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Ken jĳ het werk van CCE in 
 jeugdhulp en onderwĳs? 

Telefoon: 088 - 44 66 100   Aanvraag consultatie: consultaties@cce.nl   Algemene info: informatie@cce.nl   Meer info: www.cce.nl/jeugdhulp-en-onderwijs 

Met ruim 100 medewerkers en een netwerk van 500 consulenten zijn we actief in heel Nederland. Voor consultaties ontvangt CCE subsidie van de overheid.

Dreig je als professional vast te lopen met een kind of jongere? Is er sprake van zorgwekkend 
gedrag dat langdurig optreedt? Zie je dat de ontwikkeling van de jeugdige stagneert? Vaak zijn 

onderliggende oorzaken van invloed op het gedrag, zoals factoren bij het kind of in de omgeving. 

Wil je de vicieuze cirkel doorbreken en ben je op zoek naar de betekenis van het gedrag en 
mogelijke verklaringen? Vraag CCE er dan bij voor specifieke kennis en een brede en frisse kijk 
op de situatie. Kom met elkaar in beweging, dan gaan we samen op zoek naar nieuw perspectief.

CCE voert per jaar meer dan 1.600 consultaties uit,
waarvan ruim een kwart in jeugdhulp en onderwijs.

CCE heeft meer dan 30 jaar ervaring; expertise delen 
we via consultaties, kennisproducten en leeractiviteiten.

CCE is altijd dichtbij en komt naar je 
toe als je om een consultatie vraagt.

Er is weer nieuw perspectief. 
We kunnen samen verder.

?
Ik maak me grote zorgen, 
geen idee hoe we verder 

moeten...

Intensief aan het werk met alle betrokkenen.

Professionals, school & betrokkenen

Samen zoeken naar nieuw perspectief

centrum voor
consultatie en 
expertise

samen zoeken
nieuw perspectief
cce.nl

Vraag CCE voor een consultatie!Als professional loop je vast en weet je niet 
meer hoe je het moet aanpakken...

Wie zijn betrokken 
bij het kind of de 

jongere? 

Hoe ontwikkelen we
een eenduidige visie?

Laten we aan de hand van 
een analyse van alle infor- 
matie kijken wat nodig is.

Welke factoren zijn van invloed als je 
kijkt naar het kind en de omgeving?

Welke kennis 
is nodig om 
het gedrag 
te verklaren 
en patronen 

te door- 
breken?


