
 
Zorgbelang vindt goede zorg belangrijk en komt op 
voor de belangen van iedereen die gebruik maakt van 
zorg, jeugdhulp of maatschappelijke dienstverlening. 
Maakt u gebruik van jeugdhulp en heeft u vragen of 
klachten? Dan kunt u gratis ondersteuning of hulp 
krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. 
Jongeren tot 18 jaar of ouders/verzorgers kunnen voor 
ondersteuning bellen naar het landelijk nummer 088-
555 10 00 of een mail sturen naar info@akj.nl  
 
Een vertrouwenspersoon kan u helpen door: te 
luisteren, mee te denken, te informeren of adviseren, 
en ondersteuning te bieden bij eventuele klachten. 
 
De vertrouwenspersonen van Zorgbelang zijn 
werkzaam in de provincies Noord-Brabant en Zeeland. 
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Oplossingsgericht werken en Geweldloos verzet. 
Als team willen we graag onze kennis steeds vernieuwen door het volgen van bijscholing. Zo 
blijven we up to date op de vele terreinen van hulpverlening en kunnen we zo goed mogelijk 
aansluiten bij onze cliënten.  
Oplossingsgericht werken: De ontwikkelingen staan ook in het Oplossingsgericht denken niet 
stil. We leren die nieuwste inzichten van ervaringsdeskundige Paut Kromkamp van 
Vraagkracht. Hierbij leren we nog meer focussen op de doelen en wensen van cliënten en niet 
zozeer op problemen. Vaak zijn we gewend om naar de problemen van cliënten te kijken, en 
zelfs daar in mee te gaan. De hulpverlener draagt vaak de oplossingen aan waardoor doelen 
niet gehaald worden. In de Oplossingsgerichte benadering wordt er naar de kracht en kennis 
van de cliënt gekeken en gaat de aandacht uit naar oplossingen. We leren om als 
hulpverlener de cliënt nog actiever te betrekken bij hun eigen proces. Waarbij het gevolg is 
dat de cliënt zich serieus genomen voelt, zich sterker voelt worden en dat doelen gehaald 
worden. 
Geweldloos verzet in gezinnen: Doel van deze Engelse methode is dat ouders een einde 
maken aan het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind geholpen door 
hulpverleners. Belangrijk aandachtspunt is dat de aanpak niet tot escalatie leidt. Ouders en 
hulpverleners volgen een aantal samenhangende stappen. Uit onderzoek blijkt: ouders  
ervaren een afname van machteloosheid en van conflicten en een toename van positief 
contact met hun kind. We gaan ons verder verdiepen in deze methodiek. 

 
Toegang tot jeugdhulp  

U kunt hiervoor terecht bij uw eigen gemeente. De gemeentes in Zeeland en Noord-
Brabant kunnen o.a. de deskundige hulp van Studium Zeeland inzetten. Het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt toegang tot jeugdhulp.  
 
Jeugdhulp is ook mogelijk met een verwijzing van een huisarts of jeugdarts in onze 
regio. Dit staat in de jeugdwet en dit geldt in alle gemeenten. Met een verwijzing van 
een arts naar bewind van zaken is jeugdhulp ook rechtstreeks toegankelijk, er is dan 
geen indicatiestelling door de gemeente nodig. 

 

Boek: Leer leren -  
Auteur: John Cliteur 
Je leert enorm veel op school. Je 
volgt lessen, maakt aantekeningen, 
leest je schoolboeken, markeert de 
belangrijke stukken en leest alles 
misschien nog een keer. Veel 
scholieren gaan zo te werk, maar is 
dit wel de slimste manier van leren? 
Meestal niet! 
Leer slimmer, maak leren leuker, 
besteed minder tijd aan je studie en 
haal toch betere cijfers! Studeren 
wordt leuker! Gebruik de technieken 
die je leert en tips die je krijgt. Pas ze 
toe bij het leren. 
 

Taal in blokjes: De F&L methode 

is een cognitieve, taalkundige 
methode voor lezen en spellen. Door 
de verschillende klanken een kleur te 
geven, wordt de klankstructuur van 
het taalsysteem zichtbaar gemaakt.  
Hierdoor wordt de vooruitgang van 
lezen en spellen vergroot. 
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Studium Zeeland wenst 
alle cliënten alvast een 
fijne zomervakantie! 

 
Afscheid collega  
Marjolein Blommaert gaat na 8 
jaar werkzaam te zijn geweest voor 
Studium Zeeland voor een nieuwe 
uitdaging. Ze was werkzaam  
in de Regio Voorne-Putten en 
Rotterdam.  
Wij wensen haar veel succes met 
haar nieuwe werk! 
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