
Ondersteuning jongeren in regio Utrecht West: een overzicht
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West (SWVVO-RUW) organiseert samen met 
de middelbare scholen voor leerlingen ondersteuning in het onderwijs. Maar er is ook ondersteuning voor 
jongeren buiten school. Woont u in Woerden, Montfoort, Oudewater of De Ronde Venen? Dan kunnen u en uw 
kind bij verschillende loketten in uw woonplaats terecht. 
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Middelbare school
Op de middelbare school krijgt uw kind naast goed onderwijs zonodig extra ondersteuning. Kijk op de website 
van het samenwerkingsverband [link: voor de ouders] of neem contact op met de school.
 

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West
Het Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West is een netwerkorganisatie die zorgt voor passend onderwijs 
in de regio. Daarvoor werken wij nauw samen met de middelbare scholen. Ook stemmen wij onze activiteiten 
af met de gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater en de Ronde Venen, want zij zijn verantwoordelijk voor 
jeugdhulp en zorg en ondersteuning aan inwoners. De gemeenten bieden hun diensten aan via verschillende 
loketten. 



Loketten in Woerden
WoerdenWijzer
Hebt u een vraag over opvoeden, zorg, gezin, werk en inkomen, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, 
dagbesteding, jeugdhulp en jeugdzorg? Dan kunt u terecht bij WoerdenWijzer, een afdeling van de gemeente 
Woerden. Een team van deskundigen binnen het sociaal domein geeft oplossingen, tips en antwoorden op uw 
vragen. 

Tel.: 0348 - 428 600 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur)
E-mail: info@woerdenwijzer.nl
Website: www.woerdenwijzer.nl/hoe-werkt-woerdenwijzer 

Team Jeugd&Gezin
Hebt u zorg of hupverlening nodig voor uw kind en/of gezin? Team Jeugd&Gezin ondersteunt als er 
meerdere en/of structurele problemen zijn en regelt gezinsgerichte hulpverlening of een doorverwijzing naar 
specialistische jeugdhulp indien nodig. Bijvoorbeeld als kinderen in de knel raken bij een echtscheiding of als 
een kind (ernstige) gedragsproblemen of psychiatrische problemen heeft.

Contact via WoerdenWijzer.
Website: www.woerdenwijzer.nl/team-jeugdgezin

http://www.woerdenwijzer.nl/hoe-werkt-woerdenwijzer
http://www.woerdenwijzer.nl/team-jeugdgezin


Loketten in Montfoort
Jeugdteam Montfoort
Hebt u vragen over opvoeden, gezinsproblematiek, de ontwikkeling van kinderen, veiligheid of ondersteuning 
voor kinderen met psychische problemen of een beperking? Het Jeugdteam Montfoort is er voor alle kinderen 
en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders. U hebt geen verwijsbrief nodig.

Tel.:  06-27 05 61 53 (09.00 tot 17.00 uur)
E-mail: info@jeugdteammontfoort.nl
Website: jeugdteammontfoort.nl

Jongerenwerk Montfoort
Hebt u ideeën voor activiteiten voor kinderen en jongeren in Montfoort of wilt u in contact komen met 
groepen of individuele jongeren in Montfoort? De jongerenwerkers zijn er voor alle kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen in Montfoort. 

Contact via Jeugdteam Montfoort. 
Website: jeugdteammontfoort.nl/jongerenwerk

mailto:info%40jeugdteammontfoort.nl?subject=
https://www.jeugdteammontfoort.nl
https://www.jeugdteammontfoort.nl/jongerenwerk


Loketten in Oudewater
Stadsteam Oudewater
Hebt u zorgen of vragen op het gebied van:
• Jeugd, gezin en opvoeding
• Ondersteuning en zorg
• Actief zijn, meedoen en ontmoeten
• Werk en dagbesteding
• Geldzaken en inkomen
• Mobiliteit en vervoer
• Wet en regelgeving?

Iedere inwoner van de gemeente Oudewater kan bij het Stadsteam terecht voor informatie, advies en hulp bij 
het aanvragen van voorzieningen. U hebt geen verwijsbrief nodig en alles gebeurt in overleg met u.

Tel.: 0348 – 56 18 93 (9.00 tot 12.00 uur behalve woensdag)
E-mail: info@stadsteamoudewater.nl
Website: stadsteamoudewater.nl 

mailto:info%40stadsteamoudewater.nl?subject=
http://stadsteamoudewater.nl


Loketten in Mijdrecht
Centrum voor Jeugd en Gezin
Hebt u vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kinderen? Dan kunt u terecht bij 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Mijdrecht. Hier werken jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, 
pedagogen en maatschappelijke werkers samen. U ontvangt uitleg, advies op maat en deskundige hulp.
Er worden regelmatig workshops en lezingen gehouden. Ook wordt intensief samengewerkt met Ouders Lokaal. 
Het CJG biedt onder andere:
• jeugdgezondheidszorg in de leeftijd 0 - 19 jaar
• pedagogisch bureau
• maatschappelijk werk
• begeleiding en coaching thuis.

Tel.: 0297 - 58 76 00 (09.00 tot 16.00 uur, vrijdag tot 13.00 uur)
E-mail: info@servicepuntderondevenen.nl 
Website: www.servicepuntderondevenen.nl

mailto:info%40servicepuntderondevenen.nl?subject=
https://www.servicepuntderondevenen.nl


Loketten in Vinkeveen
Centrum voor Jeugd en gezin
Hebt u vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kinderen? Dan kunt u terecht bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) in Vinkeveen. Hier werken jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, pedagogen en 
maatschappelijke werkers samen. U ontvangt uitleg, advies op maat en deskundige hulp.
Er worden regelmatig workshops en lezingen gehouden. Ook wordt intensief samengewerkt met Ouders Lokaal. 
Het CJG biedt onder andere:
• jeugdgezondheidszorg in de leeftijd 0 - 19 jaar
• pedagogisch bureau
• maatschappelijk werk
• begeleiding en coaching thuis.

Tel.: 0297 - 58 76 00 (9.00 tot 16.00 uur, vrijdag tot 13.00 uur)
E-mail: info@servicepuntderondevenen.nl 
Website: www.servicepuntderondevenen.nl 

mailto:info%40servicepuntderondevenen.nl?subject=
http://www.servicepuntderondevenen.nl
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