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Organisaties
MEE Drechtsteden
Algemene informatie
-

Doelgroep: MEE Drechtsteden is er voor alle mensen met een beperking,
ontwikkelingsachterstand of chronische aandoening. Maar ook voor hun partner,
ouders en/of verzorgers, familie, kennissen en medewerkers van andere
organisaties.

-

Doelstelling: MEE Drechtsteden heeft als doel het bieden van ondersteuning op
maat, zodat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan het
maatschappelijk leven deel kunnen nemen. Veel mensen met een beperking
en/of hun omgeving hebben veel (praktische) vragen. Misschien weet u niet waar
u deze oplossing kunt vinden. De consulenten van MEE helpen u bij het
beantwoorden van uw vragen.

-

Website: www.meedrechtsteden.nl

Contactgegevens
-

Adres:

MEE Drechtsteden
Johan de Wittstraat 40A
3311 KJ, Dordrecht

-

Telefoonnummer:

078 750 89 00

-

Postadres:

Postbus 3016
3301 DA, Dordrecht

-

E-mailadres:

servicebureau@meedrechtsteden.nl
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Centrum voor Jeugd en Gezin
Algemene informatie
-

Doelgroep: Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en
opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de
gezondheid van hun kind.

- Doelstelling:
1. Het bevorderen van de algemene gezondheid, een optimale opvoeding en een
brede ontwikkeling van de jeugd. Het gaat hierbij om de versterking van de
draagkracht van ouders en medeopvoeders, gezondheidsbevordering, de
vergroting van participatie van jongeren in onderwijs en maatschappij, en meer
volwassenen betrekken bij de opvoeding van jongeren.
2. Het voorkomen van problemen bij gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en
opvoeden van jongeren. Om dit tweede doel te behalen vinden screening,
voorlichting, pedagogische preventieprogramma’s en oudercursussen plaats.
3. Het verhelpen of hanteerbaar maken van problemen die een negatieve invloed
kunnen hebben op de gezondheid en de ontwikkeling van jongeren. Hier gaat om
het bieden van vroegtijdige ondersteuning en/of intensieve hulp of het
mobiliseren van zulke hulp zodat jongeren en hun opvoeders weer op eigen
kracht verder kunnen.
-

Via de websites: www.cjg.nl (Algemeen)
www.digitaalopvoedpleindordrecht.nl

Contactgegevens
Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Dordrecht heeft geen contactgegevens openbaar staan.
Wel kunt u hen via de website (www.digitaalopvoedpleindordrecht.nl) uw contactgegevens
met uw vraag sturen. Wanneer u dit doet krijg u binnen 3 werkdagen antwoord.
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Bureau Jeugdzorg
Algemene informatie
-

Doelgroep: Bureau Jeugdzorg is er voor ouders en kinderen die hulp nodig hebben bij
het oplossen van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Ze zijn er ook voor het
beschermen van kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Verder helpen
ze veroordeelde jongeren de draad van hun leven weer op te pakken.

-

Doelstelling: Het belang van kinderen en jongeren staat in de hulpverlening van
Bureau Jeugdzorg centraal. De Rechten van het Kind zijn hun uitgangspunt. Ieder kind
moet de kans krijgen uit te groeien tot een evenwichtige volwassene. Bureau
Jeugdzorg streeft naar een zo verantwoord mogelijke ontwikkeling en
opvoedingssituatie. Ze proberen dit zo veel mogelijk samen met het kind of jongere
en de ouders te bereiken. De medewerkers geven aandacht waar het nodig is, bieden
ondersteuning waar het kan en bescherming waar het moet.

-

Website: www.bjzzuid-holland.nl

Contactgegevens

- Adres:

Johan de Wittstraat 40
3311 KJ, Dordrecht

-

078 6334700

Telefoonnummer:

- Postadres:

Postbus 1045
3300 BA, Dordrecht

-

Bureau Jeugdzorg is niet bereikbaar via een algemeen
e-mailadres, maar via persoonlijke e-mailadressen van
medewerkers. Deze persoonlijke e-mailadressen
worden alleen gedeeld met mensen die in contact staan
met Bureau Jeugdzorg. Wanneer u in contact wilt
komen met Bureau Jeugdzorg, kan dit via de website
van Bureau Jeugdzorg.

E-mailadres:
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Yulius
Algemene informatie
-

Doelgroep: Cliënten (en cliëntsystemen) met complexe psychiatrische
problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4 van het
speciaal onderwijs).

-

Doelstelling: Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die
zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe
psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4onderwijs).

-

Website: www.yulius.nl

Contactgegevens

- Adres:

Hellingen 21
3311 GZ, Dordrecht

-

0884050600

Telefoonnummer:

- Postadres:

Postbus 753
3300 AT, Dordrecht

-

info@yulius.nl

E-mailadres:
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Dienst Gezondheid en Jeugd (voorheen GGD)
Algemene informatie
-

Doelgroep: De Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ houdt zich bezig met de
gezondheid van inwoners van de Drechtsteden, de
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de Hoeksche Waard. De Dienst Gezondheid
& Jeugd ZHZ is een instelling voor preventieve gezondheidszorg, dat wil zeggen
dat zij vooral actief is in het voorkomen van problemen met de gezondheid. De
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ bewaakt, beschermt en bevordert de
volksgezondheid. Het doel is het verbeteren van de gezondheid en het verkleinen
van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ richt zich op verschillende doelgroepen,
waaronder Jeugd & Onderwijs. Binnen Jeugd & Onderwijs horen verschillende
onderwerpen, zoals: gezondheid op school, de leerplichtwet, extra verlof.

-

Doelstelling: De Dienst Gezondheid & Jeugd bewaakt, beschermt en bevordert de
publieke gezondheid. Zij ontwikkelen activiteiten die gericht zijn op het vergroten
van ontwikkelingskansen voor jeugd en het verkleinen van sociaaleconomische
gezondheidsverschillen van de inwoners. Daarnaast treden ze op bij rampen en
crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd.

-

Website: http://www.dienstgezondheidjeugd.nl

Contactgegevens
-

Adres:

Karel Lotsyweg 40 3318
AL, Dordrecht

-

Telefoonnummer:

078 - 770 85 00

-

Postadres:

Postbus 166
3300 AD, Dordrecht

-

E-mailadres:

info@dienstgezondheidjeugd.nl
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Meldpunt Huiselijk Geweld
Algemene informatie
-

Doelgroep: Meldpunt Zorg&Overlast/Steunpunt Huiselijk Geweld staat open voor
iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld: slachtoffers en mensen uit hun
omgeving die zich zorgen maken, zoals kinderen, ouders en andere familieleden
of buren, beroepsbeoefenaren en instanties, maar ook plegers.

-

Doelstelling: Bij het Meldpunt ZO/SHG vinden mensen in de eerste plaats een
luisterend oor en kunnen zij hun verhaal kwijt. Medewerkers van het Meldpunt
ZO/SHG geven adviezen over het omgaan met huiselijk geweld en denken mee
over oplossingen. Zo nodig kunnen zij mensen doorverwijzen naar hulpverleners.
Ook leggen zij uit wat er gebeurt in geval van melding en aangifte bij de politie.
Tevens kan er een afspraak gemaakt worden voor een face-to-facegesprek op de
GGD ZHZ, Karel Lotsyweg 40 te Dordrecht.

-

Website: www.vooreenveiligthuis.nl/huiselijkgeweld

Contactgegevens
-

Adres:

Korte parallelweg 51
3311 JN, Dordrecht

-

Telefoonnummer:

Landelijk telefoonnummer
Landelijk telefoonnummer: 0900 – 1 26 26 26 (5 cent
per minuut).
Is er direct gevaar? Aarzel dan niet en bel 112.
Steunpunt Dordrecht
0909 - 635 37 86, op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.
Buiten deze tijden wordt u doorgeschakeld naar de
crisisdienst.

-

Postadres:

Postbus 166
3300 AD, Dordrecht

-

E-mailadres:

meldpuntzo-shg@ggdzhz.nl
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ASVZ
Algemene informatie

- Doelgroep: ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met
een verstandelijke beperking. Meer dan 5000 medewerkers zetten zich samen met
ruim 1600 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten. Dat kunnen
(jong)volwassenen zijn, ouderen, kinderen of het hele gezin.

- Doelstelling van de organisatie: ASVZ wil zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de
persoonlijke wensen en vragen van cliënten, hoe groot of klein die ook zijn. Waar het
om gaat is dat een cliënt zijn eigen keuzes kan maken en invloed heeft op zijn leven
en de omgeving waarin hij zich bevindt.
-

Website: www.asvz.nl

Contactgegevens
-

Adres:

Touwbaan 1
3363 WB, Sliedrecht

-

Telefoonnummer:

0184 491200

-

Postadres:

Postbus 121
3360 AC, Sliedrecht

-

E-mailadres:

info@asvz.nl
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Bureau Leerplicht
Algemene informatie
-

Doelgroep: Bureau leerplicht is voor kinderen van 5 t/m 16 jaar met leerplicht. Of t/m 18
jaar wanneer kinderen nog geen startkwalificatie (mbo, havo, vwo diploma) hebben.
Kinderen hebben een leerplicht van 5 t/m 16 jaar, vanaf het einde van de
leerplicht heeft het kind tot en met 18 jaar een kwalificatieplicht. Een leerling met
een kwalificatieplicht gaat elke dag naar school of kiest voor een combinatie van
werken en leren. Tenzij eerder de startkwalificatie behaald wordt, havo-, vwo-,
mbo diploma, niveau 1 diploma's gelden niet als startkwalificatie.
Voor zeer moeilijk lerende jongeren en meervoudig gehandicapte kinderen is een
startkwalificatie niet altijd haalbaar. Zij mogen een programma op hun eigen
niveau doorlopen en zijn daarom vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Net als
jongeren die het praktijkonderwijs volgen en in het bezit zijn van een getuigschrift
of schooldiploma. Daarnaast zijn er een aantal uitzonderingen waardoor jongeren
vrijstelling van inschrijving kunnen krijgen. Dit betekent dat jongeren met
bijzondere omstandigheden niet op een school ingeschreven hoeven te worden.
Bureau leerplicht is zowel groepsgericht als individueel gericht. Dit komt doordat
de leerplichtwet/kwalificatiewet voor bijna alle kinderen geld. Maar in sommige
gevallen is het individueel op een kind gericht.

-

Doelstelling: Waarborgen van het recht op onderwijs voor ieder kind/iedere jongere.

-

Website: www.leerplichtenvoortijdigschoolverlaten.nl

Contactgegevens
-

Adres:

Prof. Gunninglaan 12

3312 KX Dordrecht

-

Telefoonnummer:

078 - 770 85 00

-

Postadres:

Prof. Gunninglaan 12

3312 KX Dordrecht

-

E-mailadres:

blvs-zhz@drechtsteden.nl
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William Schrikker Jeugdbescherming
Algemene informatie

- Doelgroep: De William Schrikker Jeugdbescherming wordt ingeschakeld als de
kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel uitspreekt over een kind met
een beperking. Leven met een beperking heeft zijn weerslag op alle
levensgebieden. Daarom hebben deze kinderen vaak aangepaste zorg nodig.
Bekendheid met zowel de gehandicaptenzorg als de jeugdzorg is een vereiste om
hun goede hulpverlening te kunnen geven. (Gezins)voogden van de William
Schrikker bieden op dit gebied hun deskundigheid aan.

- Doelstelling: Na besluit van de Kinderrechter beschermen zij kinderen (van
ouders) met een beperking. Ze worden ingeschakeld als er zulke ernstige opvoeden opgroeiproblemen zijn ontstaan dat kinderen niet langer veilig zijn. In
onveiligheid kunnen kinderen zich niet goed ontwikkelen. Het is de kern van hun
opdracht om voor deze kinderen veiligheid te realiseren en daarmee de
ontwikkelingsbedreigingen op te heffen.

- Website: www.williamschrikkergroep.nu
Contactgegevens

- Adres:

Bijlmerdreef 101
1102 BP, Amsterdam Zuidoost

- Telefoonnummer:

088 52 60 00 0

-

Postadres:

Postbus 12685.
1100 AR, Amsterdam.

-

E-mailadres:

jbdirectiesecretariaat@wsg.nu

10

