Jeugdteam

rijswijk

Bij het veilig en gezond opgroeien van kinderen spelen ouders of verzorgers
meestal de belangrijkste rol. Komt u er als ouders/verzorgers of als kind of
jongere zelf even niet uit? Dan kunt u terecht bij het Jeugdteam.

Wat doet het Jeugdteam?
Het Jeugdteam is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin
Rijswijk. Het geeft aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers
informatie en advies over opgroeien en opvoeden. Daarnaast biedt het
Jeugdteam ondersteuning en waar nodig toegang tot organisaties die
jeugdhulp aanbieden.
Bij het Jeugdteam kunt u ook terecht voor uitgebreide en specialistische hulp.
Hierbij kunt u denken aan:
»»

Jeugd- en opvoedhulp

»»

Geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz)

»»

Zorg voor kinderen met een beperking

»»

Hulp bij onveilige of crisissituaties

Ondersteuning op maat
Als uw kind hulp nodig heeft dan zoeken we samen met u naar een oplossing
die past bij de persoonlijke situatie van uw kind, uzelf en de rest van uw gezin.
Daarbij kijken we naar:
1. Waar heeft u of uw kind hulp bij nodig?
2. Wie kan die hulp bieden?

Hoe werkt het?

1

Melding

2

Gesprek

U heeft een vraag of uw kind heeft hulp of ondersteuning nodig.
U belt of mailt met het Jeugdteam of loopt binnen bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG). Ook iemand uit uw omgeving kan aangeven dat
er behoefte is aan hulp bij uw gezin.

3

Een medewerker van het Jeugdteam gaat met u en uw kind in gesprek.
We kijken samen met u en uw kind naar wat goed gaat en wat beter kan,
thuis, op school of op andere plekken. We bespreken uw ideeën en zoeken
samen naar mogelijke oplossingen die passen bij uw situatie. We kijken
naar wat u als ouder zelf kunt doen, naar waarmee familie, vrienden of
bekenden u en uw kind kunnen helpen en wat we met extra hulp moeten
oplossen.

Aan de slag

We maken samen een plan. Hierin staat hoe alle betrokkenen met elkaar
de situatie kunnen oplossen en welke ondersteuning uw gezin daarbij kan
krijgen. Is er extra hulp nodig? Dan helpt de medewerker van het
Jeugdteam u verder om de juiste hulp te vinden.

Meer weten?
Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien, of heeft u of uw kind ondersteuning nodig?
U kunt hiervoor van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht bij het Jeugdteam.
P. van Vlietlaan 10, 2285 XM Rijswijk
tel. 070 - 219 68 46
e-mail: jeugdteam@rijswijk.nl
Meer over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijswijk zoals het cursusaanbod en
andere informatie vindt u op www.cjgrijswijk.nl.

