
Centrum voor 

jeugd en gezin

 Welzijn Stede Broec
 Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
 WonenPlus 
   Stationslaan 2
   1611 KZ Bovenkarspel 
   0228-511528 
   www.welzijnstedebroec.nl
 Openingstijden: 9.00 uur tot 17.00 uur

 Sociaal-cultureel Centrum ‘t Stadsplein 
   Hoofdstraat 17
   1611 AA Bovenkarspel 
   0228-515576 
   www.tstadsplein.nl
   www.facebook.com/tstadsplein

 Jongerencentrum Inventas 
   Raadhuislaan 16 
   1613 KR Grootebroek 
   0228-518048 
   www.jcinventas.nl 
   www.facebook.com/JCInventas

Onze locaties



Centrum voor 
jeugd en gezin

Welzijn Stede Broec voor iedereen
Bij Welzijn Stede Broec kunnen alle inwoners van 
Stede Broec terecht voor sociale, culturele en 
maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Dit 
kan individueel door een gesprek met één van onze 
medewerkers maar ook groepsgericht bij één van 
onze trainingen, cursussen of contactgroepen. We 
werken vanuit drie locaties; Jongerencentrum Inventas,  
’t Stadsplein en onze locatie aan de Stationslaan.

Kan je kind niet slapen of wil het niet luisteren of eten? 
Ben je net gescheiden of heb je vragen over school 
of zakgeld? Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
is er voor kleine en grote vragen over opgroeien en 
opvoeden. Voor (toekomstige) ouders, maar ook voor 
jongeren is het dé plek voor en advies en praktische 
hulp.

Iemand die naar je luistert
Onze medewerkers bieden een luisterend oor, geven 
tips en informatie en brengen je in contact met 
anderen. Zij kunnen je snel de geschikte hulp bieden. 
Binnen het CJG zorgen we ervoor dat alle benodigde 
hulp beschikbaar is, dat je één aanspreekpunt krijgt 
voor jouw vragen en dat alle hulp op elkaar wordt 
afgestemd.

Ervaringen delen met andere ouders
Binnen het CJG werken medewerkers van Welzijn 
Stede Broec samen met die van GDD en Inventas.
Het CJG is ook een ontmoetingsplek waar ouders 
ervaringen kunnen delen en elkaar op weg kunnen 
helpen. Een voorbeeld hiervan zijn de aanschuiftafels 
(zie folder ’Aanschuiftafels’) op de verschillende 
scholen binnen Stede Broec, het consultatiebureau en 
bij Inventas.

Bij het CJG kun je terecht voor:
• Informatie en voorlichting over de gezondheid, 

ontwikkeling, opvoeding en omgang met kinderen, 
pubers en jongeren (van 0 tot 18 jaar). 

• Adviesgesprekken. 
• Groepsbijeenkomsten en activiteiten voor ouders 

en kinderen. 
• Opvoedingsondersteuning en zorg.

Aanmelden
Tijdens kantoortijden kun je binnenlopen op onze 
locatie aan de Stationslaan. Een aanmelding kan ook 
telefonisch of via de website gedaan worden, bekijk 
hiervoor onze contactgegevens op de achterzijde van 
deze folder. Er is geen verwijzing nodig en de hulp is 
gratis.


