Van school maatschappelijk werk naar BASISTEAM JEUGD EN GEZIN (BJG)
Wie zijn we? Wat doen we en waar kunt u ons vinden?
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg.
De gemeenten in uw regio willen deze zorg uit laten voeren door een vast team van jeugdzorg
werkers. Dit team wordt basisteam jeugd en gezin (BJG) genoemd.
Het BJG bestaat uit jeugdzorg werkers die veel ervaring hebben met: opvoeden en opgroeien,
verstandelijke en lichamelijke beperkingen, psychische problematiek, lichamelijk en emotionele
gezondheid, (school)maatschappelijk werk en veiligheid.
De mensen van het basisteam kunnen ondersteuning en begeleiding bieden aan kinderen/jongeren
van 0 tot 23 jaar en hun ouders. Daarbij kijken zij altijd naar het hele gezin. Als het nodig is wordt er
hulp geboden aan meerdere gezinsleden. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met het gezin zelf. Als er
al hulpverleners in het gezin komen, werken we daar ook mee samen.
Ook zal er met u gekeken worden of iemand in uw eigen omgeving extra steun/hulp kan geven.
Als hulp door het basisteam niet genoeg is, dan kunnen de medewerkers van het basisteam u ook
doorverwijzen naar specialistische hulp.
Het is belangrijk dat mensen het BJG goed kunnen vinden. Daarom is er bv. ook voor gekozen om
samen te werken met scholen. Voorheen hadden scholen een schoolmaatschappelijk werker. Dat
bestaat niet meer. In plaats daarvan heeft iedere basisschool en school voor voortgezet onderwijs nu
een vaste basisteam medewerker. Op uw school is dat: Martine de Haas
Deze medewerker heeft regelmatig overleg met school en kan benaderd worden als school of
ouders vragen hebben of denken dat er misschien hulp nodig is. Vaak starten we dan met een
gezamenlijk gesprek op school en daarna kijken we wat er verder nodig is.
Als u zelf een vraag heeft voor het BJG dan kunt u ook met het centrum voor jeugd en gezin bellen of
mailen. Zij zijn onze “voordeur”. Tel: 0800-2540000 of info@cjggeeftantwoord.nl

