 
Holland Rijnland 

 

Doorlopend 

 Samenwerking CJG en STL 
 

- Adequate hulpverlening 
- Gemakkelijke doorloop (voorheen verwijzing) 

tussen CJG en STL 
- Verbinden van signalen en mogelijke 

laagdrempelige oplossingen 
- Snelle hulp voor gezinnen 

Binnen pakket van 
medewerkers CJG 
(en STL) 10 uur 
p/medewerker 
 
 

Doorlopend 

 Op aangeven van de vraag  
Vraaggericht aanbod in workshops en 
voorlichtingsmateriaal 

- Voorlichting voor ouders en jeugdigen. 
 

Variërend extra 
inzet van € 250.- 
tot € 500.- +  50 uur  
van CJG 
medewerkers 
(waarvan 12 uur 
jgz) binnen reeds 

 doorlopend 

http://www.cjgleiderdorp.nl/
http://www.hoezitdat.info/
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vastgestelde uren 

 Sociale vaardigheidstraining  
Kinderen 6 – 8 jaar. Intake ouder en kind,   
7 bijeenkomsten + 1 ouderavond + afsluiting ouder en 
kind 

- Kinderen leren hoe zij zich in sociale situaties 
kunnen gedragen.  

- Ouders krijgen kennis  over hoe zij hun 
kinderen kunnen ondersteunen. 

2 JGT-ers.  
In totaal 60 uur per 
training. 
 

Minimaal 2 x 
per jaar 

 Jongeren Participatie project Jongeren worden in 5 
bijeenkomsten opgeleid om een presentatie te geven 
aan andere jongeren over een zelfgekozen, maar wel 
CJG gerelateerd onderwerp 

- Voorlichting door voorlichters op maat op 
aansprekende en actuele onderwerpen voor 
jeugdigen 

- Onderwerp is CJG gerelateerd en relevant 
- Bereik minimaal 200 jongeren  

In CJG overhead 
€ 2000.- 

1 x per jaar 

 Aanwezigheid CJG bij SCw tijdens de Toppertraining.  
(= weerbaarheidstraining 8 – 12 jaar) 
CJG medewerker is bij de informatiemiddag over de 
cursus aanwezig. 

- CJG heeft een gezicht bij de ouders. 
- CJG is laagdrempeliger 

 

Binnen normale 
pakket 2 uur van 
een JGT-er 

2 x per jaar 

 Bezoeken aan de kinderopvang door CJG 
medewerkers 

- CJG is laagdrempelig 
- Bekendheid CJG onder ouders en 

kinderopvangpersoneel 
- Vroeg signalering van mogelijke kansen 

2 medewerkers JGZ 
+ 1 JGT-er.  
In totaal 80 uur. 
 

6 x per jaar per 
locatie 

 Logopedie 

 Logopedisch spreekuur in het CJG 

 Logopedie op de voorschoolse voorzieningen 

 Logopedie op de basisscholen 

- Vroeg signalering 
- Toeleiding naar juiste zorg  
- Monitoring VVE trajecten 

Aanvullende 
diensten (RDOG) 
€ 49474.55 per jaar 

Doorlopend 

 

2. Leefstijl 
 Activiteit (Verwachte) resultaat Kosten Planning 

 Netwerkbijeenkomst: preventie en behandeling van 
overgewicht 
 

 

- Aanbod helder; Sociale kaart 
- Inzicht waarin zorgpartners elkaar kunnen 

versterken 
- Knelpunten en -kansen helder 
- Doelgroep bekend 

10 uur per keer 2 x per jaar 
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- Vervolgacties uitgezet 
- Routekaart  

 Dag van het Park.   
Activiteit aanbieden die bijdraagt aan een gezonde 
leefstijl 

- Outreachend informatie voor ouders, 
kinderen en jongeren over gezonde leefstijl 

€ 100.-  flyers +  25 
uur    voorbereiden 
en kraam bemannen 

1 x per jaar; 
Mei 

 Week van het water:  
Aandacht voor water. Facebook pagina, 1000 bidons 
wandelvierdaagse, waterbar bij dag van het park, SCw 
+ MEC; water activiteiten 
Met inzet van vrijwilligers 

- Informatie over water voor ouders en 
jongeren 

- Jongeren en ouders drinken minder 
ongezonde (gezoete) dranken en meer 
water. 

€ 100.- pr materiaal + 
15 uur voorbereiden 
en de actie.  

1 x per jaar 

 Koffie bijenkomst; ‘van melk tot boterham’ 
Onderdeel CJG cursusbureau, zie algemene preventie 

- Ouders kunnen naar eigen inzicht meer 
kennis krijgen over gezonde voeding. 

Zie algemene 
preventieaanvullende 
diensten 

4 x per jaar in 
een serie met 
andere 
onderwerpen 

 Facebook  
Zie algemene preventie 

- Ouders krijgen informatie over gezonde 
voeding 

Zie algemene 
preventie 

 

 Gezonde school 
Zie; Algemene preventie 

- Zie algemene preventie Zie algemene 
preventie 

 

 Participatie Project.  
zie; Algemene preventie 

- Zie algemene preventie Zie algemene 
preventie 

 

 Diëtiste in CJG 
Maandelijks een spreekuur in het CJG 
(Verder uitwerken) 

- Bij signalen laagdrempelige hulp 
- Door locatie hulp in een vroeg stadium p 

+/- € 2000.- per jaar 
(is vrij hoog) 

10 x per jaar. 
Start 2016 

 Bewegen/ sport 
- Wijkgericht  
- Jeugdsportfonds 
- Voorkomen van terugval bij jeugdigen na 

behandeling overgewicht 
- Afstemming met verenigingen 

- Aantal sportende jeugdigen neemt toe 
- Laagdrempelige opvolging na behandeling 

van over/ondergewicht 

Binnen huidige 
basistaken (+/- 35 
uur per jaar) 

2016 
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3. Alcohol & Drugs 
 Activiteit (Verwachte) resultaat Kosten Planning 

 Weerbaarheidstraining  
Basisscholen bovenbouw 
Onderdeel van de gezonde school, zie; Algemene 
preventie 

- Kennis over effecten alcohol bij kinderen 
- Afname misbruik van alcohol door kinderen 

en jeugdigen. 

Zie algemene 
preventie, 
gezonde school 
€ 8.925 euro 

Schooljaar 2015 

 Facebook 
Zie algemene preventie 

- Informatie aan ouders en jeugdigen over 
actuele thema’s binnen alcohol en drugs op 
laagdrempelige wijze 

Zie algemene 
preventie 

Doorlopend 

 Pubermarkt 
Informatie + educatie voor ouders met kinderen 10-16 
jaar door een informatiemarkt, voorlichting en theater. 
Onderdeel van gezondheidsbevordering, zie; Algemene 
preventie. 

- Kennis bij ouders van kinderen 10 – 16 jaar 
over de invloed van alcohol en drugsgebruik 
bij jongeren op hun hersenen en hun 
ontwikkeling. 

- Ouders hebben kennis over benadering van 
hun kinderen over alcohol en drugs. 

+/- € 1250.- inhuur 
theater, drukwerk, 
50 uren voor  
voorbereiding + 
avond zelf. Jgz 8 
uur  

jaarlijks 

 Cursus: ‘Puber in huis’ 
Workshop: ‘Aan de slag met typische tienergedrag’ 
Onderdelen CJG cursusbureau, zie; Algemene 
preventie 

- Kennis bij ouders van kinderen 10 – 16 jaar 
over de invloed van alcohol en drugsgebruik 
bij jongeren op hun hersenen en hun 
ontwikkeling. 

- Kennis over omgang met pubers bij ouders 

Zie Algemene 
preventie 

 

 Taskforce Alcohol en Drugs 
Platformbijeenkomst met verschillende partijen. 
 

- Afspraken over signalering van alcohol en 
drugsgebruik bij jongeren. 

- Bewustwording en educatie bij ouders en 
jongeren 

20 uur CJG 
coördinator/ CJG 
medewerker 
per jaar Jgz 2 uur 
p/j 

4 x per jaar 

 Tijdschrift DUS 
Voor kinderen in de bovenbouw van het 
basisonderwijs. Informatief, lesmateriaal, praatpapier 
voor ouders en hun kinderen. 

- Kinderen lezen juiste informatie over alcohol 
en drugs. 

- De docent bespreekt ‘alcohol en drugs’ met 
de klas 

€ 6.000,- november2015 
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4. Vroegsignalering    

 Activiteit (Verwachte) resultaat Kosten Planning 

 Verenigingen 
Contact met verenigingen over signalen bij  jeugdigen 
 

- Vrijwilligers van verenigingen weten waar zij 
terecht kunnen met zorgen over een jeugdige. 

- Vrijwilligers van verenigingen weten wat zij zelf 
kunnen doen bij zorgen over een  jeugdige 

- Vast contactpersoon en moment waarbij CJG 
contact legt met de verenigingen 

+/- 50 uren per 
jaar. Binnen 
basispakket CJG. 

Doorlopend 

 Gezamenlijke scholing 
Gezamenlijke scholing CJG en onderwijs; 
Risicofactoren breed kader en specifiek op het gebied 
van 12-. Mogelijk herhalen met andere partijen 

- Verbeteren kennis van de risicofactoren bij 12- 
- Samenwerking ‘bij wat te doen’ 
- Kennis over signaalfactoren bij 

aandachtsfunctionaris binnen de school (ib-er) 
- Wijkgerichte aanpak 

+/- € 750,- 
spreker + 30 uur 
voorbereiding + 
aanwezigheid CJG 
medewerkers 
Jgz 3 x 4 uur 

begin 2016 

 Verwijsindex 
Op dit moment volgen we de regionale ontwikkelingen. Gezien de 
ontwikkelingen in het jeugdveld blijken de gemaakte afspraken te 
moeten worden herzien. 

- Er is helder wie betrokken zijn bij het gezin   

 Bezoeken aan voorschoolse voorzieningen door CJG 
medewerkers 
Zie Algemene preventie 

- zie algemene preventie  
- Vroegsignalering 
- Voorschoolse voorziening herkent signalen en 

acteert hierop 

Zie algemene 
preventie 

6 x per jaar 

 Risico zwangere 
Samenwerking met ziekenhuis, verloskundigen en 
kraamzorg 

- Zorgpaden bekend bij zorgpartners 
- Sneller hulp voor zwangere vrouwen die risico 

lopen 

+/- 25 uur 
(afstemming) 

Doorlopend 

 Screening JGZ 
Bepaalde leeftijden, 0 – 19 jaar 

- Kinderen en vrouwen die risico lopen worden 
snel gezien 

Basispakket Doorlopend 

 VVE (voor vroeg schoolse educatie) 
Verwijzing door JGZ en monitoring door logopedie 

- Kinderen die baat hebben bij logopedie krijgen 
hulp die ze nodig hebben 

- Monitoring door logopedie 
- Ouders hebben kennis over de ontwikkeling van 

de taal/ spraak ontwikkeling van hun kind 

Aanvullende 
diensten (RDOG) 

Doorlopend 

 GIZ  - Zie algemene preventie Zie algemene Doorlopend 
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preventie 

 

5. Echtscheiding 

 Activiteit (Verwachte) resultaat Kosten Planning 

 Voorlichting/ gesprek;  
‘verandering van relatie door de komst eerste kind’ 
Dit onderwerp opnemen in de volgende momenten:  

 Voorlichtingsavond voor zwangere  

 Standaard huisbezoek na geboorte door JGZ 

 (Prenatale) Stevig Ouderschap 

 Reguliere contactmomenten bij de JGZ d.m.v. 
de GIZ 

 Koffie-ochtenden 

 Algemene informatie en bewustmaking 

- Ouders hebben kennis over een (komende) 
verandering in hun relatie  

- Ouders hebben kennis over mogelijke 
benadering van deze verandering 

 Regulier Najaar 2015 

 Voorlichting/ gesprek: 
‘ruzie bij ouders onderling’ 
Tijdens reguliere contactmomenten bij de JGZ d.m.v. 
de GIZ 

- Ouders krijgen kennis over invloed van 
conflicten op de ontwikkeling van hun kind 

- Ouders worden bewust gemaakt van 
mogelijke schadelijke effecten bij hun kind 
door eigen conflicten 

- Ouders raken minder (snel) in een 
vechtscheidingssituatie 

 Regulier Najaar 2015 

  Erkend groepprogramma voor jeugdigen in 
groep 4 – 8 KIES groep:  
 

- Jeugdigen in de leeftijd van 8 – 12 jaar 
kunnen terecht bij een groepsprogramma  

- Jeugdigen krijgen kennis over hoe zij om 
kunnen gaan met de scheiding van hun 
ouders. 

JGT  Voorjaar 2016 

 Erkende groepsprogramma’s voor jeugdigen  
In samenwerking met de Leidse regio 

 KIES: jeugdigen in het voortgezet onderwijs 

 Dappere Dino’s;  kinderen in groep 3-4 

 Stoere Schildpadden; kinderen in groep 1 – 2 
Meenemen naar de regio ontwikkeling van het digitale 

- Jeugdigen in de leeftijd van 4 – 18 jaar 
kunnen terecht bij een groepsprogramma 
voor hun leeftijd in de omgeving  

-  

+/- 100 uur per 
groep 
Opleiden voor 
dappere dino’s + 
stoere 
schildpadden +/-  
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preventie loket € 1500,- 

 Bemiddeling 
Door mogelijk aan te sluiten bij gesprekken van 
mediators met ouders kunnen JGT-medewerkers de 
impact van scheiden voor het kind onder het voetlicht 
brengen 

- Ouders komen door snelle bemiddeling 
minder snel in een vechtscheiding terecht 

- Minder kinderen met ouders in een 
vechtscheidingssituatie. 

JGT in 
samenwerking met 
(commerciële) 
mediators  

Najaar 2015 

 Family transitions 
Triple p programma 

- Ouders zijn zich bewust van de gevolgen die 
de scheiding kan hebben voor hun kinderen 
en handelen daar juist naar. 

Ggz + Cardea Doorlopend 

 Scheidingsspreekuur 
Mogelijk in afstemming met Leiden, Oegstgeest en 
Zoeterwoude 
Onderzoeken 

- Ouders kunnen laagdrempelig terecht met 
vragen over scheiden 

- Netwerk van de ouders kan hier ook terecht 
met vragen over scheiden 

+/- 50 uur 
voorbereiden,  
+/-  300 uur  per 
jaar  

Starten in 2016 
wekelijks 

 Netwerk/ familie 
Informatie bij het ‘thema dossier’ op de CJG websites 
voor netwerk/ familie 

- Informatie over scheiding, specifiek over het 
netwerk/ de familie is beschikbaar via 
internet 

+/- 20 uur 
eenmalig.  

Najaar 2015 

 Netwerk  of Task Force 
Overleg met partners in Leiderdorp die zich bezig 
houden met zorg rondom gezinnen in een 
scheidingsituatie.   

- Afstemming tussen organisaties over aanbod  
- Afspraak over regie zodat gezinnen zoveel 

mogelijk één aanspreekpunt hebben ( 1 gezin 
1 plan) 

- Gezin wordt gecoacht om zelf zover mogelijk 
problemen op te lossen 

+/- 100 uur 2016 starten 
3 x per jaar 

 Aandachtfunctionaris binnen het CJG 
Kennis bij medewerkers over herkennen 
relatieproblemen, (v)echtscheiding en samengestelde 
gezinnen 

- Deskundigheid en bekwaamheid van 
hulpverleners vergroten aangaande 
begeleiding van gezinnen met 
relatieproblemen, (v)echtscheiding en  
samengestelde gezinnen 

- Ouders en kinderen kunnen 
laagdrempelige hulp krijgen via het CJG 

  2016 

 Coaching 
Vorming samengesteld gezin. Regels, financiën, 
pedagogische inzichten, rol van de andere ouder 

- Ouders en kinderen leren hoe een gezond 
functionerend samengesteld gezin te 
vormen. 

Opvoedadviespunt 
en JGT 

2016 
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6. Concentratieproblemen bij jeugdigen 

 Activiteit (Verwachte) resultaat Kosten Planning 

 Informatie 
Informatie toevoegen op de websites  

- Laagdrempelige informatie aangaande oorzaak 
en invloed concentratie problemen 

+/- 10 uur 
eenmalig 

2015 

 Facebook 
 

- Zie algemene preventie Zie algemene 
preventie 

+/- elk kwartaal 

 Afstemmen met de basisvoorzieningen 
 

- Medewerkers bij basisvoorzieningen hebben 
adequate kennis over concentratieproblemen 
bij jeugdigen en kunnen dit signaleren en op 
acteren 

 2016 

 Samenwerking continueren 
Basisvoorzieningen en CJG 

- Zie algemene preventie  Doorlopend  

 
7. Jonge mantelzorgers 

 Activiteit (Verwachte) resultaat Kosten Planning 

 Facebook - Laagdrempelige informatie over ‘jonge 
mantelzorgers’  

- Zie algemene preventie 

Zie algemene 
preventie 

+/- elk kwartaal 

 Regionaal Platform Jonge Mantelzorger 
Aansluiting vanuit Leiderdorp 

- Afstemming over signaleren en mogelijk 
ondersteuning bieden bij zorgpartners 

- Gezamenlijk optrekken in activiteiten met 
Leiden en Oegstgeest 

+/- 15 uur 
per jaar 

Vanaf augustus 
2015 

 Aandacht vragen en in kaart brengen 
Reguliere contactmomenten bij JGZ (groep 7 & v.o.)/ 
basisvoorzieningen/ wijkgericht 

- Jonge mantelzorgers zijn in beeld 
- Vermindering school verzuim en schooluitval 

+/- 100 uur 2016 

 Regionale mail 
Voor basisvoorzieningen en CJG 

- Kennis vergroten aangaande jonge 
mantelzorgers bij medewerkers 
basisvoorzieningen en CJG 

 2016 

 Dag van de mantelzorg 
Specifieke activiteit voor jonge mantelzorgers 

- Jonge mantelzorger krijgt erkenning 
- Jonge mantelzorger komt in beeld 

+/- 20 uur November 2016 

 KOPP (kinderen van ouders met psychiatrische - Jeugdigen kunnen omgaan met de GGZ kinderen en Doorlopend 
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problemen) 
groepsprogramma 

problematiek van hun ouder 
- Jeugdigen kunnen hun eigen leven leiden 
- Jeugdigen ervaren steun van ‘lot’ genoten 

jeugd 

 Brussen 
Ontmoetingsgroep voor jeugdigen die een broer of zus 
met een beperking hebben 

- Jeugdigen ervaren steun en ontmoeten ‘lot’ 
genoten 

MEE Doorlopend 

 

 

 

 


