
 

 

 

 

 

 

   

 

Over het CJG 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ede (CJG) ondersteunt iedereen met vragen over gezond 
opvoeden en opgroeien. Opvoeden is niet altijd makkelijk. Iedere ouder heeft hierover wel eens 
vragen. Bij het CJG werken professionals bij wie je terecht kunt voor informatie, advies, lichte 
hulp of een goede doorverwijzing. De medewerkers van het CJG vind je vooral via de 
peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school van je kind. Daarnaast zijn zij actief in jouw 
wijk. 
 

Voor wie is het CJG? 
Het CJG is er voor kinderen, jongeren tot 23 jaar, (toekomstige) ouders en verzorgers, maar ook 
voor iedereen die werkt met kinderen, jongeren en/of met ouders en verzorgers. 

Hoe werkt het CJG? 
Het CJG gelooft in de kracht en preventieve werking van een wijk waar gezamenlijk vorm wordt 
gegeven aan een omgeving waarin het prettig opvoeden en opgroeien is. Als ouder met een 
vraag sta je er niet alleen voor: het netwerk om je heen ondersteunt wanneer dat nodig is. Dat 
netwerk bestaat uit andere ouders, buurtbewoners maar ook familieleden, leraren en 
sportcoaches. Professionals in de wijken, van bijvoorbeeld het CJG, helpen de inwoners om op 
die manier bij elkaar betrokken te zijn en het met elkaar te redden. Is er tijdelijk extra 
ondersteuning nodig van de professionals dan zijn zij dichtbij en betrokken. 

Het CJG biedt preventie en lichte ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien. Dit is 
vrij toegankelijke hulp, waar geen beschikking of verwijzing voor nodig is. Het CJG heeft op alle 
scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en in de wijken een vindplaatsgericht team.  

Je kunt bij deze teams terecht voor: 
• Informatie en advies; 
• Lichte (pedagogische) hulp en opvoedondersteuning; (1 - 10 gesprekken); 
• Meedenken of samen de juiste weg vinden naar een passende oplossing voor jouw vraag, 

ook bij vragen over relaties en scheiden; 
• Ondersteuning bij het versterken van jouw netwerk en/of het netwerk in de wijk; 
• Vroeghulp Ede; vroegtijdige herkenning van en ondersteuning bij zorgen om jouw kind 

van 0 - 7 jaar; 
• Trainingen, cursussen, themabijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten. 

 

Vragen? 
Heb je vragen van algemene aard dan kan je contact opnemen met het CJG via de mail, telefoon 
of website. Heb je vragen over de CJG medewerker zelf, neem dan contact op met de 
desbetreffende medewerker of met de organisatie waar deze medewerker in dienst is.  
Het CJG is een netwerkorganisatie waarin meerdere organisaties samenwerken om de jeugd en 
hun ouders/opvoeders in Ede goed te kunnen ondersteunen. 
 



 

 

 

 

 

 

  

Ken je onze website al? 
De website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (www.cjgede.nl) is voor jou gevuld met diverse 
informatie over opvoeden en opgroeien. De kwaliteit van deze informatie wordt gewaarborgd 
door landelijk gecertificeerde instellingen zoals Stichting Opvoeden en het Trimbosinstituut. 
Daarnaast vind je er lokaal en landelijk nieuws, wat het CJG Ede allemaal in huis heeft en wie er 
voor het CJG werken. 

 

En ons Activiteitenoverzicht? 
Op de website vind je ook een overzicht van alle cursussen, trainingen en workshops op datum 
gerangschikt. Activiteiten voor jong en oud, voor kinderen/jeugdigen en ouders. Met andere 
woorden; de moeite waard om eens een kijkje te nemen op onze website bij ‘Activiteiten’.  
 
Wij doen ons best de activiteiten zoveel mogelijk af te stemmen op de vragen die je hebt. Mis je 
iets? Klik dan op de knop; ‘De activiteit die ik zoek staat er niet bij’. Je kunt dan jouw vraag op 
een formulier beschrijven en wij onderzoeken of de activiteit ontwikkeld kan worden. 
 

Een voorproefje? 
Om je een idee te geven zie je hieronder een screenshot van onze huidige Activiteitenpagina. Het 
is slechts een klein deel van ons aanbod. Kijk zelf eens rustig rond op onze website. Je kunt daar 
ook meer inhoudelijke informatie vinden. 
 

 


