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Nieuwe Koers Regionale Jeugd (hulp):
de leefwereld van het kind centraal 

“Dat er écht naar mij geluisterd wordt. Zonder te oordelen. Er 
wordt niet alleen gekeken naar mijn problemen, maar er wordt 
juist gekeken naar mijn dromen en talenten. Ik voel me serieus 
genomen.”

“Met een professional over jezelf praten kan best zwaar, spannend 
of verdrietig zijn. Het helpt om het gesprek te voeren op de lieve-
lingsplek van een kind, bijvoorbeeld een speeltuin.”

“Dat ik als professional de ruimte krijg om te doen wat nodig is. 
Protocollen en regels zijn hierin geen belemmering. Het kind, de 
ouders en de omgeving zijn voor mij een gelijkwaardige partners. 
Ik probeer zoveel mogelijk de taal van het kind te spreken.”

Deze citaten zijn afkomstig van jongeren en zorgprofessionals die hebben 
meegedacht met de nieuw Koers ‘Samen met de Jeugd Hart van Brabant’. 
Deze  nieuwe Koers Jeugd(hulp) is geen omvangrijk beleidsstuk, maar bouwt 
voort op de fundamenten die al zijn gelegd en markeert het punt waarop we 
het ook écht anders gaan doen. Dit is de beweging die we de komende jaren 

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.

Inhoudsopgave

Lees verder op de volgende pagina.

https://twitter.com/samenvoorjeugd
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met elkaar willen maken. Een beweging waarin de 
leefwereld en niet de systeemwereld ons handelen 
bepaalt.  Mede om die reden hebben we ons logo 
“Samen voor de Jeugd” aangepast naar “Samen met 
de Jeugd” om te illustreren dat we ook echt het kind 
centraal willen stellen. Bij alles wat we doen stellen we 
onszelf de vraag: ‘Wordt het kind hier gelukkiger van?’

Totstandkoming koers: samen met partners, jongeren 
en ouders
De koers is op een vernieuwende manier gemaakt: 
niet vanachter een bureau maar in samenwerking. 
Meer dan honderd mensen hebben zich actief ingezet 
om te komen tot de nieuwe koers Jeugd(hulp). 
We hebben langs meerdere sporen gewerkt: 
• We hebben interactieve werksessies georganiseerd
 waarin professionals, ouders en  jongeren letterlijk 
 bouwstenen voor de koers hebben gemaakt.
• We zijn bij drie basisscholen langs geweest. Onder 

begeleiding van Consulting Kids hebben de hoogste 
klassen aan de hand van een sprookje gewerkt aan 
het antwoord op de vraag hoe we het kind centraal 
kunnen stellen in ons handelen en hoe we het kind 
daarin maximaal een stem kunnen geven. 

• We hebben gesproken met ouders en jongeren via 
onder andere de Adviesvangers. De Adviesvangers 
hebben aan jongeren gevraagd van welke initiatie-
ven zij enthousiast worden. Deze ideeën zijn 
vastgelegd in vlog 1 - vlog 2 - vlog 3 - vlog 4.

• De Sociale raden/Participatieraden van de 
gemeenten van Hart van Brabant hebben meege-
dacht met de nieuwe koers en hebben voor het 
eerst gezamenlijk advies uitgebracht richting de 

Bestuurscommissie Jeugd. 
• De gemeenteraden zijn vroegtijdig bij de nieuwe 

koers betrokken door twee informerende regionale 
raadsavonden. 

De bouwstenen van de koers 
Vanuit de input van deze sessies en de evaluatie van 
het vorige beleidskader zijn we tot de volgende vijf 
bouwstenen van de koers gekomen: 
• 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
De in de koers genoemde ambities worden concreet 
gemaakt in een uitvoeringsagenda als eerste stap om 
de ambities te realiseren. Deze uitvoeringagenda wil 
de regio weer graag samen met de eerder genoemde 
betrokkenen gaan maken. 

Besluitvorming
Op 7 september heeft de Bestuurscommissie Jeugd 
een voorstel gedaan aan het Algemeen Bestuur. Eind 
september legt het Algemeen Bestuur het koersdocu-
ment voor aan de gemeenteraden van de negen 
gemeenten. Dan volgt besluitvorming van de negen 
regiogemeenten in het laatste kwartaal van 2017 en 
zal het Algemeen Bestuur het besluit vervolgens 
bekrachtigen. 
Klik hier voor het interactieve digitale magazine.

De adviesvangers aan het 
woord tijdens de radenavond 

van 30 augustus.

https://youtu.be/31biBtICw3U
https://www.youtube.com/watch?v=oef1-xU8tCY
https://youtu.be/GJKJ1sLt8lQ
https://youtu.be/855-Q4LfT-M
http://https://indd.adobe.com/view/50cbca60-7a20-453e-ab5b-bcbe02cc06ea 
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wordt de professional geholpen in het maken van de 
juiste inschatting waardoor de cliënt direct bij de 
juiste instantie komt. Intensieve samenwerking 
tussen de genoemde partijen bewerkstelligt stroom-
lijning van het aanbod aan crisiszorg. Hierdoor wordt 
het zicht op het aanbod van ambulante spoedhulp en 
crisisbedden vergroot.

Op donderdag 14 september 2017 is de samenwer-
kingsovereenkomst getekend tussen de partijen die 
deel uitmaken van het Crisisinterventieteam (CIT). 
Op 1 juni 2017 is het CIT Hart van Brabant van start 
gegaan. Het team bestaat uit medewerkers van 
Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ 
Breburg, Amarant Groep en Kompaan en de Bocht. 
Het telefoonnummer is bedoeld voor professionals 
en medewerkers van de meldkamer die te maken 
krijgen met een spoedeisende crisissituatie en advies 
nodig hebben. Professionals die het nummer kunnen 
bellen zijn huisartsen, leraren, maatschappelijk 
werkers, politieagenten, medewerkers van de 
toegang en andere hulpverleners. 
Het Crisisinterventieteam (CIT) bestaat uit mede-
werkers met expertise op álle terreinen die voor een 
crisis nodig zijn, er is expertise over onderwerpen 
als huiselijk geweld, jeugd- en opvoedproblemen, 
licht verstandelijke beperking en psychiatrische 
problematiek.

Kijk voor meer informatie op
www.zorginregiohartvanbrabant.nl 

Eén loket voor spoedzorg en crisisinterventies 
voor inwoners van 0 tot 100 jaar

Uitreiking K2 Prijs 2017 

Wat is een crisis? 
Een crisis is een ernstige en acute verstoring van het 
alledaagse functioneren waarbij onmiddellijk profes-
sioneel gehandeld moet worden om (verdere) schade 
bij de betrokkene(n) en diens omgeving te voorko-
men. Bij een crisis kan het gaan om problemen tussen 
ouders en kinderen, zoals mishandeling, verwaar-
lozing of ernstige conflicten. Het kan ook gaan om 
problemen rondom echtscheidingen, psychiatrische 
problematiek, dementie of een poging tot zelfdoding. 

Wat is het doel van crisiszorg? 
Doel van crisiszorg is om de crisis weg te nemen zodat 
de cliënt zo goed mogelijk geholpen wordt in zijn 
eigen omgeving en de veiligheid voor de cliënt en zijn/
haar omgeving gewaarborgd is.

Wat betekent crisiszorg? 
Crisiszorg betekent dat in de regio iedere professional 
die te maken krijgt met een crisissituatie 24 uur per 
dag het Crisisinterventieteam (CIT) kan bellen. Eén 
loket, één telefoonnummer dus voor spoedzorg en 
crisisinterventies.

Waarom een CIT?
Het CIT is in staat om 24 uur per dag ambulante 
crisishulp of verblijf te bieden. Het team maakt een 
snelle inzet van ambulante spoedhulp mogelijk, 
waardoor zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie 
worden geholpen en de benodigde zorg beter en 
efficiënter wordt ingezet. Met één telefoonnummer 

De K2 Prijs wordt uitgereikt aan instellingen en professionals met projecten of 
producten die gekenmerkt worden door cultuursensitief werken. Het gaat daarbij 
om zowel preventief werken als actuele ondersteuning en zorg. Op 7 november 
2017 wordt de eerste K2 Prijs uitgereikt tijdens het symposium van de Academi-
sche Werkplaats Jeugd.
Na het beëindigen van de activiteiten van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd eind 
2015 is er gekozen om het vermogen van de K2 Groep te besteden via een jaarlijks 
uit te reiken prijs met een wisselend thema, onder de naam K2 Prijs. 
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De Taskforce Kindermishandeling wil stimuleren dat 
organisaties meer met elkaar gaan samenwerken. Dat 
gebeurt door het samenbrengen en verbinden van initiatie-
ven en projecten in de regio en het delen van resultaten 
zodat anderen hier van leren en profiteren. Ook wil de 
Taskforce dat het thema kindermishandeling meer 
aandacht krijgt in het veld. Belangrijk daarbij is dat niet de 
organisaties en hun regels en richtlijnen, maar het kind 
centraal staat. Zo wil de Taskforce bijvoorbeeld in gesprek 
met sportclubs of maatschappelijke organisaties die actief 
zijn met kinderen. Denk aan kindervakantiewerk of 
scouting. Of met iedereen die betrokken is bij vechtschei-
dingen. 

In de Taskforce zitten deskundigen die zeer betrokken zijn 
bij het onderwerp. 
- Voorzitter is wethouder Marcelle Hendrickx. 
Naast de voorzitter bestaat de taskforce uit: 
- Overheid: Mark van Stappershoef, Burgemeester Goirle
- Onderwijs: Pieter Jansen, Directeur Onderwijs 
 coöperatie T-Primair Tilburg
- Zorg: Lian Smits, Bestuurder Kompaan en de Bocht
- Zorg: Angela van Liempd, Medisch directeur Zorggroep 
 RCH Midden-Brabant B.V.
- Zorg: Ronald Helder, voorzitter Raad van Bestuur 
 Amarant 
- Zorg en Welzijn: Bart de Leede, Directeur/bestuurder 
 IMW Tilburg
- Politie: Peter Verschuuren, Districtchef Hart van Brabant
- Veilig Thuis Midden-Brabant: Thérèse Greidanus, 
 Directeur
- Sport: Irene Dekker, KNVB kernteam veilig sportklimaat 
 en hockey coach/trainer in Tilburg
- Zorg en Verzekering: Wim van der Meeren, CEO 
 Zorgverzekeraar CZ

Meer informatie 

Kick off Regionale Taskforce 
Kindermishandeling

De ervaringsdeskundige stond hier steeds centraal: 
voelen hoe het is als het je als kind overkomt, als je 
leven een verwoest leven wordt, zonder perspectief. 
Centraal stond ook dat iedereen van ons het verschil 
kan maken in een leven van een kind. Meer verwoeste 
levens voorkomen. Onze kinderen veilig laten opgroei-
en. Daarover moeten we het gesprek aan durven gaan, 
het onderwerp bespreekbaar maken, agenderen! Er is 
namelijk altijd wel iemand die gemerkt of gevoeld heeft 
dat het niet goed ging met dat ene kind. Maar om het 
bespreekbaar te maken, daarvoor moeten we in actie 
durven komen. 

Netwerkpartners van de (werkgroep) Taskforce 
Kindermishandeling, Veilig Thuis en gemeente Tilburg 
zijn uitgenodigd, maar uitdrukkelijk iedereen die zich 
betrokken voelt en wil bijdragen aan deze missie is van 
harte welkom om zich bij de Taskforce aan te sluiten 0f 
mee te denken. 

De Taskforce is ook per mail te bereiken via 
taskforcekindermishandeling@tilburg.nl. 

De Taskforce start haar eerste activiteiten in de week 
van de kindermishandeling. Deze vind plaats in de 
periode van 20 tot en met 25 november 2017. 

Waarom een Taskforce?
Recente cijfers over kindermishandeling spreken 
boekdelen en deze cijfers dalen niet. Dat kan en moet 
beter, want ieder kind heeft er recht op om gezond en 
veilig op te groeien. Het doel van de Taskforce is om het 
aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk 
geweld te verminderen. 

Op dinsdag 12 september 2017 vond in filmhuis Cinecitta de kick off plaats van de Regionale Taskforce 
Kindermishandeling. Tijdens deze bijeenkomst werden doel en werkwijze van de Taskforce toegelicht. 
Ook was er aandacht voor de samenwerking met Veilig Thuis Midden Brabant in het onder de aandacht 
brengen van de Meldcode kindermishandeling.

https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/nieuws/item/540-start-regionale-taskforce-kindermishandeling
https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/documenten/beleid/item/539-factsheet-regionale-taskforce-kindermishandeling-en-seksueel-misbruik
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Rijk en regio slaan handen ineen voor multi-
disciplinaire aanpak van geweld (MDA++)

Samen innoveren met de jeugd
Het Innovatienetwerk Jeugd is dé plek om ideeën voor betere jeugdhulp samen met anderen 
werkelijkheid te maken. Binnen het netwerk krijgt iedereen de ruimte om zijn of haar idee voor 
vernieuwing in de jeugdhulp te presenteren en de steun te vinden die nodig is om de innovatie op 
gang te brengen. De regio Hart van Brabant is initiatiefnemer van het netwerk en heeft het 
motto: Samen innoveren met de jeugd. 

Sinds de start in 2015 zijn al 62 ideeën ingediend, waarvan er 25 zijn gepitcht en 16 doorontwikkeld, en er staan er 
weer een aantal initiatieven op het punt om uitgewerkt te worden. We zijn 107 innovatoren en 941 netwerkleden 
rijker en ons netwerk groeit nog steeds iedere dag. 
We werken in het Innovatienetwerk Jeugd met de probeer & leeraanpak. In deze aanpak maak je geen uitgebreid 
plan of doe je geen groot onderzoek, maar ga je gelijk met je team aan slag om je idee in -en vooral ook met- de 
praktijk te ontwikkelen. En jij kunt daaraan meedoen. Deel je idee en het Innovatienetwerk helpt je om jouw idee een 
vliegende start te geven.

Mail jouw idee aan: info@innovatienetwerkjeugd.nl 
Kom je liever meedenken en luisteren naar ideeën van anderen? Houd dan de agenda website in de gaten: 
www.innovatienetwerkjeugd.nl

Samen voor 
       de jeugd

ondersteuning of het proces naar vervolging van de dader 
te starten. De aanpak voor acuut geweld draait dan ook om 
een verbeterslag in de samenwerking tussen ziekenhuizen 
in de regio en West-Brabant, de beide Veilig Thuis-organi-
saties, Slachtofferhulp en Justitie,  zodat slachtoffers met 
één gezamenlijk aanpak geholpen worden. En dus maar 
één keer hun verhaal hoeven te doen.

Het Family Justice Center-project (FJC) zet in op de 
aanpak van structureel geweld in de regio. Het doel is dat 
slachtoffers terecht kunnen bij één toegankelijke en veilige 
plek voor alle vormen van ondersteuning. Ook hier willen 
we voorkomen dat slachtoffers zelf hun weg moeten 
vinden naar verschillende instellingen en daar steeds hun 
verhaal moeten herhalen. Idee is nu dat verschillende 
organisaties collectief samenwerken met slachtoffers, 
plegers en hun families, zodat het geweld stopt. Het FJC is 
een vervolg op een eerdere succesvolle pilot binnen 
Europees verband.

Slachtoffers en plegers van huiselijk geweld, kindermis-
handeling en seksueel geweld beter, effectiever en 
efficiënter helpen. Dat is de achterliggende gedachte 
van de kwaliteitsimpuls aan de MDA++-aanpak. Het 
Rijk heeft een eenmalig bedrag van € 262.500 beschik-
baar gesteld voor de aanpak van acuut seksueel geweld 
in de regio’s Hart van Brabant en West Brabant. 
Namens de regio heeft de gemeente Tilburg in gesprek 
met partners in de regio gezocht naar een bredere 
aanpak, waarbij zowel wordt ingezet op seksueel 
geweld als op huiselijk geweld en kindermishandeling 
én zowel op acuut als op structureel geweld.

Slachtoffers van acuut geweld melden zich vaak bij 
een Eerste Hulp van een ziekenhuis of bij de politie. 
Dat is een pijnlijke stap. We zien dat slachtoffers hun 
vreselijke verhaal steeds opnieuw moeten vertellen aan 
medewerkers van verschillende organisaties. Of dat 
slachtoffers langs meerdere ‘loketjes’ moeten om hulp, 



Nieuws
brief

Jeugdhulp Regio Hart van Brabant  pagina 6

Aanscherping Meldcode Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling per 1 januari 2019

van huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit 
verschillende bronnen bij elkaar brengen. De meeste 
beroepskrachten zien namelijk slechts een deel van de 
problemen. Beroepsgroepen moeten zelf in een 
beroepsgroep-breed afwegingskader omschrijven om 
welke situaties uit hun eigen praktijk het gaat. De 
overheid heeft hiervoor een basisdocument 
afwegingskader opgesteld. Dit document tref je hier. 
Het afwegingskader wordt per beroepsgroep gemaakt en 
aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
toegevoegd. Daarnaast krijgt Veilig Thuis een 
zogenoemde radarfunctie, waardoor  de samenhang 
tussen melden en  het zelf bieden of organiseren van hulp 
verbetert.

Een video-animatie van de Augeo Foundation geeft 
helder weer wat de aanscherping in zal houden. Wil je dat 
nazien? Dat kan via deze link. 

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
wordt aangepast omdat professionals nu alleen bij 
Veilig Thuis melden als zij zelf inschatten dat het 
noodzakelijk is. In de aangescherpte meldcode 
worden straks ernstige gevallen van geweld altijd 
gemeld bij Veilig Thuis. Ook als de professional zelf de 
veiligheid van het gezin kan waarborgen. Alle 
beroepsgroepen die met kinderen en ouders werken, 
moeten aan hun Meldcode een afwegingskader 
toevoegen in welke gevallen zij altijd een melding 
doen bij Veilig Thuis en welke hulp zij daarnaast zelf 
kunnen bieden of organiseren. Professionals melden 
nu alleen bij Veilig Thuis als zij zelf inschatten dat het 
noodzakelijk is. Professionals moeten vanaf 1 januari 
2019 met de vernieuwde Meldcode werken. 

Met deze aanscherping van de Meldcode kan Veilig 
Thuis signalen of vermoedens van ernstige vormen 

Training voor scholen: herken huwelijksdwang 
en eergerelateerd geweld

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Het gaat vooral om meisjes en 
jongens tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond. Kompaan en De Bocht verzorgt trainingen rondom 
dit thema voor docenten en zorgprofessionals op middelbare scholen, MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Jongeren die te maken krijgen met huwelijksdwang, achterlating in het buitenland en ander eergerelateerd geweld, zijn 
vaak ‘onzichtbaar’. Buiten school en thuis hebben zij meestal weinig sociale contacten. Bovendien is het voor hen lastig 
om met anderen te praten over familieaangelegenheden. Omdat school één van de weinige plekken is waar deze jonge-
ren veel tijd doorbrengen naast hun leven thuis, kunnen onderwijsinstellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de 
preventie van deze problematiek. 

De trainingen
Kompaan en De Bocht biedt twee trainingen aan om docenten (in opleiding) en zorgprofessionals vaardiger te maken in 
het waarnemen en handelen bij deze vormen van dwang en geweld, of bij een vermoeden daarvan. Kijk hier voor het 
trainingsaanbod en de actuele data en locaties. 
De training kan ook in-company op scholen gegeven worden, desgewenst voor meerdere scholen samen.

Meer informatie? Kijk op genoemde website of mail naar academie@kompaanendebocht.nl.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/richtlijnen/2017/07/28/basisdocument-afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://youtu.be/IR5Cr0k5fPU
http://www.kompaanendebocht.nl/voor/professionals/Onderwijs/
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Het leven begint bij 18 jaar!
Als een jongere 18 jaar wordt verandert er veel. Voor sommigen kan dat heel ingrijpend 
zijn omdat bijvoorbeeld de betrokkenheid van voogden en instanties vanuit de jeugdhulp 
stopt bij meerderjarigheid. Van de ene op de andere dag zit de jongere zelf ‘aan het stuur’ 
en moet hij zijn eigen hulpvraag formuleren en (eigenlijk) ook zijn problemen zelf oplos-
sen. De jongere belandt van de ‘beschermde’ omgeving van school en de instanties van 
de Jeugdwet plotseling in de vraaggerichte Wmo en de meer eisen stellende Participatie-
wet. Om deze jongeren te ondersteunen  is een integrale en preventieve aanpak nodig 
van de gemeente en partners bij onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen.

De regio is om die reden gestart met het onderzoeken 
van de meest urgente knelpunten. Deze zijn samen 
met jongeren, ouders, zorgaanbieders, toegangen, 
jongerenwerk en  Jeugdbescherming Brabant in beeld 
gebracht. Gezamenlijk werken we hard aan oplossin-
gen zodat de jongere ook na het bereiken van de 
leeftijd van 18 jaar de ondersteuning krijgt die hij of zij 
nodig heeft..

Doorlopende zorg
De zorg voor en ondersteuning van jongeren onder 
de18 valt onder de Jeugdwet. Als jongeren na hun 18e 
nog hulp nodig hebben, kan dat via andere wetten 
geregeld worden. De regio de regiowil de Jeugdwet en 
de Wmo beter op elkaar laten aansluiten door de 
inkoop aan te laten af te stemmen. Er wordt aan 
gewerkt om de begeleidingsvormen die beschikbaar 
zijn binnen de jeugdhulp ook aan te bieden via de 
Wmo. Hiermee voorkomen we onnodige onderbrekin-
gen van zorg en ondersteuning .

Toekomstplannen
Het is belangrijk dat jongeren voor hun 18e worden 
voorbereid op zelfstandigheid. Dit gebeurt nu vaak pas 
vlak voor de 18e verjaardag. Dit gaan we anders doen. 
Het maken van een toekomstplan kan hierbij helpen 

Het afgelopen jaar waren de Adviesvangers van regio Hart van Brabant drukbezet! 
Inmiddels hebben we een tweede groep jongeren geworven, die klaar is om getraind 
te worden. Na hun training kunnen zij aan de slag om creatieve ideeën en adviezen 
van kinderen en jongeren op te halen, bij vraagstukken die hen raken. Ken je nog een 
toekomstige Adviesvanger die tóch nog mee wil doen of heb je een opdracht? Laat 
het weten aan Bianca van der Geld (bianca.van.der.geld@tilburg.nl).

De jongere werkt dan samen met mensen uit zijn 
directe omgeving aan zijn of haar toekomst, bespreekt 
wat hij of zij al goed kan en nog zou willen leren. Het 
werken aan het toekomstplan begint al vanaf 16 jaar. 
Een handig hulpmiddel hierbij is de nieuwe app: Plan 
18. Samen met professionals, jeugdhulpinstellingen, 
de Toegangen/wijkteams en de gecertificeerde 
instellingen werken we eraan om dit toekomstplan in 
te bedden in de werkwijze van al deze organisaties.     

Vangnetregeling
Sommige jongeren willen geen jeugdhulp meer 
wanneer ze 18 zijn geworden. Om te voorkomen dat 
die jongeren diep door het ijs zakken en écht in de 
problemen komen (zoals schulden, zwerven etc.) is het 
belangrijk dat er een vangnet georganiseerd wordt 
met de jongeren, de ouder(s), verzorger(s) en begelei-
der(s) samen. Basisvoorzieningen zoals wonen, 
inkomen en veiligheid moeten tijdig met de jongere 
geregeld worden, evenals afspraken over waar de 
jongere terecht kan als het even niet lukt. Dit vraagt 
om een actieve houding van professionals in de wijk 
om  te kijken of het de jongere zelf allemaal lukt, een 
signaal af te geven als dat niet het geval is en hiernaar 
te handelen. Hierover worden op dit moment gesprek-
ken gevoerd met alle wijkteams / Toegangen in regio. 
Wat is er nodig om dit te organiseren met elkaar?

Opnieuw Adviesvangers geworven
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“Waaraan moeten onze jeugdprofessionals na de transitie voldoen? Iedereen die betrokken is bij de uitvoering 
van de Jeugdwet, houdt zich met deze vraag bezig”, zegt Liesbeth Faas van Fontys Hogeschool Pedagogiek. 
Samen met collega Angelique Reijnen en Vivian Jacobs van het kennisnetwerk Samenwerkende Jeugdzorg 
Specialisten (SJS) werkt ze aan de opzet van een traineeprogramma. “Er is veel veranderd in het werkveld”, 
vervolgt Angelique. “Na de stelselwijziging van 2015 is het nu tijd voor inhoudelijke vernieuwing.” Die wordt in 
de regio Hart van Brabant gestimuleerd door het Innovatienetwerk Jeugd, waarin Fontys Hogescholen, SJS en 
de gemeenten samenwerken. “Dat inspireerde Fontys en SJS tot het opzetten van een traineeprogramma voor 
jeugdprofessionals”, zegt Angelique. 

De trainees beginnen in september 2017 met het onderdeel leren en innoveren. Vanaf  januari 2018 gaan ze aan 
de slag bij een andere jeugdzorgorganisatie dan waar ze in dienst zijn. Drie dagen per week zullen ze deel uit 
maken van een ander team, krijgen ze te maken met andere cliënten. En dat bij drie verschillende werkgevers, 
steeds voor een periode van zes maanden. Vier organisaties gaan medewerkers uitwisselen: Prisma, Idris 
(onderdeel van de Amarant Groep), GGz Breburg en Kompaan en De Bocht. De werkgevers zoeken binnen de 
eigen organisatie naar geschikte kandidaten. Aan de deelnemende trainees worden stevige eisen gesteld. Het 
is belangrijk dat ze van pionieren houden en nieuwsgierig zijn, maar ook al een aantal jaren werkervaring 
hebben.

Kijk hier voor meer informatie.

Traineeprogramma jeugdprofessionals 
van SJ S   

Samenwerkende 
Jeugdzorg Specialisten 
Midden-Brabant

Week van de opvoeding‘Buiten de lijntjes’
Van 2 tot 8 oktober 2017 vind de Week van de Opvoeding plaats. Het thema is dit jaar ‘Buiten de lijntjes’. Van 
professionals die samenwerken met ouders en kinderen wordt namelijk steeds vaker gevraagd om creatief en 
ondernemend te zijn en dus buiten de lijntjes te kleuren. Dat is spannend, maar vooral ook leuk! Je benut je 
professionaliteit en komt samen met gezinnen vaak sneller tot mooie, inspirerende resultaten. Zo kan iedereen 
zichzelf zijn en de hulp krijgen die past bij zijn of haar verhaal. De Week van de Opvoeding is van en voor iedereen 
die zich bezighoudt met opvoeden. Meer informatie? Kijk op:  www.weekvandeopvoeding.nl of volg  Twitter en 
Facebook. 
Vragen? Mail naar weekvandeopvoeding@nji.nl.

http://www.sjsbrabant.nl/images/Artikel_Traineeprogramma_Jeugdprofessionals_juli_2017_DEF.pdf
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Over resultaatgestuurde Inkoop Jeugdhulp

Regio Hart van Brabant onderzoekt waarom we vaker 
zwaardere jeugdhulp inzetten

Sinds 1 januari 2017 koopt de regio laagspecialistische jeugdhulp resultaatgestuurd in. Per 2019 gaat ze 
dat ook doen voor hoogspecialistische jeugdhulp. Waarom? Deze nieuwe manier van denken en doen 
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 implementatie. Dit jaar nemen we de tijd om samen 
met regiogemeenten te leren van onze ervaringen. Die nemen we mee in de voorbereidingen op de 
inkoop voor 2019. 

In de eerste vier maanden van 2017 hebben zowel 
jeugdhulpaanbieders als toegangsprofessionals veel 
vaker dan verwacht zwaardere en dus duurdere zorg 
ingezet. Wanneer de trend van de eerste vier maanden 
ongeremd doorzet, komen de budgetten voor jeugd-
hulp ernstig onder druk te staan. Dat willen de regio-
gemeenten voorkómen. 

De regio heeft bureau Queste de opdracht gegeven 
een onderzoek uit te voeren bij de toegangen naar de 
oorzaak van de verschuiving naar zwaardere zorg. Het 
inkoopteam van de regio zoekt in gesprekken met 
jeugdhulpaanbieders naar mogelijke oorzaken. De 
verschuiving naar zwaardere zorg doet zich voor 
binnen de laagspecialistische jeugdhulp (segment 2). 
Waar de verhouding tussen de lichte, middelzware en 
zware hulp in voorgaande jaren 46-34-20% was, werd 
het nu 14-54-32%. 

Wennen?
Sinds 1 januari 2017 koopt de regio laagspecialistische 
jeugdhulp volgens een nieuwe systematiek in, name-
lijk resultaatgestuurd. Onderzoek moet uitwijzen of de 
verschuiving naar zwaardere zorg vooral een gevolg is 
van het wennen aan deze nieuwe manier van werken 
of dat aanpassingen in de systematiek nodig zijn om 
deze in de praktijk effectiever toe te passen. De 
bevindingen worden in ieder geval gebruikt in de 
voorbereiding van de resultaatgestuurde inkoop van 

hoogspecialistische jeugdhulp voor 2019.

Inzicht
De regio verwacht de conclusies en aanbevelingen van 
Queste eind september. De vele interviews die het 
onderzoeksbureau met toegangsmedewerkers en 
jeugdhulpaanbieders heeft gehouden, leveren al wel 
een belangrijk inzicht op. Zo blijkt dat bij het kiezen 
van de best passende zorgintensiteit lang niet altijd 
dezelfde uitgangspunten gehanteerd worden als die 
gebruikt zijn bij het ontwikkelen van de tarieven voor 
de arrangementen en zorgintensiteiten. Dit levert veel 
discussie op wanneer toegangen en aanbieders samen 
de keuze voor een intensiteit moeten maken. Op 
inhoud kunnen zij uitkomen op een lichtere intensiteit, 
maar omdat het tarief daarvoor als ‘te laag’  wordt 
gevoeld valt de keuze dan toch op zwaardere jeugd-
hulp. 

Informatieblad ‘Handvatten om de juiste 
zorgintensiteit in te zetten’
Een informatieblad ‘Handvatten om de juiste zorgin-
tensiteit in te zetten’ licht nog eens toe op basis van 
welke uitgangspunten de arrangementstarieven 
opgebouwd zijn en hoe ze in de praktijk gebruikt 
moeten worden. Het kan professionals helpen om de 
keuze voor lichtere en zwaardere zorg meer in balans 
te brengen.

https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/documenten/jeugdhulp/item/533-infoblad-handvatten-om-de-juiste-zorgintensiteit-in-te-zetten
https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/documenten/jeugdhulp/item/533-infoblad-handvatten-om-de-juiste-zorgintensiteit-in-te-zetten
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Over resultaatgestuurde Inkoop Jeugdhulp

Te lange wachttijd? Regel overbruggingszorg

Om wachttijden te voorkómen, hanteert de regio geen 
geen budgetplafonds meer. Desondanks blijken die 
toch te bestaan. De oplossing: lukt het een jeugdhulp-
aanbieder niet om binnen de gestelde normtijd met 
de hulp te starten? Dan moet deze passende overbrug-
gingszorg regelen.

Een jeugdhulpaanbieder kan een andere aanbieder 
vragen de hulp te leveren of tijdelijk een andere of 
lichtere vorm van hulp inzetten. Het doel is dat 
kinderen en gezinnen merken dat hun situatie de 
aandacht krijgt die deze verdient en dat ze snel kunnen 
beginnen met het toewerken naar hun resultaat.

Informatieblad
In het informatieblad ‘Overbruggingszorg regelen bij 
wachttijden’ staat welke verantwoordelijkheid 
jeugdhulpaanbieders en toegangsteams hebben bij 
het regelen van de overbruggingszorg. De vuistregels:

• Voor jeugdhulp zonder verblijf geldt een maximale 
wachttijd van 6 weken; voor jeugdhulp met verblijf is 
dat 13 weken.

• Toegangsmedewerkers vragen alleen jeugdhulp aan 
bij een jeugdhulpaanbieder die geen wachttijd heeft 
of een jeugdhulpaanbieder die wel een wachttijd 
heeft en overbruggingszorg inzet. 

• Is er nog geen beschikking afgegeven voor de 
jeugdhulp? Dan zijn toegang en aanbieder 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het regelen van 
overbruggingszorg.

• Mocht ná het afgeven van de beschikking blijken dat 
het noodzakelijk is om overbruggingszorg in te 
zetten, dan is het de verantwoordelijkheid van de 
jeugdhulpaanbieder op zoek te gaan naar passende 
overbruggingszorg. Als deze overbruggingszorg 
nodig is bij laagspecialistische hulp (segment 2) 
hoeft de jeugdhulpaanbieder deze zorg niet apart 
aan te vragen. De zorg valt binnen het afgesproken 
arrangementstarief. 

• Is overbrugginszorg nodig voor hoogspecialistische 
jeugdhulp die valt binnen segment 3? Dan dient de 
jeugdhulpaanbieder hiervoor een apart ‘Verzoek om 
Toewijzing’ in.

• Bij verwijzingen via de toegang vermeldt de jeugd
hulpaanbieder de overbruggingszorg in het ‘Beknopt 
Plan Jeugdhulp’.

• Bij een verwijzing via het medisch domein dient de 
jeugdhulpaanbieder geen ‘Beknopt Plan Jeugdhulp’ 
in. De aanbieder maakt direct met het kind of het 
gezin afspraken over de overbruggingszorg.

Meer informatie
Informatieblad ‘Overbruggingszorg regelen bij 
wachttijden voor jeugdhulpaanbieders’ 

Informatieblad ‘Overbruggingszorg regelen bij 
wachttijden voor toegangsprofessionals’

https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/documenten/jeugdhulp/item/536-infoblad-overbruggingszorg-regelen-bij-wachttijden
https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/documenten/jeugdhulp/item/536-infoblad-overbruggingszorg-regelen-bij-wachttijden
http://www.jeugdhulphvb.nl/nieuws/item/3468-kies-de-juiste-zorgintensiteit
http://www.jeugdhulphvb.nl/nieuws/item/3468-kies-de-juiste-zorgintensiteit
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Resultaatgestuurd samenwerken moet je oefenen,
 juist als het schuurt

Als je elkaar goed kent en vertrouwt op elkaars 
deskundigheid gaat resultaatgestuurd samenwerken 
vanzelf. Maar wat als er verschil van inzicht ontstaat? 
Dan komt het aan op investeren in een goede relatie. 
Uitspreken wat de ander van jou mag verwachten – en 
andersom. Een discussie niet uit de weg gaan. Leren 
vertrouwen op je eigen inschattingsvermogen.

Werkcafés
Voor de zomer deden al bijna zestig toegangsprofessi-
onals en jeugdhulpaanbieders mee aan van de drie 
werkcafés. In het najaar staan alweer vijf nieuwe 
sessies gepland. Het zijn kleinschalige bijeenkomsten 
van twee uur op locatie bij gemeenten en aanbieders. 
De deelnemers bespreken en leren hoe ze samen meer 
resultaat en plezier kunnen halen uit hun samenwer-
king. Juíst op de momenten dat het schuurt.

Terugkerende onderwerpen
Verschillen van inzicht treden bijvoorbeeld op als een 

jeugdhulpaanbieder vindt dat er zwaardere zorg nodig 
is terwijl de toegang denkt van niet. Of als een jeugd-
hulpaanbieder vindt dat er minder resultaten geformu-
leerd moeten worden, of kleinere… Of als het ‘Beknopt 
Plan Jeugdhulp’ maar op zich laat wachten. Of als de 
wachttijd de norm overschrijdt, maar er is geen 
passende overbruggingszorg. Dáár gaan de Werkcafés 
dus over.

Aanmelden
• Do 14 september, 10-12 uur, De Hondsberg, 
 Hondsberg 5, Oisterwijk. 
• Di 19 september, 13-15 uur  - Raadszaal gemeente 
 Oisterwijk, De Lind 56, Oisterwijk
• Di 3 oktober, 10 – 12 uur – JuniorCare, 
 SBO Westerwel, Bladelstraat 3, Tilburg
• Do 5 oktober, 19 – 21 uur – ASVZ, Udenhout. 

Meer informatie en aanmelden op de website 

http://www.ZORGINREGIOHARTVANBRABANT.NL/AGENDA
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Voor toegangsprofessionals en medewerkers bij jeugdhulpaanbieders die de best passende zorg voor een kind 
bepalen, aanvragen en toewijzen.
• Do 7 september 10-12 uur – ASVZ, Logeerhuis, Schoorstraat 4 in Udenhout
• Do 14 september, 10-12 uur, De Hondsberg, Hondsberg 5, Oisterwijk. 
• Di 19 september, 13-15 uur  - Raadszaal gemeente Oisterwijk, De Lind 56, Oisterwijk
• Di 3 oktober, 10 – 12 uur – JuniorCare, SBO Westerwel, Bladelstraat 3, Tilburg
• Do 5 oktober, 19 – 21 uur – ASVZ, Udenhout. 

Grand café resultaatgestuurd samenwerken
Do 12 oktober, 12.00 – 15.00 uur, Willem II Stadion Tilburg
Informatieve netwerkbijeenkomst voor toegangsprofessionals en medewerkers bij jeugdhulpaanbieders die de 
best passende zorg voor een kind bepalen, aanvragen en toewijzen. Bijpraten en nieuwe contacten leggen bij 
de lunch. Daarna duiken we gezamenlijk in de kunst van het resultaatgestuurd samenwerken. We delen de 
ervaringen en tips uit de werkcafés. We delen de best practices van aanbieders en toegangsteams die de 
onderlinge samenwerking écht verder vooruit geholpen hebben. En we praten de deelnemers bij over actuele 
thema’s die onze aandacht verdienen – zoals het kiezen van de best passende zorgintensiteit of het omgaan 
met wachttijden. 

Informatiebijeenkomst: voorbereiding inkoop jeugdhulp 2019
Donderdag 16 november, 9.00 – 11.00 uur, Willem II Stadion Tilburg
Primair voor jeugdhulpaanbieders (directie, MT, accountmanagement, intake, zorgbureau, klantbureau) en 
toegangsprofessionals.
• Bereiken we met resultaatgestuurde inkoop wat we willen bereiken? Wat doen we goed? En wat moeten we 
 doorontwikkelen?
• De vervanging van de DBC’s per 1 januari 2018: wat gebeurt er na die datum met lopende DBC-trajecten? Tot 
 wanneer kun je deze aanvragen en declareren?
• Inkoop van resultaatgestuurde jeugdhulp voor 2019: Welke arrangementen en zorgintensiteiten zijn 
 ontwikkeld voor hoogspecialistische jeugdhulp (segment 3)? Hoe zijn deze tot stand gekomen? Hoe zijn de 
 arrangementstarieven ontwikkeld? En hoe gaan we de komende periode testen hoe de arrangementen voor 
 segment 3 in de praktijk werken?

Werkcafés
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De conferentie “Effectief werken bij conflictscheidingen” biedt professionals wetenschappelijke kennis en 
vaardigheden om ouders en kinderen in een conflictscheiding effectiever te helpen. Prof. Amy Holtzworth-
Munroe, University of Indiana-Bloomington spreekt over de noodzaak van de screening op partnergeweld bij 
conflictscheidingen. Bill Eddy, directeur van het High Conflict Institute, San Diego, geeft een eendaagse 
workshop over zijn kosteneffectieve interventie New Ways4Families, die gericht is op het aanleren van 
effectieve communicatie- en conflictoplossingsvaardigheden bij ouders. In een reeks workshops wordt 
aandacht besteed aan ervaring met een gestandaardiseerde screeningsmethode voor partnergeweld (de 
MASIC); delen van het High Conflict Forum (innovatieve werkwijze voor vastgelopen conflictscheidingszaken); 
het effectief interviewen van kinderen (feitenonderzoek) en verantwoorde informatiedeling tussen 
ketenpartners. 
Na de conferentie kunnen professionals effectiever werken omdat zij hun onderzoek en aanpak baseren op 
wetenschappelijk onderbouwde kennis en vaardigheden, waarbij feitenonderzoek voorop staat. Juist bij 
conflictscheidingen is helder zicht op wat er werkelijk speelt essentieel. 

Conferentie: donderdag 26 oktober 2017 (met simultane vertaling Engels-Nederlands) 
Workshop Bill Eddy: vrijdag 27 oktober 2017 (in het Engels, beperkt tot 40 personen).
Kosten: donderdag 26 oktober € 275 incl. btw, vrijdag 27 oktober eendaagse workshop van Bill Eddy € 400  incl. 
btw, met recht op toegang op donderdag 26 oktober. Accreditaties worden aangevraagd.
Meer informatie: www.veiligehaven.nl/conferentie/.

Jongeren en games. Veel mensen hebben er een mening over. Van leerzaam, vermakelijk en inspirerend tot 
verslavend, asociaal en slecht voor het jeugdige brein. In het Innovatielab ‘Gamen als talent’ bedachten 
jongeren samen met professionals, ouders en beleidsmakers plannen om het stigma van gamen te veranderen. 
Want gamen zegt (ook) veel over talenten van jongeren en draagt bij aan de ontwikkeling. Games worden 
bovendien meer en meer ingezet voor ‘serieuze zaken’. In het onderwijs en de (gezondheids)zorg zijn games 
niet meer weg te denken en groeit het aantal toepassingen sterk.
 
Een van de plannen uit het Innovatielab was een Aan Tafel over het onderwerp Gamen. De sessie start met een 
ervaringsverhaal van een jongere. Daarna vertellen docent Wouter Hädicke en maatschappelijk werker Bas 
Leemans over soorten games, trends, en wat ‘gamification’ betekent voor kinderen, jongeren en ouders. En 
ook: wat vraagt dit van professionals die met jeugd en/of ouders werken. Sabine Donders (trainer 
mediawijsheid) vertelt vervolgens over wat professionals (kunnen) doen in hun eigen deskundigheid en heeft 
ook tips voor professionals. 

De ‘Aan tafel’-ontbijtsessie vindt plaats op donderdag 28 september 2017 bij Fontys Hogeschool Pedagogiek 
Tilburg, Professor Goossenslaan 1-01, Mollergebouw P1, Ruimte D1.04 “De Bistro”. 
Aanmelden kan via een mail naar aantafelbijpedagogiek@fontys.nl. 

Effectief werken bij conflictscheidingen   

Vooruitblik Aan Tafel: 
ontbijtsessie over gamen   
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Agenda
19 september van 19.00 – 20.00: 
een webinar van Kompaan en de Bocht voor 
sekswerkers die uit het sekswerk willen 
stappen. 
Meer informatie
Zie ook het filmpje van Evi en Hanneke waarin zij 
vertellen over het taboe rondom sekswerken.

Woensdag 27 September Social Innovation 
Week - Dear Future
Innovatienetwerk Jeugd Event: De inspiratie 
voorbij 
11.30-17.30 uur, Hall of Fame, Spoorzone 
Burgemeester Brokxlaan 6, Tilburg

Het Innovatienetwerk Jeugd is dé plek in de regio 
Hart van Brabant om samen ideeën voor betere 
jeugdhulp waar te maken. Binnen het netwerk krijgt 
iedereen de ruimte om zijn idee te pitchen en met 
steun voortvarend aan de slag te gaan, dit doen we 
inmiddels alweer twee jaar. Tijdens dit event in de 
European Social Innovation Week delen we waar we 
staan en werpen we onze blik vooruit. We reizen de 
inspiratie voorbij en richten we ons op de impact die 
we maken.
Meld je nú aan via info@innovatienetwerkjeugd.nl 

28 september 2017:  
De ‘Aan tafel’-ontbijtsessie 
Deze vindt plaats op donderdag 28 september 2017 
bij Fontys Hogeschool Pedagogiek Tilburg, Professor 
Goossenslaan 1-01, Mollergebouw P1, Ruimte D1.04 
“De Bistro”. Aanmelden kan via een mail naar 
aantafelbijpedagogiek@fontys.nl. 

2 tot 8 oktober: Week van de opvoeding 
‘Buiten de lijntjes’
Het thema is dit jaar ‘Buiten de lijntjes’. Van 
professionals die samenwerken met ouders en 
kinderen wordt namelijk steeds vaker gevraagd om 
creatief en ondernemend te zijn en dus buiten de 
lijntjes te kleuren. De Week van de Opvoeding is van 
en voor iedereen die zich bezighoudt met opvoeden. 
Meer informatie? Kijk op www. weekvandeopvoeding.
nl of volg  Twitter en Facebook. Vragen? Mail naar 
weekvandeopvoeding@nji.nl.

26 oktober 2017 Conferentie Veilige Haven 
(met simultane vertaling Engels-Nederlands) 
Workshop Bill Eddy: vrijdag 27 oktober 2017 (in het 
Engels, beperkt tot 40 personen).

Kosten: donderdag 26 oktober € 275 incl. btw, vrijdag 
27 oktober eendaagse workshop van Bill Eddy € 400  
incl. btw, met recht op toegang op donderdag 26 
oktober. Accreditaties worden aangevraagd.
Meer informatie: www.veiligehaven.nl/conferentie/. 

26 oktober: Aan Tafel College
Meer informatie volgt op 
www.aantafelbijsjsenfontys.nl  

1 november: Innovatienetwerkbijeenkomst 
‘Pitchen voor de jeugd’ 
Twee keer per jaar vinden er pitchsessies plaats. 
Iedereen kan in deze sessies zijn vernieuwende idee 
voorleggen aan het Innovatienetwerk.
 Het Innovatienetwerk wordt op dat moment 
gevormd door het aanwezige publiek. Het publiek 
brengt aan het eind van de sessie haar stem uit voor 
het idee dat het meest aanspreekt. Naast het publiek 
brengt ook een vierkoppige vakjury zijn stem uit.  Bij 
een meerderheid van de stemmen krijgt de 
initiatiefnemer ondersteuning zowel in begeleiding 
als financieel. Nieuwsgierig? Kom luisteren, stemmen 
en aanmoedigen op 1 november 15.00 – 17.00 uur, 
locatie De Poorten (Hasseltstraat Tilburg). 
Aanmelden voor de pitchsessie kan via 
info@innovatienetwerkjeugd.nl   

6 november 2017: Voor de Jeugd Dag 2017 
Deze Voor de Jeugd Dag staat in het teken van 
‘Dichtbij’: het versterken van de leefwereld van 
kinderen, jongeren en hun ouders. Het inzetten op 
preventie en het zo veel mogelijk in de eigen 
omgeving, dicht bij huis, organiseren van 
ondersteuning en zorg indien nodig. Ouders in staat 
te stellen om zoveel mogelijk zelf hun kinderen op te 
voeden en hen niet uit hun eigen omgeving te halen 
als zij aangewezen zijn op speciale voorzieningen in 
onderwijs of kinderopvang.
De naar schatting 1.300 deelnemers kunnen op 
maandag 6 november 2017 kiezen uit meer dan 80 
workshops in verschillende paviljoens. Voor meer 
informatie, zie de website.

7 november 2017: Uitreiking K2 Prijs 2017 
De K2 Prijs wordt uitgereikt aan instellingen en 
professionals met projecten of producten die 
gekenmerkt worden door cultuursensitief werken. 
Het gaat daarbij om zowel preventief werken als 
actuele ondersteuning en zorg. Op 7 november 2017 
wordt de eerste K2 Prijs uitgereikt tijdens het 
symposium van de Academische Werkplaats Jeugd.  

Lees verder op de volgende pagina.

http://www.kompaanendebocht.nl/nieuws/webinar-de-cari-rre-switch-voor-sekswerkers-/
https://www.youtube.com/watch?v=IhdajSTmBXk
http://www.voordejeugddag.nl
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vervolg Agenda
Training voor scholen: herken 
huwelijksdwang en eergerelateerd geweld
Jaarlijks trouwen naar schatting honderden 
Nederlandse jongeren tegen hun zin. Het gaat vooral 
om meisjes en jongens tussen de 16 en 25 jaar met 
een niet-westerse achtergrond. Kompaan en De 
Bocht verzorgt trainingen rondom dit thema voor 
docenten en zorgprofessionals op middelbare 
scholen, MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Kompaan en De Bocht biedt twee trainingen aan om 
docenten (in opleiding) en zorgprofessionals 
vaardiger te maken in het waarnemen en handelen 

bij deze vormen van dwang en geweld, of bij een 
vermoeden daarvan. Kijk hier voor het 
trainingsaanbod en de actuele data en locaties.
De training kan ook in-company op scholen gegeven 
worden, desgewenst voor meerdere scholen samen.

Meer informatie? Kijk op genoemde website of mail 
naar academie@kompaanendebocht.nl. 
 

16 november: Aan Tafel Ontbijtsessie - 
Thema Huiselijk geweld
Aanmelden via aantafelbijpedagogiek@fontys.nl

Maart 2017alle. 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.

Colofon

http://www.kompaanendebocht.nl/voor/professionals/Onderwijs/

