Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Etten-Leur & Zundert
Voor wie is het bedoeld?
Alle (aanstaande) ouders en/of jeugdigen (tot 18 jaar) woonachtig in de Gemeente EttenLeur of Zundert (Rijsbergen, Klein Zundert, Achtmaal en Wernhout) kunnen, met kleine en
grote vragen over opvoeden en opgroeien, terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in
Etten-Leur en Zundert.

Omschrijving
Het centrum voor Jeugd en Gezin in Etten-Leur en Zundert biedt:
-

Informatie en advies
Onze website biedt goede en gevalideerde opvoedinformatie & boekentips. Er zijn
wel 2500 items!
Soms ben je geholpen met een gericht advies! Wij denken graag met je mee.
Een advies krijgen van een andere ouder? Dat kan ook, bezoek het forum van
Ouders Online, ook te vinden op onze website.

-

Cursus en Training
Wij hebben een mooi aanbod van gratis trainingen voor kinderen en jongeren. En ook
voor ouders zelf is er aanbod. Lees meer op onze website.

-

Kortdurende Opvoedhulp
Locatieprofessionals van het CJG werken onder meer met de methode Triple P. Drie
keer de P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Je gaat als ouder zelf actief
aan de slag. In vier gesprekken heb je al resultaat. Lees meer op onze website.

-

Jeugdhulp
Duurt een probleem al langer? Of zijn er meerdere problemen naast elkaar? Is een
cursus, training of lichte hulp niet voldoende? Ook dan kun je bij ons terecht! De
jeugdprofessionals van het CJG helpen je graag. Lees meer op onze website.

Bij Zorg
Ouders
Ben je een ouder en maak je je zorgen over de ontwikkeling van jouw kind, laat het ons
weten. Wij kijken graag met je mee.
Bij zorg
Maak je je zorgen over andere kinderen, bijvoorbeeld buurkinderen, buurtkinderen of
kinderen van vrienden en familie, tip de ouders dat zij hulp kunnen krijgen bij ons. Wij
denken graag met je mee hoe je dit kunt aanpakken. Wij kunnen helaas niet op basis van
jouw zorgen aan de slag, maar komen alleen in actie als de betrokken ouders zelf hulp
vragen.
Veilig Thuis West-Brabant West
Heb je grote zorgen over je eigen of andere kinderen? Heb je bijvoorbeeld vermoedens van
seksueel misbruik, verwaarlozing of kindermishandeling? Of speelt er huiselijk
geweld? Veilig Thuis denkt graag met je mee. Neem gerust contact op en bel 0800-2000. 24
uur per dag, 7 dagen per week bereikbaarheid.
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Bereikbaarheid CJG
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 12.00
Ouders, jongeren en professionals kunnen rechtstreeks bellen naar het telefoonnummer 076
5040159 met vragen. Ben je op zoek naar een training? Wil je je aanmelden voor hulp? Ben
je verwezen door jouw huisarts of jouw school? Een jeugdprofessional neemt de telefoon
aan en helpt jou graag.
Bij drukte
Soms is het druk aan de telefoon. Juist omdat we begrijpen dat het niet altijd meevalt voor
ouders of een jongere om de eerste stap naar ons te zetten. Graag nemen we daarom
voor iedereen de tijd.
Duurt het wachten jou te lang, mail ons dan gerust op info@cjgelzu.nl en vraag ons om
jou terug te bellen. En weet... direct jouw vraag stellen via de mail kan natuurlijk ook! Een
antwoord volgt dan meestal al de volgende dag.
Bereikbaar op werkdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur.
In de middagen zijn wij voor ouders en jongeren alleen bereikbaar als er sprake is van crisis
of acute nood. Spreek een bericht in op onze voicemail en je wordt binnen 60 minuten terug
gebeld.
Voor professionals van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en huisartsen zijn
wij wel bereikbaar voor intercollegiaal overleg. Spreek een bericht in en wij bellen terug.
Buiten kantoortijden, in het weekend en op feestdagen
Spoedeisende Jeugdzorg is in geval van crisis en acute nood bereikbaar op het
telefoonnummer 088 - 0666 999.

Locatie CJG Etten-Leur
Inloopspreekuur:
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:
Bezoekadres:

09.00 – 10.00 uur en 13.00 – 14.00 uur
09.00 – 10.00 uur en 13.00 – 14.00 uur
09.00 – 10.00 uur en 13.00 – 14.00 uur
Gezondheidscentrum ‘Kerkwerve’
Kerkwerve 58
4873 CJ Etten-Leur
(melden bij receptie of CJG ruimte)

Locatie CJG Zundert
Inloopspreekuur:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Bezoekadres:

09.00 - 10.00 uur
09.00 – 10.00 uur
13.00 - 14.00 uur
Gezondheidscentrum ‘De Welborg’
Welborg 14
4881 CZ Zundert
(melden bij kamer CJG)
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Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl folder ja
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
www.nationalehulpgids.nl folder ja

leverancier:
CJG
Postadres:
Telefoon:
Email:
Internet:
Folder beschikbaar:

Kerkwerve 58
4873 CJ Etten-Leur
076-5040159
info@cjgelzu.nl
www.cjgetten-leur.nl
ja
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