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INHOUD 



 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het 
CJG Midden-Drenthe. Uiteraard stond ook 
voor het CJG en zijn medewerkers 2020  
in het teken van corona. Dat betekende 
vanuit huis werken en contacten op  
afstand. Om dat zo goed mogelijk te  
doen is de telefonische bereikbaarheid 
verruimd en heeft het CJG samen met  
het jongerenwerk een chatfunctie voor 
jongeren opgezet. 
 

WEBSITE 

Begin 2020 is de nieuwe website van het  
CJG online gegaan. Daarmee is de digitale  
bereikbaarheid verbeterd. En dat is natuurlijk 
áltijd belangrijk, maar in dit coronajaar is het 
belang van goede digitale bereikbaarheid nóg 
belangrijker geworden. Het aantal bezoekers 
van de website is in het afgelopen jaar verdrie-
dubbeld en ook jongeren weten de weg naar 
de site te vinden. 
 

 

 

 

  

VOORLICHTING 

Helaas zijn veel voorlichtingsactiviteiten in 
2020 gecanceld of uitgesteld en in een enkel 
geval in aangepaste vorm aangeboden. We  
hopen natuurlijk dat we dit jaar weer fysiek 
voorlichting op locatie kunnen geven. Zodat de 
medewerkers van het CJG de jongeren en  
hun ouders ook weer persoonlijk kunnen  
ontmoeten. 
  
JEUGD AAN ZET 

Als wethouder Jeugd, ben ik er trots op dat  
corona ook mooie nieuwe initiatieven heeft  
gebracht. Via het project Jeugd aan Zet konden 
jongeren geld aanvragen voor het organiseren 
van coronaproof activiteiten. En de Midden-

Drentse jeugd bleek boordevol creativiteit  
te zitten! Dankzij hun inzet hebben we 1.500 
jongeren weten te bereiken, die mét elkaar  
deze coronaperiode net even iets draaglijker 
hebben gemaakt. 
 

Erjen Derks  
Wethouder Jeugd  
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VOORWOORD 



 

 

OVER HET CJG 



 

 

Het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) Midden-

Drenthe is een samen-
werkingsverband tussen 
Welzijnswerk, de GGD 

Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe.  
 

De gemeente heeft de regie en is eindverantwoordelijk. 
Iedereen die in de gemeente woont of werkt, kan bij het 
CJG terecht met vragen over het opvoeden en opgroeien 
van jeugdigen van 0 tot 23 jaar.  

De JeugdTeams (zie pagina 16 t/m 
18) pakken een deel van deze vragen 
zelf op, de meer complexe vraagstuk-
ken verwijzen zij door naar specialisti-
sche hulpverlening. Binnen de wijze 
waarop de ketenpartners in de Jeugd-
Teams met elkaar samenwerken, 
staan een aantal doelstellingen en uit-
gangspunten centraal. Deze worden 
samengevat onder de spreekwoorde-
lijke ’pet van het CJG.’  

 

“Ouders zijn  
primair  
verantwoordelijk” 
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FRONT OFFICE 

De Front Office (FO) 
van het CJG vormt het 
eerste contactmoment. 
De FO is bereikbaar 
van maandag t/m  

vrijdag van 10.30 - 12.30 uur en wordt  
bemand door een Algemeen Maatschappelijk 
Werker. Zij neemt binnenkomende vragen aan 
en vraagt indien nodig door, om zo een helder 
beeld van de situatie te krijgen. 
Op basis daarvan zet ze de vraag 
door naar de juiste collega.   
 

ANDERE MOGELIJKHEDEN 

Daarnaast kunnen mensen voor 
eenvoudige vragen over  
opvoeden en opgroeien terecht 
op de website van het CJG. Ook 
is het mogelijk om telefonisch  
(24 uur per dag bereikbaar) of 
per mail een vraag te stellen, of 
om binnen te lopen tijdens het inloopspreekuur 
aan de Nassaukade. Deze laatste optie  
is in 2020 grotendeels vervallen i.v.m. de 
maatregelen rondom COVID-19. Wel is de  
telefonische bereikbaarheid van de Front Office 
verruimd: van 9.30 - 12.30 uur.  
 

 

 

 

ZORGEN WEGNEMEN 

Soms kan de CJG medewerker een vraag  
direct beantwoorden. In andere gevallen 
wordt de vraag doorgezet naar één van de 
JeugdTeams. De zorg vanuit het CJG is altijd 
op vrijwillige basis, dat betekent dat ouders 
zelf de regie houden over de zorg. Samen 
met hen kijkt het CJG welke stappen  
er moeten worden gezet. Hoewel de zorg  
niet verplicht is, heeft het niet een geheel  

vrijblijvend karakter. Bij concre-
te zorgen over de veiligheid van 
een kind en bedreiging van zijn 
of haar ontwikkeling, bekijkt het 
CJG hoe zij de zorgen weg kan 
nemen.  
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“De FO vormt  
het eerste  
contactmoment” 

“Zorg vanuit 
het CJG is  
altijd op  
vrijwillige  

basis” 

“Zorg vanuit 
het CJG is  
altijd op  
vrijwillige  

basis” 



 

 

  

Maand 

  

  

SMW  
Basis- 

onderwijs 

  

SMW 
Voortgezet 
Onderwijs 

  

Zorgmelding 

 

Groepen 

 

Gezinscoach 

  

Front Offce*  
 

VTD  
systeemcheck*  

 

Jan  7  5  0 2 0  62 5 (13) 

Feb 1 2 1 5 0  60 4 (21) 

Mrt 6 1 4 0 2 63 5 (17) 

Apr 1 0 2 0 0 50 8 (43) 

Mei 1 0 4 0 0 61 9 (43) 

Jun 5 1 5 0 0 87 6 (25) 

Jul 1 0 1 1 0 78 4 (10) 

Aug 1 0 5 0 1 80 5 (13) 

Sep 5 5 1 2 1 76 7 (26) 

Okt 1 2 1 5 1 79 4 (12) 

Nov 4 4 5 1 0 87 6 (37) 

Dec 7 6 1 1 0 64 7 (12) 

 

Totaal 
  

40 

  

26 

  

30 

 

17 

 

5 

  

847 

 

70 (270) 

 

Front Office: opgepakte trajecten zoals aanmel-
dingen opvoedondersteuning, PGB, zorgmeldingen, 
indicatie aanvragen én korte contacten. Dat zijn  
de contacten waarbij geen traject is ingezet.  
Bijvoorbeeld bij eenmalige adviezen.  
 

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. 
 

 

 

 

 

AANMELDINGEN BIJ HET CJG IN 2020  

Effect van Corona 

Qua aantal aanmeldingen is er gedurende het 
jaar een dip geweest. Gaandeweg het jaar  
trokken de aanmeldingen weer aan. 
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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. 



 

 

“Ieder kind in Midden-

Drenthe heeft recht  
op een goede start en 
een eerlijke kans. Hoe 

zorgen we er met elkaar voor dat de 
jeugd in onze gemeente zo gezond, 
normaal en gelukkig mogelijk  
opgroeit?” Wethouder Erjen Derks 

 

HET JEUGDAKKOORD 

Om deze doelen waar te kunnen 
maken werkte de gemeente in 
2020 -samen met het CJG, de 
GGD Drenthe, Welzijnswerk, het 
primair én voorgezet onderwijs- 
aan de totstandkoming van het 
jeugdakkoord. Het Jeugdakkoord 
bevat gedeelde intenties en uit-
voeringafspraken met de partners 
over de inzet voor de jeugd in 
Midden-Drenthe. Deze afspraken vormen mede 
de basis van het nieuwe Jeugdbeleid en zijn 
geborgd in de beleidsnota ‘Zorgeloos (op)
groeien in Midden-Drenthe.  
 

DOORONTWIKKELING CJG 

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de jeugdwet. Deze taak 
is ondergebracht bij het CJG. Om die goed uit   
 

Het  
Jeugdakkoord 

te kunnen voeren is het belangrijk om -ook  
in de toekomst- aan te blijven sluiten op 
maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe 
wetgeving. Daarom zet het CJG de komende  
jaren in op een ontwikkelslag.  

OPTIMALISEREN WERKPROCESSEN 

In 2020 is een start gemaakt met het optima-
liseren van alle werkprocessen binnen het 
CJG. In 2021 werken we hier verder aan. Dit 

zorgt onder andere voor meer 
inzicht in (en dus grip op) de 
kosten en de  werkzaamheden. 
Maar bijvoorbeeld ook voor 
meer eenheid in de werkwijze. 
Kortom: voor een nóg betere 
kwaliteit van onze dienstverle-
ning.  
 

SAMENWERKINGS-

CONVENANT 

Daarnaast wordt de samenwer-
king tussen de kernpartners 

verder verstevigd. Zo is er de afgelopen tijd 
hard gewerkt aan een nieuw samenwerkings-
convenant, dat in 2021 aan het College van 
B&W wordt aangeboden.  

 

 

“Het CJG 
zet in  
op een  

ontwikkel-
slag” 
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HET CJG IN  
CORONA TIJD 



 

 

Tijdens de eerste 
lockdown werkten 
de CJG medewer-
kers van de één  
op de andere dag 
vanuit huis. Met 
uitzondering van 

de medewerkers Veilig Opgroeien,  
die belangrijke zorgoverleggen en  
beschermtafels -met de nodige voor-
zorgsmaatregelen- fysiek bijwoonden. 
En de jeugdverpleegkundigen die een 
groot deel van hun outreachende  
werkzaamheden uit bleven voeren.  
 

TIJELIJK EXTRA PGB 

Een groot aantal van de zorgaanbieders sloot 
haar deuren, waardoor jongeren met psychi-
sche en of gedragsproblemen thuis kwamen  
te zitten. In de gevallen waar dit voor een  
grote druk op de thuissituatie zorgde, dacht 
het CJG mee over mogelijkheden om die druk 
te verminderen. We hebben onder andere  
extra Persoons Gebonden Budgetten ingezet 
om de ouders in de thuissituatie te ontlasten. 
 

 

KWETSBARE JEUGD 

Door het sluiten van scholen en opvang  
kwamen kinderen en jongeren in kwetsbare 
situaties soms klem te zitten in hun thuis-

situatie. Samen met de gemeente Midden- 
Drenthe en het basison-
derwijs heeft het CJG  
geregeld dat deze groep 
kwetsbare kinderen  
ondanks de lockdown 
tóch naar school en de 
opvang konden gaan.  
 

EENZAAMHEID  
Landelijk werden er sig-
nalen afgegeven over de 
eenzaamheid en psychi-
sche problemen onder jongeren als gevolg 
van de coronamaatregelen. Het CJG en vooral 
het jongerenwerk hebben samen gekeken 
naar wat er wél mogelijk was en hebben met 
succes allerlei coronaproof activiteiten ont-
wikkeld. Ook konden jongeren zelf ideeën 
aandragen via Jeugd Aan Zet (zie pagina 31).  
 

 

“Van de een op “ 
de andere dag 
werkten we  
vanuit huis”  

“Jongeren 
kwamen klem 

te zitten  
in hun thuis-

situatie” 
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EVEN  
VOORSTELLEN 



 

 

Ik ben 38 jaar en geboren en getogen in 
Hoogeveen. Hier woon ik nog steeds met mijn 
vrouw Elise en onze kinderen Daan en Sanne 
van 5 en 4 jaar oud.  
 

Na het CIOS in Heerenveen en de Calo in  
Zwolle, ging ik aan de slag als sportconsulent bij 
SportDrenthe. Daarna werkte ik als teamleider 
sportfunctionarissen bij de gemeente Hoogeveen 
en De Wolden. Binnen diezelfde organisatie 
maakte ik in 2017 de overstap naar het sociaal 
domein in een gecombineerde functie van CJG-

coördinator en teamleider Jeugd.  
 

Sinds 1 maart 2020 werk ik bij de gemeente 
Midden-Drenthe als teamleider WMO & Jeugd. 
Een lastige tijd om te starten, maar er is erg 
veel betrokken- én gedrevenheid bij collega’s. 
En dat scheelt. Ik doe er alles aan om te zorgen 
dat mijn teams hun werk goed kunnen doen, 
zodat zij op hun beurt alles goed kunnen regelen 
voor onze inwoners.”  

” Na mijn opleiding Pedagogiek heb ik  
verschillende functies gehad, maar altijd vóór of 
mét jongeren. Het coachen en begeleiden van 
jonge mensen in een belangrijke periode in hun 
leven, is zogezegd mijn passie. In de puberteit 
gebeurt er veel in iemands ontwikkeling. Het is 
erg bijzonder om daaraan bij te mogen dragen.  
 

In augustus 2020 startte ik bij het CJG als 
schoolmaatschappelijk werker op het voortgezet 
onderwijs. Doordat ik niet oordeel en goed aan 
kan sluiten bij deze leeftijdsgroep, durven  
jongeren open en eerlijk te zijn. Ook een  
gezonde dosis humor helpt om de gesprekken 
niet te zwaar te maken.  
 

In mijn coaching probeer ik zowel inzicht als 
praktische handvatten te bieden. Vaak hebben 
jongeren de oplossing al in zich, maar weten ze 
zelf nog niet hoe ze hun talenten in kunnen  
zetten. Het is mooi om ze dat gaandeweg te zien 
ontdekken.”  

” 
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JONATHAN VAN DEN AKKER 

TEAMLEIDER JEUGD & WMO 

CRISTEL SMIT 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER  



 

 

Ik ben geboren in Apeldoorn en heb op veel 
verschillende plekken in én buiten Nederland 
gewoond. Momenteel woon ik op het platteland 
vlakbij Smilde. 
 

Na het afronden van de Pabo en de opleiding tot 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, heb ik 
onder andere buurt- en opbouwwerk gedaan. 
Ook werkte ik lange tijd met vluchtelingen. 
 

Als schoolmaatschappelijk werker bij het CJG 
werk ik met leerkrachten, ouders en kinderen. 
Het is een afwisselende baan die vraagt om  
creativiteit, vindingrijkheid, fantasie en flexibili-
teit. Alles draait echter om hetzelfde doel:  
kinderen beter in hun vel helpen.  
 

Soms is een beetje hulp al voldoende en soms is 
het een uitdaging. Het meest ingewikkeld vind ik 
echtscheidingssituaties. Het kind wordt aange-
meld als cliënt, terwijl ouders hun onderlinge 
verstandhouding zouden moeten verbeteren om 
hun kind gelukkiger te maken.”  

” Tijdens mijn opleiding tot Onderwijsassis-
tent en de opleiding Social Work, werkte ik voor-
al in het (speciaal)onderwijs en liep ik een half 
jaar stage in Indonesië. In juli 2020 startte ik als 
schoolmaatschappelijk werker in het basisonder-
wijs bij het CJG. In deze functie bied ik preven-
tieve, kortdurende hulp, waarbij ik in gesprek ga 
met het kind. Wat mij vaak het meest raakt is 
de puurheid van kinderen. Ik merk dat ze zich 
bij mij snel op hun gemak voelen, waardoor ze 
open en eerlijk durven te vertellen.  
 

Daarnaast heb ik contact met ouders/ opvoe-
ders, de school en soms andere hulpverlenings-
instanties. Bij de aanmelding van een kind, zijn 
de hulpvragen vaak uiteenlopend. Van onzeker-
heid tot verwerking van een echtscheiding of 
bang zijn voor de dood. Het leuke aan deze 
functie is dat je een gezin soms met een klein 
duwtje in de goede richting weer op weg kunt 
helpen.” 

 

” 
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SUJATO ROMIJN 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER  

CÉLINE VAN DER HEIDE 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER  



 

 

JEUGDTEAMS 



 

 

Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin werkt 
met drie JeugdTeams 
in de regio’s Beilen, 
Smilde en Westerbork.  

 

De teams bestaan uit medewerkers van de eer-
der genoemde kernpartners van het CJG, aange-
vuld met de jeugd- en gezinswerkers veilig op-
groeien. De teamleden zoeken actief contact met 
de doelgroep van het CJG (kinderen, jongeren, 
opvoeders) en met de vindplaatsen van deze 
doelgroep. 
 

WEKELIJKS OVERLEG 

De JeugdTeams bespreken de vragen die bij  
het CJG binnenkomen tijdens een wekelijks* 
overleg, die vanwege de coronamaatregelen  
online plaatsvonden. Eén van de teamleden 
neemt vervolgens 
contact op met het 
gezin en maakt een 
dossier aan op de 
naam van het kind. 
Door de nauwe  
samenwerking is het 
voor alle partijen 
overzichtelijk wie wat 
doet binnen een  
gezin.  

MDO 

Kan het JeugdTeam een vraagstuk niet zelf 
oplossen? 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 maken. Bijzondere 
vraagstukken zet ze door naar  
gespecialiseerde vormen van zorg. 
Denk bijvoorbeeld aan verslavings-
zorg of de GGZ. Zie ook de afbeel-
ding van het stroomschema. 
 

*Buiten de vaste vergaderingen om, kunnen 
de leden van de JeugdTeams op elk gewenst 
moment met elkaar overleggen. Indien nodig 
vindt ook het MDO vaker plaats.  

“Werken  
volgens één  
duidelijk plan” 

“Door de nauwe  
samenwerking is  
het duidelijk wie  
wat doen binnen  
een gezin” 
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De leden van de 
JeugdTeams volgen 
elk jaar trainingen 
en bezoeken ver-

schillende bijeenkomsten om hun kennis 
up te date te houden. Vanwege de  
coronamaatregelen gebeurde dit in 2020 
minder dan in voorgaande jaren. 
 

INFANT MENTAL HEALTH 

In deze cursus, met recente empirische kennis, 
leren professionals –in het geval van het CJG de 
jeugdverpleegkundigen- werken en denken van-
uit de Infant Mental Health, een visie die alle  
behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de 

hulpverleners én het net-
werk hierom heen. Het  
didactisch klimaat voor  
professionals is inspirerend, 
uitnodigend, uitdagend en 
veilig tegelijk. Reflectie op 
eigen handelen, nadenken 

over innovatie en samenwerking in de keten zijn 
belangrijke kernwaarden die terugkomen in deze 
basiscursus.  
 

Trainingen & 

Bijeenkomsten 

TEKEN JE GESPREK 

Teken je gesprek is het visualiseren van een 
gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachti-
ge beschrijvingen, leren professionals een 
visueel verslag te  
maken van dat wat de 
probleemdrager hem of 
haar vertelt.  
 

Degene met het probleem 
-de probleemdrager– 
wordt beschouwd als de  
expert. Vanaf ongeveer 7 
jaar blijken mensen prima 
in staat te zijn om middels Teken je gesprek, 
zelf hun problemen of uitdagingen te onder-
zoeken. We hebben het in Teken je gesprek 
dan ook over de onderzoeker. 
 

 

“Degene met 
het probleem  
is de expert” 
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“Een visie die 
alle behoeftes 
meeneemt” 



 

 

KIES is een 

preventief pro-

gramma, dat 

kinderen helpt 

om te gaan 

met de scheiding van hun ouders. 

Het is een prachtig voorbeeld van 

een succesvolle samenwerking  

tussen CJG-partners (Welzijnswerk 

en de GGD).  

 

DE TRAINING 

Als ouders scheiden is dat voor kinderen 

een lastige tijd. In korte tijd verandert er 

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,  

 

spel, drama, tekenopdrachten en andere 

creatieve vormen gaan de kinderen met 

elkaar in gesprek.  

 

OUDERS 

Voordat de groep start, 

vindt er een ouderavond 

plaats. Ouders kunnen 

dan kennis maken met 

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 

is belangrijk dat het kind van beide ouders 

toestemming heeft om deel te nemen aan 

de KIES-groep. 

Kinderen in 
Echtscheiding  
Situaties  
(KIES) 

 

“Een succesvolle 
samenwerking 

tussen CJG-

partners” 
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CIJFERS  

& FEITEN  



 

 

De cijfers van het 
CJG bestaan uit  
de gegevens uit 
ons cliëntsysteem 

én uit de cijfers die onze partners -

Welzijnswerk Midden-Drenthe en de 
GGD Drenthe- aanleveren vanuit hun 
eigen registratiesysteem.  
 

MIDNET 

Het cliëntgericht systeem in Midnet gaat uit 
van het principe ‘één gezin, één plan.’ 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 informatie. Maar 
een helder en volledig cliëntoverzicht zorgt 
er bovenal voor dat onze medewerkers de 
best mogelijke zorg in kunnen zetten.  
 

DE JEUGDTEAMS & HET MDO 

Tijdens een wekelijks teamoverleg bespreken 
de JeugdTeams vragen die bij het CJG  
binnenkomen. In 2020 werden er 292 jeug-
digen besproken. Vraagstukken die het 
JeugdTeam niet zelf op kan lossen  
worden ingebracht in het Multi Disciplinair 
Overleg (MDO). Dit gebeurde in 2020 in 263 
gevallen.  
 

 

Cliëntsysteem 
CJG 
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ZORG VANUIT DE JEUGDWET 

In 2020 kwamen er 38 zorgmeldingen  
binnen en werden er 2674 voorzieningen 
verstrekt aan in totaal 901 cliënten. Er 
liepen 110 Persoonsgebonden Budgetten. 
In 2020 startten er 24 Veilig Opgroeien 
trajecten, waarvan we 8 afsloten. In  
totaal sloten we 21 Veilig Opgroeien  
trajecten af, hierbij zijn ook de trajecten 
meegerekend die in voorgaande jaren zijn 
gestart. 
 

AFGESLOTEN ZAKEN 

In totaal sloten we 389 trajecten af in 
2020. Daarvan startten er 209 daadwer-
kelijk in dat jaar, bij de overige trajecten 
gebeurde dat in voorgaande jaren.  

Categorie Aantal 

Gezinsmaatschappelijk werk 3 

Veilig Opgroeien 21 

Indicatiestelling  174 

Schoolmaatschappelijk Werk  69 

Schatjes Katjes Watjes 8 

CJG Regie 1 

Basis CJG traject 113 



 

 

Jeugdgezondheidszorg 

0-19 jaar | GGD Drenthe 

0-4 JARIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODIEKE SCREENING BO EN VO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege COVID-19 zijn veel consulten  
gecanceld. In sommige gevallen zijn deze 
ook niet ingehaald in een later stadium. In 
andere gevallen zijn de consulten telefonisch 
of via beeldbellen uitgevoerd.  

 

Contact Aantal 

Huisbezoek pasgeborenen 244 

Regulier bezoek  
consultatiebureau 

1955 

Extra consult/ inloopspreekuur 482 

Doelgroep Aantal 

Groep 2 212 

Groep 7 288 

VO onderbouw 220 

VO bovenbouw 274 

EXTRA ZORG 

Aanvullend op de consulten en spreekuur-
contacten zijn er 129 huisbezoeken  
gebracht. Dit is -eveneens vanwege de 
Coronapandemie- aanzienlijk minder dan 
in voorgaande jaren. Daarentegen maak-
ten juist méér ouders gebruik van de  
telefonische advisering; in totaal 204 
keer. Ouders hadden vooral veel vragen 
over het virus en de gevolgen van de 
lockdown. 
 

In de multifunctionele overleggen werden 
in totaal 252 kinderen besproken. Het 
gaat hierbij om de zorgoverleggen op 
school, multidisciplinaire overleggen of 
casusbesprekingen met ketenpartners.  
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Schoolmaatschappelijk werk  

& Ambulant jongerenwerk   

Welzijnswerk Midden-Drenthe 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 

De schoolmaatschappelijk werkers zijn verbon-
den aan verschillende scholen voor het basis- 
en voortgezet onderwijs. Ze hebben regelmatig 
contact met de intern begeleiders op het basis-
onderwijs (BO) en hebben een consultatieve 
functie voor voortgezet onderwijs (VO) leer-
lingen. In 2020 waren ze in het BO betrokken 
bij 40 leerlingen en in het VO bij 26 leerlingen.  
 

Ook organiseerden ze groepstrainingen, zoals 
Power Kidzzz en Schatjes Katjes Watjes, om de 
sociale vaardigheden en de weerbaarheid te 
vergroten. Hiermee bereikten ze in totaal 17 
kinderen.  
 

AMBULANT JONGERENWERK 

In elk JeugdTeam van het CJG zit een jonge-
renwerker. Zij signaleren lokale ontwikkelingen 
en vertalen deze naar een preventieve aanpak 
op maat. Zoals een ouderavond, themaweek of 
voorlichtingsbijeenkomst. Dit doen ze samen 
met vrijwilligers, jongeren of andere betrokken 
bewoners.  

In Beilen zijn in het voorliggende veld 19  
nieuwe zaken aangemeld, waarvan er 12 zijn 
opgepakt door het CJG. De overige 7 zaken 
pakte de ambulante jongerenwerker zelf op.  
 

De jongerenwerker van de JeugdTeams Smilde 
en Westerbork pakte 9 nieuwe aanmeldingen 
op. In het eerste half jaar kwamen er als  
gevolg van de corona minder meldingen  
binnen. In het tweede half jaar draaide dit om 
en kwamen er juist méér meldingen binnen. 
De onderwerpen van de meldingen waren  
veelal corona gerelateerd, zoals eenzaamheid, 
verveling en het niet volgen van lessen.  
 

In totaal waren er 36 zaken, waarvan 24 zijn  
afgesloten en 12 doorlopen in 2021. 
 

In Beilen is een project voor zwaar overlast 
gevende jongeren opgezet, waarbij de politie, 
de gemeente, boa’s, het veiligheidshuis en het 
ambulant jongerenwerk nauw samenwerken. 
Elke professional coacht intensief een aantal 
jongeren met als doel dat zij blijven participe-
ren in de samenleving en daarmee voorkomen 
dat deze jongeren in de criminaliteit vervallen. 
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COMMUNICATIE & PR  

COMMUNICATIE  

& PR 



 

 

De website van 
het CJG biedt  
informatie voor 
ouders, jongeren 
en professionals.  

 

NIEUWE WEBSITE 

In 2019 startten we met de voorbereidingen 
van een nieuwe website. De oude website 
kwam niet meer tegemoet aan de behoeften 
van onze doelgroep. Dat bleek onder andere 
uit de teruglopende bezoekersaantallen. Op 
1 januari 2020 ging de nieuwe website van 
het CJG online! Een site met een nieuwe 
vormgeving en een overzichtelijke opzet. 
 

FACTS  
& FIGURES 

In 2020 telde de 
website 6455 be-
zoekers. Hiervan is 
ruim 91% een 
nieuwe bezoeker. 
Ter vergelijking: in 
2019 telde de 

website 2218 bezoekers, waarvan 75% nieu-
we bezoekers. Het aantal bezoekers is na de 
lancering van de nieuwe website dus bijna 
verdriedubbeld.  
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JONGEREN BEREIKEN 

Eén van de belangrijkste uitdagingen was 
om de nieuwe website beter aan te laten 
sluiten op jongeren tussen de 12 en 23 jaar. 
Omdat we de leeftijd 
van gebruikers pas 
vanaf 18 jaar mogen 
meten, kunnen we 
niets zeggen over  
bezoekers onder de 18 
jaar. Toch kunnen  
we uit de onderstaan-
de grafiek duidelijk 
concluderen dat we ons doel hebben  
bereikt; bijna een derde van de gebruikers 
valt in de leeftijdscategorie 18-24 jaar.  
 

De website  
van het CJG 

 

“Het aantal  
bezoekers is  
verdriedubbeld” 

 

“Een derde van 
alle bezoekers  
zijn jongeren” 



 

 

Om gezinnen in die periode een extra steun-
tje in de rug te geven, publiceerde het CJG 
in de Krant van Midden-Drenthe wekelijks 
een kort artikel met tips. Deze deelden we 
uiteraard ook op onze social media kanalen 
en onze website.  
 

VASTE ACTIVITEITEN 

In de Krant van Midden-Drenthe staat de 
CJG Vraag van de Maand: een medewerker 
geeft advies naar aanleiding van een  
opvoedvraag van een 
ouder. Ook verstuurt het 
CJG elk kwartaal een 
nieuwsbrief naar haar 
contacten (zoals peuter-
speelzalen, scholen en 
huisartsen) met informa-
tie over actuele ontwik-
kelingen en activiteiten.  

 

SOCIAL MEDIA 

Om beter zichtbaar te zijn en om snel en  
makkelijk informatie te delen met een breed  
publiek, maakt het CJG gebruik van Face-
book en Twitter. De Facebook pagina van 
het CJG Heeft momenteel 184 volgers en het 
Twitter account heeft er 382. 

 

 

 

 

“Via social  
media kunnen 

we snel  
informatie  

delen” 

MEEST BEZOCHTE PAGINA’S 

De onderstaande grafiek laat zien welke  
pagina’s het afgelopen jaar het meest zijn 
bezocht. Niet verrassend is dat de pagina 
over de bereikbaarheid van het CJG tijdens 
de coronacrisis veel bezocht is. Dit gebeurde 
vooral tijdens de eerste lockdown van half 
maart tot en met half juni. 

 

CORONA 

De lockdown was een lastige periode voor 
ouders én kinderen. Scholen, kinderdagver-
blijven, sportclubs en andere verenigingen 
waren dicht. Ouders werkten zoveel mogelijk 
vanuit huis. Kortom: een nieuwe situatie 
waarin je als gezin veel samen thuis bent.  
 

 

 

 

  
  
 

 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

WEBINAR 

ALLE BALLEN  
IN DE LUCHT 

 

 

IK PAS  
MIDDEN-

DRENTHE 

 

  

JEUGD AAN ZET 

MIDDEN-

DRENTHE  
 

 

 

Het CJG in de 
media 

 

JEUGDLINTJE  
MIDDEN-

DRENTHE 

 

 

THUIS IN  
CORONATIJD: 
TIPS VAN HET 
CJG 

 

 

SPEL VOOR 
JONGEREN IN 
KERST- 

VAKANTIE 

 

  
 

 

https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1128280/alle-ballen-in-de-lucht-hoe-dan-webinar-voor-vaders-en-moeders.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1128280/alle-ballen-in-de-lucht-hoe-dan-webinar-voor-vaders-en-moeders.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1128280/alle-ballen-in-de-lucht-hoe-dan-webinar-voor-vaders-en-moeders.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1081986/ikpas-krijgt-volgend-jaar-een-vervolg-in-midden-drenthe.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1081986/ikpas-krijgt-volgend-jaar-een-vervolg-in-midden-drenthe.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1081986/ikpas-krijgt-volgend-jaar-een-vervolg-in-midden-drenthe.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/midden-drenthe/Midden-Drenthe-geeft-subsidie-voor-organisatie-coronaproof-activiteiten-26295084.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/midden-drenthe/Midden-Drenthe-geeft-subsidie-voor-organisatie-coronaproof-activiteiten-26295084.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/midden-drenthe/Midden-Drenthe-geeft-subsidie-voor-organisatie-coronaproof-activiteiten-26295084.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Midden-Drentse-jeugdhelden-in-het-zonnetje-ik-had-helemaal-niks-door-25206203.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Midden-Drentse-jeugdhelden-in-het-zonnetje-ik-had-helemaal-niks-door-25206203.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Midden-Drentse-jeugdhelden-in-het-zonnetje-ik-had-helemaal-niks-door-25206203.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1104362/zomervakantie-tijdens-de-coronacrisis-wat-kan-wel.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1104362/zomervakantie-tijdens-de-coronacrisis-wat-kan-wel.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1104362/zomervakantie-tijdens-de-coronacrisis-wat-kan-wel.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1104362/zomervakantie-tijdens-de-coronacrisis-wat-kan-wel.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1144281/spel-voor-jongeren-in-de-kerstvakantie-in-kader-van-jeugd-aan-zet.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1144281/spel-voor-jongeren-in-de-kerstvakantie-in-kader-van-jeugd-aan-zet.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1144281/spel-voor-jongeren-in-de-kerstvakantie-in-kader-van-jeugd-aan-zet.html
https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1144281/spel-voor-jongeren-in-de-kerstvakantie-in-kader-van-jeugd-aan-zet.html
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In 2020 reikte de 

gemeente voor de 

tweede keer het jeugdlintje uit aan 

jonge Midden-Drentse helden.  

 

BIJDRAGE AAN DE SAMENLEVING 

Inwoners van de gemeente konden  

kinderen of jongeren tussen de 6 en 18 jaar 

voordragen, die een belangrijke bijdrage  

leveren aan de  

samenleving. Denk 

aan jongeren die 

langdurig hulp  

bieden aan een  

ander, die een  

bijzondere (sport)prestatie hebben geleverd 

of vrijwilligerswerk doen bij een buurthuis of 

bibliotheek.  

Jeugdlintje UITREIKING 

Het CJG was nauw betrokken bij de  

organisatie en dacht bijvoorbeeld mee 

over de selectiecriteria en de PR. Tijdens 

de feestelijke nieuwjaarsreceptie in januari 

reikte burgemeester Mieke Damsma aan 

drie jongeren het jeugd-

lintje uit. Ze prees de 

jongeren voor hun inzet: 

‘Ze staan symbool voor 

het feit dat saamhorig-

heid en betrokkenheid in 

onze gemeente in alle generaties te  

vinden is.’  

 

 

“Een onder-
scheiding voor 
jonge helden” 

 

“Drie jongeren 
ontvingen het 

jeugdlintje” 
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PREVENTIE &  
VOORLICHTING 



 

 

Op basis van vragen en signalen uit  
dorpen en wijken organiseert het CJG 
verschillende activiteiten, zoals ouder-
avonden, voorlichtingsbijeenkomsten en 
trainingen. Dit doet ze in nauwe samen-
werking met (vrijwilligers)organisaties. 
In 2020 zijn de activiteiten veelal in een 
coronaproof jasje gestoken. Toch  
hebben we een aantal waardevolle  
activiteiten neergezet.  

 

Na de zomervakantie 
startten de voorberei-
dingen voor de achtste 
Social Media Week op 
het voortgezet onder-

wijs in Midden-Drenthe. Het idee was dat mede-
werkers van het CJG en de jeugdagent voor de 
brugklassers een gastles verzorgden over het 
veilig omgaan met Social Media. De tweedejaars 
leerlingen zouden het interactieve theaterstuk 
'Sex(ything' van Theatergroep Smoar volgen, 
over het gevaar van het maken van seksueel 
getinte beelden. De derdejaarsleerlingen zouden 
met hun mentor ‘Social Media Pong’ spelen;, 
een interactief stellingen spel, ontwikkeld door 
Welzijnswerk.  
 

 

 

CORONAPROOF JASJE 

Vanwege de coronamaatregelen bleven de 
deuren van de voortgezet onderwijsscholen 
echter gesloten, waardoor de Social Media 
Week niet fysiek kon plaatsvinden. Eind 
2020 ontwikkelden we daarom een digitaal 
alternatief. Zowel het jongeren- en school-
maatschappelijk werk, de jeugdagent en de 
Wethouder Jeugd, hebben filmpjes opgeno-
men m.b.t. het onderwerp social media.  
In 2021 willen we,  
zodra de maatregelen 
dat toelaten, uitvoering  
geven aan deze digitale 
variant van de thema-
week. 

 

 

 

 

“Eind 2020  
ontwikkelden  

we een digitaal  
alternatief” 

 

Themaweek  
social media 
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IK PAS  
In januari deden ruim 
175 deelnemers uit de  
gemeente Midden-

Drenthe mee aan de  
landelijke actie IkPas. 
Om de gewoonte van 
alcohol in het dagelijks 

leven te doorbreken, gingen ze de uitdaging 
aan om dertig dagen geen alcohol te drinken. 
Ook burgemeester (en ambassadeur) Mieke 
Damsma  zetten haar alcoholgebruik op pauze.  
 

Zeker een vervolg 

Enkele uitspraken van deelnemers: ‘Het was 
makkelijk,’ ‘prima, gewoon aansluiten bij de 
alcoholvrije groep, die groeit,’ ‘ik voel mij fitter 
en slaap beter,’ ‘hoera, ik mag weer  
drinken’ en ‘een feest zonder alcohol is ook  
gezellig.’  
 

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 
2021 zeker een vervolg,’ aldus Harold Kamps, 
coördinator van IkPas Midden-Drenthe.  

ALLE BALLEN IN DE LUCHT 

In de Week van de Opvoeding (5 t/m 11  
oktober) organiseerde het CJG, in samenwer-
king met de Family Factory, de online webinar 
‘Alle ballen in de lucht. Hoe dan?’ 
  
Leonie Labrie van de Family Factory ging een 
uur lang in op de uitdagingen die ontstaan 
zijn door de Coronacri-
sis én hoe je die als 
ouder te lijf kunt gaan. 
Op basis van prakti-
sche stappen ervaar-
den deelnemers hoe 
ze kunnen afrekenen 
met het gevoel dat 
alles tegelijk moet  
gebeuren. Een dertigtal ouders en opvoeders 
volgde de interactieve webinar.  
 

 

 

“Dit jaar deden  
er relatief veel  
jongeren mee  
aan IkPas” 

“Interactieve 

webinar tijdens  
de Week van  

de Opvoeding” 
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De coronacrisis 

en de lockdown 

raken jongeren. 

Veel activiteiten -

en daarmee ook 

sociale ontmoeting- vallen weg. De 

gemeente Midden-Drenthe vindt het 

belangrijk om oog te hebben voor 

jongeren en te kijken wat er 

ondanks de coronacrisis 

toch nog mogelijk is.  

 

CORONAPROOF ACTIVITEITEN 

Daarom besloot de gemeente 

eind 2020 om gebruik te maken 

van de Rijksmiddelen Jeugd aan Zet. Het 

programma werd ondergebracht bij het 

Centrum voor Jeugd en Gezin, die  

de aanmeldingen van de activiteiten coördi-

neert.  

 

 

 

Inwoners van de gemeente Midden-

Drenthe worden uitgedaagd om een leuke 

coronaproof activiteit te organiseren vóór 

of dóór jongeren.  

 

AANMELDEN 

Het aanmelden verliep via de de website 

van het CJG. Eventueel konden mensen 

een beroep doen op het jongerenwerk  

of de buurtsportcoach van  

Welzijnswerk, voor hulp bij het 

organiseren van hun activiteit.  

Jeugd aan Zet 
Midden-

Drenthe 

 

“We kijken 
naar wat  
er wél  

mogelijk is” 
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http://www.cjgmiddendrenthe.nl/jeugd-aan-zet
http://www.cjgmiddendrenthe.nl/jeugd-aan-zet


 

 

GASTLESSEN JEUGDAKKOORD MIDDEN-

DRENTHE 

In 2020 is verder gewerkt aan het Jeugdakkoord 
Midden-Drenthe. In de kerngroep werkten  
verschillende kern- en samenwerkingspartners 
van het CJG actief mee aan de realisatie van het 
Jeugdakkoord.  
 

Mentimeter 
Een onderdeel hiervan  
waren gastlessen op  
verschillende basisscholen 
en een VO-school in  
Midden-Drenthe. Via de 
methode Mentimeter gaven 
leerlingen aan hoe het met 
hen gaat en wat ze belang-
rijk vinden om gelukkig op 

te groeien. Jongeren beoordeelden hun leven 
gemiddeld met een 8!  
 

De gastlessen werden op 11 scholen aan  
300 jongeren gegeven, door jongerenwerkers en 
de jeugdverpleegkundige van het CJG. De input 
van de gastlessen vormt de basis voor het  
nieuwe Jeugdakkoord. 

 

“Jongeren  
beoordeelden  
hun leven  
gemiddeld  
met een 8” 
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CHATTEN IN CORONATIJD 

Medewerkers van het CJG en het jongeren-
werk hebben in de corona tijd speciaal voor 
jongeren een chatfunctie opgezet. Op deze 
manier kunnen jongeren laagdrempelig via 
WhatsApp in contact komen voor een praatje 
of om hun verhaal te delen. De flyer is ver-
spreid onder alle leerlingen van het voortge-
zet onderwijs in Beilen en via de socials van 
het CJG. 



 

 

JAARVERSLAG 2020 CJG MIDDEN-DRENTHE 


