
WAT IS HET  

CENTRUM VOOR ELKAAR?  

 

Heeft u een vraag over (tijdelijke) 

hulp of ondersteuning? Zo dicht 

mogelijk bij huis of school?  

 

Voor de gemeente Bunnik biedt 

het Centrum voor Elkaar inwoners 

ondersteuning bij kwesties op alle 

levensgebieden. U kunt daarbij 

denken aan vragen op het gebied 

van: 

• Jeugd (gezin en jongeren) 

• Maatschappelijke ondersteu-

ning (WMO) 

• Werk en inkomen 

 

KWALITEIT 

 

De consulenten van het Centrum 

voor Elkaar zijn professionals met 

veel ervaring en geregistreerd in 

het kwaliteitsregister jeugd (SKJ). 

Een SKJ-registratie houdt  in, dat 

de consulenten voldoen aan alle 

eisen voor vakbekwaamheid en 

die ook op peil houden. 

 

CONTACTGEGEVENS 

 

Mailadres 

centrumvoorelkaar@bunnik.nl 

Tel: 030 6594848 

Inloopspreekuur Gemeentehuis 

Woensdag:  13.00 – 16.30 uur 

Het Centrum voor Elkaar van de gemeente Bunnik ondersteunt 

inwoners bij kwesties op alle levensgebieden. Dat doen wij voor 

jeugdigen zowel als ouderen. Dat doen wij graag in overleg met 

u. De consulenten van het Centrum voor Elkaar, brengen daar-

voor samen met u in kaart wat de vraag of behoefte is. Dat kan 

bij u thuis, maar ook op ons kantoor in het gemeentehuis of op 

school Wij horen ook graag uw eigen ideeën over de situatie en 

de antwoorden die u zoekt. Samen met u werken wij zo aan een 

bij uw situatie passend antwoord. Als uw familie, vrienden of 

buren daarbij een handje kunnen helpen is dat mooi. Als dat 

beter is, kunnen wij ook de verbinding met vrijwilligers of pro-

fessionele welzijns- en zorgprofessionals leggen.  

 

CENTRUM VOOR ELKAAR OP DE SCHOOL VAN UW KIND 

Op school en in de klas zijn vaak de eerste signalen van de be-

hoefte bij een kind aan extra ondersteuning al zichtbaar. Die 

ondersteuning kan en wordt in de regel door de school zelf al 

gevonden. Soms is er meer nodig en moet er een beroep wor-

den gedaan op Passend Onderwijs en/of de Jeugdwet.  

 

Passende ondersteuning van uw zoon of dochter is gebaat bij 

goede samenwerking tussen professionals van school en jeugd-

hulp. De gemeente heeft daarvoor extra middelen beschikbaar 

gesteld. Hierdoor is het mogelijk dat u, áls uw  kind ondersteu-

ning nodig heeft, school en Centrum voor Elkaar snel samen 

kunt spreken. Als ouder(s) bent en blijft u immers - samen met 

uw kind - de belangrijkste betrokkene(n).  

 

Twee medewerkers van het Centrum 

voor Elkaar, Dody van Rossum en Paul 

Mayer zijn de vaste gezichten op de 

scholen. Zij zijn regelmatig en op vaste 

tijden aanwezig op de school. U kunt 

dan bij hen binnenlopen. Met vragen 

over de opvoeding, of zaken waar u bij 

het opgroeien van uw kind tegenaan 

loopt. Dit kan gaan over het slapen, 

eten, pesten, seksuele ontwikkeling, 

omgaan met social media, enzo verder. 

Maar ook wanneer het thuis door om-

standigheden even niet lekker loopt en 

u zich zorgen maakt om uw kind.  

 

Op  school kunnen zij u vertellen op 

welke momenten onze medewerkers 

aanwezig zijn. 

Onderwijs & Jeugdhulp 

passend verbonden 

Centrum voor Elkaar 

Dody van Rossum 

Paul Mayer 
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