
Op de vraag of hij niet verdrietig is van-
wege zijn onzekere situatie, zegt Theggy: 
“Als ik een grap vertel, lachen we de eerste 
keer hard. Maar als ik steeds dezelfde grap 
vertel, wordt die steeds minder leuk. Dat 
is hetzelfde met verdriet: eerst huil je hard, 
maar dat wordt steeds minder. Ik huil niet 
meer. Dat is tijdverlies.” 

Vrijheid
Via Matijs Gerrits, jongerenwerker bij 
SMWO, is hij aan een activiteit gaan deel-
nemen en dat werden er snel meer. “Jonge-
renwerk heeft me geholpen om mijn situatie 
te begrijpen en te verwerken en heeft me 
ervan bewust gemaakt dat je zelf bepaalt 

hoe je je voelt. Als ik de muziek en de 
poëzie niet had gehad, was ik niet zo gaan 
denken. Poëzie is mijn vrijheid. Door diep te 
graven in mijn geest en daar woorden aan 
te geven, kan ik mijn frustraties kwijt. Mijn 
muziek heeft geen paspoort nodig om over 
de wereld te vliegen.” 
“In zoveel liedjes gaat het om materiële 
dingen en worden vrouwen weggezet als 
minderwaardig. Als je dat steeds maar hoort 
als kind, ga je het misschien normaal vinden 
om hard tegen vrouwen te praten, om ze 
‘bitch’ te noemen. Ik vind dat dat anders 
moet. En als de wereld verbeteren begint bij 
jezelf, dan is dat mijn eerste stap. Dan is dat 
mijn bijdrage vandaag voor morgen.”

Sinds maart 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) actief in de 
gemeente Goes. Het CJG is er voor iedereen met vragen over opvoeden en 
opgroeien. Geen enkele vraag is raar; hoe klein, onschuldig of ingewikkeld 
ook. De loketmedewerkers krijgen alle vragen binnen. Zij geven zelf geen 
advies, maar zorgen ervoor dat de vrager het juiste antwoord of de juiste 
hulp krijgt. Dat kan omdat in het CJG verschillende organisaties op het 
gebied van opvoeden en opgroeien samenwerken.

Voorbeeld
Theggy geeft nu zelf workshops, maakt 
muziek en helpt bij veel projecten. “Als je 
een kind ziet, wil je dat het groeit. Die gun 
je alles, maar vooral dat het de goede kant 
opgaat. Nu ik oudere ben bij het jonge-
renwerk, zie ik hoe belangrijk de jeugd is. 
De jeugd is de basis. Dan pas kan er een 
constructie op.”
“Ouders doen wel hun best, maar soms zijn 
ze alleen bezig met het voeden, niet met 
het opvoeden. Ik heb zelf meegemaakt hoe 
mijn vrienden de verkeerde kant op gleden. 
Ik wil een voorbeeld zijn, zodat anderen 
kunnen zien: zo kan het ook. Ik ben geen 
ouder, maar ik ben er.” 
“Ik ben blij met wie ik ben vandaag. Ik dank 
dat aan mijn moeder.” Na een stilte zegt hij: 
“Zonder mij is zij helemaal alleen.” 

‘IK WIL EEN VOORBEELD ZIJN’
Theggy Kyezu

HET GEZIN 
STAAT CENTRAAL

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is spin in het 
web van de jeugdhulpverlening

Theggy is zanger en dichter, een singer-songwriter van 24 jaar. Hij is vanuit 
Congo naar Nederland gekomen toen hij 12 jaar was en woont nu met zijn 
moeder in Goes. Theggy heeft (nog) geen verblijfstatus. “Op papier sta ik 
stil, want ik mag niet naar school van de Nederlandse overheid. Toch ben ik in 
beweging; dat is het belangrijkste.”

“ Ouders doen wel hun best, maar soms zijn ze alleen bezig met 
het voeden, niet met het opvoeden.”

Centrum voor 

Jeugd en Gezin 

is het eerste 

aanspreekpunt, 

verantwoor-

delijk voor 

het geven van 

ondersteuning 

aan gezinnen. 



Martin is zo behangen met hand-
boeien, een pistool en andere agen-
tenbenodigdheden dat hij eigenlijk 
niet goed in de stoel past. Indrukwek-
kend. “Maar de jongeren met wie ik 
regelmatig spreek zijn daar wel aan 
gewend hoor,” zegt hij. 

Spin in het web
Het CJG heeft een positieve rol gespeeld 
in de ontwikkeling naar nauw overleg. 
“Toen het CJG startte in 2010 ging het wel 
een beetje stroef,” weet Martin. “Maar nu 
er een vertrouwensband is, gaat het veel 
soepeler. We delen informatie. Privacy 
is daarbij soms een probleem,” vertelt 
Martin. “We moeten wikken en wegen: kan 
het? Intern hebben we er een modus voor 

KORTE LIJNTJES
Martin Reijntjens, wijkagent

gevonden. Het is balanceren op het randje 
soms, maar zo kunnen we wel ons werk 
blijven doen. In het belang van de jongeren, 
de kinderen en de ouders. Het is een beetje 
als bij een aanrijding: we hoeven geen 
medisch informatie van het ziekenhuis, maar 
willen alleen weten wie het is, zodat we de 
familie kunnen informeren.”
“De loketmedewerkers van CJG zijn onze 
spin in het web en dat is heel prettig. Voor 
ouders is dat ook fijn: ze hebben een vast 
aanspreekpunt.” Hij hoopt dat de korte 
lijntjes steeds korter zullen worden. “We 
kennen elkaar allemaal, spreken dezelfde 
taal. En ook de jongeren kennen ons steeds 
beter. ‘Kijk, daar fietst Martin, onze wijk-
agent’.” 

In het CJG werken allerlei organisaties op het gebied van opvoeden en 

opgroeien nauw samen: de jeugdgezondheidsdienst van de GGD, het maat-

schappelijk werk (SWMO), Indigo, MEE Zeeland, het Leger des Heils, Allévo, 

Agathos (thuiszorg) en de stichting Vluchtheuvel. Ook is er intensief contact 

met allerlei organisaties zoals Bureau Jeugdzorg, Juvent, politie/wijkagent, 

scholen en  jongerenwerk. Het CJG is er voor iedereen. Er is geen verwijzing 

van de huisarts nodig en de hulp is gratis.

Astrid van Dijk en Hylke Henderikse delen samen een baan: loketmedewerker 

van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Goes. Anieck Hoogesteger is de 

coördinator van het centrum. In principe zijn zij geen hulpverleners. Zij inven-

tariseren wat de vraag is van de cliënt en verwijzen dan met “de warme hand” 

door: ze begeleiden de cliënt tot deze is geholpen, of totdat deze geen hulp 

meer wil. Astrid: “Ze vertellen hier hun verhaal. Dat hoeven ze dan in principe 

niet nog eens drie keer te doen bij allerlei instanties. Dat doen wij voor ze. Dat 

maakt het allemaal wat makkelijker.” Astrid: “De regie ligt bij de cliënt. Die 

beslist. De cliënt is het uitgangspunt.” 

Hoe ziet nu een dag op het CJG eruit? Om daar een idee van te krijgen, 

volgen we Astrid en Hylke op een doorsnee week in september.

MAANDAG 
HYLKE: “Ons werk bestaat vooral uit heel veel bellen en mailen om 
vragen te beantwoorden.”
ASTRID: “Dat gaat van lichte naar zware opvoedvragen: bijvoorbeeld 
of het gedrag van een kleuter normaal is voor een vierjarige. Als ouders 
willen scheiden, vragen ze soms aan ons hoe ze dat het beste kunnen 
aanpakken naar de kinderen toe.” HYLKE: “Sommigen zien het als 
een zwakte om aan te kloppen voor hulp bij een vraag, maar wij zien 
het juist als een kracht. Het betekent dat je serieus bezig bent met de 
opvoeding van je kind.”
De loketmedewerkers hebben een breed netwerk opgebouwd en ze 
kennen hun netwerkpartners persoonlijk. De lijnen zijn heel kort en 
advies is snel gevraagd, bij de juiste persoon. “Maar ouders blijven altijd 
verantwoordelijk voor het kind,” wil ASTRID nog benadrukken. 

DINSDAG 
ASTRID: “Op dinsdag is er de koffiemiddag voor alloch-
tone moeders, waar het SMWO organisator van is. Birgül 
Çakmak regelt dit. Ik sluit me daar soms bij aan. Dan 
praten we over thema’s als seksualiteit of opvoeding. 
Vaak is ‘t een uitwisseling van ervaringen. Ik ben meestal 
de enige Nederlandse vrouw. De anderen zijn ook heel 
nieuwsgierig naar mij: hoe doen Nederlandse vrouwen 
dat? Ik leer weer veel van hen; heel leuk.”

Het werk voor het CJG is niet van 9 tot 5: Astrid, Hylke 
en Anieck zijn ook regelmatig ‘s avonds op stap. Soms bij 
mensen thuis, op afspraak, als beide ouders werken bij-
voorbeeld. Of naar een ouderavond op school: “Dan geven 

we voorlichting over het CJG, of we organiseren dat één 
van onze partners een workshop geeft over een bepaald 
thema. En soms zijn we er gewoon, zodat ouders aan ons 
vragen kunnen stellen of een folder kunnen ophalen.”

ASTRID: “Op dinsdag en donderdag is er een ruimte 
gereserveerd in De Spinne voor de deelnemers aan het 
Wijkteam Jeugd (MEE, Juvent, SMWO, GGD, CJG), 
waarbij het er in eerste instantie vooral om gaat dat deze 
organisaties elkaar beter kunnen vinden. Daar brengen 
wij zaken in die bij ons binnenkomen. Zij kijken dan of die 
persoon bekend is, wat ze zouden kunnen doen en wie 
wat oppakt. Dat werkt heel goed.”

“We kennen elkaar allemaal, spreken 
dezelfde taal. En ook de jongeren  
kennen ons steeds beter.”



Matijs Gerrits, jongerenwerker bij SMWO, 
vertelt: “We waren vóór het CJG er was, 
toch wel afhankelijk of iemand toevallig 
informatie had en tijd vond om dat te 
delen. Nu hebben we een centraal punt: 
het CJG. We kunnen op elkaar afstemmen 
en dezelfde aanpak volgen. Zo voorkomen 
we dat mensen gaan shoppen langs hulp-
verleners, waardoor problematiek jaren kan 
blijven hangen. We kunnen sneller schake-
len. Dat werpt zijn vruchten af. Mensen zijn 
sneller geholpen, wachtlijsten zijn korter. 
Door het CJG voorkomen we ook dat 
mensen tussen wal en schip vallen. In de tijd 

VANUIT HUN UITGANGSPUNT
Matijs Gerrits, jongerenwerker bij SMWO

dat ze wachten op hulpverlening, houden 
Astrid en Hylke contact en kunnen mensen 
toch hun verhaal kwijt.”

Ga het gesprek aan
“Ik loop veel rond, vooral ‘s middags en ‘s 
avonds. En dan stap ik op mensen af en ga 
het gesprek aan. En ik ga bij de horeca en 
de coffeeshops langs in het centrum. Zo kan 
ik me een beeld vormen en in gesprek gaan 
met de politie, of richting de gemeente: 
‘Als jullie die heg nu eens goed snoeien, is 
dat pleintje meteen veel minder aantrek-
kelijk voor stiekeme zaken’. Maar ik praat 

WOENSDAG 
ASTRID: “Als er een Boekstartochtend wordt georganiseerd, is het CJG 
erbij: een bijeenkomst in de bibliotheek gericht op elke ouder met een 
baby.” HYLKE: “Wij vertellen daar wie we zijn en wat we doen. Dat 
doen we bij wel meer bestaande initiatieven. We merken altijd een toe-
name in het aantal bellers na zo’n evenement.”

DONDER-
DAG 
Op donderdagochtend is er een 
open spreekuur op De Tweern 
(basisschool voor speciaal 
onderwijs), samen met  school-
maatschappelijk werk. Ouders 
bezoeken dat spreekuur op uit-
nodiging van de school, bijvoor-
beeld als er zorgen zijn over een 
leerling. Het CJG wordt daar bij 
betrokken als dat nodig is. 

Astrid van de Vreugde van Juvent 
begeleidt gezinnen in de opvoeding. 
Ze maakt deel uit van het Wijkteam 
Jeugd.

Astrid: “Als je bijna verzuipt, ben je er niet 
bij gebaat als ze op de kant eerst uitvoerig 
gaan overleggen wie er in het water zal 
springen om je te redden. Dan is er actie 
nodig. Zo is het met de jeugdhulpverle-
ning ook. Het klinkt heel logisch voor een 
buitenstaander, maar op zich zijn het stuk 
voor stuk vrij solistische banen: je bent 
vaak alleen op stap en moet alleen werken. 
Daarom was het voor ons best een grote 
omslag. Maar de lijnen moesten korter, 

De Wissel is een praktijkschool; een 
school voor voortgezet onderwijs 
voor leerlingen met beperkte leermo-
gelijkheden en leerachterstanden. De 
Wissel bereidt de leerlingen voor op 
hun start op de arbeidsmarkt.

“Als schoolmaatschappelijk werker is het 
onder andere van groot belang om samen 
te werken met andere hulpverlenende 
instanties. Je moest het eerst zelf uitzoeken 
en vaak was de drempel bij de instanties 
hoog. Met de komst van CJG heb ik dat 
gevoel niet meer,” vertelt Iris. “Over en 
weer vragen we elkaar om raad. CJG is een 
grote aanvulling op mijn netwerk.”

WE ZIJN NU MEER 
COLLEGA’S
Astrid van de Vreugde, Juvent

DOELSTELLING RUIM-
SCHOOTS GEHAALD
Iris Borst, schoolmaatschappelijk werker  
op De Wissel

want soms waren er meerdere hulpverleners 
in één gezin actief zonder dat we dat van 
elkaar wisten.” 

Wijkteam Jeugd
“In maart 2014 bestaat de het Wijkteam 
Jeugd een jaar. Het is nog best wennen, 
maar het wijkteam begint wel zijn vruchten 
af te werpen. We kennen elkaar nu beter en 
weten wie we kunnen benaderen bij welke 
vraag. We maken vaker gebruik van elkaars 
expertise, zijn nu meer collega’s. We hou-
den samen voor ogen wat ten goede komt 
aan de gezinnen, aan de kinderen. Het CJG 
maakt door uitwisseling hulp op maat laag-
drempelig voor gezinnen en jongeren.”

Sinds vorig jaar is steeds één van de 
loketmedewerkers bij de ZAT (Zorg- en 
Adviesbesprekingen) van De Wissel aan-
wezig. “Dat is heel fijn, want dan komen 
alle aspecten van onze leerlingen aan bod, 
dan weet je waar de ander mee bezig is en 
kunnen we samen een zorgplan maken. Het 
gaat verder dan de leerlingen: het kan ook 
een moeder zijn waar we ons zorgen over 
maken, omdat ze zo eenzaam lijkt bijvoor-
beeld. De loketmedewerkers proberen 
die vrouw dan bij een aantal activiteiten te 
betrekken. Als de doelstelling van CJG is: 
dicht bij de mensen staan, dan hebben ze 
die in elk geval ruimschoots gehaald.”

vooral met de jongeren zelf.”
“Je bouwt een vertrouwensband op. 
Het SMWO organiseert activiteiten voor 
kinderen vanaf 4 jaar. Veel van die gasten 
kennen de organisatie op een fijne manier. 
We laten ze merken dat we er zijn voor hen, 
dat we een probleem benaderen vanuit hun 
uitgangspunt. Dat maakt het verschil.” 

“ We maken vaker gebruik van elkaars 
expertise, zijn nu meer collega’s.” 

“ CJG is een grote aanvulling op 
mijn netwerk” 

“ Je bouwt een vertrouwensband op.” 
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Vanaf 2015 komen alle taken op 
het gebied van Jeugdzorg naar de 
gemeente.

“Ik ben het er in principe mee eens, maar 
het is ook een verkapte bezuinigingsmaat-
regel,” zegt Jo-Annes de Bat, wethouder 
van onder andere jeugdzaken. “Met minder 
geld, moeten we hetzelfde doen. We doen 
als gemeente al heel veel zelf, maar als 
het echt moeilijk wordt, dragen we het 
nu nog over naar provinciale instellingen. 
In de toekomst blijft alles in eigen hand: 
jeugdbuurtwerk, onderwijs, kinderopvang, 

sportverenigingen, jeugdzorg. Laten we het 
als een kans zien.”

Hulpnetwerk
“We willen het opvoeden versterken, waar 
nodig ouders helpen bij het opvoeden. Als 
het echt niet anders kan, het opvoeden 
van de ouders overnemen, tijdelijk. Maar 
het gezin blijft centraal staan, altijd. Als het 
goed is, komen er straks minder hulpver-
leners over de vloer bij ouders. Ouders 
hebben meer de regie. En omdat er meer 
zal worden gewerkt in wijkteams, dichter op 
de mensen in die wijk, zullen de problemen 

HET GEZIN STAAT CENTRAAL, ALTIJD
Wethouder Jo-Annes de Bat

op school, de sportvereniging. Gelukkig 
gaat het met veel jongeren goed. Die 
worden vanzelf groot en hebben een fijne 
jeugd. Maar, helaas is dat niet altijd zo. Voor 
die jongeren kunnen we samen verantwoor-
delijkheid nemen, samen hulp bieden, van 
elkaar leren en naar elkaar luisteren. In het 
belang van de kinderen. Daar hebben ze 
recht op.”
 

die spelen eerder worden ontdekt. Het 
CJG speelt hier al een cruciale rol in en dat 
zal worden versterkt. De instanties zullen 
steeds meer vervlechten tot één hulpver-
lenende instantie naar ouders en jongeren 
toe. Een hulpnetwerk om families, gezinnen 
sterker te laten worden, om kinderen bin-
nenin het gezin te helpen. Daarbij willen we 
ook de omgeving meer dan nu het geval is 
betrekken: de buurvrouw, de andere ouders 

“ Daarbij willen we ook de omgeving 
meer dan nu het geval is betrekken.”

VRIJDAG 
HYLKE: “Als CJG sluiten wij ook aan bij het APK (Aanpak Per Kern), een initiatief vanuit de gemeente dat bewo-
ners meer betrokken wil maken bij de wijk waarin ze wonen. Afgelopen jaar was het thema ‘Lentekriebels’ en daar 
deden verschillende organisaties als Indigo, het SMWO jongerenwerk, de winkels, de kerken, de serviceflat en 
de scholen aan mee. Iedereen in de wijk kon er kennis mee maken. Voor 2014 zal het thema ‘Verslaving’ zijn. Dan 
denken we niet alleen aan alcohol of andere drugs, maar ook aan gamen of energiedrankjes.”

Als ouders vinden dat hulpverlening niet goed werkt, kunnen ze ook naar het CJG gaan. Dan kunnen de loketme-
dewerkers samen met de cliënt kijken of er een oplossing voor is.
ASTRID: “We vragen altijd of mensen het goed vinden dat we nog even nabellen, om een vinger aan de pols te 
houden, om te weten hoe het met iemand gaat. Meestal vinden ze dat heel fijn.”

“Ik merkte soms bij 
mezelf ook frustratie  
als ik steeds werd 
doorverwezen. Hoe 
moest dat voor een 
ouder dan niet zijn?”

“Toen het CJG in 2010 begon, was het 
direct duidelijk dat deze instantie was 
bedoeld om de drempel naar hulpverlening 
lager en vooral inzichtelijk te maken voor 
ouders. De stap naar het algemeen maat-
schappelijk werk is soms te groot. Daarom 
is het maatschappelijk werk op school al wat 
laagdrempeliger. Ouders kennen de school; 
dat is vertrouwd. Ze komen met hun vragen 
naar school toe, of wij benaderen ouders zelf 
wanneer wij signalen van zorg hebben.” 

Neutraal
“Schoolmaatschappelijk werk is beperkt in 
de tijd en mogelijkheden om ouders echt 

HULP ZO  
LAAGDREMPELIG 
MOGELIJK MAKEN
Narriman el-Khattabi,  
maatschappelijk werker op De Tweern

langdurig te helpen. Daarom wordt er vaak 
gezocht naar de samenwerking met andere 
zorgaanbieders of met het CJG om mee te 
denken over zorg op maat. Dit altijd met 
medeweten van de ouders. Ik laat het dan 
los, maar volg wel hoe het gaat.”

“Het CJG zie ik als een neutrale partij. 
Toegankelijk. De loketmedewerkers van het 
CJG kunnen dingen in beweging zetten 
en gaan net zo lang door tot mensen zich 
gehoord en geholpen voelen. 
Het CJG is actief: geen wachtlijsten, geen 
dossiervorming, concreet. Ze zorgen ervoor 
dat er snel hulp is op de juiste plek. Dat hoor 

ik ook terug in reacties van ouders. Dat het 
een fijn contact was, dat ouders hun verhaal 
hebben kunnen doen en zich gesteund  
voelen, zowel vanuit school als vanuit het 
CJG.” 

“Het CJG helpt mij zelf ook. Ik hoef nu niet 
steeds heen en weer te bellen. Ik merkte 
soms bij mezelf ook frustratie als ik steeds 
werd doorverwezen. Hoe moest dat voor 
een ouder dan niet zijn?” 


