Preventiematrix
jeugd

Gewenste situatie
Gezondheid

Voor alle kinderen en jongeren

Vragen of advies
over doorverwijzing?
Neem contact op met
CJG Bloemendaal
Dennenweg 15,
2061 HW Bloemendaal
cjg@bloemendaal.nl
088 995 83 83

Voor jongeren/kinderen met een verhoogd risico

Probleem

Gezonde levensstijl,
gezond gewicht

	www.ggdappstore.nl (een aantal apps mbt lichaam, psyche, zingeving,
gelukkig zijn, relaties en meedoen en dagelijks leven.)
	
w ww.jouwggd.nl
	
Jeugdarts, verpleegkundige, Consultatiebureau arts
	
w ww.cjgbloemendaal.nl (verschillende workshops en trainingen,
zoals Als je pas een baby hebt, goed slapen, leren praten, leren luisteren,
borstvoeding geven etc.)
	
Sportclubs, scouting, toneel etc.

	
KopOpOuders (bevorderen opvoedcompetenties bij psychische klachten en

Mentaal welbevinden

	
w ww.ggdappstore.nl
	
w ww.cjgbloemendaal.nl
	
w ww.positiefopvoeden.nl
	
sportclubs, scouting, toneel etc.
	
w ww.triplep-nederland.nl

	
w ww.gripopjedip.nl
	
w ww.survival.nl
	
w ww.trimbos.nl 10
In-Balanz app (ademhalingsoefeningen

verslavingsproblematiek)
	www.trimbos.nl e-mental health, vroegsignalering
van en trainingen over depressie- en angstklachten
en problematisch alcoholgebruik. 10
	
Risicokindgesprekken (jeugdarts GGD)
	
De Brijder voor informatie en behandeling 9

Alcohol,
drugsgebruik
c.q. -verslaving, obesitas

Ggz problematiek
zoals depressie,
concentratieproblemen,
stress, piekeren, angst,
spanning, suïcide

bij acute stress en hulp bij ontspanning voor jongeren)

	
Preventieve gesprekken Opvoedpoli 1
	
de Vrienden training 2
	
Omgaan met faalangst VO 2
	
Mental Health Online (leerkrachten, jeugdhulpverleners)
	
signaLeren app
	
w ww.pratenonline.nl (professionele anonieme hulpverlening
bij angst en depressie voor jongeren tussen 12-23 jaar)

	
w ww.psycholoogopafstand. nl
	
w ww.adhdenjij.nl
Veiligheid

Kansrijk

Veilige hechting,
veilige thuissituatie
Positief ouderschap

	
w ww.positiefopvoeden.nl
	
w ww.triplep-nederland.nl
Omdat mijn prinsesje vaak verandert in een driftkikker,
Omdat slaap kindje slaap niet bij hem werkt,
	
Omdat het hoog tijd is voor een wapenstilstand aan tafel
	
Tip krant (opvoedtips en informatie voor ouders) 3

	
w ww.stevigouderschap.nl 3
	
w ww.signsofsafety.nl 3
	
meldcode kindermishandeling
	
Training ‘Jongeren van gescheiden ouders’ in Bloemendaal
	
Maatschappelijk werk 6

Kindermishandeling,
huiselijk geweld,
vechtscheidingen
2

Veilige school, veilige
internet omgeving

	
w ww.cjgbloemendaal.nl (Workshop media opvoeding)

	
Weerbaarheidstrainingen 2
	
signaLeren (app voor jongeren om spanning te herkennen en te reguleren)
	
w ww.jouwhulponline.nl 5 preventieve gesprekken Opvoedpoli 1
	
Maatschappelijk werk 6

Pesten, faalangst,
clownesk gedrag

Pro sociaal gedrag,
sociale aansluiting,
zingeving. Positief
opvoedklimaat
in alle leefomgevingen
van het kind.

	
Sportclubs, creatieve clubs, toneel, scouting, dammen, schaken, etc.

	
Weerbaarheidstrainingen

Jeugdcriminaliteit, tekort
schietend
opvoedklimaat
in de leefomgeving
van het kind

	www.cjgbloemendaal.nl
	www.welzijnbloemendaal.nl (jongerenwerk Bloemendaal)

Opgroeien met voldoende
materiële middelen
Optimale school
loopbanen

Sociale aansluiting,
sociale cohesie,
participatie
kwetsbare groepen

2

	www.ggdappstore.nl
	
Kick Ass (e-health programma en game voor jongeren
om te leren omgaan met sociale situaties)
	
SociaalOpStap (website met tools voor jongeren)
	
Maatschappelijk werk 6

	
bijzondere bijstand, reïntegratie middelen op basis van het armoedebeleid
	
Maatschappelijk werk 6
	
Begeleiding door mentoren, intern begeleiders
en zorgcoördinatoren
	
Vergoeding van €1.000,- per basisschool en
€3.000,- per VO school voor trainingen
(vergoeding door de gemeente)
	
Gesprek met de jeugdarts van de GGD

	
Sport- en creatieve clubs, scouting, toneel etc.

	
Leerplicht 4
	
Zorgteams op scholen
	
Opvoedpoli 1
	
Zorgconsulenten passend onderwijs 5
	
Moeite met spraak en dyslexie. Logopedie gemeente Bloemendaal
	
w ww.hersenstichting.nl
	
Weerbaarheidstrainingen 2
	
w ww.ehealthjeugdnetwerk.nl
	
SociaalOpStap app
	
Maatschappelijk werk 6

7

Opgroeien in armoede

Schoolverzuim,
schooluitval, thuiszitters

8

Sociale uitsluiting,
beperkte zelfredzaamheid kwetsbare groepen

Alle effectief bewezen interventies
zijn te vinden op www.nji.nl
	
De Opvoedpoli, Spaarne 11,
2011 CC Haarlem, 023 303 05 71
www.opvoedpoli.nl
2 	OOK, pedagogische expertise
groep, Zadelmakerstraat 28,
1991 JE Velserbroek,
06 54 99 30 30 of 06 25 18 80 80
of info@ookpedagogisch.nl
www.ookpedagogisch.nl
3 	Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland, 088 995 9595
www.jgzkennemerland.nl
4 	Leerplicht voor Bloemendaal
de heer E. Woedeman,
023 511 36 49
ewoerdeman@haarlem.nl
5 	Onderdeel van de
Samenwerkingsverbanden
VO en PO scholen
www.swv.passendonderwijs.nl
en www.passendonderwijs.nl
6 	Maatschappelijk werk,
Wij-Heemstede, Herenweg 96,
2101 MP Heemstede,
023 548 3828 of 023 528 8510,
info@ wijheemstede.nl
www.wijheemstede.nl
7 	Intergemeentelijke Afdeling
Sociale Zaken (IASZ)
023 548 58 68 www.iasz.nl
8 	Logopedistes
Gemeente Bloemendaal.
www.bloemendaal.nl
023 522 56 51
logopedie@bloemendaal.nl
9 	De Brijder verlavingszorg
www.brijder.nl 088 358 38 80
10 	Trimbos-instituut voor e-health
in huisartsenpraktijk, voor vroeg
signalering en behandeling
van depressieve- en angstklachten en problematisch
alcoholgebruik. Aanbod diverse
trainingen. www.trimbos.nl
info@trimbos.nl 030 297 11 00
1

