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Voortgangsrapportage Centrum voor Jeugd en Gezin 2008/2009 
 

Inleiding  
In november 2008 is door de gemeenteraad de startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin Dalfsen 
vastgesteld. In vervolg op deze startnotitie is aan de raad toegezegd dat hij betrokken blijft bij verdere 
ontwikkeling van het CJG Dalfsen. Deze notitie beoogt de raad te informeren over de voortgang sinds 
de startnotitie en volgende stappen in de ontwikkeling van het CJG Dalfsen.  
  

Opdracht, groeimodel en ketensamenwerking  
Het CJG heeft een wettelijke basis. Daarbij is er sprake van een aantal elementen die verplicht 
onderdeel zijn van een CJG. Dat betreft met name dat er uiterlijk in 2011 sprake moet zijn van 
minimaal één fysiek inlooppunt in de gemeente, gericht op informatie, voorlichting, zorg en 
ketenaanpak voor en over 0 (-9 maanden) tot 23 jarigen, waarbij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en. 
(jeugd)maatschappelijk werk de kern vormen, met schakels naar het onderwijs en naar Bureau 
Jeugdzorg.  
 
In de startnotitie is beschreven dat er geen blauwdruk voor hèt CJG bestaat. De gemeente heeft de 
regie, maar uitvoering ligt bij de organisaties. Daarbij is er geen sprake van een op zich zelf staand 
proces, maar heeft de lokale CJG ontwikkeling raakvlakken en overlappen met een aantal andere 
processen en ontwikkelingen. Daarbij gaat het enerzijds om andere ontwikkelingen in de 
jeugdzorgketen. Zo vindt er afstemming plaats met de provincie voor de geïndiceerde jeugdzorg. Op 
een aantal deelterreinen is samenwerking met regiogemeenten gewenst of vereist, mede omdat er 
sprake is van regionale voorzieningen en organisaties.  
Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en op het gebied van veiligheid met 
een eigen opdracht en ontwikkeling. Bij het onderwijs betreft dit de invoering van passend onderwijs 
en zorgadviesteams (opdracht aan schoolbesturen) en bij het regionaal college, politie en het 
openbaar ministerie ligt de opdracht voor het leggen van de verbinding tussen zorg en justitie in het 
veiligheidshuis. In deze ontwikkelingen is sprake van een zekere onderlinge afhankelijkheid en 
beïnvloeding. De ontwikkeling van het CJG vindt om deze reden plaats door middel van een 
groeimodel  met veel aandacht voor de onderlinge afstemming en communicatie.  
 
Het uitgangspunt in al deze ontwikkelingen blijft dat het kind en het gezin voorop en centraal staan.  
 

Start CJG Dalfsen: doorstart van jeugd gezondheidsplein naar CJG. 
Bij de ontwikkeling van het CJG in Dalfsen is voortgebouwd op de al bestaande structuur. In 2006 is 
aan Carinova en GGD de opdracht gegeven om vorm te geven aan de integrale aanpak van JGZ. 
Deze aanpak is in de afgelopen jaren geleidelijk gegroeid in de vorm van het jeugdgezondheidsplein 
Dalfsen. Naast Carinova en GGD zijn inmiddels ook maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg 
betrokken. 
 
Op 26 juni 2009 is op de plek van het JGZ-plein, het fysieke inlooppunt CJG gerealiseerd. 
Dalfsen blijft daarmee één van de voorlopers in de regio, zoals ook het geval was bij de piot  integrale 
JGZ. Het fysieke inlooppunt is daarmee ruim voor 2011 gerealiseerd.  
Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk team met  waarnodig aansluiting bij de aanpak van het Kans-
netwerk en het jeugdhulpteam Op deze wijze wordt voldaan aan de basisvoorwaarden voor het CJG. 
 

Basisvoorwaarde CJG Stand van zaken  

Aanwezigheid van Jeugdgezondheidszorg In het JGZ-plein was al sprake van integrale 
samenwerking tussen JGZ  0-4 en 4-19. Deze 
integrale aanpak is het afgelopen jaar versterkt. 

Schakel met (jeugd)maatschappelijk werk Het (jeugd)maatschappelijk werk maakt deel uit 
van het kernteam CJG (samen met JGZ) 

Schakel met Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg is partner van het CJG en op 
deze wijze betrokken bij het kernteam CJG. 
Bureau Jeugdzorg heeft een positie in de 
“backoffice””. 

Schakel met Onderwijs en Zorgadviesteams Deze is gerealiseerd door aanwezigheid van 
schoolartsen/verpleegkundigen uit het CJG op 
scholen en in  (bovenschoolse) zorgadviesteams 
in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  
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Uitvoering van 5 WMO-functies:   
 

a. informatie aan ouders en jeugdigen 
 
 

b. signalering 
 
 
 

c. toeleiding tot hulpaanbod 
 
 
 

d. lichte pedagogische hulp 
 
 

e. coördinatie van zorg en gezin 
 
 

 
 
a. Via consultatiebureau en inloopspreekuur,  

folders, scholen peuterspeelzalen en  
kinderopvang.  

b. Dit is een reguliere taak van de JGZ (in 
het CJG); scholen, huisartsen, en andere 
‘vindplaatsen’ zijn zich steeds meer 
bewust van hun signalerende positie. 

c. Dit vindt plaats via reguliere JGZ, 
maatschappelijk werk en Jeugdhulpteam. 
Toeleiding naar geïndiceerde jeugdzorg 
vindt plaats met Bureau Jeugdzorg. 

d. Dit wordt uitgevoerd via JGZ en 
maatschappelijk werk, zo nodig met 
ondersteuning van Bureau Jeugdzorg 

e. Wordt uitgevoerd via JGZ, 
maatschappelijk werk. Bij multiprobleem 
situaties via het Jeugdhulpteam en zo 
nodig met inzet van gezinscoaching. 

 
De ontwikkeling van het CJG is hiermee niet afgerond. Zoals al aangegeven is er sprake van een 
groeimodel. Met de betrokken organisaties wordt in de tweede helft van 2009 gesproken over een 
jaarlijks ‘werkplan ontwikkeling CJG’ en een meerjaarlijks beleidsdocument. Naast aandacht voor de 
bovengenoemde zaken zullen daarin ook onderwerpen als informatie en publiciteit, inloopspreekuur 
en loketfunctie, bereik van jongeren,  cursusaanbod en betrokkenheid van ander organisaties aan bod 
komen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan ontwikkeling en implementatie van 
instrumenten en de relatie met de Kans-methodiek.   
 

Beknopt overzicht lopende ontwikkelingen in relatie tot CJG  
Zoals in het voorgaande aangeven is er sprake van een breed speelveld waarin ontwikkeling 
plaatsvinden die een relatie hebben met de ontwikkelingen in de preventieve jeugdzorg en het CJG. 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken op een groot aantal van deze 
ontwikkelingen en instrumenten.  
 
Elektronisch Kind Dossier 
De invoering van het EKD (digitale dossiers in de JGZ) is wettelijk opgedragen aan de gemeente, de 
uitvoering daarvan is neergelegd bij de JGZ (GGD en thuiszorgorganisaties). Op 29 juni 2009 is door 
de gemeenteraad ingestemd met de voorstellen tot invoering van het EKD in de JGZ. In 2010 gaat het 
EKD daadwerkelijk functioneren. De ontwikkeling en invoering vindt plaats op het niveau van de regio 
IJsselland.   
 
VIS2 
VIS is een signalerings– en volgsysteem voor multiprobleem situaties en wordt gebruikt ter 
ondersteuning van het jeugdhulpteam. VIS2 leidt tevens tot een duidelijke procesbeschrijving en 
bijbehorende afspraken tussen organisaties en medewerkers. In de eerste helft van 2009 is de 
werkwijze voor de gemeente Dalfsen (en Ommen) beschreven en vastgelegd in de 
procesbeschrijving. De programmatuur is op deze procesbeschrijving aangepast. Met de direct 
betrokken partners is op 29 juni een “convenant Jeugdhulpteam Dalfsen” getekend.  
In de tweede helft 2009 vindt scholing van medewerkers van betrokken organisaties plaats. Voor de 
JGZ-medewerkers wordt dit afgestemd met de scholing voor het EKD. Eind 2009 zal VIS2 
daadwerkelijk ingezet worden bij  het jeugdhulpteam. Naar verwachting zal in 2010 de kring van 
organisaties en betrokkenen bij de jeugd die gebruikmaken van de signaleringsfunctie van VIS2 
verder worden uitgebreid. Scholen, huisartsen en anderen worden hiervoor benaderd.  
 
Gezinscoaching  
De gezinscoach is een gespecialiseerde medewerker van maatschappelijke werk die bij stagnerende 
hulpverlening tot taak heeft de hulpverlening weer op gang te brengen en de communicatie tussen 
gezin en hulpverleners (en zo nodig hulpverleners onderling) weer op gang te brengen te stroomlijnen. 
Begin 2009 is in Dalfsen voor het eerst gezinscoaching ingezet. Eind 2009 wordt deze inzet 
geëvalueerd.  
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Eigen Kracht.  
De Eigen Kracht is een werkwijze waarmee voorafgaand aan inzet van hulpverlening door middel van 
een gespreksvorm  rond de hulpvraag met direct betrokkenen (familie, vrienden etc) onder begeleiding  
besproken wordt op welke wijze gebruik gemaakt kan worden van dit eigen netwerk van betrokkenen. 
Daarbij worden concrete afspraken gemaakt, waar ook de professionele hulpverlening de werkwijze 
op aanpast. Met de uitvoerende organisaties (JGZ, AMW) wordt (zoals met de provincie in convenant 
is vastgelegd) afgesproken dat waar dat kan eerst gekeken naar de eigen mogelijkheden van 
hulpvragers, door middel van deze conferentie of een andere methodiek). Over deze werkwijze 
worden in de uitvoeringsafspraken voor 2010 met de CJG-partners concrete uitvoeringsafspraken 
gemaakt. 
 
Virtueel CJG/website en telefonische ondersteuning  
Het CJG krijgt vorm in een fysiek inlooppunt (minmaal één per gemeente). Naast de mogelijkheden 
die dit biedt (consultatiebureau, inloopspreekuur) is er behoefte aan een niet aan plaats en tijd 
gebonden informatiebron. Zowel jongeren als ouders maken steeds meer gebruik van bijvoorbeeld 
internet als informatiebron. Met gemeenten in de regio IJsselland wordt gesproken over samenwerking 
bij ontwikkeling en invoering van een CJG-website. Het heeft niet de voorkeur om als afzonderlijke 
gemeente een website te ontwikkelen, gezien kosten die samenhangen met invoering en het ‘up to 
date’ houden van een CJG-website. Samen met andere regio gemeenten worden mogelijkheden van 
diverse aanbieders op dit gebied beoordeeld (tweede helft 2009). Daarbij zal (naast financiële 
aspecten) gelet worden op gebruiksmogelijkheden, klantvriendelijkheid en dergelijke.  
Tevens wordt in overleg met meerdere regiogemeenten gekeken naar mogelijkheden van  
telefonische bereikbaarheid van een informatie/adviespunt op het gebied van opvoeden en opgroeien.  
Voor beide geldt dat de mogelijkheden eind 2009 helder moeten zijn en in 20010 aan uitvoering kan 
worden gewerkt. 
 
CJG-aanpak in Nieuwleusen en Lemelerveld, waaronder inloopspreekuur. 
Met het CJG Dalfsen is het fysieke inlooppunt in de gemeente gerealiseerd. Met de GGD en Carinova 
vindt momenteel overleg plaats over de wijze waarop het CJG ook in de kernen Nieuwleusen en 
Lemelerveld zichtbaar kan worden. Het gaat daarbij met name om informatie en voorlichting. Dit zal in 
eerste instantie aansluiten bij de al aanwezige functie van het consultatiebureau voor 0-4 jarigen in 
deze kernen. Het uitgangspunt is dat in 2010 ook in Nieuwleusen en Lemelerveld sprake moet zijn 
van een integraal aanbod aan informatie over opgroeien en opvoeden en ook een inloopspreekuur 
mogelijk moet zijn. Het is daarbij niet zo dat er geheel gescheiden CJG-teams gaan ontstaan. Het 
Jeugdhulpteam bijvoorbeeld zal werkzaam blijven voor de gemeente Dalfsen als geheel. Het gaat er 
om dat een goed evenwicht wordt gevonden tussen aanbod en mogelijkheden dicht bij huis en 
onderdelen die centraal of op andere wijze georganiseerd kunnen worden, waarbij ouder en jeugdige 
centraal blijven staan.  
 
Voorlichting, informatie en publiciteit  
Een belangrijke functie van het CJG is zorg te dragen voor informatie, voorlichting en beantwoording 
van vragen. Publiciteit en bekendheid is daarbij van groot belang. De ontwikkeling van het virtuele 
CJG is al genoemd. In het jaarwerkplan CJG dat met de betrokken organisaties opgesteld gaat 
worden zal een specifiek onderdeel de publiciteit, communicatie en voorlichting betreffen. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt worden van regionale mogelijkheden, maar kan ook een specifiek lokaal 
aanbod worden uitgezet. Zo wordt momenteel bijvoorbeeld onderzocht of het mogelijk is om een huis 
aan huis te bezorgen CJG-krant uit te brengen. (Zoals enkele jaren gelden de Wmo-krant is 
uitgebracht). Daarnaast GGD en Carinova via de hun eigen kanalen zorg dragen voor informatie over 
de activiteiten van het CJG. De GGD bijvoorbeeld door het verspreiden van posters en folders bij 
scholen, Carinova bijvoorbeeld in haar eigen publicaties en in contacten met peuterspeelzalen en 
kinderopvang. In het jaarwerkplan voor 2010 wordt aan een aandacht besteed aan communicatie. 
 
Er is een groot aanbod aan activiteiten gericht op ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. 
Voorlichting en cursusaanbod worden door een groot aantal organisaties verzorgd. In de eerste helft 
van 2009 is door Arcon (provinciale steuninstelling) het totale aanbod aan opvoedingsondersteuning 
geïnventariseerd en in een databestand ondergebracht. Momenteel is dit in de afrondende fase. Deze 
database zal beschikbaar komen voor de medewerkers van het CJG en andere professionals 
(bijvoorbeeld Wmo-loket) die op deze wijze ouders en jeugdigen eenvoudig en gericht kunnen 
verwijzen naar bij hun vraag passende mogelijkheden. Er wordt tevens onderzocht of deze database 
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direct, of op een afgeleide wijze, publiek toegankelijk is te maken, zodat ouders en jeugdigen ook zelf  
actuele informatie en cursusaanbod op een eenvoudige wijze kunnen raadplegen.  
 
Kansmethodiek, Jeugdhulpteam en coördinatie. 
Via de aanpak van de Kans-methodiek vindt al sinds 2000 afstemming en ontwikkeling plaats bij 
jeugdbeleid en opvoedondersteuning. De CJG ontwikkeling vindt voor een belangrijk deel plaats in het 
verlengde van de aanpak van Kans, zowel ten aanzien van beleidsontwikkeling als ten aanzien 
Jeugdhulpteam en uitvoeringsnetwerken. De verworvenheden van het Kansnetwerk (beleidsoverleg, 
organisatie van jeugdhulpteam) worden met de huidige ontwikkelingen versterkt (zoals bijvoorbeeld 
door middel van de procesbeschrijving bij VIS2 en de uitwerking van de escalatieladder).  
Met de betrokkenen bij het Kansnetwerk wordt momenteel gesproken over de bestaande structuur en 
aansturing van het netwerk. Onderzocht wordt of de huidige opdracht en positionering van het 
procesmanagement Kans (waaronder beleidsontwikkeling, aansturen en coördineren van 
jeugdhulpteam en uitvoeringsnetwerken) past bij de nieuwe ontwikkelingen. Een van de vragen is 
daarbij hoe het procesmanagement Kans zich verhoudt tot de aansturing en coördinatie van het CJG, 
tot eventuele opschaling van hulpverlening en tot de binnenkort te verwachten wettelijke 
verantwoordelijkheid voor de gemeente voor de coördinatie van zorg (één gezin, één plan).  
In de tweede helft 2009 moet duidelijkheid ontstaan op deze vragen in een korte beleidsnotitie.  
 
Overige regionale agendapunten  
Naast de al genoemde zaken wordt in regionaal verband momenteel ook aandacht besteed aan:  

- ontwikkeling van een escalatieladder: éénduidige richtlijnen wanneer andere 
hulpverlening ingeschakeld (opschaling) moet gaan worden;  

- een onderzoek naar aanbod van een pakket aan instrumenten voor lichtpedagogische 
hulpverlening, zoals Triple P (postitief pedagogisch programma)  en andere 
programma’s;  

- eenduidige registratie en monitoring van gegevens voor verslaglegging en 
verantwoording. Momenteel zijn gegevens van diverse organisaties en van 
verschillende gemeenten moeilijk vergelijkbaar;.   

- harmonisering van indicatie stelling: Indicatiestelling vindt plaats ten behoeve van 
jeugdzorg, inzet speciaal onderwijs of onderwijsondersteuning door verschillende 
indicatiecommissies.  Door de provincie en gemeenten wordt onderzocht op welke 
wijze de indicatiestelling voor ouders en kinderen is te vereenvoudigen  

 
Op al deze onderdelen wordt eind 2009, begin 2010 rapportage verwacht.  
 
Meerjaren beleidsplan en jaarwerkplan, provinciale aanpak en rekenmodel 
Aangeven is al dat er een jaarwerkplan CJG opgesteld wordt. Dit zal zijn basis moeten vinden in een 
meerjaren beleidsplan dat gezamenlijk wordt opgesteld. Momenteel wordt in regionaal verband een 
format ontwikkeld voor een beleidsplan, jaarwerkplan, begrotingsmodel en verantwoordingsmodellen.  
Door gebruik te maken van een zelfde format en rekenmodellen kan de inzet voor het CJG in 
gemeenten vergelijkbaar worden gemaakt en worden geoptimaliseerd. De inhoud van beleidsplan en 
werkplannen blijft lokaal maatwerk.  
 
Aanpak kindermishandeling RAAK 
De uitvoering van de aanpak kindermishandeling is een verantwoordelijkheid voor de gemeente, met 
een bijzondere, coördinerende rol voor de centrumgemeenten (Zwolle). Bij de aanpak 
kindermishandeling is tot nu toe aangesloten bij de aanpak huiselijk geweld, zoals Dalfsen dat samen 
met Ommen en in relatie tot het Kansnetwerk heeft opgepakt. Met ingang van de tweede helft 2009 is 
door de centrumgemeente een regionaal coördinator RAAK aangesteld.  
 

Vervolg 
De bovenstaande ontwikkelingen kunnen voor het grootste deel uitgevoerd worden met de huidige 
partners in en bij het CJG. Naast deze partners wordt nog in 2009 overleg gevoerd met ander actieve 
instellingen, zoals MEE, over de positie die zij kunnen hebben in of bij het CJG. Het netwerk wordt 
verder uitgebreid naar andere professionals en organisaties die betrokken zijn bij de jeugd, waarbij het 
CJG als spil kan dienen. In de relatie met het onderwijs zal vooral een goede afstemming met de 
ontwikkeling passend onderwijs van belang zijn, waarbij duidelijke afspraken over de positie en rol van 
CJG en JHT enerzijds van Zorgadviesteams anderzijds voorop staan.  

 

 


