
De schakelfunctionaris:
voor vragen over de ontwikkeling van uw kind!

Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ondersteunt mensen bij 
het oplossen van en omgaan met hun problemen in het dagelijkse leven.
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De schakelfunctionaris: 
voor vragen over de ontwikkeling van uw kind!

Heeft u vragen over de ontwikkeling 
van uw kind? Bij de schakelfunctionaris 
kunt u terecht voor al uw vragen en 
zorgen over het gedrag van uw kind, 
over de opvoeding en over uw thuis-
situatie. Een schakelfunctionaris geeft 
advies, biedt ondersteuning en zoekt 
samen met u, uw kind en uw sociale 
omgeving naar een goede oplossing. 
De ondersteuning is kortdurend.

Als u bij de schakelfuctionaris komt met 
een vraag of een probleem, bespreekt de 
schakelfunctionaris dit samen met u. Vervol-
gens kijkt de schakelfunctionaris met u, de 
beroepskracht op school, kinderdagverblijf 
of peuterspeelzaal en uw sociaal netwerk 
wat er nodig is om u te ondersteunen. 
Als er sprake is van meerdere complexe 
problemen, dan bespreekt de schakel-
functionaris dit met een medewerker van 
het Sociaal Team. Bij  doorverwijzing naar 
het Sociaal Team, houdt de schakelfunctio-
naris de regie. De schakel   functionaris blijft 
de verbindende factor tussen u, de school, 

het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal 
en het Sociaal Team.

Wat biedt de schakelfunctionaris?
•   Een eerste gesprek waarin u uw vragen 

kunt bespreken.
•   Consultatie en advies over de 

ontwikkeling van uw kind.
•   Opvoedingsbegeleiding bij echt-

scheidings-, verwerkings- en gezins-
problematiek.

•   Indien nodig een verwijzing naar het 
Sociaal Team. 

•   Verbindende factor tussen u, de school, 
het kinderdagverblijf of de peuterspeel-
zaal en het Sociaal Team.

Hoe komt u met ons in contact?
U kunt zelf telefonisch contact opnemen 
met de schakelfunctionaris of langskomen 
op het spreekuur. Hierover kunt u 
informatie krijgen op school, kinderdag-
verblijf of peuterspeelzaal. Juvans en MEE 
zijn aangesloten bij het signalerings-
systeem Zorg voor Jeugd Noord-Brabant.

Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Orthenseweg 2-D, 5212 XA ’s-Hertogenbosch
Postbus 17, 5201 AA ’s-Hertogenbosch
(073) 644 42 44, info@juvans.nl, www.juvans.nl

De schakelfunctionaris is een samenwerking sverband van 
Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening en MEE regio Tilburg.
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