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Buurtzorg Jong versterkt Centrum voor Jeugd en Gezin 

Eerst buurten, dan zorgen  
 

Stichtse Vecht is als één van de eerste gemeenten in het land gestart met een 

speciaal zorgteam in de buurt, genaamd Buurtzorg Jong. Zij werken vanuit het motto 

‘Eerst buurten, dan zorgen’.  Het is een klein zelfsturend team met verschillende 

professionals en valt onder het Centrum voor Jeugd en Gezin.  

 

Het team Buurtzorg Jong is actief vanaf 1 oktober en werkt gedurende een proefperiode van 15 

maanden in de wijk Maarssenbroek. Het team bestaat uit een pedagoog, een maatschappelijk 

werker en een jeugdhulpverlener. Zij zetten zich speciaal in voor gezinnen die meerdere vragen en 

problemen hebben. Dat kan te maken hebben met opvoeden, maar ook met vragen over 

bijvoorbeeld financiën, school, een echtscheiding, begeleiding bij een (chronische) ziekte of 

beperking of het vinden van werk.  

 

Eén gezin, één plan  

Centraal in de werkwijze van team staat het opbouwen van het vertrouwen tussen de hulpverlener 

en het gezin. Het team doet dit door eerst te buurten, en dan pas te zorgen. Daarbij staan de vragen 

van het gezin centraal, niet het (zorg)aanbod. De hulpverlener werkt samen met het hele gezin aan 

één plan, en levert zo mogelijk maatwerk in het vinden van een oplossing van de problemen. Steeds 

vanuit het uitgangspunt, dat het gezin op eigen kracht verder kan.    

 

Onafhankelijkheid bespaart tijd en geld 

Buurtzorg Jong onderscheidt zich van andere hulpverleners. Het team maakt onderdeel uit van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin, maar is geheel zelfsturend. Daardoor kunnen de hulpverleners zelf 

prioriteiten stellen en thuis in de gezinnen doen wat nodig is. Omdat meerdere disciplines in één 

team zitten, is er veel minder overleg en registratie nodig. Dat bespaart tijd en geld, en daardoor kan 

meer daadwerkelijke hulp aan het gezin geboden worden.  

 

Contact 

Alle ouders/opvoeders en jeugdigen tussen de 0 en 23 jaar kunnen een beroep doen op het team 

van Buurtzorg Jong. Zij kunnen de teamleden van Buurtzorg benaderen via het Centrum voor Jeugd 

en Gezin op het telefoonnummer 0346 26 00 61 of rechtstreeks op  het mobiele telefoonnummer 06 

53 34 24 05. Voor meer informatie kunt u met hen bellen of kijken op www.cjgstichtsevecht.nl. E-

mailen kan ook naar bzjstichtsevecht@buurtzorgnederland.com.     
 

Samen Sterk in Stichtse Vecht 

Alle Nederlandse gemeenten staan aan de vooravond van drie nieuwe forse taken: de 

verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorg, de begeleiding van de AWBZ en voor de invoering 

van de Participatiewet. De gemeente Stichtse Vecht geeft vanuit haar visie ‘Samen Sterk in Stichtse 

Vecht’ vorm aan deze taken. Deze  visie gaat uit van de eigen kracht van inwoners en van het gezin, 

het versterken van de omgeving (civil society) om het ook op eigen kracht  te kúnnen doen, waar 

nodig en mogelijk ondersteunt de gemeente. De proef met Buurtzorg Jong is uitwerking van deze 

taken.  

http://www.cjgstichtsevecht.nl/
mailto:bzjstichtsevecht@buurtzorgnederland.com


 

 

  

Noot voor de redactie Mocht u naar aanleiding van dit persbericht 

vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

Liesbeth van Meurs op telefoonnummer 0346 - 

25 4060. Of mail naar 

persvragen@stichtsevecht.nl.  
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