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Samen voor de jeugd
De regio Hart van Brabant, ervarings
deskundige jongeren en ouders,
cliëntvertegenwoordigers, jeugdhulp
aanbieders en andere professionals
maken zich samen sterk voor de jeugd.
In deze nieuwsbrief bundelen we artikelen
en berichten over de samenwerking,
ervaringen en initiatieven.

…Jeroen is vertrouwenspersoon voor jongeren met een
lichtverstandelijke beperking:

‘Het loopt altijd anders dan
je had verwacht’
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Goed kijken, goed luisteren en out of the box denken. Dat zijn
voor Jeroen van Lieshout hele belangrijke eigenschappen om
zijn werk te kunnen doen. Jeroen is vertrouwenspersoon voor
jongeren met een licht verstandelijke beperking: ‘Je kunt je
gesprekken eigenlijk helemaal niet voorbereiden want het
loopt altijd anders dan je had verwacht.’
Bij Zorgbelang Brabant werken negen vertrouwenspersonen Jeugdhulp. Zij werken nauw samen met het Advies- en Klachtenbureau
Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant
zijn er voor jongeren en hun ouders, die te maken hebben met jeugdhulp. Zij beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en
bemiddelen bij klachten. De vertrouwenspersonen werken in heel
Noord-Brabant. Een aantal van hen is dagelijks te vinden in de verschillende jeugdinstellingen.
Lees verder op de volgende pagina.
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Kneedbaar
Jeroen van Lieshout is één van deze negen vertrouwenspersonen. Hij werkt al 13 jaar in de jeugdhulp.
Begonnen als intern begeleider op de groep en sinds
2013 als vertrouwenspersoon. Vorig jaar is hij in die
functie begonnen bij Zorgbelang Brabant. Jeroen is
vaak te vinden op de groepen van De Hondsberg in
Oisterwijk, Amarant Idris in Tilburg en Breda en De
La Salle in Boxtel; specialistische instellingen voor
jongeren met een licht verstandelijke beperking.
‘Ik ben er ingerold, in het werken met jongeren met
een licht verstandelijke beperking’, vertelt Jeroen.
‘Het werken met jongeren is leuk. Ze zijn nog ‘kneedbaar’, je kunt ze nog wat leren. En het mooist vind ik
dat ik in de gesprekken met de jongeren niets kom
halen. Zij hebben mij nodig. Zij hebben alle ruimte en
vrijheid in de gesprekken. Zij bepalen waar het over
gaat. En dat maakt dat de gesprekken vaak anders
lopen dan verwacht.’

Afstemmen op niveau
Dat gesprekken met jongeren met een licht verstandelijke beperking anders dan anders zijn weet Jeroen
inmiddels als geen ander. Jeroen: ‘Het vraagt een
andere benadering. De kunst is om een jongere van 16
jaar niet op puberniveau te behandelen maar aan te
spreken op het niveau dat hij heeft. Het kan dus heel
goed zijn dat mijn gesprekspartner er uit ziet als 16
maar het niveau heeft van een 8-jarige. En ja, ook al is
hij dan geestelijk 8 zo kun je hem niet toespreken want
hij is gewoon 16. Kinderachtig gaan praten werkt dan
averechts. Je moet hem in zijn waarde laten, afstemmen op zijn niveau. Creatief zijn in het vinden van
manieren om goed te kunnen communiceren. Zo
praat ik bijvoorbeeld altijd op ooghoogte met de
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jongeren. Ik ga nooit letterlijk boven ze staan. Liever
zit ik zelfs nog lager. Je moet je continu bewust zijn van
het niveau van de jongere.
Goed kijken, goed luisteren en out of the box denken
zijn volgens Jeroen eigenschappen die belangrijk zijn
om zijn werk goed te kunnen doen: ‘Jongeren zijn
spontaan, zijn eerlijk. Hierdoor weet je van te voren
nooit wat je te wachten staat. Flexibiliteit is dan het
sleutelwoord. Verzin manieren om de jongere te
bereiken. Soms als het lijkt dat ik geen ingang krijg,
dan kijk ik goed rond in de ruimte waar we zitten en
probeer aanknopingspunten te vinden. Staat er
bijvoorbeeld een X-box dan begin ik het gesprek eerst
daar over. Of over het t-shirt dat de jongere aan heeft.
Aan de hand daarvan probeer ik linken te leggen naar
de onderwerpen die besproken moeten worden.
Vervolgens goed luisteren om het gesprek gaande te
houden en een beetje sturing aan te brengen. Ik teken
ook vaak tijdens de gesprekken. Poppetjes, pijltjes,
vierkantjes noem maar om. Dat doe ik om bepaalde
situaties te verduidelijken. Werkt heel goed. Dus ja,
creatief wordt je vanzelf in dit vak!’

Vertrouwenspersonen Zorgbelang Brabant
De vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant zijn
elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur te bereiken
via het algemeen nummer van het AKJ: 088-555 1000.
Petra Oude Lenferink
Tilburg, februari 2016

Bestuurscommissie Jeugd
Boven v.l.n.r.: Aletta van der Veen, wethouder Gilze en
Rijen, Wim van Engeland, wethouder Heusden,
Marijo Immink, wethouder Goirle en Peter Smit wethouder
Oisterwijk.
Onder v.l.n.r.: Wil Ligtenberg wethouder gemeente Loon
op Zand, Hans Brekelmans wethouder Waalwijk,
Marcelle Hendrickx wethouder Tilburg, Bernd Roks
wethouder Hilvarenbeek, Piet Panis wethouder Dongen.

Nieuws
brief

Jeugdhulp Regio Hart van Brabant pagina 3

Achttien jaar: en dan?
Nieuwe ontwikkelingen

Jeugdhulp en achttien worden
Het bereiken van de achttienjarige leeftijd is voor veel
jongeren een belangrijke mijlpaal in hun leven. Voor
jongeren uit de jeugdzorg is deze mijlpaal vaak vooral
reden tot zorg omdat de ondersteuning vanuit de
Jeugdwet dan vervalt. De begeleiding wordt dan
meestal doorgezet onder de nieuwe Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet
of de Wet langdurige zorg.
Meestal merkt de jongere weinig van de overgang,
maar het kan voorkomen dat door meerderjarigheid
een behandeling wordt afgebroken omdat de zorgverzekeraar of Wmo-afdeling van de gemeente geen
contract heeft met de zorgaanbieder waar de jongere
zorg kreeg. De jongere komt in dat geval op straat te
staan. Bestuurders in de regio Hart van Brabant vinden
dit onacceptabel. Jongeren zijn niet van de ene dag op
de andere ‘volwassen’. Zij moeten zorg krijgen die is
afgestemd op individuele behoeften en niet op het
toevallig passeren van een leeftijdsgrens. Daarom is de
regio Hart van Brabant gestart met het aanpakken van
de meest urgente knelpunten in het huidige beleid.

Maar niet alleen de gemeenten maken zich hierover
zorgen Er is ook een groep innovatieve betrokken
ouders en zorgprofessionals aan de slag gegaan om
een initiatief uit te werken om deze aansluiting van 18naar 18+ soepeler te laten verlopen. Met een (financieel) ruggensteuntje vanuit het Innovatienetwerk
Jeugd zijn zij aan het onderzoeken of een speciale
consulent 18-/18+ het verschil kan maken om de
jongeren in deze overgangsfase te ondersteunen bij
zaken als wonen, werk, inkomen en onderwijs. Uit
interviews met jongeren en ouders werd hen duidelijk
dat er behoefte is aan een vast contactpersoon waar
de jongere terecht kan met vragen. De komende
maanden wordt nader onderzocht hoe de rol van
deze consulent eruit moet komen te zien. Er wordt
gestart met twee consulenten. De ervaringen die zij
opdoen koppelen zij terug aan het Inovatienetwerk
Jeugd. Voor meer informatie, ga naar de website:
www.innovatienetwerkjeugd.nl

‘Geef de jongeren, juist in deze roerige periode van
hun leven, alle ruimte om zich in hun eigen tempo te
ontwikkelen. Zorg voor maatwerk op individueel
niveau. Er is nog zó veel mogelijk. We mogen geen
kans onbenut laten’.
(Corita Hazenberg, initiatiefnemer consulent 18-/+)

Wat kunnen jongeren zelf doen?
Jongeren kunnen ook zelf al een aantal zaken regelen
voordat ze achttien worden. Bijvoorbeeld zelf op tijd
in gesprek gaan met de huidige begeleider of zorgverlener om een plan te maken. Kijk voor tips op de
website www.kwikstart.nl of download de gratis
kwikstart-app in de appstore.

Tip!
Bekijk ook de flyer van de Regio Hart voor
Brabant: Jeugdhulp en 18 worden.
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Doorontwikkeling regionale monitor
jeugdhulp
In de periode februari- april werkt de GGD aan het
compleet maken van de nulmeting 2015. Eind 2014 gaf
de regio Hart van Brabant opdracht aan de GGD om
een regionale monitor jeugdhulp te ontwikkelen. In
januari 2015 is de GGD gestart met de uitvoering van
de nulmeting met als resultaat een factsheet met de
tussentijdse resultaten van de nulmeting in april 2015.
In juli 2015 en september 2015 zijn de tussentijdse
resultaten op onderdelen aangevuld en beschikbaar
gesteld via een digitaal tijdschrift. In januari 2016 is dat
tijdschrift op onderdelen aangevuld en aangepast met
nieuwe cijfers over het gebruik van jeugdhulp, doelrealisatie en veerkracht van gezinnen. Daarnaast is
nieuwe informatie opgenomen over de mate waarin
professionals het zorgaanbod als passend beoordelen

en over de successen en verbeterpunten in de ketensamenwerking volgens professionals. Een toelichting op
alle aanvullingen en aanpassingen vindt u hier.
Bekijk hier het digitale tijdschrift. Let op: dit tijdschrift
is niet de definitieve versie. Deze verschijnt in april
2016. Naast dit digitale tijdschrift met lokale en
regionale cijfers is er een definitieboek beschikbaar
waarin alle huidige en toekomstige indicatoren staan
toegelicht.
Binnenkort verschijnen er twee verdiepende rapportages: ‘Opvoeden en veerkracht ouders / verzorgers
Hart van Brabant’ en ‘Oordeel professional over
passend zorgaanbod en ketensamenwerking’.

Week van Het Vergeten kind
De Week van Het Vergeten Kind 2016 liep van 29 januari t/m 4 februari
2016. Deze week stond in het teken van ‘vergeten’ kinderen in opvanglocaties. Nederland telt 38.000 kinderen in opvanglocaties. Vergeten
kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht
zijn en opgroeien in sobere instellingen met minimale speelmogelijkheden en specialistische begeleiding. Tijdens de Week van Het Vergeten
Kind organiseerde de Stichting Het Vergeten Kind elke dag een activiteit
om deze kinderen ‘zichtbaar’ te maken en om ze zelf te laten spreken in
plaats van dat er over hen gesproken wordt.
‘Harten huisje’ op Stadskantoor
gemeente Tilburg

Johnny de Mol startte als ambassadeur van stichting Het Vergeten Kind een guerilla actie
waarmee hij bedrijven en organisaties in Nederland opriep om mee te doen met een post-it
campagne. Met deze post-its werd een geel huis gevormd met daarin een groot roze hart als
symbool dat kinderen niet worden vergeten.
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Terugblik Netwerkbijeenkomst
Innovatienetwerk Jeugd
Op 28 januari j.l. was het Innovatienetwerk Jeugd te gast in
de gemeente Dongen op het Cambreur College. Tijdens
deze bijeenkomst hebben verschillende initiatiefnemers hun
idee voor innovatie gepitched. Jurgen van Gorkum vroeg
steun aan bij het Innovatie-netwerk om zijn ideeën rondom
weerbaarheidstraining bij jongeren te mogen testen in 100
dagen. Danielle van Sambeek en Corita Hazenberg hadden
de verkenningsfase al achter de rug. Zij willen hun plan om
twee 18+ consulenten aan te stellen verder vormgeven in de
ontwikkelfase. Alle aanwezigen hadden na afloop van de
presentaties direct invloed op de uitkomst door een ‘ja’ of
‘nee’ te stemmen. Jurgen haalde die avond 47 ja-stemmen
en 10 nee-stemmen; Danielle en Corita scoorden 34 voor en
16 tegen en 1 blanco stem. Beiden zijn dus door naar de
volgende ronde en kregen die avond veel feedback op hun
plannen mee. We zien ze dus nog terug.

Weerbare Jongeren
Jurgen constateert dat kinderen en jongeren in het basis- en middelbaar onderwijs steeds vaker uit de bocht vliegen. Meestal
wordt hier door een school reactief op gereageerd. Jurgen is van mening dat we veel kunnen voorkomen door proactief aan de
voorkant te beginnen. Door het opleiden van weerbaarheidscoaches, wil hij de psychofysieke expertise en aanpak binnen de
school brengen, waardoor het geen methode, maar een geborgd onderdeel wordt van de manier waarop leerlingen, docenten,
ouders en directie met elkaar omgaan.
Initiatiefnemers: Jurgen van Gorkum en Margreet Ploegman

18-/18+
Danielle en Corita constateren dat continuering van zorg voor jongeren die de 18-jarige leeftijd bereiken één van de meest serieuze
knelpunten blijft. Een stelsel dat goed op elkaar aansluit ook met het Passend Onderwijs en de Participatiewet, is volgens hen heel
belangrijk. Anders dreigt een groep jongeren voor wie behandeling van gedragsproblematiek noodzakelijk is, tussen wal en schip
te vallen. Haar voorstel is een speciale consulent 18- /18+ aan te stellen die het verschil kan maken. Die levensdomeinen met
elkaar kan verbinden en samenwerking kan stimuleren tussen partners uit de zorg, het onderwijs, de afdelingen werk en inkomen
en woningbouwverenigingen.
Initiatiefnemers: Corita Hazenberg en Danielle van Sambeek

TEDxYouth: samen innoveren met jongeren
Marielle Hornstra gaf als afsluiting een inspirerende
presentatie over het samenwerken met jongeren.
Marielle is samen met Roos Sohier initiatiefnemer en
director van TEDxYouth@Brabantlaan. Een event

vóór en dóór jongeren. Het idee is om zoveel
mogelijk rollen in de organisatie te laten vervullen
door jongeren.
Het samenwerken met jongeren geeft volgens
Marielle ontzettend veel energie, maar het is soms
Lees verder op de volgende pagina
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ook een uitdaging. Want hoe hou je ze betrokken? Het
toebedelen van een duidelijke rol is hierin belangrijk.
Het moet verder ook gewoon leuk zijn en de jongere
iets brengen. Uiteindelijk ziet Marielle de meeste
hindernissen bij de volwassenen. ‘Zij zitten vaak vast
in hun eigen systemen en willen teveel van de
jongeren overnemen. Je moet ze juist coachen’.
De TED events zijn volgens Marielle het bewijs dat
jongeren nieuwe ideeën, talenten en wijsheden willen
delen met elkaar en met andere generaties. Jongeren
zijn en hebben de toekomst! Deze lessen wil ze dan
ook meegeven aan het Innovatienetwerk.

Innovatienetwerk Jeugd 2016
In 2015 is het Innovatienetwerk gestart met een aantal
veelbelovende initiatieven en inspirerende bijeenkomsten. In 2016 jaar is het doel om krachtige en
relevante initiatieven te genereren door een
thematische focus, gebaseerd op de Regionale
Uitvoeringsagenda Jeugdhulp 2016.
Tijdens de bijeenkomst konden de netwerkleden
stemmen op de thema’s. Welke heeft de hoogste

prioriteit en vragen om innovatie? Zij bepaalden
gezamenlijk dat het thema ‘Ieder kind droomt van de
toekomst’ de komende bijeenkomsten aandacht
krijgt.

Supportteam
In 2015 is het netwerk opgericht’ door een zogenaamd
startteam. Dit jaar gaat het startteam over in een
supportteam met een vaste kern van drie mensen,
aangevuld met experts en jongeren. Heb je een idee
dat je wilt pitchen of wil je reageren op een idee van
een ander? Of ben je nieuwsgierig geworden? Kom
dan naar de volgende bijeenkomst op 10 maart in de
gemeente Loon op Zand. Kijk op de website om je aan
te melden.

Vragen?
Kijk op: www.innovatienetwerkjeugd.nl
Neem contact op met Richard Derks via
richardderks@innovatienetwerkjeugd.nl of
0610883593

Burgertop Sociaal 013
Op zaterdag 23 april 2016 organiseren de Sociale Raad Tilburg en Zorgbelang
Brabant de Burgertop Sociaal 013. Inwoners van Tilburg gaan op deze dag met
elkaar in gesprek over zorg, ondersteuning, jeugd, welzijn, armoede, werk en
inkomen. De Burgertop wordt gehouden in de Tilburgse Koepelhal waar voor 1.300
mensen plaats is. Iedereen is welkom, de deelnemers zullen een goede afspiegeling
zijn van de Tilburgse bevolking. De organisatoren hopen dat burgers en gemeente
gezamenlijk verder invulling gaan geven aan de ideeën en oplossingen die door de
deelnemers worden aandragen. Het inschrijfformulier vindt u hier
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Innovatiepilot ‘Resultaatgestuurde inkoop’
De regio Hart van Brabant heeft besloten om in 2017 over te stappen van inkoop van producten naar de
inkoop van resultaten. Achterliggende doelen bij de resultaatgestuurde inkoop zijn:
- professionals in de jeugdhulp meer vrijheid geven om innovatieve zorg te leveren;
- de financiële productieprikkel in het huidige systeem afschaffen;
- samenhang in de jeugdhulp bevorderen door één hoofdaannemer verantwoordelijk te
maken voor het bereiken van het resultaat.
Om een soepele overstap in 2017 mogelijk te maken wordt de eerste helft van 2016 een pilot uitgevoerd.
In januari is de pilot van start gegaan met de toegangsteams in Goirle, Gilze-Rijen, Loon op Zand, TilburgZuid en Tilburg-West. Bij de intake van nieuwe jeugdhulp cliënten wordt nu volgens de nieuwe methode
gewerkt. Dat wil zeggen dat de toegangsmedewerker het gewenste resultaat aangeeft in het Plan van
Aanpak. De jeugdhulpaanbieder is vrij om te bepalen welke middelen hij wil inzetten om dat resultaat te
bereiken. Zonodig betrekt hij daarbij ook andere partijen. Er zijn 14 grote aanbieders betrokken bij de pilot,
afkomstig uit alle domeinen van de jeugdhulp.
De afrekening gebeurt tijdens de pilot nog wel op de oude manier, zodat de pilotdeelnemers niet meteen
worden gehinderd door financiële risico’s. Voor de vaststelling van de tarieven 2017 wordt vanaf maart een
data-analyse uitgevoerd. De eerste resultaten van de pilot worden belicht in de volgende nieuwsbrieven.

Samenwerkende Jeugdzorg
Specialisten (SJS) in 2016
SJS kiest in 2016 voor een nieuwe stijl. Doorontwikkeling van het netwerk van gespecialiseerde
jeugdhulp, samenwerkend met het sociaal domein en
onderwijs. En dan als netwerk kennis en ervaringen
delen. Daarnaast is SJS aan de slag met de thema’s
integrale crisishulp 18- en 24-uursverblijf en denkt SJS
mee over het vormgeven van de arrangementen.
Twee jaar geleden wisten de jeugdzorgspecialisten
Midden Brabant nauwelijks van elkaars bestaan. Laat
staan dat er sprake was van samenwerking. Met de
oprichting van SJS kwam daar verandering in. Anne
Willems werd programmamanager. “Mijn taak was
om specialistische spelers bij elkaar te brengen en
krachten te bundelen. We ontwikkelden een samenwerkingsvorm, waarbij werkgroepen belangrijke
vraagstukken oppakten rond jeugdzorg, zoals
middelengebruik, cliëntparticipatie en trauma- en
hechtingsproblematiek. Met als uitgangspunt: hoe
kunnen we samen de zorg verbeteren voor de
Brabantse jeugd, in verbinding met elkaar, de Toegang
en de jongeren en ouders zelf.”

Anne heeft eind 2015 afscheid genomen: “Mijn
grootste uitdaging was verbindingen tot stand
brengen en focus op de inhoud. Die taak is opgepakt
en de SJS-partners dragen hiervoor zelf verantwoordelijkheid in de doorontwikkeling.” Zij draagt haar
ambities en netwerkrol over aan Vivian Jacobs, die
samen met het netwerk de vernieuwde visie concreet
gaat vormgeven. Vivian: “Nu de basis van SJS er staat,
ga ik mij vooral inzetten op het nog meer delen van
kennis en ervaring van SJS-partners en alle andere
netwerkpartners, cliëntenorganisaties, jongeren en
ouders. We kunnen elkaars expertise nog veel meer
benutten, over organisatiegrenzen heen. En concrete
opbrengsten van samenwerking kunnen we meer met
elkaar delen. De netwerkbijeenkomst op 15 maart is
hiervoor bijvoorbeeld een prima gelegenheid.”

Lees hier meer over de visie van SJS nieuwe stijl
in 2016. Je kunt SJS volgen via www.sjsbrabant.nl
of op twitter @SJSMBR.
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Beate van der Ploeg:
al een heel eind op scheut, maar
nog een lange weg te gaan
“Ons sociaal stelsel is de afgelopen jaren onnodig complex en
duur geworden. Mensen hebben te maken met (te) veel professionals en regels en krijgen niet altijd de ondersteuning die ze
nodig hebben. Dat moet anders. Verandering van de systeemwereld naar de leefwereld is hard nodig.”, aldus Beate van der
Ploeg, strateeg bij de afdeling Sociaal van de gemeente Tilburg
en secretaris van de bestuurscommissie Jeugd. “We moeten
terug naar de bedoeling”.
Het systeem dat wij met zijn allen bedacht hadden voor de jeugdhulp was ingewikkeld. We liepen er
in vast. Daarom gaan we weer terug naar de vraag: waar doen we het allemaal voor? Dus terug naar
de jongere zelf en terug naar zijn of haar leefomgeving. Terug naar wat hij of zij nodig heeft. “Zo
wordt nu veel meer dan voorheen gekeken hoe kinderen in hun eigen omgeving zo goed mogelijk
geholpen kunnen worden. Aanbieders van jeugdhulp ondersteunen hen daarbij en werken samen
met hen de belemmeringen weg. De overheid neemt het zo min mogelijk over. Dat houdt in dat we
meer de verantwoordelijkheid bij jongeren/gezinnen zelf beleggen en hen ondersteunen in de
oplossingen die zij zien. Dat vraagt om aanpassingen en anders denken. En veranderen is niet
eenvoudig. Nu trekken de gemeenten, inwoners en aanbieders in de jeugdzorg samen op om dit tot
een succes te maken. Via verschillende wegen werken we daaraan onder andere via het innovatienetwerk, resultaatgestuurde contractering en het jongerenactieplan “. Enthousiasme genoeg,
maar in de ogen van Beate zijn er nog wel hobbels te nemen.
De transformatie waar we in de regio Hart van Brabant voor staan betekent een gigantische omslag
in denken en doen: van zorgen voor naar zorgen dat; van zorg als recht naar recht op een oplossing,
van een standaard pakket naar een maatwerkoplossing, van deeloplossingen naar één gezin, één
plan, één regisseur, van verwijzen naar warm overdragen van afstand naar dichtbij en betrokken,
van protocollen naar professionele ruimte, van eigen afdeling naar gezamenlijke opgave en van
opdrachtgever naar gelijkwaardige partner. En dat vraagt nogal wat van iedereen die betrokken is
bij de jeugdhulp.
Dat vraagt een nieuwe manier van werken, een andere houding en ander gedrag. Het gezin en de
professional bepalen samen wat het resultaat moet zijn, wanneer dit behaald is en wie hiervoor
verantwoordelijk is. De inwoners in de regio en de vraagstukken die zij ervaren, vormen het vertrekpunt bij de invulling en ontwikkeling van de jeugdhulp. Ikzelf ben niet alleen gedreven door inhoud,
maar ook door enthousiasme van de vele partners die ik ontmoet op dit speelveld. We gaan er
samen voor! Samen voor de Jeugd!
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Terugblik training conflictscheidingen
Het aantal conflictscheidingen stijgt de laatste jaren
flink. Geschat wordt dat in Nederland jaarlijks
ongeveer 3.500 kinderen knel komen te zitten in een
conflictscheiding en dat op dit moment ongeveer
16.000 kinderen veel last hebben van conflictscheiding
(Kinderombudsman 2014). Vertaald naar de regio Hart
van Brabant zou het dan gaan om ongeveer 400
kinderen met ernstige problematiek. Bij het Steunpunt
Huiselijk Geweld Midden Brabant zijn in 2014 910
conflictscheidingszaken gemeld.
De kennis over conflictscheidingsproblematiek bij
professionals in de lokale ondersteuningsstructuur,
jeugdzorg, kinderbescherming en bij de rechtelijke
macht schiet soms tekort om gezinnen die hierin
verwikkeld zijn effectief te helpen. Eén van de redenen
daarvan is dat bij conflictscheidingen verschillende
soorten problemen kunnen spelen: partnergeweld,
kindermishandeling, verstoting van een ouder door
een kind en combinaties hiervan. De cijfers voor de
regio Midden-Brabant geven reden genoeg om een
project op te zetten met als doel: het opleiden van de
professionals in de regio om te komen tot een meer
samenhangende en effectieve ketenaanpak die sector
overstijgend is. Het onderwijs, toegangsteams,
mensen van Veilig Thuis, specialistische instellingen en
het gedwongen kader jeugdzorg kunnen elkaar
versterken. De aanpak van scheidingen vraagt samenwerken, samenhang en integraliteit. Dit betekent dat
de netwerkpartners samen verantwoordelijk zijn voor
het voorkomen, terugdringen en waar nodig doorbreken van geweldsituaties.

Aanpak
Maatschappelijke organisaties werken samen om
professionals op te leiden in de methodiek van de door
het High Conflict Forum, Toronto ontwikkelde Best
Practice Guide.
Het beoogde resultaat is: een opleidingsprogramma in
de regio Midden-Brabant met als doel het
professionals in staat te stellen om effectief om te gaan
met de complexe dynamiek in deze conflictscheidingsgezinnen: signaleren, vaststellen en kunnen handelen
(verschillende opties voor een gedifferentieerde
aanpak, zowel vanuit de visie van het rechtssysteem,

als vanuit klinisch oogpunt en de kinderbescherming).
De effecten van de opleiding worden gemonitord door
middel van succesmeting van de geboden hulp bij 40
conflictscheidingsgezinnen in vergelijking met 40
gezinnen waarbij geen gebruik is gemaakt van de
beschikbare instrumenten (controle-groep). Op de
website www.wijzer-scheiden.nl worden de resultaten
en de inzichten van dit project gedeeld.
De training van Howard Hurwitz van het High Conflict
Forum, uit Toronto in Canada vond plaats op maandag
1, dinsdag 2 en woensdag 3 februari. De eerste dag was
een grote startbijeenkomst. De toegangsmedewerkers volgden alleen deze dag. De dagen erna
vormden een verdieping voor de specialistische zorg,
Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
en bijvoorbeeld kinderrechters. Zij volgden de volledige training van 3 dagen. De opkomst was enorm
groot. Er waren 215 aanmeldingen voor de basistraining en een kleine 100 voor de verdiepingstraining
uit de hele regio.

				
Samenwerkende partijen: De gemeente Tilburg,
Kompaan en de Bocht, Veilig Thuis Midden-Brabant,
De Veilige Haven, Het High Conflict Forum (HFC) uit
Toronto (Canada), Mediation Instituut Vlaanderen
(Mediv) en de Wijzer Scheiden- partners in MiddenBrabant (IMW, Bureau Jeugdzorg Tilburg, Juvans, Idris/
Amarant, Contour en de Twern, Mee regio Tilburg, GGZ
Breburg en Herlaarhof, Raad voor de
kinderbescherming, Rechtbanken in Den Bosch en
Breda, politie, familierechtadvocatuur en sociale (wijk)
teams).

Nieuws
brief
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Kids 3D in Gilze en Rijen: Denken, doen en delen
Op woensdag 20 januari j.l. hebben de kinderen van
de jeugdgemeenteraad van Gilze en Rijen meegedaan
aan Kids 3D. Kids 3D is een project van Zorgbelang
Brabant, in opdracht van de Regio Hart van Brabant.
Het programma, dat speciaal gericht is op kinderen,
geeft hen de mogelijkheid hun gedachten te delen
met volwassenen. De kinderen gaan vooral aan de
slag. Door het ‘doen’ geven ze op een speelse en
creatieve manier inzicht in hun denken. Met deze
editie van Kids 3D zijn de kinderen in groepen aan het
werk gegaan met twee thema’s: pesten en een
dementievriendelijke gemeente.

Pesten
Iedere basisschool in Gilze en Rijen heeft een
pestprotocol. Maar wat merken de kinderen hiervan?
De kinderen hebben gesproken over pesten,
filmfragmenten bekeken en hebben eigen regels als
aanvulling op bestaande het pestprotocol gemaakt.
Ze hebben onder meer het volgende bedacht:
- Een brievenbus waar je melding kunt doen van
plagen of pesten;
- Een les waarin wordt uitgelegd wat pesten is en wat
je er aan kunt doen;
- Een vertrouwenspersoon inschakelen waarmee je
in gesprek kunt.
De aanvullende regels hebben de kinderen verder
uitgewerkt in strips en mindmaps die zij willen delen
met inwoners van de gemeente Gilze en Rijen.

Dementievriendelijke gemeente
De gemeente Gilze en Rijen steekt veel energie en tijd
in het dementievriendelijker maken van de
gemeente. Mensen met dementie ervaren nog veel
drempels. Maar een paar kleine aanpassingen in de
openbare ruimte kunnen een groot verschil maken.
De kinderen hebben deze middag het openbare deel
van het gemeentehuis in Rijen gecontroleerd op
dementievriendelijkheid. De jeugdgemeenteraad
gaat nu aan de slag met adviezen voor aanpassingen
en zal die adviezen delen met de gemeente. Naast
het gemeentehuis willen de kinderen ook nog andere
openbare ruimtes , zoals bijvoorbeeld de bibliotheek
controleren op dementievriendelijkheid.

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant gecertificeerd
Bureau Jeugdzorg staat sinds begin februari 2015 onder verscherpt toezicht van de Inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie. Het Keurmerkinstituut heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant op 31
maart 2015 gecertificeerd. De kwaliteit van zorg is volgens het Keurmerkinstituut op orde. De interne
processen zijn verbeterd en de werkwijzen zijn doorontwikkeld. De certificering betekent dat
Bureau Jeugdzorg met ingang van 1 april 2015 weer nieuwe cliënten mag aannemen. Vanaf nu kan
Bureau Jeugdzorg de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor alle cliënten voor gemeenten
in Noord-Brabant weer onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren.

Nieuws
brief
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SHARON
Sharon zorgt steeds beter voor zichzelf

IK HEB BAAT BIJ REGELMAAT EN STRUCTUUR
Sharon (26) moest als kind van ouders met
psychiatrische problemen al vroeg leren om
zelfstandig te zijn. “Elke dag probeer ik een beter
mens te zijn. De ene dag lukt dat beter dan de andere,
maar gelukkig vergaat de wereld niet als het niet lukt.
Mijn moeder heeft al sinds haar tienerjaren psychische
klachten. Mijn vader was alcoholist en gedurende
bijna mijn hele jeugd verslaafd. Mijn ouders trouwden
toen ik vier was; twee jaar later scheidden ze. De
scheiding was vijandig; ze konden elkaar meestal niet
luchten of zien. Ik stond vaak tussen hen in.”

Handvatten
“Mijn moeder is diverse malen langdurig opgenomen.
Nadat mijn vader naar het buitenland was
teruggegaan, woonde ik bij mijn oom en tante. Op
mijn twaalfde ging ik weer bij mijn moeder wonen.
Sindsdien was ik meestal de ‘ouder’ in huis. Ik zocht
troost in eten en dat doe ik nog steeds. Ik heb de
officiële diagnose Eetstoornis Niet Anderszins
Omschreven (ES-NAO). Ik ben hiervoor verschillende
keren behandeld, zowel op afstand als ambulant. Ik
heb handvatten gekregen die me hebben geholpen,
maar ik blijf overeten. Dat is ook hoe mijn
problematiek het best zichtbaar is voor mijn
omgeving: ernstig overgewicht. Momenteel gaat het
redelijk met me. De ene dag is beter dan de andere. Als
ik sombere gedachten heb, weet ik dat die ook weer
weggaan. Regelmaat en structuur houden mij op de
been. Ik mag even somber zijn, maar ik weet dat ik
beter kan doorgaan met activiteiten.”

De weg omhoog
“Sinds een paar maanden werk ik als administratief
medewerker bij een overheidsinstelling. Ik was bijna
twee jaar werkloos, dus hecht ik hieraan veel waarde.
Ik vind het belangrijk dat ik in mijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Verder zijn bepaalde
familieleden en een klein groepje vrienden voor mij

erg waardevol. Elke zondag ga ik naar de kerk. Naast
mijn baan doe ik vrijwilligerswerk bij Zorgbelang
Brabant. Ik ben mantelzorger voor mijn moeder. Ik
regel haar financiën. Voor huishoudelijke taken heeft
mijn moeder professionele hulp. Ik ben trots dat ik
mijn studie heb kunnen afronden. Ik heb een baan en
woon op mezelf. Ook heb ik me, toen ik in het
buitenland woonde, staande kunnen houden. Mijn
persoonlijke ontwikkeling is mijn grootste prestatie:
sociale verplichtingen ga ik niet meer zomaar uit de
weg en mijn baalmomenten zijn geen baaldagen
meer. Ik heb belangrijke levenslessen geleerd: je kunt
het gedrag van een ander niet veranderen, maar wel
jouw reactie daarop. Mijn verhaal wil ik blijven delen
om stigma weg te nemen over het hebben van
psychische klachten en het kind zijn van ouders met
psychische klachten.”
Het verhaal van Sharon is ook verschenen in de
Krachtenbundel met verhalen van krachtige jongeren
en volwassenen in de regio Hart van Brabant.

Nieuws
brief
Agenda
14 tot en met 19 maart 2016 Week van Zorg
en Welzijn

Week van zorg en welzijn, met onder meer open
dagen bij verschillende jeugdhulpaanbieders.
Meer informatie: www.weekvanzorgenwelzijn.nl en
de nieuwsbrief.

14 maart Webinar Conflictscheidingen door
Kompaan en de Bocht.

Wat betekent een scheiding voor kinderen en
jongeren? Wat zijn de gevolgen van een scheiding
voor hen? En wat kunt u doen om kinderen, jongeren
en hun ouders te helpen? Het antwoord op deze
vragen staan centraal in deze webinar. Tijdens de
webinar kunt u waar u ook bent, on-line de
presentatie volgen en uw vragen stellen.
Meld je aan door een mail te sturen naar
wijzer-scheiden@kompaanendebocht.nl.
Tijd: 16.00 – 16.30 uur.

15 maart Samen voor de jeugdnetwerkbijeenkomst op 15 maart

In de Week van Zorg en Welzijn 2016 organiseert SJS
samen met de regio Hart van Brabant een
Netwerkbijeenkomst. Professionals en
beleidsmakers van jeugdhulpaanbieders, toegang/
wijkteams, cliëntenorganisaties, welzijns-, zorg- en
veiligheidspartners, gemeenten en andere
belangstellenden zijn van harte welkom om
ervaringen en kennis te delen rondom inhoudelijke
thema’s. De thema’s die onder andere aan bod
komen zijn: hechting en trauma, conflictscheidingen,
e-health, middelengebruik, ambulante hulp aan 12+
en crisiszorg. Kijk voor meer informatie op
www.sjsbrabant.nl.

17 maart Workshops De Hondsberg

De Hondsberg opent van 09.00 tot 13.30 haar deuren
voor professionals. Collega’s uit het veld volgen twee
workshops. Ben jij werkzaam in een wijkteam,
expert-, consultatie- en diagnoseteams, op school of
bij een verwijzende en begeleidende instantie?
Stuur dan een mail aan
PRCommunicatieHB@dehondsberg.koraalgroep.nl.
Je ontvangt dan meer informatie over het programma,
de workshops en hoe je je kan aanmelden.
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19 maart Open dag de Hondsberg

De Hondsberg heet omwonenden, studenten,
scholieren, collega’s, kortom iedereen die
belangstelling heeft van harte welkom. Tussen 11.00
en 16.00 uur verzorgen medewerkers samen met de
jeugdigen rondleidingen over het terrein, waarbij een
groep en P.I. School Hondsberg bezocht worden. In
het hoofdgebouw draait een korte film over De
Hondsberg en kunnen de bezoekers terecht bij de
informatiemarkt.

31 maart Autisme Informatiemarkt

In het kader van de landelijke ‘Autismeweek’
organiseren oa. de regionale GGZ instellingen,
Stichting MEE en ContourDeTwern voor de vierde
keer een Autisme Informatie-avond. Aan deze avond
werken verschillende instanties mee in de vorm van
workshops, presentaties en informatie-stands. De
toegang tot deze avond en workshops is gratis. U kunt
zich op deze avond alleen bij de informatiebalie voor
een workshop inschrijven. De plaatsen zijn beperkt,
vol is vol! De avond start om 18.30 en sluit om 22.00
uur. Adres: Wijkcentrum de Poorten, Tilburg. Kijk hier
voor meer informatie.

13 april Symposium Vroeg Chronische
Trauma (VCT)

Sinds twee jaar biedt Kompaan en de Bocht een
behandeling volgens de methode ‘Slapende Honden’
van Arianne Struik (ontwikkelingspsycholoog). Deze
behandeling is bedoeld voor kinderen, jongeren en
vrouwen die vaak herhaaldelijk ingrijpende en
pijnlijke gebeurtenissen hebben meegemaakt. Het
minsymposium gaat over deze werkwijze en de
behaalde resultaten. Tijd:16.00 – 18.00 (inloop vanaf
15.30 uur) bij Kompaan en De Bocht aan de
Rillaersebaan 75 in Goirle. Inschrijven kan vóór 13
maart via: trauma@kompaanendebocht.nl Wilt u in
uw mail vermelden: uw naam, functie en organisatie
waar u werkt. De bevestiging en het definitieve
programma ontvangt u eind maart.

23 april Burgertop Sociaal 013

Inwoners uit de gemeente Tilburg gaan met elkaar in
gesprek over sociaal beleid. Denk mee over zorg,
ondersteuning, jeugd, armoede, welzijn, werk en
inkomen. Locatie: Koepelhal in Tilburg. Aanmelden
kan via http://burgertopsociaal013.nl/deelnemen.

Colofon
Februari 2016. 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. Fotografie onder andere Marieke van Gastel - Reëlle Communicatie
(foto van Sharon) en eigen foto’s Regio Hart van Brabant en zorgaanbieders. Voor vragen of
suggesties kunt u contact opnemen met larissa.driessen@tilburg.nl

