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INLOOPSPREEKUUR MEE 
 
Elke woensdagochtend heeft MEE inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur op het CJG Voorschoten. U kunt hier zonder 
afspraak terecht en er zijn geen kosten aan verbonden.MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk. 
Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving.  

MEE richt zich op het versterken van de eigen kracht en dat van het netwerk. 

 Oplossingen zoeken voor complexe vragen 

 De eigen kracht versterken en zo een beroep op zorg voorkomen, uitstellen of verminderen 

MEE is er voor iedereen met een: 

 (Lichte) verstandelijke beperking 

 Vorm van autisme 

 Lichamelijke beperking 

 Niet-aangeboren Hersenletsel 

 Chronische ziekte 

 
 
INLOOPSPREEKUUR (ECHT)SCHEIDEN 
 

Het Centrum voor Jeugd en gezin  organiseert een keer per maand  een inloopspreekuur 

voor partners of ouders die uit elkaar gaan of al zijn. Tijdens dit spreekuur kunt u terecht 

met vragen over zaken rondom scheidingen. Hierbij kunt u denken aan het inwinnen van 

advies rondom het regelen van praktische zaken, juridische vragen en vragen met 

betrekking tot het ouderschap. 

 

Het spreekuur is iedere eerste dinsdag van de maand van 17.00 uur tot 19.00 uur in het 

Centrum voor Jeugd en Gezin, Zwaluwweg 4 in Voorschoten. Het spreekuur is zonder 

afspraak en gratis. 

 

 

 
 
 
 

3e kwartaal 2015 
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OPVOEDADVIESPUNT 

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan iedereen terecht met grote of kleine vragen over opvoeden en opgroeien. 
De professionals in het CJG helpen je verder. Soms heb je een vraag over opvoeden die meer aandacht nodig heeft. Je 
kunt dan terecht bij het Opvoedadviespunt van het CJG. De steun of hulp is kortdurend, er zijn geen kosten aan 
verbonden en er is geen wachtlijst. Jouw vraag staat centraal. Een gesprek duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. 
Hierbij zijn geen kinderen aanwezig. Gemiddeld vinden twee à drie gesprekken plaats met een ouder(paar). Er zijn 
maximaal zes gesprekken. 

Opvoedingsvragen 
De ondersteuning richt zich op opvoedingssituaties die weliswaar spanning opleveren, maar voor ouders nog redelijk 
hanteerbaar zijn. Het gaat in de meeste gevallen om ‘gewone’ opvoedingsvragen/-problemen, die vaak verband houden 
met de ontwikkeling van het kind en het dagelijks handelen. 

 De meeste gestelde vragen gaan over: 

 aanpak opvoeding/ouderschap (Mijn vrouw en ik gaan scheiden, hoe vertellen we het de kinderen; mijn vriend en 
ik hebben andere ideeën over opvoeden); 

 opvallend gedrag (Mijn kind is driftig; mijn kind luistert niet); 

 lichamelijke ontwikkeling (Mijn kind eet bijna niks; mijn kind slaapt slecht); 

 verstandelijke ontwikkeling (Mijn kind kan zich maar kort concentreren); 

 sociale ontwikkeling/sociale omgeving (Mijn kind zoekt steeds ruzie; mijn kind heeft geen vrienden); 

 emotionele ontwikkeling (Mijn kind is bang); 

 spel en vrije tijd (Mijn kind kan moeilijk alleen spelen; mijn kind gamet de hele dag.). 

Effect op korte termijn 
Bij de hulp ligt het accent op het bereiken van een effect op korte termijn. Je zet samen met de pedagogisch adviseur 
situaties op een rijtje en bedenkt wat maakt dat het gaat zoals het gaat. Wat kun je zelf doen om  de situatie weer 
hanteerbaar te maken en beter te laten lopen? Belangrijk is dat je weer grip hebt op de opvoeding en vertrouwen 
(terug)krijgt in je eigen capaciteit als opvoeder. Kunnen we de ouders niet (voldoende) helpen of zijn er problemen die 
andere vormen van hulp nodig hebben vragen, dan helpt het Opvoedadviespunt bij het zoeken naar de juiste hulp. 

Meer informatie 
U kunt iedere donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur binnenlopen. Zonder afspraak en kosteloos. Het 
Opvoedadviespunt start in de eerste week van september! 

 
BIJEENKOMST VOOR PROFESSIONALS OVER LAAGGELETTERDHEID 
 

Lezen van medicijnvoorschriften, schrijven van een sollicitatiebrief of voorlezen aan 
een (klein)kind. Niet voor iedereen is dit vanzelfsprekend. In Nederland zijn 1,3 
miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen 
en schrijven. Dit geldt ook voor  1 op de 10 inwoners van Voorschoten en 
Wassenaar. Om de lokale situatie goed in kaart te krijgen, organiseren Bibliotheek 
Voorschoten-Wassenaar en CJG Voorschoten-Wassenaar daarom 2 
bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden geleid door ervaren sprekers van de 
Stichting Lezen en Schrijven. 
 

Niets laten merken 
Laaggeletterden kunnen hun taalprobleem heel goed verbergen en gebruiken 
regelmatig excuses om onder het lezen en schrijven uit te komen.  Smoesjes zoals 
‘Ik heb mijn bril niet bij me’ of ‘Dat formulier vul ik thuis wel in’ verleiden de ander 
om dan maar even te helpen, zodat de laaggeletterde niets hoeft te laten merken. 

 

Laaggeletterdheid herkennen 
In uw werk komt u waarschijnlijk ook met enige regelmaat laaggeletterden tegen. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
besproken hoe u in uw werk laaggeletterdheid kunt herkennen en bespreekbaar kunt maken. Daarna wordt het 
programma praktischer: hoe kunnen laaggeletterden lokaal (in Voorschoten of Wassenaar) geholpen worden en waar 
geeft u als professional behoefte aan. 
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Bibliotheek Voorschoten         Bibliotheek Wassenaar 
Wijngaardenlaan 4         Langstraat 40 
2252 XN Voorschoten         2242 KM Wassenaar 
(071) 5 615 678          (071) 5 113 397 

 

Bijeenkomsten 
 Op dinsdag 15 september 2015 van 16.00 tot 17.30 uur wordt in Bibliotheek Wassenaar de Wassenaarse situatie 

besproken.  

 Op dinsdag 22 september 2015 van 15.30 tot 17.00 uur wordt in Bibliotheek Voorschoten de Voorschotense 
situatie besproken. 

 

Taalhuis 
Met de uitkomsten van de bijeenkomsten gaat Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar vervolgens aan de slag. In beide 
vestigingen van de bibliotheek wordt hard gewerkt aan de realisatie van een zogenaamd ‘Taalhuis’. Vanuit dit Taalhuis 
worden laaggeletterden doorverwezen naar bijvoorbeeld het volwassenenonderwijs of in contact gebracht met een 
taalmaatje. Met de input uit de bijeenkomsten wordt gewerkt aan lokale ondersteuning van zowel laaggeletterden als 
professionals. 
 

Meer informatie en aanmelden 
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar.   

 

 
 
 
 
 
 

 
LEKKER ZONDER DIEET GROEIEN NAAR JE GEZOND GEWICHT 
Cursus voor ouder en kind samen 
 
De Lekker Pûh!!! methode motiveert kinderen om zelf te kiezen voor goed, veel en gezond eten. Ouder(s)/verzorger(s) 
krijgen niet alleen adviezen over voeding, maar ook over leefstijl. De adviezen zijn makkelijk in te passen in de huidige 
levenswijze. Door het geven van huiswerk ontdekt het kind de eigen wil, de eigen sterke kanten en vergroot het 
zelfvertrouwen. Met deze opstartcursus heeft u een start gemaakt met en een indruk gekregen van de methode Lekker 
Pûh!!!   
 
De cursus wordt gegeven door Alice Lagendijk, diëtiste uit Voorschoten. De cursus bestaat uit een intakegesprek, 3 
groepslessen van 1 uur en een evaluatiegesprekje. De cursus is in oktober en november. 
Tijd    :  19 tot 20 uur 
Kosten    :  €39,50  
Locatie    :  CJG Voorschoten Zwaluwweg 4 
Aanmelden   :  info@beterfit.com 
 

CURSUS BRUSJES AUTISME 
 
Soms kan het best lastig zijn om een broer of zus met autisme te hebben. Je kan het gevoel hebben dat alle aandacht 
naar je broer of zus met autisme gaat of je begrijpt niet goed waarom je broer of zus bepaalde dingen doet. 
De cursus omvat 10 bijeenkomsten van anderhalf uur met 6 tot 8 brusjes. Tijdens deze bijeenkomsten wordt elke keer 
een ander onderwerp besproken en is er tijd om met andere brusjes te praten over wat jij mee maakt. Je leert omgaan 
met je broer of zus, je leert de verschillen te zien en je leert jezelf beter kennen.  
 
Na de cursus: 

 Weet je wat autisme is 

 Weet je waarom er voor je broer of zus soms andere regels gelden 

 Heb je geleerd goed voor jezelf te zorgen 

 Snap je waarom je broer of zus ineens boos kan worden 

 Weet je hoe je goed met je broer of zus om kan gaan 

 Kan je op een positieve manier aandacht vragen aan jouw ouders 
 

http://www.obvw.nl/speciaal-voor.html
mailto:info@beterfit.com
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Meer informatie 
De brusjescursus  in Voorschoten is op de vrijdagmiddag van 15.30 - 16.45 op het CJG Voorschoten. 
Voor informatie of aanmelden, mail naar Sabine van Nobelen info@autismepraktijkvlietlanden.nl 
 
 

 
WORKSHOP LEREN LUISTEREN 

 
Dinsdag 06 oktober 2015 van 19:30 tot 21:30 uur 

Leren luisteren (2-12 jaar): Alle ouders merken op een bepaald moment dat hun 

kinderen niet (goed) luisteren. Het is normaal dat kinderen grenzen uitproberen , maar 

ze moeten ook leren gehoorzamen. In de workshop krijg je informatie volgens de Triple 

P methodiek over de mogelijke oorzaken van ongehoorzaam gedrag van je kind en de 

manier waarop je kunt voorkomen dat je kind niet luistert. Je krijgt tips hoe je kinderen 

kunt leren mee te werken en zich aan de regels te houden. 

 

 
 
ROUW BIJ KINDEREN 
 
Wat vertel je kinderen bij ernstige ziekte in het gezin? Er zijn eigenlijk een aantal 
hoofdregels: wees eerlijk, geef informatie die begrijpelijk is en vertel wat de 
gevolgen zijn. 

1. Vertel wie er ernstig ziek is     
Het is niet goed als het kind moet gissen om wie het gaat, maar dat min 
of meer op straat moet horen 
 

2. Wat de naam van de ziekte is 
Voor de kinderen kleeft er geen taboe aan woorden als kanker, vaak 
weten ze niet wat het betekent, dus geef uitleg over de ziekte, zo 
mogelijk met boeken op kinderniveau of een programma als Klokhuis (vanaf 9 jaar) 
 

3. Wat gaat er thuis veranderen door de ziekte? 
Soms is dit voor ouders zelf nog een raadsel, maar je kunt vertellen of de ouder vaak naar het ziekenhuis moet, 
of iemand op een andere kamer moet liggen of in de woonkamer, of er een hulpmiddelen komen; kan je nog 
vriendjes meenemen of bij anderen spelen? 
 

4. Wat gaat er thuis niet veranderen? 
We vieren gewoon je verjaardag, je gaat gewoon naar judo en zwemles 
 

5. Hoe wordt er voor het kind gezorgd? 
Heel belangrijk voor een kind: wie brengt me naar school; naar mijn clubjes, wie kookt er en wie lees me ’s 
avonds voor, het kind wil graag de vaste veilige structuur behouden 
 

6. Dat de ziekte niet besmettelijk is 
Kinderen kunnen hierover allerlei fantasieën ontwikkelen 
 

7. Op correcte manier (doel/gevolgen) behandelingen uitleggen 
Dit moet wel op kinderniveau gebeuren, alle medische namen zijn niet nodig, maar wel waarom een vervelende 
ingreep belangrijk kan zijn, wat de dokter dan hoopt te bereiken 
 

8. Niemand heeft schuld aan de ziekte, maar je kunt je wel schuldig voelen 
Kinderen denken vaak dat zij de oorzaak van iets zijn en kunnen zich daar heel naar onder voelen 

Bron: www.praktijkebenvloed.nl  
 

 
 

 

 

 

mailto:info@autismepraktijkvlietlanden.nl
http://www.praktijkebenvloed.nl/
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GEZOCHT PLEEGOUDERS VOOR DEZE 7 TIENERS! 

Kinderen verdienen een veilige plek om op te groeien. Voor kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen of mogen 
wonen, is wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. Helaas is er nog steeds een tekort aan pleegouders in onze 
regio. Daarom organiseert Jeugdformaat elke maand een vrijblijvende informatieavond over pleegzorg op de Fleminglaan 
16 in Rijswijk van 20.00- 22:15 uur op dinsdag 7 juli, woensdag 26 augustus, dinsdag 22 september.  

Voor meer informatie over pleegzorg of het aanmelden voor een informatieavond, bel gratis 0800 - 022 34 32 of kijk op 
www.wordpleegouder.nl 

            

Bijschrift foto: Op dit moment zoekt Jeugdformaat pleegouders voor deze tieners. Help mee zoeken! Kijk voor meer 
informatie op www.jeugdformaat.nl/tieners  

                 

INLOOPSPREEKUREN 

Let op: het telefoonnummer van CJG Voorschoten  is veranderd: (088) 6 549 380 

 

Maandag 

09.00 - 12.00 uur Telefonisch spreekuur CJG 

09.00 - 10.00 uur inloopspreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk 

11.30 - 12.00 uur inloopspreekuur jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 

12.00 - 12.30 uur inloopspreekuur logopedie (elke 1ste maandag van de maand)  

Dinsdag 

09.00 - 12.00 uur Telefonisch spreekuur CJG 

09.00 - 10.00 uur inloopspreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk 

17.00 - 19.00 uur inloopspreekuur echtscheiding (elke 1ste dinsdag van de maand) 

Woensdag 

09.00 - 12.00 uur Telefonisch spreekuur CJG 

09.00 - 13.00 uur spreekuur MEE 

Donderdag 
09.00 - 12.00 uur Telefonisch spreekuur CJG 
 
10.00 - 11.00 uur inloopspreekuur Opvoedadviespunt 

Vrijdag 
 
09.00 - 12.00 uur Telefonisch spreekuur CJG 
 

 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier Volg ons op: 

www.wordpleegouder.nl
http://www.jeugdformaat.nl/tieners
https://www.facebook.com/cjgvoorschoten
https://www.twitter.com/cjgvoorschoten
mailto:lbaerwaldt@werkorganisatieduivenvoorde.nl?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief%20CJG%20Voorschoten

