
Podia en programma

Programma ochtend en middag

Jouw werk mijn leven, 6 september 2022
 Jeugdbescherming & Jeugdreclassering: verschil maak je samen

08:30 – 09:15     Inloop met  extra ontbijtje (cateringplein en bos)

09:15 – 09:30     Welkom (groot podium)

09:30 – 10:30     Jeugdbescherming en LVB vanuit verschillende invalshoeken - wat werkt?!  (groot
podium)

Een interactieve sessie waarin vanuit drie verschillende perspectieven gekeken wordt naar jeugdbescherming
in combinatie met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).

Ouders en jongeren met een LVB vertellen over hun leven en ervaring met jeugdbescherming: wat is hen
overkomen en wat heeft voor hen gewerkt? Bijzonder hoogleraar LVB, ouderschap en Jeugdbescherming
Maroesjka van Nieuwenhuijzen, en gedragswetenschappers, gaan hierop in vanuit hun wetenschappelijke
kennis en professionele ervaringen. Zij leggen – onder leiding van gespreksleider Ingrid ten Berge (directeur
van Expect Jeugd) – de ondervindingen van ouders en jongeren naast hun eigen inzichten en aanpak, en
reflecteren samen met hen op dat wat anders zou kunnen of moeten. 

09:30 – 10:15     18- 18+ - Volwassen worden in de jeugdbescherming (klein podium)

De overgang naar volwassenheid is voor elke jongere een belangrijke fase. Voor jongeren die met
jeugdbescherming te maken hebben al helemaal. 

In deze workshop gaan jongeren, professionals en (vrijwillige) betrokkenen in gesprek over de dilemma’s en
uitdagingen die je tegen kunt komen bij de overstap naar volwassenheid. We luisteren naar de ervaringen en
tips van jongeren uit de jeugdbescherming. 
Daarnaast luisteren we naar de ervaringen van de jongeren in Time Of Your Life, een aanpak voor jongeren die
is ontstaan vanuit de wens om de overgang naar volwassenheid voor kwetsbare jongeren minder abrupt te
maken en deze jongeren perspectief te bieden. 

Met bijdragen van ervaringsdeskundige jongeren, Ted Kloosterboer (ervaringsdeskundige begeleider
Stichting Praat) en Asisa Spaans- Boujahma (projectleider Time of Your Life)

10:30 – 11:00      PAUZE (cateringplein en bos)

11:00 – 12:00     Het belang van het kind centraal.. hoe dan?  (groot podium)

Het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind bepaalt dat bij alle maatregelen betreffende
kinderen het belang van het kind de eerste overweging moet vormen. Hoe kunnen we daar binnen de
jeugdbeschermings- en jeugdreclassering het best vorm aan geven? Hierop wordt vanuit de keten
gereflecteerd, van jeugdbeschermer en pleegzorgwerker tot aan kinderrechter, vanuit gedragswetenschapper
tot aan de wetenschap. En dit gesprek zou niet compleet zijn zonder de stem van de ouder en de jongere.
Interessante sessie voor diegene die wil weten wat echt werkt!

Sprekers: praktijkdeskundigen, Marjolein Rietbergen (kinderrechter) en Jan Dirk de Jong (wetenschapper),
onder leiding van gespreksleider Tanja Visser (jurist Expect Jeugd).



11:00 – 11:45 Passende hulp voor gezinnen met een LVB: wat werkt?  (klein podium)

‘Passende hulp’ is een actueel thema in het maatschappelijk debat over jeugdhulp en jeugdbescherming. Wat
is dan precies ‘passende hulp’ voor gezinnen van ouders met een LVB? Wat werkt? We geven je een inkijkje in
de interventie en waakvlambegeleiding ‘HouVast’ voor gezinnen van ouders met een LVB. Daarbij nemen we
je mee in een kritische verkenning van ‘doelen’. Bij hulp hoort het opstellen van doelen. Maar welke doelen
stellen we eigenlijk? Welke doelen helpen ouders met een LVB om motivatie, leren en succes te bevorderen?
Welke doelen doen recht aan het ouderschap en dragen bij aan het belang van kind én ouder? Heel welkom
om deze verkenning samen aan te gaan!

In deze sessie zijn inspirerende praktijkverhalen ons vertrekpunt. Ouders vertellen over hun leven, de steun die
zij hebben gehad en die zij hebben gemist. Steun waar zij recht op hebben.

Dit doen we met bijdragen van een moeder, Marthe Everts (jeugdzorgwerker), Marcia Lever (ontwikkelaar
HouVast) en Janet Verburg (senior-adviseur Expect Jeugd). 

12:00 – 13:00 LUNCH (cateringplein en bos)

13:00 – 15:00 Toon W. is hersteld - Film & nabespreking (groot podium)

Exclusief! Alleen te zien op speciale gelegenheden: De film Toon W. is hersteld, naar het gelijknamige boek uit
2015. De documentaire toont het inspirerende en aangrijpende verhaal van Toon Walravens. Toon werd vanaf
zijn jongste jaren geconfronteerd met geweld en misdrijven en verbleef meermaals in jeugdinstellingen.
Totdat hij besloot dat het genoeg was geweest. In de gevangenis leerde hij lezen en schrijven en kreeg hij,
destijds een unicum, psychische hulp. Hij ontwikkelde zich tot professional en beleidsadviseur in de geestelijke
gezondheidszorg. Wat heeft voor hem gewerkt? 

Na de film is er een nabespreking met Frans Douw en Pim Croiset van Uchelen. 
Frans werkte decennialang in jeugdinrichtingen en gevangenissen. Hij maakte extreem gewelddadige situaties
mee. Toch bleef hij altijd geloven dat het zinvoller is om gedetineerden te vertrouwen dan ze te
onderdrukken.
Pim is sinds drie jaar bestuurder bij Partners voor Jeugd en was daarvoor 12 jaar werkzaam in de
strafrechtketen. Hij gelooft erin dat mensen een tweede kans moeten kunnen verdienen omdat een menselijke
samenleving ook een veiligere samenleving is.

13:00 – 13:45 Jeugdreclassering: Jongeren empoweren! (klein podium)

Binnen de jeugdreclassering werken we vanuit een pedagogische en herstelgerichte visie. We willen niet
afbreken, maar vooral opbouwen en versterken. De jongeren in begeleiding bevinden zich in een kwetsbare
positie, en hebben een eigen verhaal. Hoe werken we met hen aan een nieuw verhaal? Hoe versterken we de
(mentale) gezondheid en veerkracht van deze jongeren. Hoe herstellen we wat is misgegaan, zowel voor dader
als slachtoffer? En wat betekent dit voor het vakmanschap van de jeugdreclasseringswerker? In deze sessie
gaan gerenommeerde sprekers uit de wetenschap in gesprek met JR-werkers en jongeren zelf over dit
onderwerp. Hoe empoweren we jongeren in een kwetsbare positie?

Met bijdragen van: Sheila Adjiembaks (zelfstandig onderzoeker en gepromoveerd criminoloog)  en Femke
Kaulingfreks (lector Jeugd en Samenleving)

14:00 – 14:45 Complexe scheiding - Do’s en dont’s (klein podium)

Veronica Smits (juridisch adviseur bij Expect Jeugd en vanaf 15 juli 2022 kinderrechter bij de rechtbank Oost
Brabant) en Corine de Ruiter (hoogleraar Forensische Psychologie aan de Universiteit Maastricht) spreken
met ouder(s) en kind(eren) over hun ervaringen met de scheiding waarbij zij als ouder of kind betrokken zijn
(geweest). Zij gaan met hen in gesprek over de valkuilen voor de professionals die werken met gezinnen in
complexe scheidingen, maar met name zullen ze hen vanuit juridisch en gedragswetenschappelijk perspectief
vragen wat hen geholpen heeft in hun situatie. Wat kunnen wij als professionals daarvan leren?

14:45 – 15:00 Afsluiting: wat heeft deze dag ons gebracht? (groot podium)



Visueel werken in de jeugdzorg
VR-ervaring Complexe scheidingen 
VR-ervaring over LVB
Niets is wat het lijkt – een spel over HM
Mini-supervisie

15:30 – 15:45     Inloop  (cateringplein en bos)

15:45 – 16:00     Welkom (groot podium)

16:00 – 17:00     Het belang van het kind centraal.. hoe dan?  (groot podium)

16:00 – 16:45     18- 18+ - Volwassen worden in de jeugdbescherming (klein podium)

17:00 – 18:00      DINERPAUZE (cateringplein en bos)

18:00 – 19:00      Jeugdbescherming en LVB vanuit verschillende invalshoeken - wat werkt?!  (groot podium)

18:00 – 18:45      Mijn leven, mijn toekomst (klein podium)

19:00 – 19:30      PAUZE (cateringplein en bos)

19:30 – 21:30      Toon W. is hersteld - Film & nabespreking (groot podium)

19:30 – 20:15      Jeugdreclassering: Jongeren empoweren! (klein podium)

20:30 – 21:15      Complexe scheiding - Do’s en dont’s (klein podium)

21:30 – 22:00      Afsluiting: wat heeft deze dag ons gebracht? (groot podium)

Doorlopend programma (cateringplein en bos)

 Gedurende de dag zijn op het centrale plein diverse activiteiten:

 
 

Programma middag en avond

Visueel werken in de jeugdzorg
VR-ervaring Complexe scheidingen 
VR-ervaring over LVB
Niets is wat het lijkt – een spel over HM
Mini-supervisie

Doorlopend programma (cateringplein en bos)

 Gedurende de dag zijn op het centrale plein diverse activiteiten:

 


