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Voorjaarsprogramma CJG Barneveld 
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld organiseert in het voorjaar van 
2020 weer verschillende boeiende cursussen, trainingen en lezingen. 

Hieronder vindt u – in chronologische volgorde – het aanbod. Meer informatie 
over het specifieke aanbod vindt u op www.cjgbarneveld.nl. 

 
Voor ouders en verzorgers 
 
 
Cursus “Peuter in Zicht” 
In de peutertijd verandert er veel. Je kind kan steeds meer dingen zelf en gaat graag 
op onderzoek uit. En: krijgt een heel duidelijke eigen wil. Dit zijn mooie en belangrijke 
stappen in de ontwikkeling van een kind, maar voor ouders niet altijd makkelijk. 
Opvoeden betekent dat je als ouder meegroeit met de ontwikkeling van je kind. Je 
sluit aan bij wat je kind al kan of juist moet leren. Veel ouders vinden het prettig om 
hierover met andere ouders te praten. Herken je dat ook? Dan is de cursus Peuter in 
Zicht iets voor jou. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd 30 januari, 6, 13 en 20 februari 2020 van 19.30 tot 21.00 uur 
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Kosten: Eigen bijdrage van € 10,00 per deelnemer 
Aanmelding: Via www.cjgbarneveld.nl/cursussen of 0342-414816 o.v.v. “Peuter in 

Zicht” 
Informatie: CJG Barneveld, tel. 0342-414816 
 
 
Workshop “Alles wat je wilt weten over het puberbrein” 
Vanaf de leeftijd van 10 jaar merk je soms dat het gedrag van je kind verandert. Maar 
als je weet wat er in het puberbrein verandert, dan wordt het ook duidelijker waar 
het typische pubergedrag vandaan komt. En hoe je hier in de opvoeding op aan kunt 
sluiten. Een interessante workshop voor alle ouders/ verzorgers met kinderen die in 
de puberteit komen of al zijn. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd 19 maart 2020 van 19.00 tot 20.30 uur 
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Kosten: Geen kosten / Maximaal 20 deelnemers 
Aanmelding: Via www.cjgbarneveld.nl/cursussen of 0342-414816 o.v.v. 

“Puberbrein” 
Informatie: CJG Barneveld, tel. 0342-414816 
 



 

Lezing Colette de Bruin “De aanpak bij autisme! Van probleem naar oplossing” 
Het CJG Barneveld organiseert een boeiende lezing van autisme-deskundige Colette 
de Bruin (zij is onder andere bekend van de Geef me de 5-methode). Vanuit de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten in de neurobiologie wordt in het boek ‘Dit is 
autisme! Van hersenverwerking tot gedrag’ duidelijk uitgelegd hoe de 
informatieverwerking van iemand met ASS verloopt. Door eerst te kijken naar 
oorzaak leer je autisme begrijpen, net als het gedrag dat hierbij hoort. Met 
herkenbare voorbeelden en praktische oplossingen geeft Colette de Bruin je tijdens 
deze lezing concrete tips voor de omgang met iemand met autisme. Zo ga je tijdens 
deze lezing van probleem naar oplossing. Een lezing voor iedereen die dagelijks 
omgaat met iemand met autisme is dit een eyeopener met tools die je daarna direct 
kunt inzetten. En met succes, want het is bekend dat alle kinderen gebaat zijn bij de 
Geef me de 5-methodiek. 
De lezing is bedoeld voor professionals van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 
buitenschoolse opvang én ouders van 0-12-jarigen. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd 7 april 2020 van 19.00 tot 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) 
Locatie: De Meerwaarde, Rietberglaan 6, Barneveld 
Kosten: Geen kosten / Maximaal 300 deelnemers 
Aanmelding: Via www.cjgbarneveld.nl/cursussen of 0342-414816 o.v.v. “Lezing 

Colette” 
Informatie: CJG Barneveld, tel. 0342-414816 
 
 
Cursus “Pittige Pubers” 
 Opgroeiende tieners hebben baat bij veel liefde maar hoe kunt u uw kind weer 

bereiken als hij of zij in een afwerende houding is beland?  
 Hoe kunt u hem of haar op een veilige manier met verantwoordelijkheid leren 

omgaan? 
 Hoe kunt u uw verwachtingen duidelijk maken zonder in een machtsstrijd te 

belanden? 
 Hoe voorkomt u verbale of fysieke agressie? 
De cursus is bedoeld voor ouders die behoefte hebben aan concrete handvatten om 
met het soms onbereikbare en ongrijpbare of onverantwoordelijke gedrag van hun 
opgroeiende tieners om te gaan. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd 14 en 28 mei, 11 juni 2020 van 19.30 tot 21.30 uur 
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Kosten: Eigen bijdrage van € 10,00 per deelnemer 
Aanmelding: Via www.cjgbarneveld.nl/cursussen of 0342-414816 o.v.v. “Pittige 

Pubers” 
Informatie: CJG Barneveld, tel. 0342-414816 



 

Cursus “Gescheiden Opvoeden” 
 Hoe geef je je leven weer vorm na een scheiding? 
 Hoe kan je je kinderen goed begeleiden rondom de scheiding en hoe ga je om met 

hun emoties en je eigen emoties? 
 Hoe kan je de communicatie met je ex-partner verbeteren? 
Bovenstaande vragen staan in deze cursus centraal en is bedoeld voor alle ouders uit 
de gemeente Barneveld die te maken hebben met een (recente) scheiding en de 
gevolgen die een scheiding met zich mee brengt. Samen met de trainer en andere 
gescheiden ouders bekijken we filmfragmenten, maken we oefeningen (aan de hand 
van een werkboek), wisselen we ervaringen uit en oefenen we om sterker uit de 
scheiding te komen. Ouders nemen apart deel aan de training, dus niet samen. Het is 
ook mogelijk dat slechts 1 van de 2 ouders deelneemt. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd De data worden ingepland en met elkaar afgestemd zodra er 

voldoende deelnemers zijn  
Tijd: Vijf dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur 
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Kosten: Eigen bijdrage van € 10,00 
Aanmelding: Via www.cjgbarneveld.nl/cursussen of 0342-414816 o.v.v. 

“Gescheiden Opvoeden” 
Informatie: CJG Barneveld, tel. 0342-414816 
 
 
Cursus “Samengesteld” 
Een cursus voor ouders van samengestelde gezinnen. Een samengesteld gezin geeft 
veel uitdagingen, en biedt kansen in het vinden van een nieuwe balans, rust en geluk. 
In drie avonden bespreken we met elkaar wat het voor jezelf, je partner en je 
kinderen betekent om in een nieuw, samengesteld, gezin verder te gaan. We bieden 
informatie waardoor je meer oog krijgt voor de situatie en hoe die verschillend kan 
zijn voor alle gezinsleden. We kijken naar wat wel en niet werkt en wisselen met 
elkaar ervaringen uit. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd De data worden ingepland en met elkaar afgestemd zodra er 

voldoende deelnemers zijn  
Tijd: Drie bijeenkomsten van 19.30 tot 21.30 uur 
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Kosten: Eigen bijdrage van € 20,00 per echtpaar (maximaal 4 stellen) 
Aanmelding: Via www.cjgbarneveld.nl/cursussen of 0342-414816 o.v.v. 

“Samengesteld” 
Informatie: CJG Barneveld, tel. 0342-414816 
 
 



 

Voor kinderen en jongeren 
 
 
NIEUW – Workshop “En de kinderen scheiden mee” (6 t/m 17 jaar) 
Als je gaat scheiden, is dit niet alleen ingrijpend voor jezelf maar ook voor de 
kinderen.  
 
 Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen.  
 Kinderen en jongeren vragen zich af wat er nu allemaal gaat gebeuren.  
 Ze ervaren spanning, onzekerheid, verdriet en soms ook schaamte.  
 Kinderen en jongeren worstelen met vragen die ze niet durven of kunnen stellen 

aan hun ouders.  
 Ze voelen zich vaak heen en weer geslingerd tussen hun eigen verdriet en het 

verdriet van hun ouders.  
 Jonge kinderen reageren vaak angstig: oudere kinderen voelen zich vaak 

onbegrepen.  
 
In deze onzekere periode kan je kind een steuntje in de rug goed gebruiken. Deze 
workshop helpt je kind beter te begrijpen wat er allemaal gebeurt tijdens een 
scheiding. En hoe hij/zij hiermee om kan gaan. 
 

 
 
Samen met acht tot tien leeftijdsgenoten gaat je kind onder begeleiding van twee 
trainers (coaches) op een ontspannen wijze aan de slag. De workshop helpt je kind op 
weg om door de (moeilijke) scheidingsperiode heen te komen.  



 

En het geeft jou als ouder een aanzet om op een praktische manier met je kind om te 
gaan.  
De workshop is er voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijdsgroepen: 
6 t/m 7 jaar; 8 t/m 10 jaar; 11 t/m 13 jaar en 14 t/m 17 jaar. 
 
Wanneer kan je kind meedoen?  
Je kind kan meedoen als je gescheiden bent. Het maakt niet uit of dit nog maar net of 
al wat langere tijd geleden is. Er hoeven geen problemen met je kind te zijn: alle 
kinderen zijn welkom! 
Voordat je kind kan deelnemen aan de workshop word je uitgenodigd voor een 
algemene ouderbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ouders uitleg over 
de workshop en kunnen zij vragen stellen. 
Voorwaarde is wel dat beide ouders toestemming geven dat hun kind de workshop 
gaat volgen. Geen toestemming van beide ouders betekent dat je je kind helaas niet 
kunt aanmelden voor de workshop.  
 
Na aanmelding volgt een telefonisch intakegesprek met de trainer (coach). Deelname 
is gratis. 
 
Praktische informatie 
Datum 20 januari: Ouderbijeenkomst voor 8 t/m 10-jarigen 
 29 januari: Workshop voor 8 t/m 10-jarigen 
 
 29 januari: Ouderbijeenkomst voor 11 t/m 13-jarigen 
 7 februari: Workshop voor 11 t/m-13-jarigen 
 
 10 maart: Ouderbijeenkomst voor 6- en 7-jarigen 
 21 maart: Workshop voor 6- en 7-jarigen 
 
 18 mei: Ouderbijeenkomst voor 6- en 7-jarigen 
 27 mei: Workshop voor 6- en 7-jarigen 
Tijd: De ouderbijeenkomsten zijn van 19.00 tot 20.30 uur 
 De workshops voor kinderen/jongeren zijn van 14.00 tot 17.00 uur 

(of op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur) 
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Kosten: Gratis 
Aanmelding: Via www.cjgbarneveld.nl/cursussen of 0342-414816 o.v.v. 

“Workshop En de kinderen scheiden mee” 
Informatie: CJG Barneveld, tel. 0342-414816 
 
 

In de loop van het jaar wordt het aanbod, bijvoorbeeld voor 14- tot 17-jarigen, 
uitgebreid. Hou de website (www.cjgbarneveld.nl/cursussen) in de gaten! 

 

http://www.cjgbarneveld.nl/cursussen


 

Training “Omgaan met emoties” (voor kinderen van 5 tot en met 7 jaar) 
Iedereen heeft gevoelens. Maar soms vindt je kind het lastig om deze te uiten of kom 
je er als ouder maar moeilijk achter hoe je kind zich voelt. Bij deze kindergroep 
merken kinderen dat ze niet de enige zijn die weleens bang, verdrietig of boos zijn. Ze 
leren over gevoelens, wanneer ze zich bang, boos, verdrietig en blij voelen en hoe ze 
ermee om kunnen gaan. Maar ook waar ze trots op mogen zijn en wat ze goed 
kunnen. En dat ze hun behoeftes en grenzen mogen aangeven en daar hulp en steun 
bij mogen vragen. Al deze "beschermende factoren" helpen kinderen om goed met 
situaties thuis, op school, in de buurt etc. om te gaan en gezond te blijven. Dat doen 
we op een speelse manier. Kinderen leren op jonge leeftijd namelijk veel door te 
spelen. Want door spelen kun je dingen uit proberen en verwerken. Bij deze 
kindergroep werken we daarom veel met verhalen, spelletjes en knutselen.  
Voor de ouder(s)/ verzorger(s) is er een ouderbijeenkomst waar u meer uitleg krijgt 
over de thema’s en tips krijgt hoe je je kind tot steun kan zijn. Van te voren krijgt u 
een intakegesprek. 
 
Praktische informatie 
Datum / Tijd 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart 
 7 april, 21 april 
Tijd: 15.30 tot 16.30 uur 
 Op 3 maart is er een ouderbijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur 
Locatie: CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 
Kosten: Eigen bijdrage van € 15,00 
Aantal: Maximaal 8 kinderen 
Aanmelding: Via www.cjgbarneveld.nl/cursussen of 0342-414816 o.v.v. “Omgaan 

met emoties” 
Informatie: CJG Barneveld, tel. 0342-414816 
 
 
Training “Rots en Water” 
 Ben je snel boos? 
 Vind je nieuwe vrienden maken moeilijk? 
 Wil je stevig in je schoenen leren staan? 
 Of wil je beter leren voor je eigen mening op te komen? 
Wie weet is deze training dan wat voor jou! De Rots en Water training helpt kinderen 
en jongeren om voor zichzelf op te komen én om beter met andere mensen om te 
gaan. Rots en Water is een sociale weerbaarheidstraining waarin je zowel je 
lichamelijke als je mentale weerbaarheid traint.  
Er zijn trainingen voor  
 Kinderen van 6 tot en met 10 jaar (op dinsdag)  
 Kinderen van 11 tot en met 13 jaar (op donderdag)  
 Kinderen van 14 jaar tot en met 17 jaar (op vrijdag)  
 



 

Voordat de training van start gaat, wordt een algemene informatiebijeenkomst voor 
ouder(s)/verzorger(s) georganiseerd. 
Wie zich heeft opgegeven, wordt hierover geïnformeerd. 
 
Praktische informatie voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar 
Datum / Tijd Voor de kinderen: 
 17 maart, 24 maart, 31 maart 
 7 april, 14 april, 21 april (daarna meivakantie) 
 12 mei, 19 mei, 26 mei 
 2 juni 
 Voor de ouders: 
 21 april (een ouder-kind-les) 
Tijd: 15.45 tot 16.45 uur 
Locatie: Gymzaal Zandbergschool, Wethouder Zandbergenlaan, Barneveld 
Kosten: Eigen bijdrage van € 15,00 (voor de hele training) 
Aanmelding: Via www.cjgbarneveld.nl/cursussen of 0342-414816 o.v.v. “Rots en 

Water” en de leeftijd van het kind 
Informatie: CJG Barneveld, tel. 0342-414816 
 
 
Praktische informatie voor kinderen van 11 tot en met 13 jaar 
Datum / Tijd Voor de kinderen: 
 19 maart, 26 maart 
 2 april, 9 april, 16 april, 23 april (daarna meivakantie) 
 14 mei, 28 mei 
 4 juni, 11 juni 
 Voor de ouders: 
 23 april (een ouder-kind-les) 
Tijd: 15.45-16.45 uur 
Locatie: Gymzaal Zandbergschool, Wethouder Zandbergenlaan, Barneveld 
Kosten: Eigen bijdrage van € 15,00 (voor de hele training) 
Aanmelding: Via www.cjgbarneveld.nl/cursussen of 0342-414816 o.v.v. “Rots en 

Water” en de leeftijd van het kind 
Informatie: CJG Barneveld, tel. 0342-414816 
 
 
N I E U W 
Praktische informatie voor kinderen van 14 tot en met 17 jaar 
Datum / Tijd Voor de jongeren: 
 6 maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart 
 3 april, 17 april 
 8 mei, 15 mei, 29 mei 
 5 juni 
 12 juni en 19 juni: extra les voor meiden) 



 

Tijd: 15.30-16.30 uur 
Locatie: Gymzaal Zandbergschool, Wethouder Zandbergenlaan, Barneveld 
Kosten: Eigen bijdrage van € 15,00 (voor de hele training) 
Aanmelding: Via www.cjgbarneveld.nl/cursussen of 0342-414816 o.v.v. “Rots en 

Water” en de leeftijd van de jongere 
Informatie: CJG Barneveld, tel. 0342-414816 
 
 
Campagne Maak je hart voor je relatie 
Een goede relatie met je partner onderhouden is niet vanzelfsprekend. Helaas 
scheiden er meer mensen dan ooit. Wil je problemen voorkomen? Heb je twijfels 
over je relatie of wil je weten hoe je je scheiding het beste kunt regelen? 
Maak dan als eerste stap een afspraak met een maatschappelijk werker van Elan of 
Stimenz voor een onafhankelijk en kosteloos advies. Je kunt bij ons terecht met 
onderstaande vragen: 
 GOED BEGINNEN. In het begin van je relatie maak je belangrijke keuzes die 

bepalend kunnen zijn voor het verdere verloop. Hoe zeker ben je van je partner 
en wat verwacht je van de relatie? Kies je voor samenwonen of voor een 
geregistreerd partnerschap? Of ga je trouwen, en hoe zit dat precies met 
huwelijkse voorwaarden? Kan je nog wel in gemeenschap van goederen trouwen? 

 HET LEUK HOUDEN. Een druk leven, de komst van 
kinderen, het omgaan met (menings)verschillen: de 
uitdaging is om met elkaar een weg te vinden waar 
je je allebei goed bij voelt. Hoe doe je dat? En wat 
als dit even niet meer lukt? Misschien heb je al 
langer het gevoel dat het niet goed gaat tussen 
jullie en weet je niet hoe het verder moet. Je kúnt 
actie ondernemen, voorkomen is beter dan 
genezen. 

 ZO GOED MOGELIJK UIT ELKAAR GAAN. Misschien 
gaat het echt niet meer tussen jullie en wil je 
scheiden. Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe pak je dit aan? En wat zijn je 
rechten en plichten? En wat is de beste route? Via een advocaat, mediator of een 
partij waar je online je scheiding kunt regelen? Wat past het beste bij jullie 
persoonlijke situatie? En als je kinderen hebt, hoe regel je het goed voor hen? 
Voor die laatste vraag kan het Centrum voor Jeugd en Gezin worden ingeschakeld. 

 
Wie zijn hierbij betrokken? 
Het Maatschappelijk Werk is in de gemeente Barneveld hét startpunt bij (het 
voorkomen van) relatieproblemen en scheiding. Hiervoor kun je terecht bij Elan 
Barneveld of Stimenz. Mocht je vragen hebben over de kinderen in relatie tot een 
eventuele scheiding, dan kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Barneveld. Hieronder vind je onze contactgegevens. 
 



 

Voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek, kun je telefonisch een afspraak maken 
op de volgende manieren: 
 Elan Barneveld: 0342-400410 of info@elanbarneveld.nl 
 Stimenz:  088-7846212 of barneveld@stimenz.nl 
 CJG Barneveld: 0342-414816 of info@cjgbarneveld.nl 
 
Websites 
Kijk voor meer informatie en het complete aanbod van cursussen en workshops op 
 www.elanbarneveld.nl 
 www.stimenz.nl 
 www.cjgbarneveld.nl/relaties 
 
 
  



 

Wat is het CJG Barneveld?? 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld is hét centrum voor iedereen met 
vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning. Het CJG Barneveld is vrij 
toegankelijk; dat betekent dat iedereen, zonder verwijzing van gemeente of huisarts, 
bij het CJG terecht kan voor deskundig advies. 
 
Contactgegevens 
 Bouwheerstraat 52 

3772 AL Barneveld 
0342-414816 

 
Website 
 www.cjgbarneveld.nl 
 
Volg ons op internet en sociale media 
 Twitter: @CJGBarneveld 
 Facebook: www.facebook.com/cjg0342 
 
Gratis inloopspreekuren 
 Gratis inloop Barneveld: ma, di, do en vr van 9.00 tot 12.00 uur 
 Gratis inloop Voorthuizen: wo van 8.30 tot 9.30 uur (Perron 16, Smidsplein) 
 Gratis inloop Kootwijkerbroek: wo van 9.30 tot 11.30 uur (Zorgkruispunt, 

Schoonbeekhof 3) 
 
 
 

Graag tot ziens bij het CJG Barneveld! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


