
 

Vragen voor het CJG? 
Heb je vragen over opvoeden, opgroeien of begeleiden 
van kinderen, dan kun je terecht bij het CJG. Wij geven 
je graag informatie en advies. 
Waar kun je bijvoorbeeld aan denken? 

- Ik heb een kind in m’n team met opvallend 
gedrag. Ik krijg er geen vat op. Wat nu? 

- Ik maak me zorgen over de (thuis)situatie van 
een kind. Hoe kan ik daar het beste mee 
omgaan? 

- Bij een kind uit mijn groep zijn veel 
hulpverleners betrokken. Ik wil graag weten hoe 
ik iets voor dit kind kan betekenen. Hoe kom ik 
daarachter? 

- In mijn team zit een kind met een moeder met 
een chronische ziekte. Ik gun de kinderen 
ondersteuning en afleiding. Wat kan ik doen? 

Hoe kan ik mijn vraag stellen? 

 

Telefonisch 

040-2584113 

(bellen kan op alle werkdagen tussen 

10.00 – 16.00 uur, in schoolvakanties 

zijn er aangepaste tijden) 

 

 

Digitaal 

Via de website www.cjgveldhoven.nl kun 

je een vraag stellen.  

 

Je krijgt dan zo snel mogelijk een 

antwoord.  

Op de website vind je ook meer 

informatie over het CJG en over 
opvoeden en opgroeien. 

 

CJG Veldhoven is er ook voor vrijwilligers 
Je zet je in je vrije tijd in voor de jeugd van UNA. 
Omdat je het leuk vindt om met kinderen of jongeren 
om te gaan, omdat je van voetballen houdt.  
Soms kun je daarbij situaties tegenkomen die meer 
te maken hebben met het opvoeden van kinderen 
dan met voetbal. Of je maakt je zorgen over een 
kind. Waarschijnlijk kun je vaak vanuit je ‘gezond 
boerenverstand’ prima met zo’n situatie omgaan. 
Soms lukt dat niet of vind je het gewoon prettig als 
iemand even met je meedenkt. In die situaties kun je 
ook als vrijwilliger terecht bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) Veldhoven. Wij denken graag met je 
mee. 

http://www.cjgveldhoven.nl/

