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Aan de Raad, 

In september j . l . heeft u een presentatie ontvangen over de stand van zaken van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin in Steenbergen. In deze presentatie is kort ingegaan op de richting en werkwijze die we volgen 
met het CJG. Na afloop van deze presentatie is u toegezegd dat we de volledige evaluatie van 2012 en 
het werkplan 2013 toe zouden sturen. Beide documenten zijn als bijlage bij deze mededeling toegevoegd. 

CJG Steenbergen 
Het CJG draait nu een jaar, een goede tijd om te evalueren hoe het loopt. Maar ook alvast te schakelen 
naar de ontwikkelingen die in de toekomst gaan gebeuren en welke stappen hiervoor in het komend jaar 
moeten worden gemaakt. We zijn samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht aan het 
oriënteren of een verdergaande samenwerking van de backoffice van de CJG's mogelijk is. Uitgangspunt 
is daarbij om organisatorisch zaken te verbinden. De lokale locaties moeten daarbij behouden blijven. 
Hierover zult u op een later tijdstip worden geïnformeerd, nu ligt de focus van de bijgevoegde documenten 
op de lokale ontwikkelingen. 

Evaluatie 2012 
De coördinator van het CJG heeft een evaluatie opgesteld van het afgelopen jaar. Hierin zijn onder 
anderen de activiteiten opgenomen die afgelopen jaar zijn geweest en het aantal vragen dat via de 
verschillende kanalen zijn binnen gekomen. Deze evaluatie is opgenomen in de bijlagen. 
Tijdens de presentatie heeft u aangegeven graag meetbare doelstellingen en evaluaties te willen. Dit 
hebben we ter harte genomen. 2012 is een jaar geweest waarbij we vooral gezocht hebben naar de juiste 
manieren en werkwijzes om het CJG echt vorm te geven. Dit is ook te zien bij het opstellen van het 
werkplan 2012. Het werkplan bevatte vooral acties om het CJG verder vorm te geven, in plaats van 
maatbare doelstellingen. Het is dus erg lastig om te evalueren of de doelstellingen van 2012 voor het CJG 
zijn gehaald. 

In het werkplan voor 2012 stonden veel activiteiten benoemd, de ambitie voor het CJG lag hoog. De CJG 
coördinator heeft het afgelopen jaar meer aandacht gegeven aan het verder vormgeven van het CJG en 
het CJG team dan aan het organiseren van verschillende activiteiten. Door de CJG medewerkers is 
vooral gewerkt aan het contact leggen met de scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en andere 
lokale partners. Bekendheid geven aan het CJG en duidelijk maken wat voor meerwaarde het CJG heeft 
voor deze lokale partners, kost veel tijd. Het CJG wordt vaak nog steeds gezien als weer een nieuwe 
speler, een extra schakel in de keten van zorg voor onze jeugdigen. We blijven nastreven dat ons CJG 
geen nieuwe organisatie is of wordt, maar een netwerkpartner waar deze partijen een voordeel kunnen 
halen. Dit is dan ook ons belangrijkste doel voor 2013. 



Werkplan 2013 
' De CJG coördinator heeft samen met de medewerkers van het CJG een werkplan voor 2013 opgesteld. 

In dit werkplan is meer aandacht voor meetbare doelen in plaats van diverse acties. We willen werken 
naar een CJG waarbij we niet uitgaan van aanbod gerichte acties, maar vraaggericht gaan werken. 
Daarbij zijn de doelen die we voor 2013 opgesteld hebben zo geformuleerd dat de resultaten beter 
meetbaar zijn. In 2013 gaan we ons nog steeds richten op meer bekendheid van het CJG als 
netwerkpartner. Uitgangspunt is via het CJG lichte opvoedondersteuning blijven geven, en een wegwijzer 
en coördinator zijn voor complexere vragen. Dit alles is in het werkplan 2013 opgenomen. Dit werkplan is 
besproken met de stuurgroep CJG waarin de managers van onze CJG partners zitten, zij hebben 
aangegeven zich goed te kunnen vinden in de voorgenomen richting en het realiseren van de genoemde 
doelen. 

Tussentijdse informatie 
Omdat de ontwikkelingen binnen het jeugdbeleid elkaar snel opvolgen, willen we u graag actief op de 
hoogte houden. Halverwege het jaar zullen wij u dan ook een tussentijdse update geven over de stand 
van zaken rond het CJG. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

r. J.M.W.H. Leloux 
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