
 

 

Kijkje in de keuken 

 

Hoe ziet een dag van een jeugdprofessional bij het CJG er eigenlijk uit? Iedere dag zijn we vanaf 9.00 

uur telefonisch, via de mail en nu ook weer via inloop bereikbaar voor ouders, verzorgers en 

kinderen uit de gemeente Oss. We staan klaar om mee te denken en te adviseren bij vragen over 

opvoeden en opgroeien.  

Zo neemt een moeder contact met ons op over haar 6 jarig zoontje die onlangs gediagnostiseerd is 

met Autisme. Ze wil graag deelnemen aan de oudercursus Autisme.  

Ook belt een vader die graag weer omgang wil met zijn dochter van 8 jaar oud. Ze hebben een lastige 

scheiding achter de rug en hij geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning in het contact met 

zijn dochter. We melden deze vader aan voor het wijkteam, zodat een collega vanuit jeugd verder 

met deze vader in gesprek kan gaan.  

Veilig thuis belt voor een warme overdracht naar het wijkteam, omdat ouders open staan voor 

hulpverlening.  

We spreken met een moeder die vragen heeft over het opvoeden van haar 2 zoontjes van 2 en 4 jaar 

oud. Ze wil graag consequent opvoeden, maar vindt het lastig om dit vol te houden. Ook wil ze de 

kinderen graag helpen bij het samenspel en ze had vragen over de dagroutine. Ze heeft het gevoel 

dat andere ouders dit niet lastig vinden en dat zij de enige is. We plannen een gesprek in om haar 

vragen verder te verkennen en haar adviezen te geven. 

We hebben een online gesprekje met een meisje van 10 jaar oud, dat graag meer zelfvertrouwen zou 

willen hebben. Op school doet ze steeds wat haar vriendinnen van haar willen en ze zou graag willen 

leren om nee te zeggen. We overleggen met haar en haar vader of de cursus Powerkidz of Rots & 

Water training iets voor haar zou kunnen zijn. 

En zo is er weer een dag voorbij bij het CJG.  

Als je ook een vraag hebt, wees welkom! 

Team CJG 

 

 


