
OPTIE 1

Centrum Jeugd en Gezin 

Veldhoven

Bij relatief lichte, preventieve, 
kortdurende ondersteuning voor ouders 
en jeugd

cjg@veldhoven.nl

tel: 040 258 41 13

• Voor grote en kleine vragen over 
opvoeden en opgroeien .

• Jeugd van 0-23.

• CJG zoekt naar de best passende 
ondersteuning uit het netwerk.

• Bestaat uit: Lumens, MEE, Cordaad, 
Zuidzorg, GGD.

• Novadic-Kentron; geen formele 
partner van het CJG, wel een 
belangrijke ondersteuningspartner.

OPTIE 2

Klantmanagers Jeugd

Bij enkelvoudige, complexe en of 
meervoudige problematiek bij de 
jeugdige en het gezin/verzorger

jeugd@veldhoven.nl

tel: 14 040

• Kunnen verwijzen naar generalisten 
en specialisten.

• Kunnen ouders ondersteunen in hun 
hulpvraag.

• Kunnen indicaties stellen.

• Kennen de zorgaanbieders en hun 
producten.

• Kennen de weg binnen de 
gemeente.

Toegang tot jeugdhulp  
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LUMENS (Maatschappelijk werk)         www.lumenswerkt.nl 

Verantwoordelijk voor diverse vormen van maatschappelijk werk. Binnen de onderdelen m.b.t. jeugd voert 

Lumens gesprekken met zowel kinderen als hun ouders, afhankelijk van het vraagstuk. Vragen kunnen er zijn 

rondom opvoeden, zoals: sociale vaardigheden, weerbaarheid, pesten en echtscheiding. 

MEE               www.meedemeentgroep.nl   

Bieden cliëntondersteuning (informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden gericht 

op versterken van zelfredzaamheid en participatie) voor zowel volwassenen als jeugdigen met een 

(vermoeden van een) beperking (o.a. verstandelijke beperking, autisme, chronische zieken. 

CORDAAD (welzijnswerk)                    www.cordaadwelzijn.nl  

In Veldhoven o.a. verantwoordelijk voor opbouwwerk, jongerenwerk en vluchtelingenwerk. Wanneer er een 

hulpverleningsvraag is leidt jongerenwerk toe naar andere organisaties. 

ZUIDZORG                    www.zuidzorg.nl  

Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar. O.a. consultatiebureau, huisbezoeken en vaccinaties. 

Naast het wettelijke takenpakket heeft ZuidZorg binnen Veldhoven de mogelijkheid om extra inzet te doen 

bij gezinnen waar intensievere ondersteuning gewenst is. 

GGD                        www.ggdbzo.nl  

Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 4-19 jaar. Naast wettelijke takenpakket heeft GGD binnen 

Veldhoven de mogelijkheid om extra inzet te doen bij gezinnen waar intensievere ondersteuning gewenst is. 

NOVADIC-KENTRON (verslavingszorg)                www.novadic-kentron.nl  

Preventie en behandeling bij diverse vormen van (dreigende) verslaving.  


