
Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort 
Voor al uw vragen over opgroeien, opvoeden 
en onderwijs 
 

Bij Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort (CJG Amersfoort) kunt u terecht met vragen 

over opgroeien, opvoeden en onderwijs voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar. 

 

Met welke vragen kan ik terecht? 
• Mijn kinderen hebben het moeilijk met de scheiding. Met wie kunnen ze hierover 

praten? 

• Het gaat niet goed op school met mijn dochter. Hoe bespreek ik dit probleem?  

• Mijn zoon is erg verlegen en komt niet voor zichzelf op. Ik ben op zoek naar een 

manier op hem meer zelfvertrouwen te geven. 

• Onze zoon is erg druk en beweeglijk. Misschien heeft hij wel ADHD. Wie kan ons 

verder helpen? 

• Welke activiteiten zijn er voor mijn kinderen te doen in de vakantie? 

 

Ook met andere vragen helpen wij u graag verder. Met veel vragen kunt u ook terecht bij 

het consultatiebureau, de huisarts, leerkracht en de leidsters binnen de buitenschoolse 

opvang. 

 

Wat doet CJG Amersfoort? 
Wij beantwoorden uw vragen, geven advies en denken met u mee. We zoeken samen 

met u naar een passend aanbod. Dit kan ondersteuning voor u als ouder of verzorger zijn 

en/of hulp voor uw zoon of dochter. 

 

www.cjgamersfoort.nl 
Op de website van CJG Amersfoort vindt u allerlei informatie over opvoeden, opgroeien 

en onderwijs. Daarnaast kunt u zoeken naar de geschikte organisatie die u en uw kind 

begeleiding, hulp of onderwijs kan bieden. 

 

Voor wie is CJG Amersfoort? 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u als ouder of verzorger. Maar ook voor 

jongeren en professionals zoals leidsters, leerkrachten, hulpverleners en kinderwerkers. 

 

Hoe bereik ik CJG Amersfoort? 
U kunt binnenlopen, bellen, mailen of de website bezoeken. Wij zijn geopend van 

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

Loop gerust binnen. Of bel of mail met een van onze medewerkers.  

T 033 47 94 000 

E info@cjgamersfoort.nl 

 

CJG locatie Heiligenbergerweg, Heiligenbergerweg 36 Amersfoort 

Open op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

 

CJG locatie Vathorst, Wervershoofstraat 365 Amersfoort 

Open op dinsdag en woensdag van 9.00 - 11.00 uur, donderdag van 14.00 - 16.00 uur 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort is een samenwerkingsverband van 

organisaties voor jeugdzorg, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, 

onderwijs en welzijn. 

 


