
                                          
 

 
 
NIEUW: inloop bij jeugdconsulent van CJG op De Sprankel. 
 
Even voorstellen 
 
Mijn naam is Renate Eggenkamp en ik ben werkzaam als jeugdconsulent bij het Centrum 
Jeugd en Gezin Land van Cuijk (CJG).   
Als jeugdconsulent ben ik vanuit het CJG verbonden aan basisschool De Sprankel.  
U kunt als ouder/verzorger bij mij terecht voor informatie en advies over opgroeien en 
opvoeden. 
Op verzoek van school kan ik worden ingezet om mee te denken bij diverse 
opvoedkundige vragen. Indien nodig kan ik samen met u als ouder(s)/verzorger(s) 
aansluiten bij een gesprek op school. Daarnaast kunt u zelf vrijblijvend contact met het 
CJG opnemen voor informatie of advies. 
Met ingang van 25-11 ben ik op de vrijdagen van 8.15 tot 9.15 uur op De Sprankel 
aanwezig in de spreekkamer naast de werkplek van meneer Henk. Loop gerust eens bij 
me binnen om nader kennis te maken, voor een kop koffie of een vraag. 
 
Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk 
Het CJG is dé plek voor alle vragen, tips, ondersteuning, jeugdhulp en -zorg voor 
kinderen, jongeren (0 tot 23 jaar) en hun opvoeders.  
Naast het bieden van informatie en advies verzorgt het CJG ook Sociale Vaardigheids- 
trainingen en Kies Groepen (kinderen in echtscheidingssituaties) en cursussen voor 
ouders zoals Opvoeden Zo en de Pubercursus. We werken ook samen met de GGD. 
Daarnaast kan het CJG doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. 
 
Het CJG en de gemeente  
Alle jeugdhulp valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Land van Cuijk. De 
gemeente is verplicht om ervoor te zorgen dat er voor alle kinderen in de gemeente een 
passend aanbod is. De uitvoering van de jeugdwet is in de gemeente Land van Cuijk 
ondergebracht bij het CJG en de jeugdconsulenten van het CJG zorgen dat er voor ieder 
kind passende hulp wordt georganiseerd. Wij bieden zelf ondersteuning en jeugdhulp en 
verwijzen indien nodig naar gespecialiseerde jeugdhulp. Het CJG deelt nooit zomaar 
informatie. We brengen je hiervan altijd op de hoogte. Dit geldt ook voor de andere 
afdelingen bij de gemeente. Jouw dossier blijft dus bij het CJG.  
 
Voor meer informatie bezoek onze website www.cjglandvancuijk.nl of bel 0485-85 33 33. 
 
 
 
 

http://www.cjglandvancuijk.nl/

