ZORG, JEUGD EN WERK IN ONZE GEMEENTE
Ons dagelijks leven bestaat uit school, werk,
kinderen opvoeden, zorgen voor familie en kennissen, sporten, leuke dingen doen. De meeste
mensen redden zich prima. En anderen hebben
er hulp bij nodig. Soms meer, soms minder.
Bijvoorbeeld als opvoeden te zwaar wordt. Of
als u een dagje ouder wordt, te maken hebt
met een chronische ziekte of een beperking, als
u uw baan verliest of schulden hebt.
Een deel van de hulp wordt nu nog geregeld door
ministeries of provincies: jeugdzorg, dagbesteding,
individuele begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. In januari 2015 krijgt de gemeente
te maken met nieuwe wetten: de Jeugdwet, de
Participatiewet en de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) 2015. De gemeente neemt dan een
groot deel van de taken over van de rijksoverheid
en de provincie.

Wat betekenen de veranderingen voor u?
Als u nu al hulp krijgt, neemt de gemeente op tijd
contact met u op. In ieder geval voordat uw indicatie afloopt. De gemeente is samen met heel veel
organisaties aan het werk om alles goed en op tijd
te regelen.
Nog niet alle veranderingen zijn duidelijk, maar wat
we weten, willen we graag met u delen. We doen
dat op verschillende manieren, bijvoorbeeld via
persoonlijke brieven, informatiebijeenkomsten en
de gemeentelijke websites. Op de websites vindt
u uitgebreide informatie over de aankomende
veranderingen en kunt u zoeken door veelgestelde
vragen. Ook besteden we elke week op onze gemeentepagina’s aandacht aan de veranderingen op
het gebied van zorg, jeugd en werk, meestal aan de
hand van een voorbeeld. Deze week: jeugd.

UIT DE PRAKTIJK:
JANNE LEERT FIETSEN

JEUGD
WAT GAAT ER VERANDEREN?
zz De gemeente wordt verantwoordelijk voor
alle jeugdhulp, geestelijke jeugdgezondheidszorg en zorg voor jeugd met een (licht)
verstandelijke handicap.
zz Doel: zorg en ondersteuning dichterbij, eenvoudiger en efficiënter organiseren.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
zz Eén loket voor alle jeugdzorg: het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG).
zz De eigen kracht en mogelijkheden van jeugd
en gezinnen wordt maximaal gestimuleerd.

IS ER EEN OVERGANGSREGELING?
zz Het jaar 2015 is een overgangsjaar.
zz Mensen die nu jeugdzorg ontvangen of op
de wachtlijst staan, krijgen dezelfde zorg in
2015. Uw zorgverlener blijft aanspreekpunt.
Een uitgebreidere opsomming vindt u op de
website van uw gemeente.

De drie kinderen van Janne komen vaak te laat
of helemaal niet op school. Dat is niet goed voor
de ontwikkeling van de kinderen. De school gaat
met een CJG medewerker in gesprek met Janne.
Dan blijkt er een simpele reden te zijn voor het
verzuim van de kinderen. Janne woont op 15
auto-minuten rijden van school. Een behoorlijke
afstand, die te voet moeilijk is te overbruggen
voor de nog jonge kinderen.
Janne heeft geen auto en geen geld voor de bus.
Ze heeft ook nooit leren fietsen en kan daardoor
haar kinderen niet zelf naar school brengen. Ze
vraagt regelmatig andere ouders, maar dat lukt
niet altijd.
Er is een jongerenwerker die bereid is om Janne te leren fietsen. Na twee maanden kan deze
trotse moeder veilig fietsen en brengt ze haar
kinderen elke dag zelf naar school. En de kinderen? Die hebben geen dag school meer gemist!
Heeft u vragen rondom opvoeden en opgroeien?
Neem dan contact op met het CJG.
Bel 0900 - 900 60 30 of kijk op de website:
www.cjglandvancuijk.nl.
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