
 

 
Basisteam Jeugd en Gezin  (BJG) 
Het Basisteam Jeugd en Gezin Veghel biedt 
advies en hulp aan kinderen en jongeren tot 
23 jaar en hun ouders. Het Basisteam Jeugd 
en Gezin is onderdeel van Welzijnsorganisatie 
Ons Welzijn.  
 
Hoe werkt een Basisteam Jeugd en Gezin? 
Een medewerker uit het team gaat met u 
en/of uw kind(eren) in gesprek om de situatie 
in kaart te brengen en  de hulpvraag te 
verduidelijken. Samen maken we dan een plan van aanpak en gaan daarmee aan de slag. We 
helpen u om zelf een oplossing te vinden en ondersteunen uw gezin om eigen 
mogelijkheden te versterken. Bijvoorbeeld door mensen uit uw eigen omgeving in te 
schakelen. In overleg werken we samen met alle betrokken partijen, zoals school. Zo nodig 
verwijzen we door naar gespecialiseerde hulpverlening. Medewerkers uit het Basisteam 
Jeugd en Gezin begeleiden bijvoorbeeld bij vragen rondom ontwikkeling van het kind, bij de 
opvoeding, scheiding en zo nodig op andere domeinen. We sluiten aan op de vragen die 
leven in het gezin en werken op maat, passend in de omgeving.  
 
Aanmelden: Via de leerkracht en/of internbegeleider kunt u een aanmelding doen bij het 
Basisteam Jeugd en Gezin.  Zodra een medewerker beschikbaar is zal het basisteam Jeugd en 
gezin Veghel contact opnemen voor een afspraak. In overleg vinden de afspraken plaats bij 
jullie thuis op kantoor en/of op school.   
 

De contactpersoon van het Basisteam Jeugd en Gezin voor 
basisschool Maria en basisschool Maria ter Heide is Eke van 
Dijk. Eke heeft regelmatig overleg met de Intern Begeleider 
van de school Tineke Rombout. Wilt u meer weten over het 
basisteam Jeugd en Gezin of waar u het beste terecht kan met 
uw vraag informeer dan bij de intern begeleider of bij het CJG 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) 
Contactgegevens: 
Het Basisteam Jeugd en Gezin is gevestigd op de Iepenlaan 4 
in Veghel 
Bereikbaar via het Centrum voor Jeugd en Gezin  Tel: 0800 - 
2540000 of Info@cjggeeftantwoord.nl 
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