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Cursussen voor ouders en/of kinderen 

 donderdag 10 december 2020: CJG Webinar Kind en media 4 - 8 jaar 

 dinsdag 15 december 2020: CJG-webinar Gezin in scheiding? Zorg goed voor 

jezelf! 

 donderdag 17 december 2020: Get together voor jonge mantelzorgers uit Lisse en 

Hillegom (10-14 jaar), jongerencentrum De Greef, Lisse, Aanmelden kan via 

info@welzijnskompas.nl o.v.v. Get Together. Deelname is gratis.  

 dinsdag 19 januari 2021: CJG-webinar Kind en media 9 - 12 jaar 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fcursussen%2Fcjg-webinar-kind-en-media-4-8-jaar%2F-1%2F3170%2F570624&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228454973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YvG389vyiieKjEYFazAM9zD98A3nW6RIJbFy8D6a7o4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fcursussen%2Fcjg-webinar-gezin-in-scheiding-zorg-goed-voor-jezelf%2F-1%2F3437%2F570624&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228544925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q%2FCNjUkn1mz8UPWImm4Fie8c%2F5QbiKJYBUCyNn0WJHM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fcursussen%2Fcjg-webinar-gezin-in-scheiding-zorg-goed-voor-jezelf%2F-1%2F3437%2F570624&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228544925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q%2FCNjUkn1mz8UPWImm4Fie8c%2F5QbiKJYBUCyNn0WJHM%3D&reserved=0
mailto:info@welzijnskompas.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fcursussen%2Fcjg-webinar-kind-en-media-9-12-jaar%2F-1%2F3170%2F570624&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228554922%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WV46EqWsLe%2Bh0Tp8vKKDG0RYwxRE5%2B5v9o%2FJQU%2F%2FmoA%3D&reserved=0


 dinsdag 19 januari 2021: start online groepstraining Positief opvoeden voor 

gescheiden ouders 

 dinsdag 26 januari 2021: start KOPP/KVO groep, voor kinderen van 8 - 16 jaar, 

Leiden (KOPP/KVO staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen 

van Verslaafde Ouders) 

 woensdag 27 januari 2021: start Piep zei de muis, voor kinderen, Leiden 

 donderdag 28 januari 2021: start training Positief opvoeden, voor ouders met 

kinderen van 2 tot 12 jaar met emotionele en/of gedragsproblemen, die behoefte hebben aan 

meer begeleiding bij de opvoeding, Leiden 

 Online angsttraining Leer te durven, voor kinderen van 8 - 13 jaar, helpt kinderen die 

bang zijn om dapperder te worden. Het kind volgt de training fijn thuis in zijn eigen omgeving, 

achter de computer. De training is kosteloos. Meer informatie: https://leertedurven.ou.nl/  

 MEE, ondersteuning bij leven met een beperking, biedt verschillende cursussen, 

trainingen en ontmoetingsgroepen. Er wordt een datum gepland op het moment dat er 

voldoende belangstelling is. Klik hier voor meer informatie. 

 

Cursussen en trainingen voor professionals zijn te vinden 

op https://www.cjgprof.nl/agenda 
  

   

 

  

   

 

 

 

 

Audioberichten in het Arabisch 

Op onze website staan sindskort audioberichten in het 

Arabisch over verschillende onderwerpen die met opvoeden 

te maken hebben. Een link naar de tekst in het Nederlands 

staat onder het bericht. 

Wil jij elke week via WhatsApp tips over opvoeden en 

opgroeien in het Arabisch krijgen? Meld je dan aan door een 

WhatsApp-bericht te sturen naar Fatiha via 06 51 64 78 69. 

   

 

  

   

 

 

 

Het Jongerenteam (JOT) is terug! 

Het JOT-FACT jeugd team is vernieuwd. Het gaat hier om 

een samenwerkingsverband van Cardea, Brijder jeugd, 

Rivierduinen en Curium-LUMC. Het team bestaat al zo’n 

acht jaar, eerder onder de vlag van Rivierduinen en is sinds 

1 januari van dit jaar onderdeel van de zorglijn Complexe 

en gezinsproblematiek van Curium-LUMC. Het is een team dat zich sterk maakt voor jongeren 

(12-24 jaar) die zorgwekkend en zorgmijdend gedrag vertonen en onvoldoende kunnen 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fcursussen%2Fstart-groepstraining-positief-opvoeden-voor-gescheiden-ouders---hillegom%2F-1%2F3181%2F570624&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228554922%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N9p92rQ%2FIz3v7UeyC1PO6i5fLLCVR6OOMrq2OVevFhw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fcursussen%2Fstart-groepstraining-positief-opvoeden-voor-gescheiden-ouders---hillegom%2F-1%2F3181%2F570624&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228554922%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N9p92rQ%2FIz3v7UeyC1PO6i5fLLCVR6OOMrq2OVevFhw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fcursussen%2Fstart-kopp-kvo-groep-8-16-jaar---leiden%2F-1%2F396%2F570624&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228564921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tdDVb1pua8AM5R%2FbPyzbmCdyPFa3CXmQxuNjn8r5%2BwQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fcursussen%2Fstart-piep-zei-de-muis---voor-kinderen---leiden%2F-1%2F3204%2F570624&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228574920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=F%2FWXnNRPPuh%2B03copvgHoMGKOL5IofZHFp6q8rYKU9k%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fcursussen%2Fstart-cjg-cursus-positief-opvoeden-triple-p---leiden%2F-1%2F2330%2F570624&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228574920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SU1ad%2BL9tnKG08aElDg9uVGi46mvmDPooq7WmSr3k3M%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleertedurven.ou.nl%2Fpage3.html&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228584913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GMuk7PIqyB2mi%2FcPlG54pQRrSJQ9oBQhN1syfa%2BuLEQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleertedurven.ou.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228594908%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q3oPi8Zhv1wJcR4xHlQVj4Xf21EUlLJvIhM1xXTOrPQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.meezhn.nl%2Fvoor-clienten%2Falle-diensten-voor-clienten%2Fcursussen-trainingen-ontmoetingsgroepen%2F&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228594908%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zIrOPB%2BmMQh0MGtd0NcUll%2BeyFV4HmUjTBd7xnUcMe8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjgprof.nl%2Fagenda&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228604907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iN00UoRLKnwBzvrcDozR6DBowrt6ku6LAfCH8UmAMhs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fpagina%2Fpodcasts-en-audioberichten%2F877999&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228614899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7PRGmQqsXO0GMCM2v8CoYGtPoRlsOiEC%2BFk1YEmO9fY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fpagina%2Fpodcasts-en-audioberichten%2F877999&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228614899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7PRGmQqsXO0GMCM2v8CoYGtPoRlsOiEC%2BFk1YEmO9fY%3D&reserved=0


 

profiteren van reguliere hulpverlening. Vanuit een multidisciplinair team wordt hulp geboden aan 

jongeren op alle levensgebieden: psychiatrische zorg, praktische hulp, maatschappelijk 

ondersteuning, hulp bij verslaving, bij wonen en financiën, en wat verder nodig is. Dit gebeurt 

daar waar jongeren zich bevinden (thuis, op school, in de stad…). 

 

Wanneer komt een jongere in aanmerking voor zorg vanuit het JOT? 

 Leeftijd van 12 t/m 23 jaar; 

 Het reguliere aanbod voldoet niet of sluit onvoldoende aan; de jongere is zorgmijdend 

(komt niet bij de GGZ binnen en/of de continuïteit van de hulpverlening is onvoldoende); 

 Er is sprake van een psychiatrische stoornis zoals opgenomen in de DSM of een sterk 

vermoeden daarvan, waarbij de verwachting is dat deze langdurig aanwezig zal zijn; 

 Ernstige sociaal-emotionele dan wel gedragsproblemen (incl. middelenmisbruik) kunnen 

tevens een indicatie zijn voor het JOT; 

 Er is sprake van uitval op meerdere levensgebieden: wonen, school, werken, sociale 

contacten, seksuele relaties, zelfverzorging, zingeving, financiën; 

 Verblijfsplek/postadres binnen regio Leiden (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp) of Duin-en 

Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en 

Warmond). 

  

Wil je overleggen of meer weten over het JOT? Bel 06 25540049 en je krijgt een van de 

medewerkers van het JOT aan de lijn (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur). 

Meer informatie is te vinden op de vernieuwde website: www.jotleiden.nl 

   

 

  

   

 

 

 

 

Naast repressief ook een preventief Halt 

In sommige gevallen vertoont een jongere grensoverschrijdend 

gedrag, maar is dit niet strafbaar. Om escalatie van dit gedrag te 

voorkomen, kan een gemeente of een school Halt inschakelen om een 

Halt-interventie preventief uit te voeren. Een vroegtijdige aanpak kan 

voorkomen dat jongeren in het strafrecht belanden. Denk hierbij aan 

een spreekuur op scholen. Jongeren krijgen hierin een interventie aangeboden om 

grensoverschrijdend gedrag, maar ook schoolverzuim en –uitval te voorkomen. Daarnaast geeft 

Halt ook voorlichtingen op scholen inclusief ouderbijeenkomsten om te voorkomen dat jongeren 

grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen. Onderwerpen waar wij les over geven zijn: overlast 

rond de jaarwisseling, groepsdruk, online veiligheid, sexting, jeugdcriminaliteit en veilig publieke 

taak. Vanaf 2021 geven wij ook de voorlichting online fraude & cybercriminaliteit en is er een 

voorlichting in ontwikkeling over wapens en geweld.   

Voor meer informatie kan je kijken op de website www.halt.nl of stel je vraag aan 

haltmedewerker Anique van der Klaauw via 0639084287 of per mail a.vander.klaauw@halt.nl. 

   

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjotleiden.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228614899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gu2%2BDu9vIrWWlkr6mUt0VfI%2FfIDMpekfKTGJhWtTnFA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.halt.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228624895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7EhVmVeiUMVUEeGwll9nZ8i04zyKSecq4DBNE%2ByY6Uc%3D&reserved=0
mailto:a.vander.klaauw@halt.nl


  

   

 

 

 

 

Mooi cadeau voor onder de 

boom: meedoen met sport 

en cultuur! 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de 

contributie of het lesgeld van kinderen (tot 18 

jaar) waar thuis tijdelijk of langdurig weinig geld 

is, zodat ook zij mee kunnen doen. Wanneer er 

schulden zijn, een gezin moet rondkomen van een uitkering of u als gevolg van de Coronacrisis 

geldzorgen heeft: het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan helpen! 

 

Wilt u een aanvraag doen? Neem contact op met Irene Hoogendam (ihoogendam@ggdhm.nl), 

dan dienen wij de aanvraag in en kunnen de kinderen binnen 3 weken van sport of cultuur 

genieten! 

Wilt u meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Kijk op de website 

www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuidholland . 

   

 

  

   

 

 

 

 

HHT-regeling voor 

mantelzorgers in 2021 

De gemeenten Hillegom en Lisse hebben onlangs 

besloten dat de HHT-regeling in 2021 van kracht 

blijft, weliswaar in aangepaste vorm. De regeling 

voor 2021 is bedoeld als korte adempauze voor 

mantelzorgers. Er worden in 2021 voor 

huishoudelijke hulp en gezelschap aan huis toekenningen afgegeven voor maximaal een half 

jaar ondersteuning. Ook bij alle andere vormen van ondersteuning (maatwerk) zal het gaan om 

het creëren van een kortdurende adempauze voor de mantelzorger. Voor het aanvragen van 

structurele ondersteuning blijft onder andere de Wmo van de gemeente Hillegom en Lisse één 

van de aangewezen routes. 

Wat betekent dit voor mantelzorgers? 

Mantelzorgers die in Hillegom of Lisse wonen en behoefte hebben aan tijdelijke extra hulp, 

kunnen ook in 2021 gebruikmaken van de regeling. Zij kunnen hiervoor een HHT-

(herhaal)aanvraag bij WelzijnsKompas indienen. Dit kan via het digitale aanvraagformulier op 

https://welzijnskompas.nl, of door een papieren aanvraagformulier op te halen bij 

WelzijnsKompas binnen de openingstijden van de receptie.  

   

 

  

   

 

mailto:ihoogendam@ggdhm.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjeugdfondssportencultuur.nl%2Ffondsen%2Fzuid-holland%2F&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228624895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bJ6q7hecLQ9RFjtjSOlEUCAaqrb7Wfu1r6JIB%2FqKP8E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwelzijnskompas.nl%2Fhht-regeling-voor-mantelzorgers-in-2021%2F&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228634886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j4ks7q%2F%2Fb3V0sbm4k0X6A7W2gxu0EwfdRT5JGtIypNA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwelzijnskompas.nl%2Fhht-regeling-voor-mantelzorgers-in-2021%2F&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228634886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j4ks7q%2F%2Fb3V0sbm4k0X6A7W2gxu0EwfdRT5JGtIypNA%3D&reserved=0


 

 

 

Integrale Toegang in de Duin - en 

Bollenstreek 

Graag maken wij van deze nieuwsbrief gebruik om van ons te 

laten horen. En 'ons' is de stichting in oprichting voor de 

Integrale Toegang in de Bollenstreek. De vier gemeenten in 

de Bollenstreek (Hillegom, Lisse en Teylingen en Noordwijk) 

hebben de stichting in oprichting de opdracht gegeven om de 

integrale toegang vorm te geven. In de afgelopen tijd is vooral 

veel gesproken over de inhoud van de opdracht en de 

(juridische) vorm van de opdrachtnemer: een stichting dus. 

De partners achter deze stichting in oprichting zijn: MEE ZHN, Kwadraad en de coöperatie 

Jeugd en Gezinsteams. Verder vindt er een nauwe samenwerking plaats met de ISD 

Bollenstreek (ook lid van het projectteam). Tot slot spreken wij in deze fase ook met de directies 

van de Welzijnsinstellingen. De stichting krijgt straks een eigen onafhankelijk bestuur. Met  het 

CJG zijn aparte overleggen hoe we het beste kunnen samenwerken.  

  

Het gaat te ver om in deze CJG nieuwsbrief het hele proces van de Integrale Toegang en waar 

we nu staan op te schrijven. Wij willen graag laten weten dat er hard gewerkt wordt om naar 

buiten toe te treden zodat de inwoners en ook de samenwerkingspartners op de hoogte worden 

gebracht van de Integrale Toegang. Wij werken aan een website waarop actuele informatie te 

vinden is over de voortgang en zijn ook druk in de weer om een eigen nieuwsbrief op te zetten 

zodat jullie als samenwerkingspartners ook vroegtijdig geïnformeerd worden.  

  

Het doel van de Integrale Toegang 

De bedoeling is dat de inwoners op één plek terecht kunnen met al hun vragen. Dat wil zeggen 

dat de inwoners ongeacht welke vraag ze hebben: straks per gemeentekern één 

telefoonnummer kunnen bellen - 1 website kunnen bezoeken -  1 mailadres kunnen mailen 

en  (minimaal) 1 locatie per gemeentekern kunnen binnenlopen tijdens de bekend gemaakte 

inloopmomenten en op afspraak. De vraag van de inwoner wordt -waar dat nodig is – integraal 

opgepakt zodat er sprake is van een integrale benadering van een hulpvraag. Dit alles in nauwe 

samenwerking met o.a. het CJG. 

  

De naam voor de Integrale Toegang  - en dus de nieuwe naam van deze stichting 

is: Voorieder1. Houd deze naam dus goed in de gaten! 

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen jullie bellen of mailen met de projectleider: Jeannine 

Paauw via 06-26864001 of mailen naar: jeanninepaauw@ziggo.nl.  
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Kind Centraal: 6 challenges om 

kinderen te betrekken bij hulp 

Het lijkt zo logisch. Om bij vermoedens van 

kindermishandeling ook de kinderen zelf te betrekken. 

Natuurlijk doe je dat. Toch blijkt dit in de praktijk makkelijker 

gezegd dan gedaan. Wat zeg je dan tegen het kind? En 

waarom ervaren kinderen zelf vaak dat ze helemaal niet betrokken worden? Met de 6 

challenges van Kind Centraal test en leer je hoe jij kinderen zelf betrekt als je het idee hebt dat 

kinderen thuis niet veilig zijn. Klik hier voor meer informatie over Kind Centraal.  

   

 

   

   

 

  

   

 

 

 

 

Voor veel ouders is balans in 

opvoeden nog zoek 

Door de coronacrisis hebben veel ouders nog steeds meer 

moeite met opvoeden dan normaal, ondanks de versoepeling 

van deze zomer. Dat blijkt uit de 2e peiling met de 

Balansmeter van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid 

(NCJ).  

   

 

  

   

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjgprof.nl%2Fshownews.asp%3Fnws_id%3D5410&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228644885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YgnQdf%2FO9cCwnz%2BReWR43ZoWIAdQroNwZ1tE0Vw6YP0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjgprof.nl%2Fshownews.asp%3Fnws_id%3D5409&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228654880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FXESH7ZdJJ6wHBrvoGDyp3k%2Fsuwinfs9Wh6lFKDq4ac%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjgprof.nl%2Fshownews.asp%3Fnws_id%3D5409&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228654880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FXESH7ZdJJ6wHBrvoGDyp3k%2Fsuwinfs9Wh6lFKDq4ac%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzzpD26_Zbjo&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228644885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Y5SWYGldW55fPTAkvoFT8OrDK2B%2BgTFekAhifnaKLdg%3D&reserved=0


 

 

 

App ondersteunt professionals bij 

complexe scheidingssituaties 

Het Expertisecentrum William Schrikker heeft de app Aanpak 

bij Complexe Scheidingen gelanceerd. De app is ontwikkeld 

voor iedereen die ouders en/of kinderen in een 

echtscheidingssituatie ondersteunt.  

   

 

  

   

 

 

 

 

Kinderen maken zich zorgen over 

coronavirus 

Ruim 80% van de kinderen tussen 9 en 12 jaar maakt zich 

zorgen over het coronavirus. Ze zijn vooral bang dat hun 

ouders of opa of oma besmet raken. Dat blijkt uit een 

onderzoek in opdracht van van het NOS Jeugdjournaal. 

Klik hier voor meer informatie over 'kinderen maken zich zorgen over het coronavirus'.  

   

 

  

   

 

 

 

 

COVID19 kindcheck brengt 

kwetsbare kinderen eerder in beeld 

Niet het coronavirus zelf, maar de strijd ertegen treft kinderen 

hard. Een deel van de schade is te voorkomen als er meer 

rekening wordt gehouden met de belangen van het kind, 

stellen kinder- en jeugdartsen en psychologen uit 

Leeuwarden, Maastricht, Amsterdam en Rotterdam. Zij namen het initiatief tot het opstellen van 

de COVID-19 kindcheck. Hiermee komen (kwetsbare) kinderen met lichamelijke en psychische 

problemen eerder in beeld en kan de juiste ondersteuning ingezet worden. Lees meer. 

   

 

  

   

 

 

 

 

Blog: Grotemensenverdriet 

In ieders leven zijn er gebeurtenissen waartegen je je kind wil 

beschermen. Zoals een scheiding, een overlijden of een ziekte. Helaas 

lukt het niet altijd om deze gebeurtenissen buiten het zicht van je kind 

te houden. Klik hier om dit blog verder te lezen. 
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Volg ons ook op:  
 

Facebook 

                                                                  Online 

   

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcjghillegom&data=04%7C01%7Cm.spaargaren%40hltsamen.nl%7Cf03a8b152f39498c0ad608d89c1fb11d%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637431007228684866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8WLUgE6SdQb6ynODAUofAGqG76yC14RrObLa9VtWej0%3D&reserved=0
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