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Antwoord is altijd dichtbij
Vragen over opgroeien, opvoeden of zorg?
Heeft u een vraag over opgroeien, opvoeden of zorg? Dan kunt u die stellen aan mensen die daar
verstand van hebben. Gewoon op school of bij de kinderopvang. Bij elke Samenwijs accommodatie in
de gemeente Hilvarenbeek vindt u verschillende mensen bij wie u
terecht kunt. U kiest zelf de persoon met wie u uw vragen het liefst
bespreekt.

Ga naar JOOB.

Aanspreekpunten
Of een andere
Op en om de Samenwijs accommodatie
- De leerkracht op de basisschool - kent het kind doorgaans
deskundige in de
goed, kan
buurt.
veranderingen in gedrag signaleren en praat graag met u over
de ontwikkeling
van een kind.
- De pedagogisch medewerker van de kinderopvang - kent net als de
leerkracht op de basisschool het kind doorgaans goed, kan veranderingen in gedrag
signaleren en praat graag met u over de ontwikkeling van een kind.
- De intern begeleider (IB’er) – zorgt ervoor dat een kind op school de begeleiding krijgt die
het nodig heeft. Heeft verstand van leren, ontwikkelen en opgroeien.
- De consulent – ondersteunt de leerkracht en IB’er met vraagverheldering en benoemen van
de onderwijsbehoefte van het kind.
- JOOB – heeft verstand van opgroeien, opvoeden en zorg. De aangewezen persoon om u te
helpen als een kind zorg nodig heeft. JOOB staat voor Jeugd Ouders Opvoed Begeleider.
- De jeugdverpleegkundige – is niet persoonlijk aanwezig bij de Samenwijs accommodatie,
maar wel bereikbaar voor vragen over gezondheid en ontwikkeling.

We staan voor u klaar
Als u vragen of zorgen heeft over de zorg voor een kind.
Als de zorgindicatie van een kind verlengd moet
worden.
Als u zich afvraagt of een kind niet teveel achter de
computer zit.
Als een kind niet lekker in zijn vel lijkt te zitten.
Als een kind niet meer zo graag naar school gaat.
Als een kind te maken heeft met een scheiding.
Als een kind een dierbare heeft verloren.
Als de leerprestaties van een kind achteruit gaan.
Als u merkt dat u minder goed contact kunt maken met
een kind.
Als u een lastig onderwerp met een kind moet
bespreken.
Als u vermoedt dat een kind gepest wordt.
Als een kind slecht eet en slecht slaapt.
Als u mishandeling of misbruik vermoedt.
Als…

Praten, en dan?
Soms zal een gesprek met een van deze mensen genoeg zijn. U heeft een tip gekregen waar u wat
aan heeft, u weet op welke signalen u voortaan moet letten of u heeft gehoord dat u zich geen
zorgen hoeft te maken. Mocht er meer nodig zijn, dan weten de aanspreekpunten in en om de
Samenwijs accommodatie bij wie u terecht kunt om u verder te helpen.
Hulp bij leren en ontwikkelen
Heeft uw kind op school of bij de kinderopvang begeleiding nodig bij het leren en ontwikkelen? Dan
komen de IB’er, de consulent en/of JOOB in actie. Achter de schermen overleggen deze deskundigen
met de leerkracht of de pedagogisch medewerker en soms andere deskundigen in de omgeving van
een kind. Ze werken samen om zich een goed beeld te vormen van wat er aan de hand is en om de
beste oplossing te vinden. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Is er specifieke expertise nodig om een
kind te helpen? Dan wordt die ingeschakeld.
Vragen over iets anders
Liggen de vragen of problemen buiten het terrein van leren en het onderwijs? Dan wordt u
doorverwezen naar een zorgorganisatie buiten de school. JOOB is de aangewezen persoon om u
hierbij te begeleiden.

Bedacht door kinderen
De naam JOOB is bedacht
door schoolkinderen van
Starrebos. We vinden dit
een korte, krachtige en

Nieuw: JOOB wijst de weg naar zorg

simpele naam.
Goed gedaan!

Op elke Samenwijs accommodatie is een JOOB aanwezig: een Jeugd Ouder
Opvoed Begeleider. Wanneer u denkt of weet dat een kind zorg of
begeleiding nodig heeft, wijst JOOB de weg. Hij of zij kan samen met u in kaart
brengen wat u nodig heeft, wat u zelf kunt of zelf kunt regelen en waar
professionele zorg of ondersteuning ingezet moet worden. JOOB kan u helpen een plan
van aanpak te maken. Daarmee kunt u bij de gemeente zorg of ondersteuning voor een kind
of voor uzelf aanvragen.

Aanspreekpunten buiten de Samenwijs accommodatie
Ook als het om grotere kinderen gaat
In de gemeente Hilvarenbeek staan allerlei deskundigen voor u klaar, ook buiten de
Samenwijs accommodatie. De huisarts bijvoorbeeld. Dorpsondersteuners. De mensen van
het maatschappelijk werk van Juvans of van MEE. U bepaalt zelf wie u benadert. Is dat niet
de juiste persoon om u verder te helpen? Dan zorgt hij of zij dat u met de juiste deskundige
in contact komt.
Een overzicht van alle contactpersonen vindt u verderop in dit informatieblad en op
www.hilvarenbeek.nl/contactgegevenshulp.

Waar moet ik zijn?

Onveilige situaties

Hulp buiten kantooruren

Noodsituatie: bel 112!

Noodsituatie: bel 112!

Informatie, advies en hulp bij (vermoeden
van) mishandeling en huiselijk geweld:
Veilig Thuis
0800 2000 (24/7)

Crisisdienst GGZ
Bel de huisartsenpost, deze schakelt de
crisisdienst in.

Huisartsen
Huisartsenpraktijk De Linde
Rogier van Leefdaelstraat 23 Hilvarenbeek |
013 505 13 55 | assistentes@hapdelinde.nl
Huisartsenpraktijk Diessen
Heuvelstraat 3 Diessen | 013 504 13 01 of
013 504 13 33 | hapdiessen@ezorg.nl
Huisartspraktijk De Ypelaer
Ypelaerstraat 2 Hilvarenbeek | 013 505 13 35
|praktijkdeypelaer@planet.nl

Crisisdienst Juvans
(24/7 psychosociale hulp en jeugdhulp)
073 644 42 44
Sensoor
Dag en nacht bereikbaar voor een anoniem
gesprek per telefoon, e-mail en op dagdelen
per chat 0900 0767 (5 ct. per minuut) of
013 544 15 44 (lokaal tarief) |
www.sensoor.nl

Dorpsondersteuners
Biest-Houtakker:
Ria van de Wiel | 06 26 12 81 95 |
Riavdwiel@gmail.com

Onafhankelijke
cliëntondersteuning
KBO
Vrijwillige ouderenadviseurs en
cliëntondersteuning
www.kbo-Hilvarenbeek.nl en kbo-Diessen.nl
Verzoeken voor cliëntondersteuning via Ineke van
Loon-Zwennes | 06-20040799

MEE regio Tilburg
Kloosterstraat 32 VP Tilburg | 013 542 41 00
|www.meeregiotilburg.nl
Zorgbelang Brabant
Vertrouwenspersonen van het Advies en
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en de
Zorgbelangorganisaties| 088 555 1000 |
info@akj.nl | www.zorgbelang-brabant.nl,
zoek op ‘Vertrouwenspersonen’

Diessen en Baarschot:
Jacqueline de Wit |06 16 08 47 20 |
spreekuur@wij-wel.nl
Esbeek:
Mariet Pulles |06 22 39 49 66 |
esbeekdorpsondersteuner@gmail.com
Hilvarenbeek:
Karlijn Verschuren | 06 10 32 93 69 |
karlijnverschuren@contourdetwern.nl
Haghorst:
Veerle van der Loo-Moeyaert| 06 24 74 43 97
|dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com

Consultatiebureau/ GGD
Schoolstraat 38, Hilvarenbeek, tel. 0900
463 64 43
Informatie over openingstijden en
spreekuren:
www.ggdhvb.nl/locaties/Hilvarenbeek
Theresiastraat 9, Diessen, tel. 0900 463 64
43
Informatie over openingstijden en
spreekuren:
www.ggdhvb.nl/locaties/Diessen
GGD Jeugdartsen
Corrie van Daalen |
c.van.daalen@ggdhvb.nl
Claire Boerema | c.boerema@ggdhvb.nl
Jeugdverpleegkundigen
Karin van Bavel | k.van.bavel@ggdhvb.nl
Marlies Arnou |m.arnou@ggdhvb.nl

Bijna 18?
Op www.kwikstart.nl
staat wat je moet regelen.
Download de gratis app
met handige checklist

JOOB
Op elke Samenwijs accommodatie is een
JOOB aanwezig: een Jeugd Ouder Opvoed
Begeleider. Op deze scholen vindt u een
JOOB:
• Doelakkers Hilvarenbeek: Marjolein de
Jong |06 4335 9003 |
marjoleindejong@farent.nl
• Driehoek Hilvarenbeek: Annet van
Grunsven | 06 5754 6142 |
annetvangrunsven@farent.nl
• Jozef Haghorst: Marjolein de Jong
| 06 4335 9003 |
marjoleindejong@farent.nl
• Starrebos Hilvarenbeek: Jaap van
Berkel | 06 3511 1908 |
j.van.berkel@meeregiotilburg.nl
• Vlinderakker Biest
Houtakker: Marjolein de Jong |06 4335
9003 | marjoleindejong@farent.nl
• Willibrordus Diessen: Jaap van Berkel
| 06 3511 1908 |
j.van.berkel@meeregiotilburg.nl
• Wingerd Esbeek: Annet van Grunsven |
06 5754 6142 |
annetvangrunsven@farent.nl
Vraag op school wanneer de JOOB daar
aanwezig is.
Jongerenwerk (Contour de Twern- R-newt)
Michelle la Vallette| michelle@rnewt.nl
06 83168972| insta: michellernewt

Alles over
opgroeien en opvoeden:
OJC The Box
Bukkumwegwww.opvoeden.nl
30a Hilvarenbeek
www.ojcthebox.nl

Alles over
opgroeien en opvoeden:
www.opvoeden.nl

