Het CJG Midden-Drenthe
Hoe werken wij?

Wat is het CJG?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Midden-Drenthe
is een samenwerkingsverband tussen de gemeente
Midden-Drenthe, Welzijnswerk Midden-Drenthe, GGD
Drenthe en SPiNN maatschappelijk werk. Medewerkers
van deze organisaties -ook wel kernpartners genoemdwerken in drie JeugdTeams (Beilen, de Smildes en
Westerbork) samen met ouders aan vragen rondom het
opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren van 023 jaar.
De JeugdTeams
De JeugdTeams bespreken de opvoed- en opgroeivragen
die bij het CJG binnenkomen. Eén van de teamleden
neemt vervolgens contact op met het gezin en legt een
dossier aan op de naam van het kind. Door de nauwe
samenwerking is het voor alle partijen overzichtelijk wie
wat doet binnen een gezin. Ook voor het gezin zelf is het
vaak fijn om één aanspreekpunt te hebben.
Melding Drentse Verwijsindex (DVi)
De DVi is een digitaal systeem waar professionals zich
kenbaar maken als betrokkene bij een kind. Als twee of
meer professionals dit voor dezelfde jeugdige doen,
ontstaat er een match. Dit zorgt voor een betere samenwerking en hulpverlening. Hoewel de verwijsindex van
oorsprong bedoeld is voor jeugdigen waar zorgen over
zijn, maakt het CJG altijd een melding in de DVi wanneer
het JeugdTeam een zorg- of hulpactie uitzet. Zo kunnen
hulpverleners elkaar sneller vinden.

Privacy
Zoals genoemd is het CJG een samenwerkingsverband. Om
de juiste zorg te bepalen voor een kind of gezin, is het
noodzakelijk dat hulpverleners over relevante gegevens
beschikken. Daarvoor is het soms nodig dat de
kernpartners onderling informatie delen. Dit doen zij niet
zomaar; onze medewerkers registreren dan ook zorgvuldig
waarom zij bepaalde informatie delen en met wie.
Uiteraard bespreken zij dit altijd met de betrokkenen.
Voorop staat dat het CJG te allen tijde verantwoord en
professioneel met persoonlijke gegevens omgaat.
Nadere informatie
Heeft u nog vragen over het boven-staande? Dan kunt u
contact opnemen met uw contactpersoon van het CJG.
Klachten
De medewerkers van het CJG doen hun best om samen
met u naar de beste oplossing te zoeken. Heeft u
desondanks een klacht over één van onze medewerkers of
over de gang van zaken? Meld dit dan via:
info@cjgmiddendrenthe.nl

www.cjgmiddendrenthe.nl

