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Uw medewerking aan ‘het Experiment’ is belangrijk

Help mee aan het verbeteren 
van de jeugdzorg
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten eindverantwoordelijk voor 
bijna alle taken op het gebied van Jeugdzorg. De acht Foodvalley-
gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scher-
penzeel, Veenendaal en Wageningen pakken de voorbereiding van 
de decentralisatie van de jeugdzorg gezamenlijk op. 

Het Experiment in de 
praktijk
De gemeenten grijpen de decentralisa-
tie van de jeugdzorg aan om verbete-
ringen in de jeugdzorg door te voeren 
(de transformatie van de jeugdzorg). 
Daarvoor voeren zij gezamenlijk pilots 
uit zoals de pilot 'Experiment ambu-
lante jeugdzorg zonder indicatie van 
Bureau Jeugdzorg'. We verwachten dat 
jongeren en gezinnen zonder indica-
tie in de toekomst sneller, soepeler 
en eenvoudiger hulp kunnen krijgen 
en ook beter worden geholpen. Door 
‘te oefenen’ in de praktijk krijgen we 
handvatten om dit vanaf 2015 op een 
goede manier in- en uit te voeren. Het 
experiment duurt tot september 2013.

Samenwerking gevraagd!
Om het Experiment te laten slagen, is 
het belangrijk dat we samenwerken. In 
het Experiment gaat het om ambulante 
specialistische opvoedondersteuning 
in de thuissituatie voor gezinnen met 
kinderen tot 18 jaar. Bureau Jeugdzorg 
is nu de organisatie die indiceert. Deze 
taak wordt in het Experiment uitge-
voerd door de deelnemende organi-
saties in de lokale Centra voor Jeugd 
en Gezin (CJG’s). In de CJG’s werken 
professionals op het gebied van 
jeugdgezondheidszorg, maatschappe-
lijk werk, onderwijs, kinderopvang en 
jeugdzorg samen om een verwijzing zo 

goed mogelijk te laten verlopen. Er is 
de afgelopen tijd hard gewerkt aan een 
basis van waaruit we kunnen starten.

Verwijs naar het CJG
Gedurende het Experiment hoeft 
u ouders, jongeren/kinderen voor 
ambulante hulp niet meer te verwijzen 
naar Bureau Jeugdzorg maar naar 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(zie adressen op de achterzijde). In 
het CJG bespreken professionals met 
ouders en jongeren op welke manier 
zij het beste geholpen kunnen worden.  
Er wordt een afweging gemaakt 
tussen lokaal aanbod en/of hulp door 
een zorgaanbieder. Als doorverwijzer 
krijgt u bericht over welke keuze er is 
gemaakt. 

Veiligheid in het gezin
Situaties waarin u als verwijzer een 
ernstig veiligheidsrisico vermoedt 
voor het kind, of waarin het gezin niet 
openstaat voor de hulp, vallen niet 
onder het Experiment. Daarvoor blijft 
Bureau Jeugdzorg gewoon de indicatie 
stellen. 

Met de verantwoordelijke partners 
zoals het CJG, de jeugdgezondheids-
zorg, het onderwijs, de kinderopvang, 
de jeugdzorgaanbieders en Bureau 
Jeugdzorg zijn afspraken gemaakt over 
de werkwijzen in het Experiment.



Bij deze lokale CJG’s kunt u 
terecht 
Elke Foodvalleygemeente 
heeft een Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Kijk voor 
de inloopspreekuren op 
de websites. Vaak kan er 
ook een afspraak worden 
gemaakt buiten de spreek-
uren.

CJG Barneveld
Bezoekadres: Bouwheerstraat 52/
hoek Van Dompselaerstraat
3772 AL Barneveld
Telefoon: 0342-414816
E-mail: info@cjgbarneveld.nl
Website: www.cjgbarneveld.nl
CJG-coördinator: Karina van Triest

CJG Ede
Bezoekadres: Raadhuisstraat 117, 
6711 DS Ede
Telefoon: 0318-745757
E-mail: info@cjgede.nl
Website: www.cjgede.nl
CJG-coördinator Teun de Vries. 

CJG Nijkerk 
Bezoekadres: Henri Nouwenstraat 18, 
3863 HV Nijkerk
Telefoon: 033-7210460
E-mail: info@cjgnijkerk.nl
Website: www.cjgnijkerk.nl
CJG-coördinator: Annelies Kooiman

CJG Renswoude
Bezoekadres: Van Reedeweg 1, 
3927 BS Renswoude. 
Telefoon: 0900-8212382 
E-mail: Renswoude@detwyn.nl
Website: www.renswoude.nl/cjg 
CJG-coordinator: Johan Meijer

CJG Rhenen
Bezoekadres: 
Nieuwe Veenendaalseweg 51A, 
3911 ME Rhenen
Telefoon. 0317-617072
E-mail: info@cjgrhenen.nl  
Website: www.cjgrhenen.nl 
CJG-coördinator: Marion Koolstra

CJG Scherpenzeel
Bezoekadres: Vijverlaan 4B, 
3925 EM Scherpenzeel
Telefoon: 033-2771331
E-mail: cjg@scherpenzeel.nl
Website: www.cjg.scherpenzeel.nl
CJG-coördinator: Miriam Elfrink

CJG De Twyn Veenendaal   
Bezoekadres: Verlaat 20 E, 
3901 RG Veenendaal 
Telefoon: 0318-495100
E-mail: welkom@detwyn.nl
Website: www.detwyn.nl
CJG-coördinator: 
Aafke  Vlaardingerbroek   

CJG Wageningen
Bezoekadres: Rooseveltweg 408A, 
6707 GX  Wageningen
Telefoonl: 0317-410827
E-mail: cjg@wageningen.nl
Website: www.cjgwageningen.nl 
CJG-coördinator: Jolanda van Keulen
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