Bereikbaarheid CJG

Het CJG is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur
(Mochten wij niet direct in staat zijn de telefoon op te nemen, spreek dan een voice
mail in. U wordt binnen 24 uur terug gebeld).
Telefoon:
E-mail:
Site:

0317-617072
info@cjgrhenen.nl
www.cjgrhenen.nl

Bezoek

Heeft u vragen over opgroeien of opvoeden, dan kunt u langs komen op het CJG op:
CJG Elst
Op locatie in de scholen en de kinderopvang in het Bestegoed, Tabaksweg 22 in Elst
(zie voor overzicht data en exacte locaties: www.cjgrhenen.nl).
Maandag:		 08.15-10.30 uur
CJG Rhenen
Nieuwe Veenendaalseweg 51 A, 3911 ME Rhenen
Dinsdag:		
Woensdag:		
Donderdag:		
Vrijdag:		

08.30 - 11.30 uur in CJG Rhenen
18.00 - 20.00 uur in het gemeentehuis Rhenen / RPB
13.30 - 16.00 uur in CJG Rhenen
13.00 - 16.00 uur in CJG Rhenen

24 uur bereikbaarheid bij crisis/spoedeisende zorg
Bij spoedeisende zorg en crisissituaties:
Meld en Crisis Punt telefoonnummer: 0900 - 400 5555

Bij spoedeisende zorg in gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld:
Veilig thuis telefoonnummer: 0800 - 2000
Veilig thuis e-mail: info@veiligthuis.com

Krijg antwoord op al je vragen

Tienermoeder

Verliefd

Drugs

Op kamers

Ik ben zwanger en weet niet wat
ik moet doen. Hoe kan ik dit thuis
bespreekbaar maken?

De gemeente Rhenen is per 01-01-2015 verantwoordelijk voor alle taken op het gebied
van Jeugdzorg. Heb je vragen, dan kun je bij het CJG terecht.

Mijn vriendin rookt wiet. Is het echt
zo schadelijk voor je? Mijn vriendin
zegt dat ze er rustig van wordt en
dat het helemaal geen kwaad kan.

Voor vragen over opvoeden en opgroeien

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Rhenen is er voor jou. Als jongere kun je in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht voor antwoord op jouw vragen. Daarnaast is het
CJG de plek om informatie en advies te krijgen. Je kunt denken aan onderwerpen die jou
interesseren. En waarover je vragen hebt die je niet zo snel aan iemand anders wilt stellen
in jouw directe omgeving.

Pesten

Ik word gepest op school. Ik ben
daar erg verdrietig over, mijn ouders willen alleen maar op school
daarover praten. Ik wil dat niet
want dan wordt het erger. Hoe kan
ik sterker worden en voor mezelf
opkomen?

Alcohol

Ik wil graag alcohol drinken en ga
daar goed mee om. Ik weet dat
teveel alcohol schade toe brengt,
maar mag van mijn ouders geen
alcohol drinken. Hoe kan ik mijn
ouders ervan overtuigen dat ik er
netjes mee om ga?

Huiswerk

Ik heb heel erg veel huiswerk en
kan maar moeilijk alles afkrijgen.
Hoe kan ik toch voor elkaar krijgen
dat mijn huiswerk af is en genoeg
tijd over houd voor mijn vrienden/
vriendinnen?

Verkering

Ik maak me zorgen over mijn vriendin. Ze heeft een vriendje die haar
helemaal inpalmt, maar ik vertrouw
hem niet. Hoe kan ik haar vertellen
over “foute vriendjes”, zonder dat
ze mij iets gaat verwijten.

Ik heb een vriendje/vriendinnetje
maar mijn ouders vinden hem/haar
maar niks. Ik kan zelf mijn keuzes
maken, hoe kan ik daarvan mijn
ouders overtuigen?

Ik wil graag op kamers als ik na
de zomer ga studeren in Utrecht.
Mijn moeder vindt mij daarvoor te
jong en vindt dat ik met de trein
moet gaan. Hoe kan ik zorgen dat
mijn moeder daar anders over gaat
denken?

Een steuntje in de rug voor elke jongere

Zit je wel eens met je handen in het haar? Alle jongeren hebben wel eens een vraag waar
je mee rondloopt. Soms is het dan fijn met iemand anders te praten.

Voor kleine en grote vragen

De medewerkers van het CJG Rhenen helpen je graag. Als ze denken dat je beter geholpen kunt worden door iemand anders, dan kunnen ze je met die persoon in contact
brengen. Zodat je de hulp en steun krijgt die je nodig hebt als jij dat wilt!

Registratie

CJG heeft vanaf 1 januari 2015 een eigen registratiesysteem. Het kan zijn dat je gezin ook
wordt ingeschreven bij de organisatie van waaruit de jeugdhulpverlener voor het CJG
werkt. Vanaf dat moment zijn de bij die geldende procedures rond privacy, klachtenregeling en crisisdienst van kracht. De jeugdhulpverlener zal je hierover informeren.
Inhoudelijke informatie aan derden, bijv. de huisarts of de school, wordt in principe alleen
verstrekt als jij als ouder/verzorger/jongere hierover bent geïnformeerd. Je kunt altijd
bezwaar aantekenen.

