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Samen voor de jeugd
				
De regio Hart van Brabant, ervaringsdeskundige
jongeren en ouders, cliëntvertegenwoordigers,
jeugdhulpaanbieders en andere professionals maken
zich samen sterk voor de jeugd. In deze nieuwsbrief
bundelen we artikelen en berichten over de samen
werking, ervaringen en initiatieven.

Leren van elkaar in de samenwerking met huisartsen

Pilots rond energieke kinderen
Herkent u dit? Maaike is 10 jaar en is snel afgeleid. Zij kan zich in de klas niet
concentreren, droomt vaak weg of wiebelt op haar stoel. Hierdoor haalt zij
steeds slechtere cijfers. Diederik is 12 jaar, kan moeilijk zijn bed uitkomen,
luistert slecht naar zijn moeder, praat veel, vergeet wat hij voor huiswerk
heeft, maar zijn resultaten zijn nog prima.
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Druk gedrag kan veel verschillende oorzaken hebben. Er wordt vaak
meteen gedacht aan AD(H)D, maar druk gedrag is niet altijd AD(H)D. In
de regio zijn enkele pilots gestart om huisartsen te ondersteunen bij de
vele GGZ vragen en om passende oplossingen te kunnen bieden.
Veel kinderen zijn wel eens een periode druk of hebben problemen met
hun aandacht, bijvoorbeeld rondom hun verjaardag of bij tijdelijke
spanningen thuis of op school. Soms kan het te maken hebben met de
leeftijd of de ontwikkelingsfase van het kind. Wanneer het kind vaak of
altijd dit soort gedrag laat zien, dan heeft dat meestal een andere
oorzaak. Het kan aanleg zijn. Daarnaast kunnen omgevingsfactoren een
belangrijke rol spelen, zoals spanningen in het gezin of op school. Ook
onveiligheid en angst kunnen invloed hebben op het ontstaan van dit
@samenvoordejeugd

Lees verder op de volgende pagina.
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soort gedrag, evenals de manier van opvoeden. In de
praktijk is er vaak sprake van een combinatie van
oorzaken.

Pilots
In de regio loopt een aantal pilots waarin de
gemeenten effectiever willen samenwerken met de
huisartsen op het terrein van jeugd GGZ.

Samenwerking huisartsen-voorliggend
veld-onderwijsveld-aanbieders
De pilots draaien in Dongen, Gilze en Rijen,
Hilvarenbeek en Oisterwijk. In Tilburg start per
1 oktober een pilot. Er worden onder andere
praktijkondersteuners bij de huisartsen ingezet met
specifieke expertise op het gebied van jeugd GGZ.
Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met de
praktijkondersteuner of met hun huisartsenpraktijk.
De praktijkondersteuner bespreekt met de ouders en
de jeugdige wat nodig is. Als wordt ingeschat dat
kortdurende ondersteuning volstaat, biedt de
praktijkondersteuner dat zelf binnen de huisartsenpraktijk, zodat verwijzing naar de GGZ wordt
voorkomen. Als er meer nodig is kijken ze met de
ouders wat dan de te volgen stappen zijn. De huisarts
en praktijkondersteuner GGZ Jeugd werken hierbij
nauw samen met de Toegang. Daarnaast richten de
pilots zich op een betere samenwerking met het
zogeheten voorliggend veld, het onderwijs, ouders
en (gecontracteerde) aanbieders.

Wat de regio in deze pilots met name belangrijk vindt,
is de manier waarop wij van elkaar leren bij nieuwe,
innovatieve ontwikkelingen. Lokaal zaken starten en
vervolgens regionaal ervaringen uitwisselen en
bekijken wat goed gaat en wat beter kan, waardoor je
lokaal weer kunt verbeteren. En waar ook gemeenten
die niet met een pilot meedoen baat bij hebben. Zij
kunnen dergelijke activiteiten starten zonder zelf het
wiel uit te moeten vinden. Om dat te bereiken is nu
een onderzoeksopdracht uitgezet om tot een set van
aanbevelingen te komen voor de hele regio. De aanbevelingen richten zich onder meer de op financiering,
de systematiek van monitoring, ervaringen van
jongeren en ouders, samenwerkingsafspraken en
verantwoordelijkheden van betrokken partijen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Zorggroep
Zorroo en PRO-RCH. De resultaten worden verwacht
in april 2018.

		

Voor meer informatie:

Dongen:
Ivon Groot ivon.groot-kolsteren@dongen.nl
Gilze Rijen: Yvette Smeets yvettesmeets@abg.nl
Hilvarenbeek:Gwen Kriekaard
		
G. Kriekaard@hilvarenbeek.nl
Oisterwijk: Gabrielle.vanderZalm@oisterwijk.nl
Tilburg:
Myra Lennarts myra.lennarts@tilburg.nl

Week van de Pleegzorg: doneer je schoolhek
De Week van de Pleegzorg is van 1 tot en met 8 november 2017. Pleegzorg Nederland vraagt
tijdens deze actieweek aandacht voor het belang van pleegzorg en voor het tekort aan
pleegouders in Nederland.
Dit jaar organiseert Pleegzorg Nederland de actie ‘doneer je schoolhek’. De bedoeling is dat
zoveel mogelijk scholen een banner aan het schoolhek hangen met een oproep om
pleegouder te worden. Alle scholen worden hiervoor benaderd. Heb je zelf een schoolgaand
kind en hangt er in november geen banner buiten? Attendeer de school dan op deze actie.
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland 19.000
pleegkinderen. De kinderen zijn tussen de 0 en 18 jaar oud. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat
voor langere tijd. Het aantal pleegouders dat zich aanmeldt, is gedaald. Zo wachten in onze regio 20 kinderen op
een passend pleeggezin. Nieuwe pleegouders zijn hard nodig!
Klik hier voor meer informatie.
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De eerste stap van Koers ‘Samen met de jeugd’
naar gezamenlijke uitvoeringsagenda
Denk mee, doe mee op maandag 20 november!
In de nieuwe koers ‘Samen met de jeugd’ staan de ambities van de regio voor 2018 en
verder. Daarin stellen we niet de systeemwereld, maar juist de leefwereld van het kind
centraal. Samen met jongeren, ouders en partners willen we de komende jaren het verschil
maken. Door te werken vanuit een gezamenlijke uitvoeringsagenda.

De Koers ‘Samen met de Jeugd’

Gezamenlijke uitvoeringsagenda

Het huidige beleidskader Jeugd van de Regio Hart van
Brabant loopt eind dit jaar af. Voor de komende jaren
hebben de regiogemeenten bewust gekozen voor een
kort, bondig en aansprekend beleidsstuk dat niet
vanachter het bureau is geschreven. Samen met
jongeren, ouders, partners, bestuurders, sociale
raden, ervaringsdeskundigen en andere
belangstellenden zijn we aan het werk gegaan. Daarbij
hebben we voortgebouwd op de fundamenten die al
eerder zijn gelegd. Het is een waarde gedreven koers,
waarmee we echt het kind en de jongere centraal
willen stellen.

Met deze koers zijn we een richting ingeslagen waarbij
- zoals gezegd - het kind écht centraal staat. Een even
inspirerende als ambitieuze ambitie. De richting is
duidelijk, maar nu is het tijd voor de verdere invulling.
En dat kunnen we alleen samen doen. Niet door te
veel te praten, maar vooral door te gaan doen. En
daarvan te leren. Als eerste stap willen we de ambities
concretiseren in een gezamenlijke uitvoeringsagenda.
Deze agenda wil de regio opnieuw graag samen met
de eerder genoemde betrokkenen maken. Wat gaan
we de komende jaren doen om invulling te geven aan
de ambitie? Welke goede dingen doen we al? En waar
moeten we vanaf?

In de Koers zijn vijf thema’s benoemd, waarop we
de komende tijd echt het verschil willen en moeten
maken.
• Het kind écht zien - met zijn eigen verhaal,
droom en talenten
• Aandacht hebben - voor de context van het kind
• In verbinding werken - met elkaar doen wat het kind
nodig heeft
• Erbij zijn - in het gewone leven van het kind werken
• Veiligheid voorop - voor kinderen, ouders én
professionals

Bekijk de Koers ‘Samen met de jeugd’ >
De koers ligt nu ter besluitvorming voor aan de
gemeenteraden in de regio.

Partnerbijeenkomst 20 november 2017
Benieuwd naar de inhoud van de nieuwe Koers ‘Samen
met de jeugd’? Meedoen in de uitvoering? Kom dan op
20 november a.s. naar het Willem II stadion. We
presenteren dan de nieuwe Koers ‘Samen met de
jeugd’ en maken de eerste stap naar een gezamenlijke
uitvoeringsagenda.
• Datum: 20 november 2017
(maximaal aantal aanmeldingen is bereikt)
• Tijd: 17:30 - 20:00 uur
• Locatie: Willem II stadion, Goirleseweg 34 Tilburg
Voor meer informatie: yvette.raets@tilburg.nl
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Nieuwe website
Innovatienetwerk
Jeugd
Hoe kunnen jongeren hun talenten ontdekken? En hoe kunnen zij meer eigen regie nemen? Is het mogelijk om
hulp aan kinderen, jongeren en ouders sneller, dichterbij, effectiever en goedkoper te maken? Hoe pakken we met
elkaar problemen eerder op en zorgen we voor maatwerkoplossingen? Kortom, hoe stappen we vaker in de
leefwereld van de jeugd? Dit vraagt om een aanpak dwars door het bestaande jeugdstelsel heen. Samen met alle
betrokkenen bij de jeugd, én vooral ook met de jeugd zelf!
Het Innovatienetwerk jeugd is dé plek om dit te doen. Neem een kijkje op onze nieuwe website:
www.innovatienetwerkjeugd.nl.
TIP: bij het kopje Initiatieven vind je een overzicht van een groot aantal initiatieven die in de afgelopen twee jaar
zijn gesteund door het Innovatienetwerk om zich verder te ontwikkelen.

Jeugdhulp1 op1:
de update in de jeugdhulpverlening
Jeugdhulp1op1 is een website waar jongeren zelf hun hulpverlener kunnen kiezen. Het biedt antwoord op
problemen die de jeugdhulpverlening kenmerkt: gebrek aan regie bij de jongere (en ouders), het ontbreken van
echte keuzes over je hulpverlening en lange wachttijden. Kortom: Jeugdhulp1op1 biedt volop kansen voor de
regio. Jeugdhulp1op1 is in 2017 ‘live’ gegaan in de regio.

Tinder voor jeugdhulp
Jeugdhulp1op1 is opgezet door Millicent Willems in
samenwerking met het Innovatienetwerk Jeugd. Het
is een platform waar jongeren zélf hun hulpverlener
kunnen kiezen op basis van een persoonlijk profiel.
“Het is eigenlijk een soort Tinder voor de match
tussen jongeren en hulpverleners”, zegt Millicent.
Achter de website zitten gekwalificeerde, kleinscha
lige zorgaanbieders, waarvan het merendeel een
contract heeft met de gemeente voor jeugdhulp.

Oplossing voor knelpunten
Jeugdhulp1op1 komt tegemoet aan genoemde
knelpunten in de jeugdhulpverlening. Het aanbod

hulpverleners wordt transparant gemaakt voor
jongeren (en hun ouders). Het haalt hen uit hun
passieve positie van aanvragen en wachten tot ze
iemand krijgen toegewezen. Ze hebben zelf inbreng
en keuze. Dit creëert betrokkenheid en verantwoor
delijkheid ten aanzien van hun eigen zorgproces.
Jeugdhulp1op1 maakt het voortraject persoonlijk en
dat is juist belangrijk. De persoonlijke klik tussen
hulpverlener en cliënt bepaalt namelijk voor meer
dan de helft de effectiviteit van de hulpverlening.
Bovendien helpt Jeugdhulp1op1 bij het beperken van
de wachttijden: alle hulpverleners achter de website
zijn beschikbaar en kunnen vrijwel direct hulp

Lees verder op de volgende pagina.
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verlenen: geen wachttijden dus voor jongeren die via
Jeugdhulp1op1 hulp aanvragen. De ‘kleine’ zorgaanbieders achter Jeugdhulp1op1 staan bekend om
hun maatwerk en persoonlijke hulp. Daarbij zijn ze
beter toegankelijk dan grote(re) instellingen; denk
hierbij aan telefonische bereikbaarheid en werken
buiten kantoortijden.

Jeugdhulp1op1 ‘live’ in de regio
Met het platform richt Millicent zich op de groep
jongeren waarbij de inzet van één type hulpverlener
voldoende is. “Het is dus minder geschikt voor
multiprobleemgezinnen waar vaak meerdere
disciplines nodig zijn”, aldus de initiatiefneemster.
De eerste ervaringen worden nu opgedaan. “Wat we
zien is dat het contact tussen de jongere en de
hulpverlener gemakkelijk en vlot tot stand komt.
Na een contactverzoek via de website is er binnen
24 uur een reactie van de betreffende hulpverlener.
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Na een gemaakte match zien we dat hulpverleners
de mogelijkheid bieden om binnen een week een
kennismakingsgesprek te hebben, dat is echt
ongekend snel”, vertelt Millicent.
Jeugdhulp1op1 is een innovatie aan de voorkant van
een hulpverleningstraject. De grootste voordelen
zijn: je krijgt als jongere (en ouders) meer keuze en
meer te zeggen over je hulpverlening; alleen de
jongere zelf bepaalt wie je voor je problemen in
vertrouwen wilt nemen. Omdat de klik tussen de
jongere en de hulpverlener de belangrijkste succes
factor is, is dit initiatief gestart.
Kijk op www.jeugdhulp1op1.nl en volg ons:

Uitslag cliënttevredenheidsonderzoek jeugdhulp
Om erachter te komen hoe cliënten onze
dienstverlening ervaren, is er een
schriftelijke enquête uitgezet onder 1500
jongeren/gezinnen. Het gaat om jongeren
in de leeftijd van 0 tot en met 15 jaar.
Om deelname aan de enquête te belonen,
werd er onder alle deelnemers een iPad
verloot. In totaal hebben in Tilburg 405
ouders en jongeren gereageerd. Dat is
een respons van 27%, wat ons een goed
beeld geeft van de ervaringen en
tevredenheid van jeugdhulpcliënten in
Tilburg. Op 20 september werd de iPad
door Beate van der Ploeg en Marieke
Couwenberg uitgereikt aan de gelukkige
zesjarige winnares.
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Save the date

Activiteiten Week tegen Kindermishandeling
Van 20 tot en met 26 november 2017 vindt de Week tegen Kindermishandeling plaats. Het thema dit jaar is
‘Verbind voor het kind’. Een thema dat de Regionale Taskforce aan het hart gaat: met het oog op het kind
kennis en ervaring delen, krachten bundelen en het gesprek op nieuwe plaatsen aangaan en blijven voeren
omdat we vooral samen het verschil kunnen maken in de aanpak van kindermishandeling!
Sinds de ‘kick-off’ van de Taskforce in september zijn we bedolven met berichten en voorstellen van
betrokken mensen die een bijdrage willen leveren. Hartverwarmend! We blijven ideeën, suggesties en
initiatieven ophalen. Ook tijdens de Week tegen Kindermishandeling gaan we hier actief naar op zoek.
Wat we daarmee beogen? Begin volgend jaar willen we aan de slag met een concreet actieprogramma.
En daar kunt u uw bijdrage aan leveren!

Voorlopig activiteitenoverzicht
De Week tegen Kindermishandeling komt dichterbij en
er worden steeds meer activiteiten aangemeld.
Onderstaand een voorlopig overzicht van activiteiten.
Kijk hier voor de meest actuele informatie.

Maandag 20 november 2017
De landelijke start van de Week.
Doloris Leeuwin (presentatrice van het Klokhuis) is
dagvoorzitter. Margrite Kalverboer (Kinderombudsman), Marcelle Hendrickx (wethouder Jeugd), Kim
van Laar (ervaringsdeskundige) en verschillende
professionals uit de praktijk spreken tijdens deze
interactieve bijeenkomst.
Tijdstip: van 09.15 - 11.45 uur
Locatie: Theater Diligentia, Den Haag
Meer informatie:
www.weektegenkindermishandeling.nl
De regionale start op de Internationale Dag van de
Rechten van het Kind.
Net als iedere provincie organiseert de regio onder
meer een 21 minuten sessie die geleid wordt door de
Stichting Praat & Dessaur Trainingen. Maar ook
Maaike Hermans (poëzie), Ankie Driessen (auteur),
Cindy Langenhuijsen (foto-expositie) en Onias
Landveld (stadsdichter Tilburg) leveren hun
bijdragen.
Tijdstip: van 11.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Bibliotheek Koningsplein Tilburg
Aanmelden:
taskforcekindermishandeling@tilburg.nl

In het Willem II stadion vindt in het kader van de
Internationale Dag van de Rechten van het Kind
een bijeenkomst plaats met en voor jongeren.
Tijdstip: van 16.00 uur - 18.00 uur
Locatie: het Willem II stadion, Tilburg
Aanmelden: bianca.van.der.geld@tilburg.nl
Op Fontys Hogeschool voor Pedagogiek vindt een
gastcollege plaats van Fatima Zohra Sidali van
Kompaan en De Bocht over huwelijksdwang en
eergerelateerd geweld bij jongeren. Het gastcollege is bedoeld voor studenten, docenten PO en
VO, jongerenwerkers, toegangsprofessionals en
andere (jeugd)professionals.
Tijdstip: van 16.00 uur - 18.00 uur
Locatie: Fontys Hogeschool Pedagogiek Stappegoor ,
		
Tilburg
Aanmelden: academie@kompaanendebocht.nl
Lees verder op de volgende pagina.
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Vervolg Activiteiten week tegen Kindermishandeling

Dinsdag 21 november 2017

Woensdag 22 november 2017

Een workshop over actief burgerschap voor
woningbouwverenigingen en de sportwereld.
Kadera presenteert in samenwerking met Veilig Thuis
Midden-Brabant haar innovatieve aanpak
‘Safe at Home’ voor woningbouwverenigingen en
sportclubs. In een workshop maak je kennis met de
meerwaarde van tijdig signalen en wat je -als burger
en medewerker van een woningbouwverenigingkan betekenen!
Tijdstip: van 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: nog nader te bepalen
Aanmelden: m.dekkers@veiligthuismiddenbrabant.nl
		
o.v.v. workshop actief burgerschap

Een workshop voor professionals over praten met
kinderen. Geleid door Marike van Gemert van de
Academie voor praten met kinderen.
Tijdstip: van 09.00 uur - 12.30 uur en
van 13.30 uur - 17.00 uur (max. 16 deelnemers)
Locatie: IMW Kloosterstraat, Tilburg
Aanmelden: k.vangils@imwtilburg.nl

De voorstelling Breek over huiselijk geweld.
Verzorgd door theatergroep Kei-Hart en bedoeld voor
alle jongeren en volwassenen die van
ervaringsdeskundigen willen weten hoe het voor
jongeren is huiselijk geweld te ervaren.
Tijdstip: van 15.00 uur - 17.00 uur
(maximaal 80 deelnemers)
Locatie: het Sterk Huis van Kompaan en
		
De Bocht, Goirle
Aanmelden: communicatie@kompaanendebocht.nl
Een workshop voor het Middelbaar Beroeps
Onderwijs over de Meldcode Huiselijk Geweld.
Rie-Anne van Laarhoven, trainer van Natuurlijk
Supervisie, leert de aanwezigen om op een goede
manier te reageren op signalen van huiselijk geweld.
Leert hoe je signalen herkent en zo feitelijk mogelijk
kunt omschrijven wat er aan de hand is. Hoe je
privacyregels hanteert en vooral, met wie je jouw
zorgen zowel intern als extern kun delen en je dus
voldoet aan de eisen die de wet aan je stelt. De 5
stappen van de Meldcode helpen hierbij.
Tijdstip: van 15.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: op één van de ROC’s
Aanmelden: k.vangils@imwtilburg.nl
o.v.v. MBO-workshop 21 november

‘Wat als ik wel gezien was’: een presentatie en
workshop van Veilig Thuis Midden Brabant in
samenwerking met Maaike Haan als
ervaringsdeskundige over de noodzaak van het (durven
te) signaleren van kindermishandeling, het
bespreekbaar maken en het bijtijds inschakelen van
deskundigen om het gesprek aan te gaan. Bedoeld voor
professionals (onder meer onderwijs,
consultatiebureaus) en vrijwilligers bij
sportverenigingen. We starten met een filmpje over het
signaleren. Daarna vertelt Maaike haar verhaal en
kijken we naar het ‘hoe dan wel’.
Tijdstip: van 10.00 uur - 11.30 uur
Locatie: nader te bepalen.
Aanmelden: m.dekkers@veiligthuismiddenbrabant.nl
o.v.v. workshop ‘Wat als ik wel gezien was’
Een filmvertoning over Kindermishandeling &
Marietje Kessels Project. Bedoeld voor professionals in
het onderwijs en kinderopvang.
Tijdstip: van 13.00 uur - 15.00 uur
Locatie: Klasse Theater, Carré 16, 5017 JE Tilburg
Aanmelden: k.vangils@imwtilburg.nl

Donderdag 23 november 2017
De workshop Reparing Balance is een combinatie van
visie, oefening en uitleg waarbij je ervaart hoe je weer in
balans kunt komen. De grondlegger Berry Rijkers is
aanwezig bij deze workshop.
Tijdstip: 10.00 uur - 16.15 uur
Locatie: Groenstraat 139 Tilburg
Aanmelden: reparingbalancebrabant@gmail.com
Lees verder op de volgende pagina
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Vervolg Activiteiten week tegen Kindermishandeling

Een bijeenkomst voor professionals die werken met
de Meldcode.
Ingegaan wordt op de wijziging van stap 5 van de
meldcode per 1 januari 2019. Bedoeld voor
professionals vanuit de sectoren justitie, onderwijs,
jeugdgezondheidszorg, wijkteams, kinderopvang,
artsen en maatschappelijk werkers. Deze workshop
wordt verzorgd door het ministerie van VWS en AEF.
Tijdstip: van 12.00 uur - 13.30 uur
Locatie: Jan van Besouwhuis, Goirle
Aanmelden: taskforcekindermishandeling @tilburg.nl
Een lezing over verantwoord ouderschap door Prof.
Herman Baartman.
Paulien Blom levert haar bijdrage als auteur in het stuk
‘Wat als het thuis mis gaat’ en Annette van der Knaap
verzorgt een programmaonderdeel over
hersenontwikkeling bij kinderen in onveilige situaties
naar aanleiding van het onderzoek van professor Jan
Willems. Er vindt een presentatie plaats van Conny
Rijlaarsdam over het project ‘Nu Niet Zwanger’. Er
wordt een convenant ondertekend en er is een
informatie- en netwerkmarkt.
Tijdstip: van 14.00 uur - 18.00 uur
Locatie: Cultureel Centrum Jan van Besouw, Goirle
Aanmelden: klik hier

Vrijdag 24 november 2017
Afsluiting van de Week tegen Kindermishandeling.
Wat is de oogst van deze week? Wat neemt de Taskforce
mee? Marcelle Hendrickx en Esmah Lahlah (universitair
docent victimologie en ontwikkelingspsychologie) gaan
in gesprek met ervaringsdeskundigenigen.
Tijdstip: van 11.00 uur - 13.00 uur
Locatie: nog niet bekend
Aanmelden: klik hier
Beoordeling van meldingen Kindermishandeling
‘Een melding bij Veilig Thuis, wat gebeurt er dan?’
De politie verzorgt samen met Veilig Thuis MiddenBrabant een workshop en geeft voorlichting aan
professionals. Wat gebeurt er als er na een 112 melding
huiselijk geweld of kindermishandeling vermoed wordt?
Wat doen Veilig Thuis Midden Brabant en de politie in
Midden-Brabant? Hoe werken zij samen? Kom luisteren
en hoor hoe een melding beoordeeld en gewogen wordt
en verneem hoe dit dagelijks in zijn werk gaat.
Tijdstip: van 14.00 uur - 15.30 uur
Locatie: nader te bepalen
Aanmelden: m.dekkers@veiligthuismiddenbrabant.nl
o.v.v. ‘Beoordeling van meldingen’

Heeft u ook een activiteit die past in de Week tegen Kindermishandeling?
Laat het ons weten via taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.

Terugblik heidag
Op woensdag 8 november vond de Heidag plaats van
de Bestuurscommissie in de Rosep in Oisterwijk.
Aanwezig waren de leden van de Bestuurscommissie,
beleidsmedewerkers, helpdeskmedewerkers, inkopers, controllers, bestuursadviseurs en de coördinatoren van de gemeentelijk toegangen. Een actieve en
interactieve dag, waarin vooral het van elkaar leren de
hoofdmoot vormde.
Voor een korte terugblik, houd de site
www.zorginregiohartvanbrabant.nl in de gaten.
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Voorbereiding inkoop Jeugdhulp 2019
in volle gang
Sinds 1 januari 2017 koopt de regio Hart van Brabant laag-specialistische jeugdhulp
resultaatgestuurd in. Per 2019 gaat ze dat ook doen voor hoogspecialistische jeugdhulp. Deze
nieuwe manier van denken en doen werkt toe naar een concreet resultaat en gaat uit van één
zorgtraject met één regisseur per kind. Veel prettiger en overzichtelijker voor een gezin. We willen
ook de bureaucratie verminderen en jeugdhulpverleners meer ruimte geven om te innoveren en
de hulp te geven die nodig is. De kosten kunnen hierdoor naar verwachting dalen. De projectgroep
Resultaatgestuurde Inkoop Jeugdhulp begeleidt de invoering. Dit jaar nemen we de tijd om
samen met jeugdhulpaanbieders, toegangsteams en regiogemeenten te leren van onze
ervaringen. Die nemen we mee in de voorbereidingen op de inkoop voor 2019.

In januari 2018 start de aanbesteding voor de jeugdhulp voor 2019. Hoogstwaarschijnlijk geldt de aanbesteding voor alle jeugdhulp. Dat besluit moet de
Bestuurscommissie nog nemen. Ter voorbereiding
onderzochten de regiogemeenten samen met een
aantal jeugdhulpaanbieders en toegangsteams met
welke arrangementen de jeugdhulp vanaf 2019 het
beste kan gaan werken en welke zorgintensiteiten
nodig zijn. Ze bekeken ook of het proces van zorgaanvragen en toewijzing beter kan. In samenwerking
met extern bureau AEF bepaalde de regio de tarieven
per arrangement.

Meer informatie en de aanmeldlink zijn te vinden via
www.zorginregiohartvanbrabant.nl/Agenda

Informatiebijeenkomst 16 november

Vóór de inschrijving voor de aanbesteding Jeugdhulp
2019 geopend wordt, houden het team Inkoop van de
regio en SJS nog een informatiebijeenkomst en een
praktische workshop Aanbestedingsdocumenten
invullen.

Op donderdag 16 november, van 9.00 – 11.00 uur,
houdt het Inkoopteam van de regio in samenwerking
met SJS een informatiebijeenkomst in het Willem II
Stadion. Die is bedoeld om jeugdhulpaanbieders en
toegangsteams bij te praten over de uitgangspunten
voor de aanbesteding. Wie zich hiervoor nog niet
heeft aangemeld kan dat alsnog doen tot en met
dinsdag 14 november.

Proces en inhoud toetsen
De uitgangspunten voor de aanbesteding worden
ambtelijk nog uitgebreid getoetst en ook in een
aantal proefsessies die eind november plaatsvinden.
Een groep jeugdhulpaanbieders en toegangsmedewerkers onderzoekt dan op basis van praktijkcases of de voorgestelde indeling in arrangementen
en zorgintensiteiten werkbaar is. Deelname hieraan
is op uitnodiging.

Voor meer informatie:
nadine.rozenberg@kluitnochriet.nl
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Werkcafés
Tijdens de werkcafés over resultaatgestuurd werken wisselen jeugdhulpaanbieders en toegangsmedewerkers
in kleine groepen tips en ervaringen uit. Je kunt je nog aanmelden voor een van de volgende edities:
• Do 23 november 15.00 – 17.00 uur.
• Vrij 1 december 9 .00 – 11.00 uur.
			
• Do 14 december 15.00 – 17.00 uur.

Amarant Academie, Montfortanenstraat 13, Tilburg.
Gemeentehuis Hilvarenbeek, Vrijthof 10, Hilvarenbeek.
Let op: de ruimte is alleen toegankelijk via een trap.
Prisma, Taxandriastraat 12, Waalwijk

Onderwijs en gemeenten delen best practices
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek
krijgen op school, zijn er regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden
werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4)
samen. De scholen maken afspraken over de begeleiding
en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen
bieden, over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in
het speciaal onderwijs en over verdeling van de ondersteuningsmiddelen.
Om jongeren passende ondersteuning te kunnen bieden,
is het van belang dat de begeleiding en ondersteuning
vanuit de scholen en vanuit de gemeenten op elkaar is afgestemd. In mei
2017 kwamen de samenwerkings-verbanden en regiogemeenten voor het eerst bij elkaar om te bespreken
welke onderwerpen het beste regionaal, en welke op lokaal niveau kunnen worden afgestemd. Tijdens die
bijeenkomst ontstond het idee om later in het jaar best practices met elkaar te delen.
Op 9 oktober 2017 kwamen de zes samenwerkingsverbanden en een vertegenwoordiging van de regiogemeenten Hart van Brabant bij elkaar om de inhoud en samenwerking met elkaar te bespreken. De
regio-gemeenten gaven een toelichting op het proces en het resultaat van de Koers ‘Samen met de jeugd’.
Vervolgens heeft ieder samenwerkingsverband een goed voorbeeld gepresenteerd waar onderwijs en
jeugdhulp samen komen. Na iedere presentatie werd er door de andere samenwerkingsverbanden en
gemeenten besproken wat daarvan geleerd en/of overgenomen kon worden.
Er zijn deze dag veel goede ideeën zijn gedeeld en er is inspiratie opgedaan voor zowel de gemeenten als het
onderwijs. Afgesproken is om hier op korte termijn een vervolg aan te geven, zodat de goede ideeën een
plaats kunnen krijgen in de uitvoeringsagenda.
Voor meer informatie: tanja.verhoeven@tilburg.nl
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FERRY
Naam: Ferry (14)
Zit in: klas 3
Woont: Sinds een jaar met zijn moeder en zus (19) in
de vrouwenopvang
Op school heb ik…
“Aan twee kinderen verteld dat ik in de opvang woon.
Die vertrouw ik. Maar ze komen hier niet, ik vind het
niet fijn om hier mensen mee naar toe te nemen. We
gaan liever ergens chillen op een bankje.”
Als ik in bed lag…
“Hoorde ik mijn moeder en mijn stiefvader vaak
schreeuwen. Hij werd soms zo boos op mijn moeder
dat hij haar pijn deed. Ik heb dat één keer gezien, toen
trok hij aan haar haar. Ik wilde haar helpen, zei tegen
hem dat hij dat niet meer moest doen. Daarna heb ik
het nooit meer gezien. Toch was het niet meer te doen
om thuis te blijven wonen. Op een dag werd ik wakker
en was mijn moeder met dozen bezig. ‘Wat ben je aan
het doen, mama?’, vroeg ik. Ze zei dat ik mijn spullen
in moest pakken, dat we weg moesten. Toen was papa
er opeens, mijn echte vader. We deden alle spullen in
zijn auto en gingen zelf met de fiets naar de
crisisopvang.”
Ik snapte wel…
“Dat we weg moesten, want er waren zoveel ruzies.
Dat vond ik zielig voor mijn moeder, en ik vond het zelf
ook niet leuk. Ik denk wel dat mijn moeder nu blijer is
en zelf ben ik ook rustiger in mijn hoofd. Vroeger werd

ik heel boos en dan liep ik weg, of sloeg ik dingen
kapot. Nu heb ik dat niet meer.”
Ik mis mijn…
“Flatscreen-tv het meest. Die hing op mijn kamer en
daarop speelde ik spelletjes met mijn X-Box. Mijn
spelcomputer heb ik meegenomen, maar de tv die we
nu hebben moet ik delen en mama en mijn zus houden
hem de hele tijd bezet. Dus ik kan niet zoveel meer
spelen. Jammer. Het is hier saai, ik verveel me. Ik raad
het mensen niet aan om hier te wonen, het is gewoon
niet zo fijn hier. Maar het is wel beter dan thuis. Zonder
die ruzies is alles beter.”

Colofon
November 2017. Dit is een periodieke uitgave van de negen gemeenten van de regio
Hart van Brabant: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met
larissa.driessen@tilburg.nl.

