
Ondervind samen met alle bekende en onbekende 
collega’s uit de Sociale Kaart van OKC Noord:  

Een interactieve kennismaking met de gezichten 
en namen van jouw ketenpartners

Wat jeugd- en opvoedhulp biedt en waar de 
grenzen van hun  dienstverlening liggen

Jouw eigen ervaring rondom vroegsignalering 
ter plekke verbeeld en vertolkt door interactief 
theater

Waarom jij onmisbaar bent voor de keten

Wat essentiële voorwaarden zijn voor een goede 
samenwerking

Vind elkaar tijdens een inspirerende middag 
met diverse workshops waar stevige inhoud 
en praten worden gecombineerd met doen, 
beleven en ervaren!

Meer informatie

Brigitte van Teeffelen 
OKC Manager Amsterdam-Noord

Tel: 06 2056 3168
E-mail: b.van.teeffelen@noord.amsterdam.nl

Uitnodiging!
Studiemiddag OKC Noord
donderdag 21 juni 2012

Hoe vind je mij?

Wij zijn allemaal verbonden met de Sociale Kaart 
van Amsterdam-Noord en we krijgen steeds meer 
met elkaar te maken. De uitbreiding van de pilot 
decentralisatie toegangstaken jeugdzorg in Noord en 
de invoering van passend onderwijs zorgen voor meer 
directe doorverwijzingen naar aanbieders van jeugd- en 
opvoedhulp.

Daarom nodigen we je van harte uit om elkaar te 
vinden tijdens een bijzondere studiemiddag op het 
schip ‘Pollux’ in de NDSM haven op donderdag 21 juni. 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het reactieformulier dat 
te vinden is in de bijlage van deze email. Wil je zo 
vriendelijk zijn dit formulier ook in te vullen indien je 
verhinderd bent? Graag terugsturen voor 18 mei.

Hoe vind je mij?

Uitnodiging
 21 juni 2012

Locatie
Pollux eten en drinken
NDSM-pier 6 (NDSM-Werf)  
1033 RE Amsterdam

Aanvang
Start van het programma om 
13.00 uur (vanaf 12.30 uur 
ontvangst met thee/koffie).

Diverse workshops 
gecombineerd met 
doen, beleven en 
ervaren!

het antwoord op vragen over opvoeden 
 en opgroeien

  

www.cjgijmond.nl

Hoe bereikt u het CJG IJmond?
www.cjgijmond.nl  
088 - 995 83 55  
info@cjgijmond.nl

Of loop binnen bij:
CJG Inlooppunt Beverwijk 
Publiekshal Stadskantoor  Openingstijden  
President Kennedyplein 1   Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
1945 SG Beverwijk  Dinsdag van 9.00 - 12.30 uur
    Donderdag van 9.00 - 20.00 uur

CJG Inlooppunt Velserbroek 
Gezondheidscentrum Velserbroek Openingstijden 
Aletta Jacobsstraat 200-220 Maandag en donderdag van 13.00 - 17.00 uur
1991 PW Velserbroek  Woensdag van 9.00 - 12.00 uur 

CJG Inlooppunt Heemskerk 
Balie Zes   Openingstijden 
Burgemeester Nielenplein 6  Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur
1961 NV Heemskerk   

CJG Inlooppunt Uitgeest 
Publieksbalie Gemeentehuis Openingstijden
Middelweg 28   Maandag t/m donderdag van 9.00 - 12.00 uur
1911 EG Uitgeest   en van 13.30 - 16.00 uur
    Opvoedspreekuur volgens afspraak.

CJG Inlooppunt IJmuiden  (vanaf zomer 2011)
Marktplein 1   Openingstijden
1972 GA IJmuiden  Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur   

    

www.hetbouwteam.nl


