
In de week van zorg en welzijn van 13 - 18 maart 

2017 organiseren wij verschillende presentaties 

over onze hulp aan jeugd en volwassenen  

met vragen en problemen op het gebied van  

 

opvoeden, ontwikkeling en veiligheid 

 

Wij komen dan graag bij uw team of school langs 

voor een presentatie. Ook kunt u bij ons op 

bezoek komen in één van onze groepen.  

We organiseren verder een informatieavond over 

pleegzorg en een webinar over conflictscheidingen. 

In het programma hieronder ziet u welke groep wanneer open is. 

 

Een toelichting op onze presentaties bij u op locatie  

in de week van zorg en welzijn: 

 

 

 

 

Webinar over complexe scheidingen (‘vechtscheidingen’) 

Aanmelden bij wijzer-scheiden@kompaanendebocht.nl  

 

Vanuit thuis of werk kunt u een webinar volgen op woensdag 15 maart van 13.00 – 13.30 uur  

Wat betekent een scheiding voor kinderen en jongeren? 

Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor hen?  

Wat kunt u doen om kinderen, jongeren en hun ouders te helpen? 

 

Presentatie bij u op locatie over de volgende thema’s: 

Dag en tijd in overleg, aanvragen bij communicatie@kompaanendebocht.nl   
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 Hoe herkent u kindermishandeling en huiselijk geweld? 

Een veilig thuis?  

Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling nu precies en hoe vaak komt het voor?  

Hoe signaleert u dit en wat kunt u doen? 

De presentatie kan uitgebreid worden met informatie over de Meldcode of alleen over 

de Meldcode gaan als hier behoefte aan is. We stemmen af op uw vraag. 

 

 Hechting en Trauma. Kijken achter het gedrag. 

 

Waarom reageert een kind zoals hij reageert? Druk? Boos? Stil? Passief? Kijken 

achter het gedrag kan helpen om een ander beeld van een kind te krijgen. Wat ligt er 

aan ten grondslag en hoe kan je hier mee omgaan. 

Het Centrum voor Pleegzorg van Kompaan en de Bocht geeft de training ‘Zorgen 

voor getraumatiseerde kinderen’ en deelt haar kennis en ervaring graag met jullie in 

de week van zorg en welzijn. 

 

 Samenwerken als er zorgen zijn om een kind 

 

Sámen met school, kinderopvang en ouders, op preventieve wijze zorgdragen voor 

het jonge kind om gedragsproblemen te voorkomen en/of te verminderen en zo 

ontwikkelkansen te vergroten. 

 

http://www.kompaanendebocht.nl/nieuws/basiskracht-in-goirle/  

 

 Opvang bij huiselijk geweld, eerproblemen en mensen handel: nu ook voor mannen 

 

Bij ernstige dreiging voor de veiligheid van kinderen, jongeren en volwassenen 

bieden wij veilige opvang, behandeling en begeleiding naar een zelfstandig leven. 

Het gaat dan om problemen zoals kindermishandeling, huiselijk geweld, (jeugd) 

prostitutie, eerproblemen en mensenhandel.   

 

 Seksueel gedrag van kinderen en jongeren begrijpen en bespreekbaar maken  

 

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het 

voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder 

kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel 
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gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te 

reageren. 

 

https://www.movisie.nl/artikel/vlaggensysteem-seksueel-gedrag-duiden-sturen 

 

 Kinderen uit de knel: een programma voor gezinnen met conflicten bij scheiding en 
verdeeld ouderschap 

 

Jaarlijks krijgen ruim drieduizend kinderen te maken met een conflictscheiding. Wat 

betekent nu een conflictscheiding betekent  voor kinderen 

‘Kinderen uit de knel’ is een programma voor kinderen en hun ouders om de 

schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van het kind te voorkomen of te beperken. 

In deze workshop komt u meer te weten  over dit programma en kunt u oefeningen 

ervaren.  

 

http://www.kompaanendebocht.nl/hulp/oplossingen/kinderen-uit-de-knel/  

 

  (Jeugd)prostitutie  

 

Het uitstapprogramma voor prostituees in de regio Zeeland, West en Midden Brabant 

biedt prostituees hulp en ondersteuning bij het stoppen met prostitutie. Het maakt 

voor deelname aan het uitstapprogramma niet uit of je vrijwillig in de prostitutie werkt 

of onder dwang in de prostitutie bent geraakt. Iedereen kan bij ons terecht, of je nu in 

een club werkt, via het internet of op een andere manier. En of je nu een 

verblijfsvergunning hebt of niet, man, vrouw of transgender bent, of drugsverslaafd 

bent of niet, iedereen is welkom. De enige voorwaarde is dat je wilt stoppen met 

prostitutie. Wil je niet stoppen met je werk in de prostitutie maar kun je wel hulp 

gebruiken? Dan kun je gebruikmaken van prostitutie maatschappelijk werk.  

 

https://www.rups.nu/nl    
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Informatieavond over pleegzorg 

Aanmelden bij pleegzorg@kompaanendebocht.nl  

 

Dinsdag 14 maart 20-22 uur in Het Spoor (Schaepmanstaart 36 in Tilburg).  

Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Om wat voor kinderen gaat het? 

Welke verschillende vormen van pleegzorg zijn er? Kun je werk en pleegzorg combineren?  

Een pleegmoeder vertelt over haar ervaringen en een medewerker van pleegzorg informeert 

over de voorbereiding en de begeleiding. Bezoekers kunnen vragen stellen en vrijblijvend 

kennismaken met wat je als pleegouder kunt betekenen voor een kind dat voor korte of lange 

tijd niet thuis kan wonen. Pleegouders zijn heel divers: alleenstaand, met partner (homo of 

hetero) of met gezin, ook senioren en mensen die werken kunnen veel voor een kind 

betekenen als pleegouder, een groot huis of veel geld is niet nodig. Het is wel belangrijk dat 

pleegouders een kind veiligheid, stabiliteit en rust kunnen bieden. 

 

 

 

 

Bezoek een van deze groepen  

Aanmelden bij communicatie@kompaanendebocht.nl 

 

 

 Opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen  

o 14 maart 12.30 – 13.30 in Tilburg 

o 15 maart 14.00 – 15.00 in Tilburg 

o 16 maart 15.30 – 16.30 in Goirle 

 

Er is veel te zien en te horen over vluchtelingen. Maar heeft u weleens een vluchteling 

ontmoet? Kom een kijkje nemen in een van onze groepen en luister naar de verhalen. De 

mentoren vertellen over de begeleiding. 

 

 Kangoeroe: een behandelgroep ‘Groeien vanuit veiligheid. 

o Woensdag 15 maart van 10.00 tot 11.00 uur 
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Een presentatie voor Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, consultatiebureaus en  

wijkteams van de gemeente.  

Kangoeroe is voor ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar, waarbij sprake is van ernstige 

problemen in de relatie tussen ouder en kind door kind factoren of ouder factoren of een 

combinatie van beide. De ontwikkeling van het kind wordt daardoor bedreigd.  

De behandeling is gericht op het verbeteren van de leefwereld rondom het kind en het 

verhogen van de sensitiviteit en responsiviteit van de ouder en kind. 

 

http://www.kompaanendebocht.nl/hulp/oplossingen/behandelgroep-kangoeroe/  

 

 Het omgangshuis voor contact tussen ouder en kind bij complexe scheidingen 

o Donderdag 16 maart 9-10 uur en 13-14 uur 

 

Ouderschapsbemiddeling is voor ouders met kinderen van 0-18 jaar die een complexe 

scheiding meemaken met langdurig (stille) strijd en onrust. Het contact verloopt moeizaam of 

er is geen contact. De kinderen hebben daar last van en uit onderzoek blijkt dat de schade 

(wat zich bijvoorbeeld kan uiten in problemen op school) voor de kinderen beperkt blijft als 

ouders samenwerken en elkaar niet bevechten. 

 

 Het Winkeltje: werkervaringsplaats voor onze cliënten  

o Donderdag 16 maart van 14.00 – 15.00 uur 

 

U kunt kennismaken met ons leerwerkproject en we vertellen over de invulling van 

leer/werkplekken en stage vanuit ROC niveau 1 AKA en niveau 2 Detailhandel. Een 

vrijwilliger en cliënt vertellen hun verhaal en u hoort ook wat onze plannen zijn voor de 

toekomst van onze winkel in STERK HUIS. 
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