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Inleiding
Kinderen opvoeden is een mooie taak die vaak veel 
voldoening geeft. Opvoeden is echter niet altijd gemakkelijk. 
Op verschillende momenten in het leven van uw 
kind(eren) kunt u voor vragen komen te staan. Vragen of 
problemen waar u zelf geen weg mee weet. Dit kunnen 
opvoedingsvragen zijn, al dan niet complex. Ook kunnen er 
vragen leven over het (spel)gedrag van uw kind, de omgang 
met broertjes en/of zusjes  enz. Daarnaast kunt u te maken 
hebben met bijzondere gezinsomstandigheden. U heeft dan 
behoefte aan ondersteuning om hier op een goede manier 
mee om te kunnen gaan of om dit gedrag te veranderen. 
Deze (opvoedings)ondersteuning, passend bij de identiteit 
van uw gezin, is beschikbaar. In deze folder leggen we dit uit. 

Door wie wordt ondersteuning geboden?
De gemeente Barneveld is enkele jaren geleden gestart met 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Het CJG biedt sinds kort de mogelijkheid dat een 
gezinshulpverlener hulp aan huis verleent. U kunt dan 
denken aan ondersteunende gesprekken, observaties enz. 
Deze diensten zijn beschikbaar onder de naam CJG@
home. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van het 
gezin (wat gaat goed en wat kunt u zelf) en het inzetten 
van uw sociale netwerk. CJG@home is een initiatief 
van de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel.  
CJG@home is een samenwerkingsverband waarin 
de volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Elan 
Barneveld (voorheen HdS-Hulpverlening), Eleos, Ds. G.H. 
Kerstencentrum, MD Veluwe, Icare Thuisbegeleiding, 
Vitras CMD, Lindenhout,Trajectum, LSG Rentray, Bureau 
Jeugdzorg, MEE Veluwe en Stichting Breder. CJG@home 
loopt vooruit op het nieuwe beleid van de overheid. Dit 
beleid houdt in dat vanaf 1 januari 2015 alle gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg binnen de eigen 
gemeente. Omdat dit in 2015 pas officieel beleid is, wordt 
het initiatief van deze gemeenten en de genoemde scholen 
een proefproject genoemd.

Samen sterk





Wat moet u doen als er ondersteuning nodig is? 
Een aanvraag voor  ondersteuning  kan door de ouder(s) of verzorger(s) direct bij CJG@home worden ingediend. In deze 
folder vindt u hiervoor de link naar het aanmeldformulier, het mailadres en telefoonnummers. De organisatie die bij uw 
gezin betrokken wordt, zal altijd de geldende procedures rondom privacy, klachtenregeling en de regels voor crisisdienst 
hanteren. Indien u dit wenst, kan de aanvraag ook via de school verlopen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon van de school. Deze contactpersoon vult dan samen met u het aanmeldformulier in.

Welke rol hebben de scholen? 
Als reformatorische scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel steunen 
en/of initiëren we de hulp die geboden wordt vanuit het CJG@home. Deze scholen zijn: de Eben-Haëzerschool, de Ds. J. 
Fraanjeschool De Burcht, de Ds. J. Fraanjeschool De Vesting (allen in Barneveld), de Rehobothschool in Kootwijkerbroek, 
De Wittenbergschool in Scherpenzeel en het Van Lodenstein College in Barneveld. 
Over de zorg die vanuit de school wordt gesignaleerd, is er altijd optimale communicatie met de ouder(s) en / of 
verzorger(s) van het kind. Om hier als gezin en school te kunnen samenwerken, hebben alle betrokken scholen 
een ondersteuningsteam (OT) of zorgadviesteam (ZAT). In dit team participeren een leidinggevende, de leraar of 
meerdere leraren en de interne begeleider of zorgcoördinator die betrokken zijn bij een hulpvraag. Daarnaast zijn er 
verschillende disciplines op afroep beschikbaar, zoals bijvoorbeeld een schoolarts, orthopedagoog, logopedist of een 
schoolmaatschappelijk werker.



Wat gebeurt er na de aanmelding?
Wanneer uw aanmelding binnen is bij 
het CJG@home, wordt deze vervolgens 
beoordeeld door een kernteam. Er wordt 
beslist of de nodige ondersteuning 
wordt toegekend en wat de aard van de 
ondersteuning is. Nadrukkelijk wordt er ook 
gekeken naar de achtergrond en identiteit 
van het gezin. Die zorgtoewijzing gebeurt in 
nauw overleg met de aanvrager. Het CJG@
home hecht waarde aan de keuzevrijheid van 
de ouders. Een belangrijk gegeven is dat de 
hulp al binnen 7 tot 10 werkdagen op gang 
kan komen. Het kan ook zijn dat een aanvraag 
niet wordt toegekend. Er kan dan lichtere hulp 
worden ingeschakeld of het eigen netwerk kan 
worden ingezet om hulp te bieden. Bij ernstige 
problematiek wordt doorverwezen naar 
Bureau Jeugdzorg.

Wat zijn de kosten? 
CJG@home heeft een budget voor het bekostigen van de 
hier beschreven ondersteuning. Zouden er door bepaalde 
omstandigheden andere kosten aan verbonden zijn, die niet passen 
binnen het budget van CJG@home, dan wordt samen met de 
ouder(s) of verzorger(s) naar een passende oplossing gezocht. 

Hoe wordt de ondersteuning concreet vorm gegeven? 
Wanneer er ondersteuning is toegekend, legt de gezinshulpverlener 
het eerste contact met het gezin om te werken aan het opbouwen 
van vertrouwen. Hiervoor zijn soms meerdere bezoeken nodig. Pas 
wanneer dit gerealiseerd is, gaat de begeleider met het gezin in 
gesprek over de benodigde ondersteuning.

Voor vragen over deze folder kunt u altijd contact opnemen met het 
CJG@home of met de school waarop uw kind(eren) zitten.

Elke hulpvrager kan in deze opzet 

op korte termijn professionele en 

identiteitsgebonden hulp ontvangen.



Naam Ambitie Adres Contactpersoon

CJG@home Onze ambitie is dat alle kinderen gezond 
en veilig opgroeien, hun ontvangen 
talenten ontwikkelen en naar vermogen 
meedoen.

Barneveld 0342 - 414816
cjgathome@cjgbarneveld.nl
www.cjgbarneveld.nl
Scherpenzeel 033 - 2771331
www.cjg.scherpenzeel.nl

Mw. K. van Triest
k.vantriest@barneveld.nl

Mw. M. Elfrink
cjgathome@scherpenzeel.nl

Ds. J. Fraanjeschool
De Vesting

Voor veilig en verantwoord onderwijs Lijsterstraat 6
3772 AV Barneveld
Postbus 176, 
3770 AD Barneveld
0342 - 400707
devesting@fraanjeschool.nl
www.fraanjeschool.nl

Mw. M. Stufken
mstufken@fraanjeschool.nl

Ds. J. Fraanjeschool
De Burcht

Voor veilig en verantwoord onderwijs Nederwoudseweg 39
3772 TD Barneveld
Postbus 176, 
3770 AD Barneveld
0342 - 422045 
deburcht@fraanjeschool.nl
www.fraanjeschool.nl

Mw. J.A. Muilwijk
jamuilwijk@fraanjeschool.nl

Rehobothschool Ruimte voor ontwikkeling Kosterijweg 25
3774 BG Kootwijkerbroek
0342 - 441556
info@rehobothsch.nl
www.rehobothsch.nl

Mw. J.M. Baan
jmbaan@rehobothsch.nl

Eben-Haëzerschool Toerusting vanuit identiteit en kwaliteit Lijsterstraat 2
3770 AD Barneveld
Postbus 157
3770 AD Barneveld
0342 - 414923 
info@ehb.nu
www.ehb.nu

Mw. H.M. Huisman
huisman@ehb.nu

De Wittenbergschool Ontwikkeling, gefundeerd en naar 
vermogen

Hovenierslaan 17
3925 BW Scherpenzeel
Postbus 58
3925 ZH Scherpenzeel
dw@dewittenbergschool.nl
www.dewittenbergschool.nl

Mw. F. Treur
f.treur@dewittenbergschool.nl

Van Lodenstein College 
Barneveld

Goed voor nu en later! Lunterseweg 94
3770 AE Barneveld
0342 - 404999
secr.vlb@vanlodenstein.nl
www.vanlodenstein.nl

Dhr. M.C. Kroon
kro@vanlodenstein.nl

Adresgegevens





Coördinatoren CJG@home
Barneveld: Mw. K. van Triest
Scherpenzeel: Mw. M. Elfrink

Ds. J. Fraanjeschool
Dhr. A. de Pater
Algemeen directeur

Rehobothschool
Dhr. W.A. Knapen 
Directeur

Eben-Haëzerschool
Dhr. W.J. Kole 
Directeur

De Wittenbergschool
Dhr. A. R. Bronkhorst
Directeur

Van Lodenstein College Barneveld
Dhr. A.H.A. Pas
Locatiemanager


