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‘Opvoeden en opgroeien doen we samen’

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): 

• Het CJG bestaat uit de jeugdgezondheidszorg (GGD & Icare) en jeugd- en gezinswerkers en werkt 
nauw samen met diverse instanties in het sociaal domein.

• Het CJG richt zich op gezinnen en kinderen/ jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar en is er voor 
alle vragen met betrekking tot opgroeien, opvoeden en gezondheid. 

• Het CJG verwijst waar nodig door naar specialistische zorg.

CJG’ers op school: 

• CC Groevenbeek heeft vaste CJG’ers op school.
• Bij de CJG’ers kunnen leerlingen hun verhaal kwijt en ze krijgen er – als ze daar behoefte aan 

hebben - advies. Als het nodig is, worden ze door verwezen naar hulpverleners die hen verder 
kunnen helpen.

• De CJG’ers kunnen mee denken met zorg coördinatoren, mentoren en leerkrachten wanneer er 
zorgen over leerlingen zijn.

• Leerlingen en ouders kunnen zelf contact met het CJG opnemen. 
• Er vinden in de tweede klas groepsgesprekken plaats, als onderdeel van het gezondheidsonderzoek. 
• De leerlingen worden individueel uitgenodigd door de GGD, voor het gezondheidsonderzoek en voor 

vaccinaties als daar een aanleiding of vraag voor is. 
• De school heeft een belangrijke signaleringsfunctie en kan, in overleg met ouders, een leerling in 

contact brengen met het CJG. 
• Het is van belang dat leerling en ouders vooraf worden geïnformeerd over de betrokkenheid van het 

CJG. 
• De CJG’ers werken nauw samen met ouders / verzorgers.
• Contact is vrijwillig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Inloopspreekuur op CC Groevenbeek, kamer 211 
Donderdagmorgen van 9.00 - 11.30 uur.

Corrie 088-4433305 / 088-4433000 
Verpleegkundige JGZ c.nauta@ggdnog.nl

Victorique 088-4433477 / 088-4433000 
Jeugdarts v.wijngaards@ggdnog.nl

Marsha 06-13968486 
Jeugd- en gezinswerker m.nijhof@cjgermelo.nl

Bernadet 06-10135971
Jeugd- en gezinswerker b.vandenhul@cjgnoordveluwe.nl

Pauline 06-13968501 
Jeugd- en gezinswerker p.vandenberg@cjgermelo.nl

Lianne 06-13968494 
Jeugd- en gezinswerker l.vandekaa@cjgermelo.nl

Chatten via jouwggd.nl
Informatie over 
opgroeien, opvoeden en 
gezondheid: 
www.opvoeden.nl en
ggdnog.nl  
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