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1. Inleiding 
 

In het Bestuursakkoord tussen Rijk en VNG, “Samen aan de slag” en het Beleidsprogramma “Alle 
Kansen voor Alle Kinderen” van het programmaministerie Jeugd en Gezin is de ambitie neergelegd dat 
vanaf 2012 sprake zal zijn van een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin. Dat wil 
zeggen dat uiterlijk in 2011 in elke gemeente zeker één Centrum voor Jeugd en Gezin moet worden 
gerealiseerd. De regie voor het tot stand brengen van een Centrum voor Jeugd en Gezin is in handen 
gelegd van de gemeenten.  
In deze startnotitie wordt een beschrijving gegeven van de kaders waarbinnen de ontwikkeling van het 
CJG in Dalfsen plaats vindt. Tevens wordt een eerste plan van aanpak en een tijdpad voor de 
ontwikkeling van het CJG gepresenteerd.  
 
 
2. Landelijke ambitie en wettelijke verankering CJG 
 
 “Door het realiseren van Centra voor Jeugd en Gezin komt er een op preventie gericht, laagdrempelig 
en geïntegreerd aanbod in de lokale jeugdketen. Met de koepels en brancheorganisaties is een 
basismodel voor de Centra ontwikkeld. Niet alleen zal het een fysiek inlooppunt zijn waar ouders en 
jeugdigen terecht kunnen met allerhande vragen en problemen op het gebied van opvoeden, 
opgroeien en jeugdgezondheidszorg. Tevens zullen de inlooppunten toegang bieden tot een 
achterliggend netwerk, waar, op basis van sluitende afspraken, een geïntegreerd aanbod tot stand 
komt van in ieder geval de jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. Dit aanbod is 
geschakeld met de provinciale jeugdzorg en de zorg in en om het onderwijs” 1.  
 
De gemeente heeft bij de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin de regie in handen. Daarbij heeft de 
gemeente de mogelijkheid om, naast het realiseren van de landelijke ambitie volgens het basismodel, 
het CJG uit te breiden en aan te passen aan de lokale wensen en situatie.  
 
In vervolg op het bestuursakkoord met de VNG en de uitgesproken ambities bereidt het 
programmaministerie een wijziging voor van de Wet op de Jeugdzorg, waarin de plicht wordt 
vastgelegd tot het opzetten van een CJG. De Minister heeft gemeenten verzocht niet te wachten tot 
de wettelijke verankering, maar daar aan voorafgaand al te starten met het maken van sluitende 
afspraken met de verschillende jeugdinstellingen.  
 
 
3. Bestaand beleid 
 
3.1. Wettelijke kaders  
Bij de vormgeving van de Centra voor Jeugd en Gezin worden de kaders gevormd door meerdere 
wetten, waarin taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten zijn opgenomen op het gebied van 
jeugdbeleid en jeugdzorg. De al genoemde Wet op de Jeugdzorg geeft de gemeente een preventieve 
en signalerende rol. Met inzet van algemene voorzieningen, zoals de integrale jeugdgezondheidszorg, 
moeten ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen zo veel mogelijk worden voorkomen.  
De Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) bevatten eveneens opdrachten en taken voor de gemeente voor uitvoering van beleid gericht 
op jeugdigen en ouders.  
 
De WCPV regelt taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. De 
gemeente moet daarbij zorg dragen voor:  

- het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de 
gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en –bedreigende 
factoren; 

- het ramen van de behoeften aan zorg; 
- de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen; 
- het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding; 
- het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen. 

Het gaat hierbij dus vooral om voorlichting, preventie en tijdig signaleren.  

                                              
1 Citaat uit diverse beleidsbrieven en informatiebrochures van de Minister voor Jeugd en Gezin,  
mr. A Rouvoet.  
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De Wmo beschrijft de lokale jeugdzorg en de vijf functies die aan de gemeenten zijn opgedragen. 
Deze functies zijn:  

- Informatie geven aan ouders, kinderen en jeugdigen over opvoeden en opgroeien; 
- Signaleren van problemen door instellingen als jeugdgezondheidszorg en onderwijs; 
- Toegang tot het (gemeentelijk) hulpaanbod, beoordelen en toeleiden naar voorzieningen aan 

de hand van de "sociale kaart" voor ouders, kinderen, jeugdigen en verwijzers; 
- Pedagogische hulp (advisering en lichte hulpverlening), zoals maatschappelijk werk en 

coachen van jongeren; 
- Coördineren van zorg in het gezin op lokaal niveau. 

 
In de ontwikkeling van het preventief lokaal jeugdbeleid hebben de gemeenten de regierol. Dit 
betekent onder meer dat de gemeente stuurt op een sluitende aanpak van knelpunten in het 
jeugdbeleid. De gemeente schept de voorwaarden en bepaalt de kaders waarbinnen de  
samenwerking in het jeugdbeleid tot stand komt. 
 
3.2 Lokale beleidskaders  
Zoals de taken voor de gemeente op het gebied van jeugdbeleid en jeugdzorg op diverse plaatsen zijn 
vastgelegd, zo heeft de gemeente ook meerdere documenten en beleidskaders die van belang zijn bij 
de CJG-ontwikkeling in Dalfsen.  
 
In “Bruggen naar de toekomst” het raadsdocument 2008, heeft de gemeenteraad van Dalfsen haar visie 
en opdrachten geformuleerd voor beleidsontwikkelingen. De gemeenteraad geeft aan dat in het beleid 
bijzondere aandacht voor de inwoners 0 tot 23 jaar van belang is, om ze zo volwaardig lid van de 
samenleving te laten zijn. Ook dient er aandacht te zijn voor de toekomstige positie als volwassene in de 
samenleving. Het gaat goed met het overgrote deel van de jongeren, maar het blijft, volgens het 
raadsdocument, van belang dat er zicht is op en aandacht besteed wordt aan de uitdagingen, 
verleidingen en problemen waar jongeren mee te maken kunnen krijgen.  
 
In het beleidskader Wmo 2008–2011, “Mee( r )doen in Dalfsen” is het thema “opgroeien en opvoeden” 
opgenomen. Daarin zijn kaders en doelen voor het jeugdbeleid neergelegd. Als uitgangspunt geldt de 
ambitie die in de nota integraal jeugdbeleid 2005-2008 is geformuleerd: “De ambitie is dat de jeugd in 
Dalfsen:  

- beschermd, gezond en veilig opgroeit; 
- een passende sociale emotionele en intellectuele ontwikkeling doormaakt; 
- een startkwalificatie behaalt;  
- meedoet en meedenkt (betrokken wordt).”  

 
In 2008/2009 wordt een nieuwe beleidsnota integraal jeugdbeleid opgesteld. Of de nieuwe beleidsnota 
leidt tot bijstelling van de ambitie voor de periode tot 2013 is nu nog niet aan te geven.  
 
3.3 Bestaande uitvoering van beleid 
Bij de ontwikkeling van het CJG moet rekening gehouden worden met de bestaande praktijk en met 
ontwikkelingen die al in gang zijn gezet. In dit verband is het van belang om het Kansnetwerk te 
noemen en de ontwikkeling van integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) die vorm heeft gekregen in de 
pilot van het jeugdgezondheidsplein.  
 
Kansmethode 
Om invulling te geven aan de wettelijke taken en de gemeentelijke regierol op het gebied van 
preventie, voorlichting en signalering, werken de gemeenten Dalfsen en Ommen sinds 2001 samen 
aan integrale jeugdhulpverlening en jeugdbeleid volgens de Kansmethodiek. KANS ontwikkelt 
netwerken, waarin verschillende partijen volgens van te voren afgesproken uitgangspunten, 
samenwerken. Iedere partij neemt deel vanuit de eigen verantwoordelijkheid, op basis van 
gelijkwaardigheid en gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor integraal jeugdbeleid. Hieronder 
vallen de netwerken: Beleidsgroep KANS, uitvoeringsnetwerken 12-min en 12-plus en de 
Jeugdhulpteams in Dalfsen en Ommen. De KANSbeleidsgroep adviseert het gemeentebestuur over 
het integraal jeugdbeleid en wordt op basis van praktijkervaringen gevoed door de 
uitvoeringsnetwerken. 
De Jeugdhulpteams fungeren als vangnet voor 0-23 jarigen. Dit vangnet is een overlegstructuur 
waarin vertegenwoordigers van organisaties op het terrein van onderwijs, welzijn, politie, JGZ en 
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jeugdhulpverlening regelmatig bijeenkomen om jeugdigen te bespreken en de zorg op elkaar af te 
stemmen.  
In het Kansnetwerk vindt een groot aantal organisaties elkaar die ook in het CJG een rol betekenis 
kunnen spelen. 
 
Pilot JGZ-plein  
De jeugdgezondheidszorg wordt verzorgd door thuiszorgorganisaties (in Dalfsen door Carinova) en 
door de GGD. De thuiszorg richt zich op de 0-4 jarigen in het consultatiebureau. De GGD is gericht op 
de 4-19 jarigen via de schoolartsenpraktijk. Met ingang van 2005 streeft het ministerie van VWS naar 
integrale JGZ. Het doel is de scheiding tussen beide vormen van JGZ te verkleinen. In Dalfsen is 
hieraan vorm gegeven in de pilot van het Jeugdgezondheidsplein (JGZ-plein). Met deze pilot was 
Dalfsen voorloper in de regio op dit gebied. Het gezamenlijk inloopspreekuur voor ouders (van 
Carinova consultatiebureau en GGD schoolartsen en -verpleegkundigen) is één van de onderdelen 
die in het kader van de integrale JGZ is opgezet.  
Met de pilot JGZ-plein is in Dalfsen een stevige basis gelegd voor opzetten van een CJG 
 
3.4 Regionale samenwerking 
Naast de samenwerking tussen de gemeenten Dalfsen en Ommen vindt er binnen dit beleidsterrein 
ook samenwerking plaats op regionaal niveau. Deze samenwerking bestaat met name uit het 
uitwisselen van informatie over de ontwikkelingen rondom het CJG en het uitwisselen van de 
opgedane ervaringen in de pilots. Dit is uitgemond in de regionale startnotitie ‘Samenwerken aan 
Centra voor Jeugd en Gezin’  
 
Deze regionale samenwerking leidt niet tot één regionaal model voor een CJG, omdat iedere 
gemeente haar eigen opvattingen, systemen, structuren, culturen en belangen heeft. Regionaal is er 
wel dezelfde ambitie, namelijk vorm te geven aan een CJG vanuit de inhoud waarbij het kind centraal 
staat. 
 
Voor de samenwerking in de regio is een stuurgroep in het leven geroepen onder voorzitterschap van 
de heer P.A  Zoon (portefeuillehouder gezondheidsbeleid in de Regio IJssel-Vecht). Wethouder 
Laarman is één van de leden van de regionale stuurgroep.  
 
 
4. Wat willen we met een CJG bereiken en onder welke voorwaarden  
 
4.1. Missie en ambitie 
In paragraaf 3.2 van deze notitie, (lokale beleidskaders)  zijn de uitgangspunten die door het college 
van B&W en  de gemeenteraad in de diverse documenten, beleidskaders en nota ’s zijn vastgesteld 
vermeld. Deze kunnen kort samengevat worden in de volgende zin: De jeugd in Dalfsen moet 
optimale ontwikkelingskansen krijgen om nu en in de toekomst als volwassene volwaardig deel te 
kunnen nemen aan de samenleving. 
 
Voor het CJG betekent dit dat de gemeente samen met professionals die zich bezighouden met 
kinderen, jongeren en gezinnen zorg wil dragen voor zo gunstig mogelijke voorwaarden waarin 
kinderen en jongeren kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Hiertoe moeten ouders, 
kinderen, jongeren en professionals bij het CJG snel, gemakkelijk en vanzelfsprekend terecht kunnen 
met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. Daarbij staat het belang van het kind centraal   
 
4.2 Regionale startnotitie  
Úit de regionale samenwerking (zie 3.4) is een regionale startnotitie voor CJG-vorming opgesteld. In 
deze notitie zijn het doel, de kenmerken en de randvoorwaarden van een CJG opgenomen. Deze 
vormen ook voor Dalfsen een goed uitgangspunt voor CJG-ontwikkeling en daarmee voor de 
startnotitie.  

 
 Doel 

In 2011 kunnen kinderen en ouders in hun eigen gemeente terecht bij een Centrum voor 
Jeugd en Gezin voor informatie, advies en hulp bij opgroei- en opvoedproblemen. 

 
Het Wmo beleidskader voor Dalfsen omschrijft de doelstelling nader. In 2111 moet zeker 95% van de 
ouders en opvoeders in Dalfsen weten waar ze informatie, advies of hulp kunnen krijgen over opgroeien 
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en opvoeden. Daarmee omvat het aanbod zowel de preventieve functie (informatie en advies) als de 
hulpverlenings- zorg(coördinatie)taak die aan het CJG wordt opgedragen 

 
 Kenmerken 

Bij een CJG kunnen ouders, kinderen, jongeren en professionals snel, gemakkelijk en 
vanzelfsprekend terecht met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. In het CJG worden 
taken op het gebied van jeugd en opvoeden gebundeld. Het CJG is een herkenbare, 
laagdrempelige plek met een duidelijk loket. Het CJG kenmerkt zich door: 
 

• een logische loop van kinderen en jeugdigen van min–9 maanden tot en met 23 jaar 
en hun ouders/verzorgers; 

• de bundeling van alle activiteiten en functies op het gebied van: 
o de vijf gemeentelijke taken van de Wmo 
o de jeugdgezondheidszorg; 
o de indicatiestelling (jeugdzorg, speciaal onderwijs, jeugd-ggz, licht 

verstandelijke gehandicaptenzorg); 

• een sluitende netwerkstructuur zodat alle kinderen en jeugdigen in beeld zijn 

• een frontoffice en een backoffice; 

• lokale dienstverlening; 

• een onlosmakelijke verbinding met het lokale veld (onderwijs, leerplicht, voorschoolse 
voorzieningen, prenatale zorg en welzijnswerk); 

• meer te omvatten dan een fysieke plek. 
 
 Randvoorwaarden 

Om het CJG te laten slagen moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden worden 
voldaan: 

• geen vrijblijvendheid voor professionals en organisaties; 

• de inhoud bepaalt de structuur; 

• verantwoordelijkheden en doorzettingsmacht zijn afgesproken; 

• centrale gemeentelijke sturing op doel en voortgang; 

• professionals kennen elkaar; benutten en waarderen de deskundigheid en vullen deze 
aan; 

• bestaande structuren durven los te laten en gebruik te maken van bestaande sterke 
punten; 

• toetsen op effect, zo mogelijk gebruik maken van evidence based programma’s; 

• ondersteunende instrumenten als de verwijsindex; 

• duidelijke afspraken over financiering voor korte en lange termijn. 
 
Deze met de gemeenten in de Regio IJssel-Vecht gezamenlijk geformuleerde doelen, kenmerken en 
randvoorwaarden bieden voldoende ruimte voor verdere lokale inkleuring van CJG’s  
 
4.3 Basismodel CJG 
Om de naam CJG te mogen gebruiken moet een CJG volgens de Minister de volgende basis hebben:  

- jeugdgezondheidszorg (voor Dalfsen: Carinova en GGD); 
- de 5 Wmo-functies; 
- de schakel met Bureau jeugdzorg; 
- de schakel met Zorg- en Adviesteams. 

 
In Dalfsen zijn goede ervaringen opgedaan met het Kansnetwerk, (beleidsoverleg, jeugdhulpteam en 
uitvoeringsnetwerken), met ambulant jongerenwerk en andere vormen van uitvoerend jeugd- en 
jongerenwerk. Naast het basismodel CJG is een goede netwerkrelatie met deze en andere 
werkvormen, organisaties en professionals van belang. Op termijn zal zich uitkristalliseren welke 
voorzieningen onder de noemer van het CJG beschikbaar zijn en welke meer zelfstandig blijven 
opereren, met zeer nauwe banden met het CJG.  
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5.  Instrumentarium  
 
Het succes van het CJG is niet alleen afhankelijk van de schakels en organisaties die deelnemen in 
het CJG of er nauw mee verbonden zijn. Van belang zijn ook goede, gezamenlijk gedragen 
werkmethodieken en instrumenten, het instrumentarium. Het Kansnetwerk is al genoemd. Deze 
methodiek zal op een goede wijze worden betrokken bij de ontwikkeling van het CJG. Andere 
instrumenten, zoals de methodiek Gezinscoaching, de Verwijsindex, VIS2 , het Elektronisch 
Kinddossier en de Eigen Kracht Conferenties. Dit zijn instrumenten (waarvan een aantal wettelijk 
verplicht) die in belangrijke mate lokaal ingevoerd en gestuurd worden. Hieronder een korte toelichting 
op een aantal van deze instrumenten.  
 
5.1 Gezinscoaching 
Gezinscoaching is de zwaarste vorm van zorgcoördinatie waarbij één persoon (coach) als 
vertrouwenspersoon naar het multi-probleemgezin optreedt. Deze persoon coördineert en bewaakt de 
hulpverlening binnen het gezin en spreekt andere hulpverleners aan op hun verantwoordelijkheden. 
De coördinatie van de zorg rondom multi-probleemgezinnen is een gemeentelijke verantwoordelijkheid 
(prestatieveld 2 WMO). Deze methodiek wordt met een provinciale startsubsidie ook in Dalfsen 
ingevoerd. De uitvoering is opgedragen aan Carinova-maatschappelijk werk.  
 
5.2 VIS2 
VIS2 staat voor ‘Vangnet Informatie Samenwerking Systeem’ en is een digitaal informatiesysteem  dat 
het werkproces van de Jeugdhulpteams Dalfsen - Ommen (in de toekomst de backoffice van het CJG) 
kan ondersteunen. VIS2 maakt het mogelijk om een gesloten keten van hulpverlening te vormen en 
iedere situatie van meervoudige problematiek in beeld te brengen en te voorzien van een plan van 
aanpak (één gezin -één plan). Invoering van VIS2 vindt plaats met behulp een provinciale subsidie. 
 
5.3 Elektronisch Kind Dossier Jeugd Gezondheidszorg 
Het uitgangspunt van het Elektronisch Kind Dossier (EKD JGZ) is dat de zorginstellingen via digitale 
dossiers gegevens met elkaar kunnen communiceren. In het Bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ 
hebben Rijk en gemeenten afgesproken dat het EKD met ingang van 2008 een landelijke dekking 
kent. Doordat de landelijke aanbesteding van het EKD door de rechter is vernietigd, is dit uitgesteld tot 
2009. 
Minister Rouvoet heeft besloten om de landelijke aanbesteding van het EKD te stoppen en laat de 
aanbesteding over aan de regionale uitvoeringsorganisaties. Gemeenten zijn daarmee bestuurlijk 
verantwoordelijk voor de invoering van het EKD. 
Op dit moment wordt in regionaal verband een plan van aanpak en een begroting voorbereid met 
betrekking tot deze nieuwe ontwikkelingen.  
 
5.4 Gezamenlijk inloopspreekuur 
Eén van de vernieuwende onderdelen in de pilot JGZ-plein in Dalfsen was het gezamenlijk 
inloopspreekuur. Dat was één van de stappen op weg naar een integrale jeugdgezondheidszorg. 
Volgens de Minister voorkomt de integratie van de JGZ dat er kinderen tussen ‘wal en schip vallen’. 
De integrale samenwerking zal in de front-office van het CJG plaats gaan vinden. Een inloopspreekuur 
is bedoeld voor de korte onderzoeken, informatie en voorlichting.  
De financiering is al meegenomen in de subsidiebeschikking 2008 (maatwerk Carinova).  
  
 
6. De financiële kaders 
 
Het Kabinet ondersteunt de gemeenten bij de ontwikkeling van CJG’s met een extra financiële impuls: 
de Brede doeluitkering (Bdu-CJG). De Bdu is samengesteld uit bedragen die in voorgaande jaren op 
diverse wijze ter beschikking werden gesteld aan de gemeente voor (onderdelen van) de jeugdzorg 
(zoals Rsu-gelden en de z.g Verhage-gelden). De middelen in de Bdu zijn geoormerkt voor inzet in de 
jeugdzorg en ontwikkeling van CJG’s. Daarnaast zijn in de Algemene Uitkering van het Rijk aan de 
gemeente middelen opgenomen voor jeugdbeleid en jeugdzorg (bijvoorbeeld voor invoering van het 
EKD). Landelijk gaat het om € 100 miljoen in de Bdu-CJG en € 100 miljoen in de algemene uitkering. 
Tussen de VNG en het Rijk is overeengekomen dat de niet geoormerkte rijksmiddelen door 
gemeenten ook voor de doelgroep jeugd worden ingezet.  
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De invoering van de Bdu heeft een verschuiving tot gevolg van de verdeelsleutel die het door het Rijk 
wordt gehanteerd. Dit werkt nadelig voor plattelandsgemeenten met meerdere kernen. Met ingang van 
2009 wordt niet langer rekening gehouden met de aanwezigheid van meerdere (kleine) kernen met een 
consultatiebureau in de gemeente, maar wordt naar het aantal inwoners in de gemeente gekeken (naast 
enkele andere factoren). Dit heeft tot gevolg dat de middelen die beschikbaar zijn voor het uniforme deel 
van de JGZ vanaf 2009 minder zijn dan in 2008. Met de uitvoerende instellingen wordt  besproken welke 
gevolgen dit heeft en hoe hiermee wordt omgegaan. De Bdu-CJG ziet er voor Dalfsen tot en met 2011 
als volgt uit: 
 
Jaar Totaal Bdu-CJG (1+2) Bdu-JGZ (1)  

(uniforme deel JGZ) 
Bdu Wmo  (2) 
(overige taken CJG)  

2007 € 410.400 € 377.000 (Uniform deel Rsu) €  33.400 (maatwerkdeel Rsu) 

2008 € 413.410 € 362.171 €   51.539 
2009 € 405.276 € 311.651 €   93.625 
2010 € 433.777 € 311.651 € 122.125 
2011 € 466.269 € 311.651 € 154.617 

1. (volgens opgave ministerie jeugd en gezin) voorjaar 2008. 
 

Naast de middelen uit de Bdu-CJG zijn er ook andere middelen die geheel of gedeeltelijk worden 
ingezet in het integraal jeugdbeleid. Hiervan worden onderstaand enkele voorbeelden gegeven. Bij dit 
overzicht geldt dat de genoemde bedragen niet uitsluitend ingezet worden voor jeugdbeleid of voor 
jeugd in relatie tot het CJG. Algemeen Maatschappelijk Werk richt zich bijvoorbeeld ook op andere 
inwoners van de gemeente.  
 
De volgende posten geven een beeld van de inzet in het integraal jeugdbeleid: 

• Algemeen Maatschappelijk Werk (€  231.818) 
• Landstede (Algemeen welzijnswerk, waaronder procesmanager KANS, kinder- en jeugd- en 

jongerenwerk (€ 179.960). 
• SMON, (Algemeen welzijnswerk, waaronder activiteiten Kansnetwerk, kinder- jeugd en 

jongeren werk  (€ 112.204 ).   
• Ambulant jongerenwerk (€ 80.000).  
• Peuterspeelzalen (€ 172.670). 
• Middelen uitvoering provinciaal actie programma jeugdbeleid-jeugdzorg (waaronder uitvoering   

gezinscoaching en VIS2) (€ 22.700).  
• Jeugdbeleid (jeugdsoos en jeugdclubs, speel-o-theek )(€ 5.233) 
• Alcoholmatigingsbeleid  (€ 19.000). 
• Verslavingspreventie bij jeugdigen (roken en drugs) (€14.800). 

 
 
7. Visie ontwikkeling en  plan van aanpak  naar het  CJG 
 
7.1 Betrokken partijen  
Veel partijen zijn in de jeugdketen betrokken. Enkele instanties zijn algemene voorzieningen en 
bereiken vrijwel alle kinderen. Dit zijn voor de jongste kinderen tot vier jaar de jeugdgezondheidszorg 
(Carinova), kinderopvang en peuterspeelzalen. Kinderen van 4 tot 12 jaar worden gezien in het 
primair onderwijs door de jeugdgezondheidszorg 4-19 (GGD), maar ook voor een deel door de 
buitenschoolse opvangorganisaties. Het voortgezet onderwijs en ook wel de jeugdgezondheidszorg 
staan in contact met jongeren boven de 12 jaar. We noemen dit ook wel de nuldelijnsvoorzieningen of 
voorliggende voorzieningen. Deze nuldelijnsvoorzieningen hebben naast hun primaire taak een 
belangrijke signalerende taak. 
 
De eerste- en tweedelijnspartners komen in beeld op het moment dat een kind hulp nodig heeft en 
deze partners moeten zorgen voor een sluitend aanbod op cliëntniveau. De eerste- en 
tweedelijnspartners zijn onder andere: Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, MEE, 
Algemeen Maatschappelijk Werk, de leerplichtambtenaar, politie en Openbaar Ministerie, huisartsen 
en medische specialisten. Maar ook organisaties die zich richten op mantelzorgondersteuning (voor 
jonge mantelzorgers) behoren bij deze tweede lijn. 
Het is van groot belang dat de aansluiting tussen de partners goed geregeld is. Dit wil niet zeggen dat 
het op dit moment slecht is, maar de ontwikkeling van het CJG is het moment om één of meer stappen 
naar verbetering te zetten. 
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Een goede samenwerking tussen alle partners binnen het CJG moet ervoor zorgen dat geen kinderen 
meer tussen ‘wal en schip vallen’. De ontwikkeling van het CJG is niet direct gericht op het veranderen 
van de interne werkwijze van betrokken organisaties, maar veeleer op samenwerking, heldere en 
korte lijnen, duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden en heldere positionering van de 
zorgcoördinatie. Het uitgangspunt daarbij is het leveren van goede informatie en advies (preventie) en 
verlenen van goede hulp en zorg waarbij vraag en behoefte van kind (en gezin) bepalend zijn. Daar 
waar vanuit zorg voor het kind drang of dwang noodzakelijk wordt moet dit ook in de structuur 
geregeld zijn.  
 
7.2 Lokale werkgroep CJG 
Om de lokale inkleuring van het CJG vorm te geven is een werkgroep samengesteld waarin de direct 
betrokken partijen Carinova en GGD zijn betrokken. De werkgroep bestaat verder uit de 
procesmanager Kans en vertegenwoordigers van Maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg. 
Aangezien in het Kansnetwerk al geruime tijd wordt samengewerkt met de gemeente Ommen wordt in 
de werkgroep ook gezamenlijk met deze gemeente opgetrokken. Zo kunnen de waardevolle 
elementen van de (gezamenlijke) Kansstructuur op een goede wijze worden behouden in de CJG’s.  
De samenstelling van de werkgroep kan worden aangepast wanneer de ontwikkelingen daartoe 
aanleiding geven. De gemeenten Dalfsen en Ommen hebben, conform de landelijke voorschriften de 
regie van de ontwikkeling. Dit gebeurt in goede onderlinge samenwerking en samenspraak met de 
organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Dalfsen en Ommen trekken gezamenlijk op 
waar dat kan en geven ruimte voor de eigen lokale invulling waar gewenst.  
 
De werkgroep heeft als opdracht om alle zaken voor te bereiden die voor invoering en verdere 
ontwikkeling van het CJG in Dalfsen (en Ommen) nodig zijn. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij 
bestaande ontwikkelingen en lokale wensen (zoals JGZ-plein). Een specifiek punt van aandacht in de 
CJG-ontwikkeling is de afstemming met de KANS-structuur. Kans liep in enkele opzichten al vooruit 
op de CJG ontwikkeling. De meerwaarde van de samenwerking in de KANS-structuur moet behouden 
blijven, terwijl tegelijkertijd voorkomen moet worden dat er dubbelingen (met name in overleg en 
vergaderen ontstaan tussen KANS en CJG. De werkgroep zal zich moeten uitspreken over zaken als 
zorgcoördinatie, Jeugdhulpteam en beleidsoverleg. Ook hier geldt als uitgangspunt dat de inhoud 
bepalend is voor de structuur.  
 
7.3 Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld  
De opdracht van het Ministerie voor Jeugd en Gezin is om in ieder geval in iedere gemeente één CJG 
als fysiek inlooppunt te realiseren. Op dit moment is de jeugdgezondheidszorg te vinden in de drie 
kernen van Dalfsen. In de kern Dalfsen in de vorm van de pilot JGZ-plein,  (CJG in oprichting) en in de 
kernen Nieuwleusen en Lemelerveld als consultatiebureau.  
 
Het heeft de voorkeur om de jeugdzorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren, zeker waar het gaat 
om het laagdrempelig aanbod voor kinderen, jeugdigen en ouders. Het CJG in Dalfsen zal daarbij een 
logische voortzetting zijn van de pilot JGZ-plein. Carinova en GGD hebben met de medewerkers al 
een aantal stappen gezet op weg naar de uitvoering en vormgeving van het CJG. In de tweede helft 
van 2008 wordt hieraan nader vorm gegeven en wordt de samenwerking verbreed met het algemeen 
maatschappelijk werk en bureau jeugdzorg. Het streven is om per 1 januari 2009 de afspraken en 
werkwijze voor het basismodel van samenwerking gereed te hebben en per die datum het CJG 
Dalfsen te kunnen openen.  
 
‘Laagdrempelig’ en ‘in de buurt’ zijn termen die bij CJG-vorming regelmatig worden gebruikt. Ook in de 
visie op het CJG in Dalfsen zijn deze van toepassing. De gedachte daarbij is dat het gebruik van 
aanbod en voorzieningen van het CJG als eenvoudig, bereikbaar en vanzelfsprekend ervaren moet 
worden voor iedereen waar het CJG op gericht is, dat wil zeggen in de eerste plaats iedereen van 0 
tot 23 jaar en hun ouders of verzorgers, maar ook voor degenen die als vrijwilliger of professional 
betrokken zijn bij de jeugd.  
Laagdrempelig wil ook zeggen dat duidelijk moet zijn dat het stellen van een vraag bij het CJG niet 
betekent dat er iets ernstigs aan de hand is. Het CJG is er ook voor simpele vragen waar iemand even 
geen antwoord op weet; is een plek waar je direct goed antwoord of advies kunt krijgen of waar je een 
afspraak kunt maken met iemand die goed het advies kan geven. Belangrijk daarbij is dat de 
medewerkers van het CJG die het eerst in beeld zijn zeer goed in staat zijn de vraag van helder in 
beeld te brengen.  
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Het CJG richt zich daarmee op een zeer diverse doelgroep. Eén van de opdrachten bij de ontwikkeling 
is dat de ene groep de laagdrempeligheid voor een andere groep niet in de weg mag staan. Één 
spreekuur op één locatie voor de totale doelgroep zal naar verwachting dan ook niet werken. De 
uitwerking van de organisatie, de werkmethoden, en wellicht ook huisvesting zal mede gericht zijn op 
het zo goed mogelijk kunnen bereiken van de doelgroep(en). Gedacht kan worden aan speekuren al 
dan niet op afspraak, in het CJG of een andere locatie, virtuele contacten via website of 
chatprogramma’s (bijvoorbeeld gericht op de oudere jeugd). Uiteraard moet de privacy daarbij goed 
geregeld zijn. Verder is een goede afstemming tussen taken in de frontoffice en backoffice van 
belang, evenals goede doorgeleiding naar gespecialiseerde voorzieningen of organisaties.  
Zoals al eerder aangeduid zijn scholen belangrijke partners voor de organisaties betrokken bij het 
CJG. Dit uit zich op verschillende manieren, zoals een relatie met zorgadviesteams, opname van het 
CJG in de lokaal educatieve agenda die opgesteld gaat worden, betrokkenheid bij Weer Samen Naar 
School en de ontwikkeling van Passend onderwijs. In dit geheel kan ook de brede school worden 
genoemd. Met het onderwijs in relatie tot het aanbod in de fysieke inlooppunten van het CJG 
onderzocht worden op welke wijze de school en CJG-taken elkaar kunnen versterken.  
 
Een belangrijke leidraad die al is genoemd is  dat de vraag het aanbod zal sturen. Dat betekend ook 
dat in de loop van het ontwikkelingsproces meningen en opvattingen van ouders en jeugdigen in beeld 
komen. De resultaten moeten mede sturing geven aan de ontwikkeling.  
 
In de kernen Lemelerveld en Nieuwleusen is nog sprake van een consultatiebureau voor 0-4 jarigen. 
In deze kernen wordt in 2009 eerst de stap gezet naar het inloopspreekuur, gericht op informatie en 
voorlichting. Daarbij wordt gekeken naar een herkenbare, maar bij de kern passende, omvang en 
frequentie. Het ligt in de bedoeling om per 1 januari 2010 ook in deze kernen een vorm van een CJG 
te hebben. Ook hierbij zal sprake zijn van een aanbod passend bij de kernen en zal beoordeeld 
moeten worden hoe breed het aanbod in de kernen dient te zijn.  
Dit zal één van de aandachtspunten zijn gedurende het ontwikkelingsproces. Andere 
aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het organiseren van een backoffice, het opnemen van de 
kansnetwerken in de CJG, de relatie met de signalerende organisaties en instellingen, het virtueel 
CJG op internet. 
 
In handreikingen die verschijnen ter ondersteuning van de CJG-vorming wordt als richtlijn voor het 
voedingsgebied een omvang van 10- tot 15.000 inwoners genoemd. Bij realisatie van CJG’s in de 
kernen Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen zal het voedingsgebied kleiner zijn. Om die reden wordt 
al aangegeven dat het aanbod passend moet zijn bij de kernen. Tevens zal in de uitwerking duidelijk 
moeten zijn wat de eventuele meerkosten voor deze voorzieningen zijn. Voorstelbaar is dat het 
aanbod aan voorzieningen, openingstijden en beschikbaarheid per locatie differentieert. Overigens is 
er ook nu al sprake van aanbod in de kernen, bijvoorbeeld in de vorm van het consultatiebureau.  
   
In de nota integraal jeugdbeleid die voor 2008/2009 op de agenda staat wordt uiteraard ook aandacht 
besteed aan de relatie tussen CJG en jeugdbeleid. Waar bij de CJG ontwikkeling de aandacht voor 
een belangrijk deel naar de (preventieve) jeugdzorg gaat, komt in het integraal jeugdbeleid daarnaast 
de samenhang met meer algemene jeugdvoorzieningen nadrukkelijker inbeeld.  
 
Voorbeelden van de te nemen stappen zijn: 

• Organisatie van de structuur en werkwijze van een frontoffice binnen het CJG (welke 
instellingen zijn hierbij betrokken, hoe verloopt de onderlinge afstemming en samenwerking). 
De werkgroep gaat in gesprek met vertegenwoordigers van o.a. Bureau Jeugdzorg en 
Algemeen Maatschappelijk Werk). (najaar 2008). 

• Organisatie van een backoffice welke instellingen zijn hierbij betrokken, hoe verloopt de 
zorgcoördinatie en procescoördinatie, inzet bouwstenen: VIS2, Gezinscoaching, Elektronisch 
Kind Dossier). De werkgroep gaat in gesprek met o.a. MEE, AMK, politie en de Raad voor de 
kinderbescherming. (najaar 2008). 

• Afspraken met de signaleringspartners (zoals Zorgadviesteams, peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven, huisartsen) over hun rol binnen het CJG. (voorjaar 2009). 

 
De resultaten van de stappen komen bij elkaar in een beleidsnota, waarin het CJG in de context van 
het integraal jeugdbeleid wordt geplaatst. Deze nota zal voor de zomer 2009 gereed zijn en in 
september 2009 met de gemeenteraad besproken worden. Dit volgt op het basismodel CJG dat dan al 
in de kern Dalfsen functioneert. Op basis van de nota vindt de verdere ontwikkeling van het CJG in de 
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kern Dalfsen plaats en wordt de ontwikkeling in de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld vormgegeven. 
In de periode tussen deze startnotitie en genoemde nota zal de raad op diverse momenten de 
voortgang kunnen vernemen en zich kunnen uitspreken over de gewenste ontwikkeling, bijvoorbeeld 
bij de behandeling van de beleidsnota integraal jeugdbeleid in het voorjaar 2009. 
 
7.4 Globaal overzicht van tijdpad en stappen.  

Eerste helft 2008  Betrokken organisaties oriënteren zich intern  
Juni 2008  Gesprekken met partners Kans-jeugdhulpteam  
September 2008  Gemeenteraad: startdocument / plan van aanpak naar de  
September /oktober 
2008  

Oriëntatie/discussie bijeenkomst CJG, als onderdeel van ontwikkeling 
integraal jeugdbeleid, en in relatie tot de toekomstvisie Dalfsen 

November/december   
2008  

Organisatie van de backoffice in het CJG (samen met Ommen) 

Januari 2009 (streven)  Start CJG Dalfsen (vervolg op JGZ-plein) basisvorm 
Februari  2009  Afspraken met signaleringspartners (samen met Ommen)  
Maart 2009  Financiële gevolgen CJG in beeld   
Voorjaar 2009  Gemeenteraad: kadernota jeugd- en jongerenbeleid 

Voor zomerreces 2009  Planvorming gereed 
September 2009  Gemeenteraad: beleidsnota, CJG als onderdeel van integraal jeugdbeleid   
Januari 2010  CJG in Lemelerveld en Nieuwleusen 
2010 en verder  Doorontwikkeling van CJG 
 
 
7.5 Communicatieparagraaf 
In deze communicatieparaaf wordt ingegaan op communicatie over de (vastgestelde) startnotitie, over 
het proces dat moet leiden tot de beleidsnota CJG en het CJG in Dalfsen. Voor de communicatie die 
plaats vindt vanaf de start van het CJG Dalfsen (in basisvorm als opvolger van het JGZ-plein) en de 
CJG’s na 1 januari 2010 worden afzonderlijke communicatieplannen opgesteld.  
 
Het CJG moet in 2011 bij 95% van de ouders en opvoeders bekend zijn als plaats voor informatie, 
advies en hulp bij opvoeden en opgroeien. Naast goede communicatie vanaf de start van het CJG 
betekend dit ook dat bij de ontwikkeling van het CJG de vraag (verwachting) en opvatting van ouders 
en jeugd betrokken wordt. Immers, wanneer (zo veel mogelijk) wordt aangesloten bij de vraag en 
verwachting van ouders en jeugdigen, zal het gebruik van het aanbod van het CJG groter zijn.  
 
Dit leidt globaal tot de volgende acties:  

- De startnotitie wordt bij direct betrokkenen bekend gemaakt. Deze is vooral bedoeld om 
iedereen die bij uitvoering en besluitvorming betrokken is bij aanvang van de ontwikkeling een 
gelijke uitgangspositie te geven..  

- Voor de overgang van JGZ-plein naar CJG Dalfsen wordt een communicatieplan opgesteld 
gericht op brede bekendheid van de activiteiten van JGZ, AMW en bureau jeugdzorg. 
(verplichte basistaken) in het CJG én op de voortgaande ontwikkeling. 

- Tegelijkertijd vindt een peiling plaats gericht op het verkrijgen van inzicht in vraag en wensen 
van ouders en jeugdigen over het gebruik van het CJG. Resultaten worden gebruikt bij de het 
opstellen van de beleidsnota en worden ook gepubliceerd.  

 
Voor de uitvoering van de communicatieparagraaf wordt gebruik gemaakt van diverse 
communicatiemiddelen passend bij de te bereiken doelgroep. Daarbij kan worden gedacht aan 
foldermateriaal, persberichten, KernPunten, informatie via scholen en verenigingen, bibliotheek en 
internet. 


