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: Nieuwe CJG coördinator

Aanleiding
Medio maart 2012 is functie als CJG Coördinator vacant geworden. Gelukkig was er een lid van het
clustertrekkersteam (CTT) bereid om als tijdelijk CJG Coördinator te opereren.
Inhoud mededeling
Om de situatie permanent op te lossen, hebben we ervoor gekozen om het coördinatorschap CJG bij
de Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo onder te brengen.
De gemeente heeft van 2010 tot medio 2012 als werkgever voor de coördinator CJG gefungeerd. Het
was van begin af aan de bedoeling om het werkgeverschap na een bepaalde periode over te dragen.
Nu de organisatie grotendeels staat en er een vacature is ontstaan, dient het moment zich aan om het
coördinatorschap over te dragen aan een andere partij. De gemeente Aalten blijft als voorzitter van de
Stuurgroep de regie voeren. Gelet op de doelgroep en de (preventie-) taak van het CJG, is Figulus
Welzijn als lokale welzijnsorganisatie een geschikte partij om het coördinatorschap van het CJG uit te
voeren. Wij zijn uitgegaan van een coördinator die de taak in bruto 18 uur per week kan uitvoeren, te
meer, daar het CTT daarnaast nog 28 uur per week ter beschikking heeft voor CJG taken.
Na anderhalf jaar zullen wij een evaluatie uitvoeren van deze nieuwe situatie. De kernpartners zijn
door Figulus Welzijn in de gelegenheid gesteld om kandidaten aan te dragen. De stuurgroep en het
CTT zijn nauw betrokken bij de selectieprocedure.
Nieuwe CJG coördinator
Via deze raadmededeling willen we u graag laten weten dat Figulus Welzijn een nieuwe CJG
coördinator voor het CJG Aalten heeft benoemd. De nieuwe CJG coördinator, Esther TeunissenGelsing, is vanaf 17 september aan de slag gegaan.
Er zijn in totaal 54 reacties geweest, waarvan er 7 brieven zijn geselecteerd voor de eerste ronde. Er
hebben in de eerste ronde 6 gesprekken plaatsgevonden. Vervolgens zijn er 3 mensen geselecteerd
voor de tweede ronde, waarbij er 2 op gesprek zijn geweest. Een persoon had zich afgemeld i.v.m. het
aanvaardden van een andere functie.
De CJG-coördinator zal zich binnenkort verder aan u voorstellen.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

