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VOORWOORD

OP EEN ANDERE MANIER WERKEN
Als wethouder Jeugd ben ik trots op de betrokken medewerkers van het CJG. Zij zorgen er
samen met alle partners voor dat de jongeren
in Midden-Drenthe een mooie jeugd hebben. En

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van het
CJG Midden-Drenthe. Binnen het CJG werken
verschillende partners samen die zich bezighouden met de zorg voor jongeren tussen de 0
en 23 jaar in onze gemeente. Het belangrijkste
uitgangspunt is dat ieder kind in onze gemeente een eerlijke kans krijgt om veilig op te

laagdrempelige manier bij het CJG aankloppen.
Ook nu we door het coronavirus allemaal op
een

hele

andere

manier

moeten

werken.

Afspraken en overleggen gebeuren zo veel
mogelijk digitaal. En de medewerkers van het
CJG hebben in goede samenwerking met het

groeien.

onderwijs geregeld dat kinderen in kwetsbare

VROEGTIJDIG SIGNALEREN

konden, toen deze gesloten waren.

Dat is ook de basis waarmee we in 2019 zijn
gestart met het maken van nieuw jeugdbeleid.
De gemeente, de partners binnen het CJG, het
onderwijs en bijvoorbeeld ook sportverenigingen hebben met elkaar een aanzet gemaakt
voor zogenaamde jeugdakkoorden. Uiteraard
hebben we daarbij ook de jeugd gevraagd wat

zij belangrijk vinden. Door dit samen met alle
partners op te pakken, willen we eventuele
problemen vroegtijdig signaleren. Dat is ook
de werkwijze van het CJG. Door de inzet van
Jeugdteams, is het CJG makkelijk te benaderen en worden problemen vroeg opgemerkt en
aangepakt.
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met wie het even wat minder gaat, kan op een

situaties toch naar school en de kinderopvang

1,5 METER
Niemand weet precies

hoe onze samenleving

er de komende tijd uit zal zien. Anderhalve
meter afstand houden blijft in ieder geval nog
een tijdje de norm. Onze medewerkers van het
CJG doen er -in goede samenwerking met alle
partners op het gebied van zorg voor onze
jeugd- alles aan om die norm voor de kinderen
en jongeren in onze gemeente zo leefbaar
mogelijk te maken.
Erjen Derks
Wethouder

OVER

HET
C JG

“Laagdrempelig,

Het Centrum voor Jeugd

De JeugdTeams (zie pagina 9 t/m 12)

herkenbaar en

en Gezin (CJG) Midden-

pakken een deel van deze vragen zelf

toegankelijk”

Drenthe is een samenwerkingsverband tussen
Welzijnswerk,

de

GGD

Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe.

op, de meer complexe vraagstukken
verwijzen zij door naar specialistische
hulpverlening. Binnen de wijze waarop
de ketenpartners in de JeugdTeams
met elkaar samenwerken, staat een
aantal

en

uitgangs-

De gemeente heeft de regie en is eindverantwoordelijk.

punten centraal. Deze worden samen-

Iedereen die in de gemeente woont of werkt, kan bij het

gevat onder de spreekwoordelijke ’pet

CJG terecht met vragen over het opvoeden en opgroeien

van het CJG.’

van jeugdigen van 0 tot 23 jaar.

03

doelstellingen

Voor eenvoudige vragen over opvoeden en

Samen

met

opgroeien

stappen

er

kunnen

mensen

terecht

op

de

hen
moeten

kijkt

het

worden

CJG

gezet.

welke
Hoewel

website van het CJG. Ook is het mogelijk om

de zorg niet verplicht is, heeft het niet een

telefonisch (24 uur per dag bereikbaar) of per

geheel

mail een vraag te stellen, of om binnen te

karakter. Bij concrete

lopen

de

zorgen over de veilig-

Nassaukade. Soms kan de CJG-medewerker

heid van een kind en

een vraag direct beantwoorden. In andere

bedreiging

gevallen wordt de vraag doorgezet naar één

of haar ontwikkeling,

van de JeugdTeams. De zorg vanuit het CJG

bekijkt het CJG hoe zij

is altijd op vrijwillige basis, dat betekent dat

de zorgen weg kan

ouders zelf de regie houden over de zorg.

nemen.

tijdens

het

inloopspreekuur

aan

vrijblijvend

van

zijn

“Ouders houden

zelf de regie
over de zorg”

AANMELDINGEN BIJ HET CJG IN 2019
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Overig: opgepakte trajecten zoals aanmeldingen

Mnd

Basis

VO

Zorgmelding

Groepen

Gezinscoach

Overig*

VTD
systeem
check

Totaal
CJG
(per
mnd)

Jan

5

3

1

1

10 **

76

8 (42)

94

Feb

7

0

8

5

1

50

6 (23)

76

Mrt

2

1

1

6

1

48

5 (13)

63

Apr

5

1

2

5

0

37

7 (35)

57

Mei

7

1

2

0

1

49

8 (64)

68

Jun

8

1

5

0

1

46

4 (21)

65

Jul

5

2

5

0

2

35

10 (57)

59

Aug

3

0

2

0

0

25

3 (12)

38

Sep

6

4

5

0

1

40

6 (29)

62

** 9 gezinnen in januari zijn af te ronden trajecten

Okt

5

5

1

0

1

47

6 (26)

64

vanuit 2018.

Nov

5

4

1

0

1

32

11 (47)

53

Dec

5

1

0

0

0

44

3 (13)

53

Tot.
***

63

23

33

17

19

529

77
(382)

752

opvoedondersteuning, PGB, zorgmeldingen én
korte contacten. Dat zijn de contacten waarbij
geen traject is ingezet. Bijvoorbeeld bij eenmalige
adviezen.
* In 2019 zijn de korte contacten meegeteld onder
‘overig,’ dat verklaart de grote toename t.o.v.
2018.
VTD systeemcheck: verzoeken van Veilig Thuis
Drenthe (VTD). Zijn de personen bekend in ons
systeem? Is er actuele betrokkenheid vanuit de
gemeente? (x) = aantal te checken personen.

MISSIE & VISIE
Het CJG vindt dat elk kind
het recht heeft om op te groeien

in een veilige omgeving, die
tegemoet komt aan zijn of haar
behoeften en waarin het zich
optimaal kan ontwikkelen.

Wij geloven in de kracht van

samenwerking en in het delen
van kennis en expertise. Zo zorgen
we samen -vroegtijdig- voor de juiste
hulp op de juiste plek. Samen met
ouders en op een laagdrempelige
en betrokken wijze.

Vanuit deze overtuiging zetten
de JeugdTeams van het CJG zich elke
dag opnieuw in voor het vergroten
van de ontwikkelingskansen en
het verminderen (liefst voorkomen)
van achterstanden en uitval van

jeugdigen.

Kinderen in

KIES

een

spel, drama, tekenopdrachten en andere

Echtscheiding

preventief pro-

creatieve vormen gaan de kinderen met

Situaties

gramma,

is

dat

kinderen helpt

(KIES)

Voordat de groep start,

samenwerking

met de scheiding van hun ouders.

vindt er een ouderavond

tussen CJG-

Het is een prachtig voorbeeld van

plaats.

succesvolle

te

“Een succesvolle

OUDERS

gaan

een

om

elkaar in gesprek.

samenwerking

tussen CJG-partners (Welzijnswerk

en de GGD).

Ouders

kunnen

dan kennis maken met

partners”

de KIES-coaches en ze
krijgen informatie over de inhoud van de
bijeenkomsten. Uiteraard is er die avond
alle gelegenheid om vragen te stellen. Het

DE TRAINING

is belangrijk dat het kind van beide ouders

Als ouders scheiden is dat voor kinderen

toestemming heeft om deel te nemen aan

een lastige tijd. In korte tijd verandert er

de KIES-groep.

veel en dat gaat vaak gepaard met allerlei
vragen

en

gevoelens.

Gedurende

acht

bijeenkomsten van een uur werken de
coaches met een groep van maximaal acht
kinderen

aan

het

verwerken

van

de

scheiding. Aan de hand van hun verhalen,
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EVEN
VOORSTELLEN

JELTJE VAN DER TUIN

DUSKO TOMASOVIC

GEDRAGSWETENSCHAPPER

”

Ik ben 31 jaar en geboren en getogen in

Assen. Na mijn studie ontwikkelingspsychologie
aan de RuG ben ik in Amsterdam gaan wonen en

”

Na mijn studie Maatschappelijk Werk heb ik

een jaar sociologie gestudeerd aan de RuG. In
datzelfde jaar ging ik aan de slag als consulent

werken, in verschillende functies. Onder andere
als psycholoog bij de GGZ, maar ook als regie-

bij MEE. Ik richtte me zowel op volwassenen als
op jeugdigen met een stoornis of verstandelijke

behandelaar bij een (jeugd)zorginstelling.

beperking. Daarnaast werkte ik één dag in de
week voor het Noorderpoort College, waar ik

In 2019 ben ik -vanwege de nieuwe baan van
mijn vriend- vanuit Amsterdam weer terug
verhuisd naar het hoge noorden. En al snel vond
ik hier zelf ook een leuke baan!
Als gedragswetenschapper denk ik met collega’s
mee over de casussen die bij het CJG binnen-

studenten begeleidde die dreigden uit te vallen.
Ik merkte steeds meer dat mijn hart bij de jeugd
ligt. Kinderen zijn kwetsbaar. Misschien dat ik
daarom het gevoel heb dat zij mij meer nodig
hebben dan volwassenen cliënten.

komen. Doordat ik meer op een afstand betrokken ben, kan ik vaak nét even een ander

Vaak zijn er verschillende partijen betrokken, elk
vanuit hun eigen expertise en belang. Het CJG

perspectief bieden. Mijn kracht ligt in het
bewaren van de rust en het analyseren van de

staat voor de uitdaging om zicht te houden op
het geheel en alles samen te brengen. Ik heb

situatie. Welke factoren spelen een rol? En wat

dus ook een verbindende rol. Hoe ik die invul

is er nodig om mensen verder te helpen? Die
puzzel vind ik erg interessant. Vanaf daar laat ik

verschilt per casus. Kortom: maatwerk. En juist
dat maakt het werk zo leuk!”

het los en pakken collega’s het weer zelf op.”
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CONSULENT JEUGDZORG

TIRZA HORNSTRA

SUSANNE KLUNDER

CONSULENT JEUGDZORG

JEUGD- EN GEZINSWERKER
VEILIG OPGROEIEN

”

In 2019 studeerde ik af aan het Windesheim

in Zwolle, voor de opleiding pedagogiek. Meteen
daarna ging ik aan de slag als ambulant begelei-

de slag ging bij het CJG, heb ik bij verschillende
organisaties gewerkt als consulent. Hoewel de

der. Ik hielp zowel gezinnen in de thuissituatie
als kinderen op de basisschool die moeite

doelgroepen waarmee ik werkte vaak breder
waren dan hier bij het CJG, lag mijn focus

hadden met de lesstof. Ik merkte dat ik vooral
het werken met gezinnen erg interessant vind:

altijd op de jeugd.

wat is er nodig in dit gezin en wat kan ik daarin
betekenen? Dit is precies de vraag die centraal
staat in mijn werk als consulent jeugdzorg bij
het CJG, waar ik in november ben gestart.
Als ik met mensen in gesprek ga vind ik het
belangrijk om goed door te vragen, zodat de
vraag achter de vraag duidelijk wordt. Zo kijk je
niet alleen naar de vraag, maar ook naar de
oorzaak. Hierbij focus ik bovendien niet alleen
op het kind, maar op het hele systeem waar het
kind onderdeel van is. Op die manier krijg ik een
volledig beeld van de situatie en kan ik alle
aspecten meenemen in mijn advies.”

09

”

Voordat ik als jeugd- en gezinswerker aan

Kinderen en jongeren zijn volop in ontwikkeling
en soms lopen zij (en hun ouders) onderweg een
beetje vast. Het is heel mooi als je een gezin
dan weer op weg kunt helpen. Soms is een klein
duwtje in de juiste richting al voldoende en soms
is er iets meer nodig; er is altijd sprake van
maatwerk.
Hoewel een gesprek voor ouders best confronterend kan zijn, zijn de meeste ouders bereid
om mee te werken, zolang je je advies maar
duidelijk uitlegt. Want uiteindelijk willen alle
ouders het beste voor hun kind.”

JEUGDTEAMS

“Werken

Het

volgens één

Jeugd en Gezin werkt

duidelijk plan”

Centrum

voor

met drie JeugdTeams
in de regio’s Beilen,
Smilde en Westerbork.

De teams bestaan uit medewerkers van de eerder genoemde kernpartners van het CJG, aangevuld met de jeugd- en gezinswerkers veilig opgroeien. De teamleden zoeken actief contact met
de doelgroep van het CJG (kinderen, jongeren,
opvoeders) en met de vindplaatsen van deze
doelgroep.

Kan het JeugdTeam een vraagstuk niet zelf

oplossen?

WEKELIJKS OVERLEG
De JeugdTeams bespreken de vragen die bij het
CJG binnenkomen tijdens een wekelijks* overleg
op hun vaste locaties in Beilen, Westerbork en
Smilde. Eén van de teamleden neemt vervolgens
contact op met het
gezin

een

en

dossier

aan

het kind. Door de
nauwe samenwerking is het voor
alle partijen overzichtelijk wie wat

gezin.
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binnen

een

Dan

brengt

ze

de

vraag

in

bij het maandelijks* Multi Disciplinair Overleg
(MDO). Eventueel kan het JeugdTeam een
zorgconferentie

beleggen

waar

cliënten

samen met alle betrokken instanties één
duidelijk

plan

vraagstukken

maakt

op de naam van

doet

MDO

maken.
zet

ze

Bijzondere
door

naar

“Door de nauwe

gespecialiseerde vormen van zorg.

samenwerking is

zorg of de GGZ. Zie ook de afbeel-

het duidelijk wie

Denk bijvoorbeeld aan verslavingsding van het stroomschema.

wat doen binnen

*Buiten de vaste vergaderingen om, kunnen

een gezin”

moment met elkaar overleggen. Indien nodig

de leden van de JeugdTeams op elk gewenst
vindt ook het MDO vaker plaats.

Trainingen &

De leden van de

SIGNS OF SAFETY

JeugdTeams volgen

Een oplossingsgerichte benadering, gericht op

Bijeenkomsten

elk jaar trainingen

het creëren van veiligheid voor kinderen bij

en

bezoeken

ver-

schillende bijeenkomsten om hun kennis
up te date te houden.

(een vermoeden van)

kindermishandeling.

De methode benadrukt
de

constructieve

kant

van de capaciteiten van
een

gezin,

vanuit

“Een cliënt kan

de

zelf bijdragen

ONDERWIJS, OUDERS & JEUGDHULP

gedachte dat een cliënt

Het nationaal O&J congres draaide allemaal om

zelf kan bijdragen aan

het kind dat iets extra’s nodig heeft. Hoe pakken

het

we dit samen aan? Moeten we ons wel de vraag

situatie. Op basis van

stellen of iets óf onderwijs óf zorg is? Hoe

een balans van zorgen

komen we tot een gezamenlijke visie, hoe

en

spreken we elkaars taal en hoe komen we dan

gezin wordt een veiligheidsplan opgesteld,

tot een integraal aanbod over de grenzen van

waar alle betrokkenen zich aan committeren.

oplossen

van

krachten

in

aan de

de

oplossing”

een

beide sectoren heen? Zorgprofessionals kregen
DAG VAN DE JEUGDPROFESSIONAL

concrete handvatten voor de praktijk.

Professionals in de jeugdhulp moeten zich
VEILIG THUIS DRENTHE

voortdurend blijven ontwikkelen. De jaarlijkse

Tijdens de bijeenkomst van VTD in Emmen

’Dag

legden professionals in de jeugdhulp op een

het teken van nieuwe inzichten, verdieping

laagdrempelige

van

professionals
manieren

uit

wijze
en

contact

instellingen.
om

huiselijk

met
Zij

andere

wisselden

geweld

te

van

de

kennis

Jeugdprofessional’

en

vaardigheden.
van

plenaire

verdere

Dit

ontwikkeling

gebeurt

sessies,

staat

aan

workshops

de
en

in
van

hand
een

herkennen én bespreekbaar te maken. Hoe kun

informatiemarkt. Het thema in 2019 was:

je daarbij gebruik maken van elkaars expertise?

‘In gesprek.’ De leden van de JeugdTeams

En wat kun je van elkaar verwachten?

volgden

onder

andere

workshops

over

multicultureel werken, het ontregelen van de
zorg en wet- en regelgeving rond gezag en

omgang.
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JEUGDTEAM BEILEN
Magda Janssens, jeugdverpleegkundige
Carsten Voerman, consulent jeugdzorg
Susanne Klunder, jeugd- en gezinswerker veilig opgroeien
Mara Denkers, schoolmaatschappelijk werker
Petra Kromkamp, ambulant jeugdhulpverlener

JEUGDTEAM WESTERBORK
Dorien Zandman, jongerenwerker
Merel Smit, consulent jeugdzorg

Sujato Romijn, schoolmaatschappelijk werker
Marije Uittenbroek, jeugdverpleegkundige

JEUGDTEAM SMILDES
Navya Dijkstra, schoolmaatschappelijk werker
Marieke Olthof, consulent jeugdzorg
Kirsten van Trigt, jongerenwerker
Esther Brink, jeugdverpleegkundige
Peter Cremer, jeugd- en gezinswerker veilig opgroeien

CIJFERS

& FEITEN

Cliëntsysteem

De cijfers van het
CJG

CJG

de

bestaan

uit

NIEUW SYSTEEM

gegevens

uit

In december 2018 stapte het CJG over

ons cliëntsysteem
én uit de cijfers die onze kernpartners -Welzijnswerk Midden-Drenthe
en

de

GGD

Drenthe-

aanleveren

vanuit hun eigen registratiesysteem.

De JeugdTeams bespreken de vragen die
het

CJG

binnenkomen

een

nieuw

cliëntgericht

systeem

in Midnet. 2019 was het eerste

jaar

waarin onze medewerkers uitsluitend in
dit systeem registreerden.
Het systeem gaat uit van het principe

DE JEUGDTEAMS & HET MDO
bij

op

tijdens

een

wekelijks teamoverleg. In 2019 werden er

287 jeugdigen besproken. Vraagstukken die
het JeugdTeam niet zelf op kan lossen
worden ingebracht in het Multi Disciplinair
Overleg (MDO). Dit gebeurde in 2019 in 221
gevallen.

‘één gezin, één plan.’ Hierin staat het
kind

centraal;

het

vormt

de

basis

van de registratie. Dit houdt in dat
medewerkers

in

één

overzicht

zien

welke zorg er loopt voor een kind. Het
voorkomt

dat

er

veel

tijd

verloren

gaat aan het zoeken naar de juiste
ZORG VANUIT DE JEUGDWET
In

2019

werden

er

1949

voorzieningen

verstrekt aan in totaal 901 cliënten. Deze
komen ook binnen via de huisarts. Verder
liepen

er

Budgetten).

123

PGB’s

Ook

(Persoonsgebonden

werden

er

26

Veilig

Opgroeien trajecten gestart, waarvan er in
dat zelfde jaar 14 zijn afgesloten.
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informatie. Maar een helder en volledig

cliëntoverzicht zorgt er bovenal voor dat
onze medewerkers de best mogelijke
zorg in kunnen zetten.

Jeugdgezondheidszorg

EXTRA ZORG

0-19 jaar |

contacten

zijn

er

gebracht.

Ook

maakten

Aanvullend op de consulten en spreekuur-

GGD Drenthe

143

huisbezoeken
117

ouders

gebruik van de telefonische advisering.
0-4 JARIGEN
Er is extra zorg verleend aan zes kinderen
Contact
Huisbezoek pasgeborenen
Regulier bezoek
consultatiebureau
Extra consult/ inloopspreekuur

Aantal
243
2833
424

van ‘nieuwkomers’ migranten uit oorlogsgebieden,

die

we

uitgebreider

onder-

zoeken. Onder andere naar de bescherming tegen infectieziekten.
In de multifunctionele overleggen werden
in totaal 334 kinderen besproken. Het
gaat hierbij om de zorgoverleggen op

PERIODIEKE SCREENING BO EN VO

school, multidisciplinaire overleggen of
casusbesprekingen met ketenpartners.

Doelgroep

Aantal

Groep 2

329

Groep 7

281

VO onderbouw

317

VO bovenbouw

94

KLASSIKALE LESSEN
De

jeugdverpleegkundigen

klassikale leefstijllessen op het voortgezet
onderwijs. In

overleg

met

de

school

kozen ze een geschikt thema, zoals:
slapen,

gehoorschade,

alcohol,

media, voeding of veilige seks.
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verzorgden

sociale

Schoolmaatschappelijk werk

In Beilen sprak het ambulant jongerenwerk in

& Ambulant jongerenwerk

rond het gemeentehuis, bij het Beleefpad) een

Welzijnswerk Midden-Drenthe

kaart volgens het 7-stappen model. Samen

2019 op verschillende plekken (bibliotheek,
harde kern aan op overlast. Ze brachten dit in
met de leerplichtambtenaar, boa’s en partners
van

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

de

politie,

het

Veiligheidshuis

en

de

gemeente volgden de jongerenwerkers een

De schoolmaatschappelijk werkers zijn verbon-

training om met dit model te werken.

den aan verschillende scholen voor het basis-

Voor drie van de twaalf in beeld gebrachte

en voortgezet onderwijs. Ze hebben regelmatig
contact met de intern begeleiders op het basisonderwijs (BO) en hebben een consultatieve
functie voor voortgezet onderwijs (VO) leer-

lingen. In 2019 waren ze in het BO betrokken
bij 63 leerlingen en in het VO bij 23 leerlingen.
Ook organiseerden ze groepstrainingen, zoals
Power Kidzzz en Schatjes Katjes Watjes, om de
sociale vaardigheden en de weerbaarheid te

jongeren stelde de jongerenwerker een plan
van aanpak op, op alle leefgebieden. Als
casemanager begeleidt ze hen bij een intensief
traject.
In Beilen speelden 22 zaken in het voorliggend
veld. Het CJG pakte tien zaken op. Met het
overige deel ging de jongerenwerker zelf aan
de slag.

vergroten. Hiermee bereikten ze in totaal 17

In Westerbork en Smilde onderhouden de

kinderen.

ambulant jongerenwerkers contact met diverse
jeugdorganisaties. Zij pakten 14 zaken op

AMBULANT JONGERENWERK

in het voorliggend veld, waarmee ze een

De (ambulante) jongerenwerkers signaleren

belangrijke bijdrage leveren aan het voor-

lokale ontwikkelingen en vertalen deze naar

komen van verdere problematiek. Zo gaan de

een preventieve aanpak op maat. Zoals een

jongeren weer naar school.

ouderavond, themaweek of voorlichtingsbijeenkomst. Dit doen ze samen met vrijwilligers,
jongeren of andere betrokken bewoners.
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In totaal waren er 36 zaken, waarvan 13 zijn
afgesloten en 23 doorlopen in 2020.

COMMUNIC ATIE & PR

“Er was behoefte

aan een nieuwe
website”

De

website

van

het

CJG

biedt

In de Krant van Midden-Drenthe en de

informatie

voor

Smildeger Neis staat maandelijks de CJG

ouders, jongeren
en professionals.

VASTE ACTIVITEITEN

Vraag van de Maand: een medewerker geeft
advies naar aanleiding van een opvoedvraag
van een ouder. Ook verstuurt het CJG
elk

OUDE WEBSITE
De oude website van het CJG ging online
in september 2011, tegelijkertijd met de
start van het CJG. In 2019 was deze website
al acht jaar onveranderd in de lucht. Dat
deze website niet meer tegemoetkwam aan
de behoeften van onze doelgroep, bleek

onder andere uit de teruglopende bezoekersaantallen. In 2019 telde de website 2218
bezoekers; een daling van 25% ten opzichte

een

nieuwsbrief naar haar

contacten (zoals peuterspeelzalen, scholen
en huisartsen) met informatie over actuele
ontwikkelingen en activiteiten.
SOCIAL MEDIA
Om beter zichtbaar te
zijn

en

om

snel

en

makkelijk informatie te
delen

met

een

breed

publiek, maakt het CJG

van 2018.

gebruik van Facebook en

NIEUWE WEBSITE

pagina

De behoefte aan een nieuwe website werd
steeds groter. Het CJG wilde een nieuwe

vormgeving met een overzichtelijke opzet.
En nog belangrijker: de nieuwe site moest
beter aansluiten op jongeren tussen de 12 en
23 jaar én er moest een omgeving komen
voor kinderen tot 12 jaar. In het najaar is
het CJG aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe website die aan deze
wensen voldeed.
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kwartaal

Twitter.

De
van

Facebook
het

“Via social

media kunnen

we snel
informatie
delen”

CJG

Heeft momenteel 131 volgers en het Twitter
account heeft er 386.

Jeugdlintje

In 2019 startte de

UITREIKING

gemeente met een

Het CJG dacht mee over de selectiecriteria

nieuwe traditie: de uitreiking van
het jeugdlintje aan jonge Midden-

Drentse helden.

en de PR. Tijdens de feestelijke nieuwjaarsreceptie
reikte

in

januari

burgemeester

Mieke Damsma aan zes
jongeren het jeugdlintje

BIJDRAGE AAN DE SAMENLEVING

uit. Ze prees de jongeren

Inwoners

voor hun inzet: ‘Ze staan

van

de

gemeente

konden

kinderen of jongeren tussen de 6 en 18 jaar
voordragen,

“Een nieuwe

traditie in
Midden-Drenthe”

een

die

belangrijke

bijdrage

leveren

aan

samen-

de

leving. Denk aan
jongeren die lang-

durig hulp bieden aan een ander, die een
bijzondere (sport)prestatie hebben geleverd
of vrijwilligerswerk doen bij een buurthuis of
bibliotheek.
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“Zes jongeren
ontvingen het
jeugdlintje”

symbool voor het feit dat saamhorigheid
en betrokkenheid in onze gemeente in alle
generaties te vinden is.’

PREVENTIE &
VOORLICHTING

Op basis van vragen en signalen uit

THEMAWEEK SOCIAL MEDIA

dorpen en wijken organiseert het CJG

In november organiseerde het Centrum voor

verschillende activiteiten, zoals ouder-

Jeugd

avonden, voorlichtingsbijeenkomsten en
trainingen. Dit doet ze in nauwe samenwerking met (vrijwilligers)organisaties.

Leerlingen van groep 6,7 en 8 van de basisschool te Drijber volgden in 2019 een weerbaarheidstraining, die hen werd aangeboden door
het Kindcentrum in Drijber, het CJG Midden-

Drenthe en Richard van der Bosse van Sport
jezelf FIT. De bovenbouw leerlingen volgvier

voor de mentale

gemaakte

én fysieke

dacht

weerbaarheid”

samen

waarbij

op

maat
lessen,

zowel
was

mentale

aan-

voor

als

de

fysieke

met

het

Dr.

Nassaucollege en de CSG Vincent van Gogh
in Beilen, alweer voor de zevende keer de
Social Media Week.

“We hopen

Medewerkers van het
de

KINDCENTRUM DRIJBER

den

Gezin,

CJG en de politie gaven

TRAINING ZELFVERDEDIGING

“Er was aandacht

en

brugklassers

een

dat jongeren

gastles over het veilig
omgaan

met

Media.

Theatergroep

bewuster

Social

Smoar speelde voor de
tweedejaars leerlingen

omgaan met
social media”

een interactief theaterstuk: 'Sex(y)thing,'over het gevaar van het
maken van seksueel getinte beelden. De
derdejaarsleerlingen

speelden

met

hun

mentor ‘Social Media Pong,’ een interactief
stellingen spel ontwikkeld door Welzijnswerk.
In totaal bereikten we 550 jongeren.

weerbaarheid. Uit de

Ouderavond

evaluatie

dat

Aansluitend organiseerden beide scholen een

zowel de leerlingen als de docenten tevreden

gezamenlijke ouderavond voor de ouders

terugkijken op een geslaagde training.

van brugklassers, rondom het thema social

bleek

media en pesten. De theatergroep ‘Playback’
speelde de informatieve voorstelling ’Like
me,’ gericht op het bevorderen van de
communicatie tussen ouders en hun pubers.
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“Het CJG deelde

WEEK VAN DE

high fives uit aan

In

IK PAS

OPVOEDING
de

Week

In januari deden ruim 150 deelnemers uit de
van

de

gemeente

Midden-Drenthe

mee

aan

de

alle kinderen in

Opvoeding (7 t/m 13

landelijke actie IkPas. Om de gewoonte van

Midden-Drenthe”

oktober)

organiseerde

alcohol in het dagelijks leven te doorbreken,

het

samen

met

gingen ze de uitdaging aan om dertig dagen

Kits Primair en het CKC

geen alcohol te drinken. Ook burgemeester

Drenthe,

ouder-

(en ambassadeur) Mieke Damsma en wethou-

jeugdverpleegkundige

der Snijders zetten hun alcoholgebruik op

avonden.

Zo

gaf

CJG

CJG,

twee

Lilian Dallinga, samen met een medewerker van
Yorneo, een lezing voor ouders van kinderen van
2 tot 6 jaar over de peuterpuberteit. Tijdens de
andere avond ‘Welkom in Puberland,’ nam Jan
Willem Roseboom van de Family Factory ouders

Zeker een vervolg

High fives

genheden als feestjes

alle kinderen in Midden-Drenthe. Het idee was
dat de kinderen op hun beurt een high five door
zouden geven aan iemand die zij heel erg waarderen. Voor jongeren was hier een winactie aangekoppeld via Instagram; de jongere met het
mooiste compliment kreeg een vlogcamera. In
december is deze prijs uitgereikt aan Darnell uit
Beilen, die zijn beste vriend een high five gaf:
‘Ik geef een high five aan Jurjen omdat ik hem
vertrouw in alles.’

er relatief veel

deelnemers: ‘Het ging
mij

‘hand in hand,’ deelde het CJG high fives uit aan

“Dit jaar deden

Enkele uitspraken van

mee in het brein van hun puber.

In het kader van het thema van de Opvoedweek
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pauze.

vrij

makkelijk

jongeren mee

af’, ‘bij sociale gele-

aan IkPas”

en borrels was het lastig,’ ‘ik voel mij fitter

en slaap beter,’ ‘ik ben mij bewuster geworden van alcohol in het dagelijks leven’ en
‘zonder alcohol kan het ook gezellig zijn.’
Opvallend was dat er dit jaar relatief veel
jongeren

meededen

in

de

leeftijd

van

18 - 25 jaar. ‘Gezien het grote succes krijgt
de actie in 2020 zeker een vervolg,’ aldus Harold Kamps, coördinator van IkPas MiddenDrenthe.

JEUGD EHBO IKC DE WENTELING

EHBSO

Alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 van IKC de

DIERENWEIDE

Wenteling in Balinge behaalden in juni het

In maart volgden de

diploma Jeugd EHBO. De leerlingen volgden een

rangers

naschoolse

de

weide

de

Beilen

Broekstreek.

cursus
In

vanuit
tien

Buurtacademie

lessen

leerden

RANGERS

van

Dieren-

Stroomdal
een

in

“Dit werk

vereist sociale
vaardigheden ”

EHBsO

kinderen alle belangrijke aspecten van eerste

cursus: Eerste Hulp Bij

hulp bij ongevallen.

sociale Omgang, die mede mogelijk werd
gemaakt door het CJG. De cursus werd

“Alle kinderen

De cursus Jeugd EHBO is

gegeven door jongerenwerkers Ilse Koekoek

behaalden hun

een initiatief van Buurt-

en Erik Doezeman van Welzijnswerk Midden-

academie de Broekstreek

Drenthe en Youri Beugel, bestuurslid van de

in samenwerking met

Dierenweide.

EHBO diploma”

Centrum voor Jeugd en
Gezin en IKC de Wente-

De Rangers, jongeren tussen de 10 en 17

elkaar af. Kinderen leerden hoe ze moeten han-

jaar, zijn op de zaterdagen verantwoordelijk

delen bij kleine ongelukjes, verwondingen, ver-

voor het reilen en zeilen bij de dierenweide.

giftiging en breuken, maar ook bij ademhalings-

Denk aan het voeren van de dieren, begelei-

problemen, flauwte of bewusteloosheid.

den van jonge kinderen, onderhouden van de

Leerkracht Carla Kooistra is trots op haar leerlingen: ‘De kinderen nemen vrijwillig deel aan de
cursus. Ze vinden het belangrijk dat ze weten
wat ze moeten doen bij ongelukken. Hoe mooi is
het dat de hele groep zich heeft aangemeld,
examen doet en alle kinderen hun diploma
hebben gehaald?’
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De rangers

ling. In de lessen wisselden theorie en praktijk

moestuintjes en bezoekers rondleiden. Dit
vereist naast kennis over dierenverzorging,

ook sociale vaardigheden. In de EHBsO cursus
kwamen al deze aspecten aan bod. Na afloop
ontvingen alle deelnemers een certificaat.
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