Ik maak me zorgen
over mijn kind
WAAR KAN IK TERECHT VOOR HULP?

Maakt u zich zorgen
over uw kind?
Loopt u tegen problemen aan en zoekt u
naar een oplossing? U staat er niet alleen
voor. Gemeente Maastricht ondersteunt u
met deskundig advies en begeleiding.

Heeft u een vraag over
opvoeden en opgroeien?
Dan kan het Centrum Jeugd en Gezin Maastricht-Heuvelland
u wellicht helpen. Kijk eens op www.cjg043.nl voor tips,
advies en informatie, ook over organisaties die u kunnen
helpen.

www.cjg043.nl

Vindt u op deze website niet het antwoord en wilt u liever
met iemand praten? Neem dan contact met ons op. U kunt al
uw vragen en zorgen met ons bespreken. We helpen u graag
verder.

We helpen u graag!
www.cjg043.nl

14 043
jeugd@maastricht.nl
bezoekadres: Randwycksingel 22, Maastricht
(ma, di, wo, vr. 8.30 - 17.00 uur, do. 8.30 - 19.00 uur)

postadres: postbus 4902, 6202 TC Maastricht

HOE HELPEN WIJ U?
Als u ons benadert, luisteren we eerst
goed naar uw vraag. We denken met u
mee over hoe u uw probleem kunt aanpakken. Misschien bent u al geholpen als
we met elkaar bellen. En is er bijvoorbeeld
een oplossing in uw buurt waar u nog
niet aan gedacht heeft. Wij hebben
overzicht van alle partijen die kunnen
ondersteunen. We helpen u bij het vinden
van de partij die u het best kan bijstaan.
Het kan ook prettig zijn om een afspraak
te maken en uitgebreider met elkaar te
praten. Bijvoorbeeld als er in uw situatie
meerdere of ingewikkelde problemen zijn.
We helpen u en uw gezin om weer op een
fijne manier samen verder te kunnen. Dat
doen we samen met u en met de mensen
om u heen. Daar waar nodig vragen we
professionele organisaties om hulp en
ondersteuning.

ONZE UITGANGSPUNTEN
• We praten niet over u, maar met u.
• We kijken naar alles wat van invloed
kan zijn op de ontwikkeling van uw
kind.
• We sluiten zoveel mogelijk aan bij uw
wensen en mogelijkheden.
• We ondersteunen u zodat u zich weer
in staat voelt uw eigen problemen op te
lossen. Nu en in de toekomst. Zo houdt
u zelf de regie.
• We zoeken naar oplossingen dicht bij
huis. Daar proberen we uw omgeving
(familie, vrienden, buren, school,
verenigingen, betrokken hulpverleners)
zoveel mogelijk bij te betrekken.
• We verwijzen u niet door, maar halen
de juiste partijen erbij.

