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Gezond opgroeien en opvoeden
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Regio Gooi en Vechtstreek
Verdeeld in  sub-regio’s:

1. Huizen, Laren, Blaricum (en Eemnes voor RBL)

2. Gooise Meren/Weesp (Weesp gaat naar Amsterdam)

3. Hilversum, Wijdemeren

Aantallen regio:

-ong. 2500 geboortes per jaar

-ruim 50.000 jeugdigen vallen onder onze zorg (0-18 jaar)

Voor Huizen, Laren, Blaricum:

553 geboortes per jaar> 7.909 contacten voor 0-4 

4-18 aantal onderzoeken >1.937

GOC  0-18 aantal contacten > 964
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Bij Jeugd en Gezin kan je terecht met al je vragen over: 

ouderschap, groei, ontwikkeling en opvoeding van je kind.

1. Werken in het preventieve voorveld

2. Wij zien 98% van de kinderen (contact met Jeugd en Gezin is vrijwillig)
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Wat doen wij tijdens de schoolperiode? 4-18 jaar

1. Ouders kunnen bij ons terecht met vragen/zorgen over de gezondheid 

van hun  kind, bijvoorbeeld over groei, gewicht, ogen, oren, ontwikkeling, 

motoriek

2. Voorlichting of ondersteuning geven  aan ouders of kinderen op het 

gebied van opvoeding, sociaal- emotioneel gedrag, voeding, slapen, 

pesten, ……

3. Voorlichting  op school  over bijv. sociale media, gezond ontbijten, 

pesten…

4. Deelnemen  ZAT

5. Speciaal onderwijs
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Samenwerking met leerplicht, scholen>Ziekteverzuim 

(M@ZL)

1. M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling 

2. Bij kinderen die vaak of lang ziek zijn spelen verschillende oorzaken een rol, denk 

hierbij aan: langdurige ziekte, psychosociale problematiek en leefstijl- en 

motivatie problematiek.

3. Bij M@ZL werken scholen, jeugdartsen, leerplichtambtenaren en andere 

betrokkenen samen op een eenduidige manier en met zicht op elkaars 

verantwoordelijkheden. 
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Gezondheidsbevordering en onderzoek

1. EMOVO onderzoek onder 2de en 4de klassers: 

elke vier jaar door GGD.

2. EMOVO onderzoek en individuele 

contactmomenten zijn input voor 

prioriteiten/aanpassingen in 

schoolgezondheidsbeleid.

3. Gezonde School Aanpak: structurele en 

effectieve aanpak voor één of meer 

gezondheidsthema’s (po en vo).

4. Samenwerking met adviseur Gezonde School 

van de GGD.
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Gezondheidsbevordering en onderzoek

1. Voorbeelden van projecten. 
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ROJ, Regionaal opvang team

1. Voor de opvang van (groepen) kinderen na een ingrijpende gebeurtenis 

is in regio Gooi en Vechtstreek het Regionaal Ondersteuningsteam 

Jeugd (ROJ) actief. Dit opvangteam is een samenwerkingsverband 

tussen Jeugd en Gezin, GGZ Centraal, Slachtofferhulp en Versa 

Maatschappelijk Werk.

2. Het  ROJ geeft advies, informatie en ondersteuning aan medewerkers 

van kindercentra, scholen en verenigingen bij de opvang en begeleiding 

van groepen kinderen. Dit kan worden ingezet in situaties waarbij 

“ernstige verstoring van de psychosociale en emotionele gezondheid van 

kinderen, jongeren en hun naaste omgeving (dreigt te) ontstaan en een 

gecoördineerde inzet van personen en/of instellingen vereist is”.
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Samenwerking
1. CenA team

2. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

3. scholen , ZAT’s

4. huisartsen, verloskundigen

5. Versawelzijn

6. hulpverleners 2e lijn

7. Veilig thuis

Projecten o.a.:

1. Gezonde school

2. Rookvrije generatie Clubfit

3. Buurtsportcoaches

4. Mamacafé, Speeltrein
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Werkzaamheden jeugdarts en -verpleegkundige

1. Groei lengte en gewicht monitoren

2. Lichamelijk onderzoek

3. Ontwikkeling volgen

4. Vaccineren

5. Voorlichting en advies m.b.v. GIZ methodiek

6. Huisbezoeken

7. Inloopspreekuren

8. Opvoedondersteuning

9. Peuterspeelzaaloverleg (VVE)

10. Doorverwijzen (externe) disciplines
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Voorbeeld groeicurve gewicht
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Gezins- en opvoedcoach

Vragen van ouders gericht op opvoeden en  ouderschap:

• Hoe ga ik om met gedrag van mijn kind?

• Hoe werken we goed samen als partners?

• Hoe ga ik om met afspraken, regels en grenzen?

• Hoe zorgen we voor goede sfeer in huis?

• Hoe kan ik beter communiceren met kind?

Ons aanbod: 

• Coaching/begeleiding

• Informatie  en advies

• Voorlichting

• Cursus of  Workshops
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Cursussen

1. Workshops voor a.s. ouders

2. Baby in huis

3. Workshops dragen en Dunstan babytaal

4. Baby in beeld en VHT

5. Peuter in zicht

6. Opvoeden, zo houd je het leuk

7. Heppie?!, kinderen en emoties

8. Positief opvoeden

9. Positief opvoeden voor gescheiden ouders

10. Communiceren met je puber
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www.jggv.nl

Contact:

www.jggv.nl

(035) 6926350

http://www.jggv.nl


VERSA WELZIJN 

WIJKGERICHT WERKEN IN GOOI EN VECHTSTREEK



VERSCHILLENDE WERKSOORTEN

• Meerdere disciplines in huis

• Kinderwerk (4 – 12 jaar)

• Jongerenwerk (12 – 20 jaar) 

• Algemeen maatschappelijk werk

• School maatschappelijk werk



IN DE REGIO

• Versa Welzijn opereert in de volgende plaatsen:

• BEL (Blaricum, Eemnes, Laren)

• Gooise Meren (Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg)

• Hilversum

• Huizen

• Weesp

• Wijdemeren (Loosdrecht, ‘s Gravenland, Nederhorst den Berg)



KINDERWERK

• Doelgroep: basisschool kinderen (4 – 12 jaar)

• Doel: na schoolse activiteiten met vrijetijd karakter, educatief karakter, 

gericht op specifieke hulpvragen

• Focus: inclusie, ondersteunen van sociaal-, emotionele en cognitieve 

ontwikkeling bij het kind

• Signaleringsfunctie: bij signalen doorverwijzen

• Methodieken: Triple P, PBS, Gordon methode 



VOORBEELDEN PROJECTEN VAN KINDERWERK

• Rots en Water training:

Sociale vaardigheden en weerbaarheidstraining gericht op stevig staan en 

het zoeken van balans tussen Rots (voor jezelf op komen) en Water 

(flexibel omgaan met situaties).

• Piep zei de Muis:

Preventieve interventie voor jonge kinderen die thuis veel stress en 

spanning ervaren door psychische- of verslavingsproblematiek bij de 

ouders.

• Leesondersteuning:

Project gericht op het maken van kilometers met lezen, taalontwikkeling 

en stimuleren van fantasie.



JONGERENWERK

• Doelgroep: jongeren (12 – 20 jaar)

• Doel: ondersteuning van jongeren in de pubertijd, sociale vaardigheden en 

zelfstandigheid staan voorop

• Focus: inclusie, ontwikkelen van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid 

en nemen van verantwoordelijkheid

• Ook hier signaleringsfunctie  

• Werkzaam vanuit zowel jongerencentrum/wijkcentrum als op locatie en 

ambulant 

• Veel contact met groepen, bespreken overlast problematiek en 

bijvoorbeeld drugsgebruik met jongeren



MAATSCHAPPELIJK WERK 

• Schoolmaatschappelijk werk:

• ZAT – zorg advies team

• Consultatie bij casussen op verzoek van school

• Link tussen school en hulpverlening

• Algemeen maatschappelijk werk:

• Hulp bij integreren in samenleving

• Ondersteuning bij administratie en financiën etc. 

• Voorkomen/oplossen van sociaal isolement 



SAMENWERKINGSPARTNERS

• Gemeente

• Jeugd en Gezin

• Buurtsportcoach

• Bibliotheek 

• Bink Kinderopvang/vergelijkbare instellingen  

• GGD

• Jellinek/Arkin

• Andere welzijnsorganisaties (zoals MEE en Sherpa)

• Lokale initiatieven (zoals Samen Doen) 



WAAR TE VINDEN

• www.versawelzijn.nl

http://www.versawelzijn.nl


CONTACT

• Hoofdkantoor Versa Welzijn

035-6231100

info@versawelzijn.nl

• Op de website zijn lokale telefoonnummers te vinden

mailto:info@versawelzijn.nl


Gemeente Gooise Meren 

- Jeugdconsulent bij casusoverleg

- Proces op- en afschalen

- Overdracht naar een andere Gemeente

- Contact: - Contactformulier (op de website)

- Jeugd: 035-2070979

- E-mail: sociaaldomein@gooisemeren.nl

- Scholen hebben een vaste Jeugdconsulent (contactpersoon)



Presentatie gegeven op 11 oktober door:

• Elly Verbruggen, jeugdverpleegkundige, Jeugd en Gezin 
06-52578123 – e.verbruggen@jggv.nl

• Floortje de Vos, Kinderwerker Versa Welzijn Gooise Meren
06-30257903 – fvos@versawelzijn.nl

• Liana Graaven, jeugdconsulent gemeente Gooise Meren
06-25688350 – l.graaven@gooisemeren.nl
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