
Voor al uw vragen over
opvoeden en opgroeien

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: 0317-617072
E-mail: info@cjgrhenen.nl
Site: 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:  08.30 - 11.30 uur in CJG Rhenen
Woensdag:  18.00 - 20.00 uur in het gemeentehuis Rhenen / RPB
Donderdag:  13.30 - 16.00 uur in CJG Rhenen
Vrijdag:  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



Aanstaande moeder
Ik ben zwanger en wil na 
de bevalling snel weer aan 
het werk. Maar ik wil wel 
zo lang mogelijk borstvoe-
ding geven. Hoe kan ik dit 
bespreekbaar maken op 
mijn werk?

Gepest
Mijn dochter van tien komt 
vaak terneergeslagen thuis 
uit school. Ze wil niet zeg-
gen wat haar mankeert. 
Nu hoorde ik van een 
andere moeder dat mijn 
dochter op school wordt 
gepest. Hoe kan ik haar 
het beste helpen?

Zindelijk
Mijn zoontje van zes plast 
nog in zijn bed. Hij wil 
graag bij een vriendje 
logeren, maar hij wil dan 
geen luier dragen, want 
hij schaamt zich ervoor. 
Hoe kan ik hem helpen om 
zindelijk te worden?

Eigen wereld
Is het normaal dat een 
kind van zeven altijd alleen 
wil spelen? Mijn dochter 
neemt nooit vriendinnetjes 
mee naar huis en speelt 
ook nooit bij iemand 
anders. Ze lijkt volledig in 
haar eigen wereldje op te 
gaan.

Nieuwe partner
Ik heb moeite met de ma-
nier waarop mijn nieuwe 
vriend mijn kinderen 
terechtwijst. Hij bedoelt 
het goed, maar hij ziet 
alleen de dingen die ze 
in zijn ogen ‘fout’ doen. 
Ik voel dat ik tussen twee 
vuren sta.

De gemeente Rhenen is per 01-01-2015 verant-
woordelijk voor alle taken op het gebied van 
Jeugdzorg. Heeft u vragen, dan kunt u bij het CJG 
terecht.

Voor vragen over opvoeden en
opgroeien
Het Centrum voor Jeugd en Gezin vormt in de 
gemeente Rhenen de voordeur naar hulp en 
ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden 
van kinderen. Als ouder/verzorger kunt u in het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht voor 
antwoord op uw vragen en voor ondersteuning bij 
de opvoeding. Ook voor jongeren is het CJG de 
plek om informatie en advies te krijgen.

Een steuntje in de rug voor elke ouder
Zit u wel eens met uw handen in het haar? Opvoe-
den is soms een hele klus. Alle ouders hebben wel 
eens een vraag over het opgroeien en het opvoe-
den van hun kind. Ook al gaat het vaak vanzelf, 
toch twijfelt u vast wel eens over de ontwikkeling 
van uw kind.

Voor kleine en grote vragen
De medewerkers van het CJG Rhenen helpen u 
graag met informatie of advies. Als ze denken dat 
u beter geholpen kunt worden door een deskun-
dige, dan kunnen ze u met die persoon in contact 
brengen. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft.

Voor hulp en ondersteuning
Heeft u hulp of ondersteuning nodig bij de opvoeding, dan bent u welkom bij de mede-
werkers van het CJG. Zij bekijken samen met u welke hulp voor uw situatie het beste is. Ze 
werken nauw samen met alle organisaties die hulp bieden aan gezinnen. En zij zorgen dat 
u de juiste hulp krijgt. Zodat genieten van uw kind weer voorop staat.

Wat kunt u verwachten?
In het CJG Rhenen vindt u de vertrouwde zorg van de verloskundigen, het consultatiebu-
reau, de jeugdgezondheidzorg en  het maatschappelijk werk. Het CJG werkt nauw samen 
met alle lokale professionals. Op alle vragen kunt u een antwoord of advies verwachten 
van één van onze medewerkers.

Daarnaast biedt het CJG:
•   Informatie en voorlichting over gezondheid,  ontwikkeling, opvoeding en omgang met
 kinderen, pubers en jongeren (van 0 tot 18 jaar)
• Adviesgesprekken
• Informatieavonden voor ouders
• Opvoedingsondersteuning en zorg.

Registratie
CJG heeft vanaf 1 januari 2015 een eigen registratiesysteem. Het kan zijn dat uw gezin 
ook wordt ingeschreven bij de organisatie van waaruit uw jeugdhulpverlener voor het CJG 
werkt. Vanaf dat moment zijn de bij die geldende procedures rond privacy, klachtenrege-
ling en crisisdienst van kracht. Uw jeugdhulpverlener zal u hierover informeren.

Inhoudelijke informatie aan derden, bijv. de huisarts of de school, wordt in principe al-
leen verstrekt als u als ouder/verzorger/jongere hierover bent geïnformeerd. U kunt altijd 
bezwaar aantekenen.


