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Conferentie 

Passend verbinden IV 
identiteitsgebonden zorg in een veranderende context 
 
Datum:   Vrijdag 7 februari 2020 D.V. 
Locatie:   Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda 
 
Thema 
Jeugdhulp en onderwijs zijn volop in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen in toenemende mate 

voor druk op zowel onderwijs als jeugdzorg. Dit vraagt om reactie en actie vanuit onder andere gemeenten, 

jeugdzorgorganisaties, scholen en kerken. Identiteitsgebonden hulpverlening lijkt hierbij in het geding te 

komen. Deze conferentie heeft als doel om enerzijds de toekomst van de jeugdhulp te schetsen vanuit 

christelijk perspectief. Anderzijds wil zij concrete handvaten bieden. 

Voor aanmelden gaat u naar www.christelijkejeugdhulp.nl/conferentie 

De kosten voor deze conferentie zijn € 60,- per deelnemer. Te voldoen middels facturatie achteraf. 

 

9.00-9.30 Inloop met koffie 
   
9.30-9.40 Welkom, toelichting programma 

dagvoorzitter Vincent Holleman 
 
9.40-10.15 Een veranderende context: van de eerste christengemeenten tot nu 

Meditatieve opening door Ds. W.J.C. van Blijderveen 
 
10.15-10.45 Knelpunten in de praktijk – vier pitches 

Ernst van Vuuren (onderwijs), Anne van Berkum (jeugdhulp), Cees van den Bosch (politiek) en  
Jan de Waard (kerken). 

 
10.45-11.15 Pauze 

Tijdens de pauze spreken de deelnemers onderling over de voorgaande bijdragen a.d.h.v. 
stellingen die op statafels liggen. 

 
11.15-12.30 Efficiënte samenwerking onderwijs-en jeugdhulp 
 René Peeters, landelijk bestuurlijk aanjager samenwerking kinderopvang/ onderwijs, zorg en 

jeugd gaat in op de aanbevelingen uit het rapport ‘Mét Andere Ogen’ en de wijze waarop deze 
adviezen nu in de praktijk worden gebracht. In oktober 2019 zijn 11 inspiratieregio’s van start 
gegaan om de volgende stap te zetten in de samenwerking tussen onderwijs, jeugd en zorg. U 
wordt meegenomen in het gedachtegoed van de adviezen en de uitwerkingen de praktijk. 

 Er volgt een reactie door Abwin Luteijn, bestuurder van Eleos. Daarna gaan Luteijn en Peeters 
met de zaal in dialoog o.l.v. Gert van Leeuwen. 

 
12.30-12.45 Snack 

 
12.45-13.30 Workshops zie bijlage 

 
13.30   Lunch 

  

http://www.christelijkejeugdhulp.nl/conferentie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/28/rapport-met-andere-ogen
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Personalia  

Sprekers  

Ds. W.J.C. Van Blijderveen  is predikant van de Hersteld Hervormde gemeente van Woudenberg.  

A.G.J. (  is leidinggevende van de afdeling Jeugd en Gezin van KOC Diensten. Anne) van Berkum

Ernst) van Vuuren is staffunctionaris Passend Onderwijs en docent op het Hoornbeeck A.C.H. (

College.  

C.H. (Cees) van den Bosch is Cees van den Bos (39) is wethouder in de gemeente Schouwen-

Duiveland en heeft onder meer het sociaal domein (jeugdhulp, wmo en participatiewet) in 

portefeuille. Daarnaast is hij lid van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten. 

R.H.M. (René) Peters is landelijk bestuurlijk aanjager samenwerking kinderopvang/ onderwijs, zorg 

en jeugd en kwartiermaker/adviseur onderwijs, jeugd en zorg.  Van 2010-2018 was hij wethouder 

jeugd, onderwijs, wmo, sport in de gemeente Almere en van 2007-2010 algemeen directeur van een 

scholengroep in Amsterdam. René Peeters is Lid Raad van advies onderwijsinspectie, Voorzitter 

Opvoeden.nl en Voorzitter Humanitas Nederland. 

J. (  is regiomanager van Berseba, regio Randstad. Als ambtsdrager is hij ook betrokken Jan) de Waard

bij pastoraat van jeugdigen. 

A.W. (  is voorzitter raad van bestuur bij Eleos. Abwin) Luteijn

 

G.R. (  is voorzitter raad van bestuur van het samenwerkingsverband Berseba en Gert) van Leeuwen

directeur bestuurder van de reformatorische basisscholen in de gemeente Neder Betuwe. 

 

V. (  is adviseur van de bestuurdersvereniging van de SGP. Vincent) Holleman

 

 
 

 

 

 

 

https://www.sgp.nl/
https://www.hhgwoudenberg.nl/kerkenraad/predikanten/
https://www.linkedin.com/in/anne-van-berkum-46548522/
https://www.linkedin.com/in/ernst-vuuren-25114729/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/cees-van-den-bos-bab7188/
https://www.linkedin.com/in/ren%C3%A9-peeters-3649776/
https://www.linkedin.com/in/jan-de-waard-013a2487/
https://www.linkedin.com/in/abwin-luteijn-56178911/
https://www.linkedin.com/in/gert-van-leeuwen-4904b27b/
https://www.sgp.nl/bestuurdersvereniging/bestuur/vincent-holleman/1587
https://www.driestar-educatief.nl/
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BESCHRIJVING WORKSHOPS 
 
 
Workshop 1:  
Gespreksleider: C.H. (Cees) van den Bos  
Onderwerp:  Identiteitsgebonden zorg in de lokale politiek  
Inhoud:   Deze workshop gaat in op de vraag hoe identiteitsgebonden jeugdhulp goed geborgd kan 

worden in het lokale jeugdhulpbeleid. Waar liggen kansen? Wat zijn bedreigingen? En wat 
vraagt dit van de diverse partijen zoals aanbieders, politici, bestuurders, onderwijs, etc.? 

Personalia: Cees van den Bos (39) is wethouder in de gemeente Schouwen-Duiveland en heeft onder 
meer het sociaal domein (jeugdhulp, wmo en participatiewet) in portefeuille. Daarnaast is hij 
lid van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. 

 
 
Workshop 2  
Inleider : Riekelt Pasterkamp 
Onderwerp: Standpunt? Geen punt! 
Inhoud:   ‘Recht’ op identiteitgebonden (jeugd)zorg is wettelijk vastgelegd – hoe formuleer je een 

standpunt waarmee je draagvlak creëert bij de ander? 
Personalia : Riekelt Pasterkamp (1962), heeft vele jaren gewerkt als journalist bij het Reformatorisch 

Dagblad. Sinds 2009 zeer zelfstandige professional (zzp’er) als eigenaar van TekstPast. Maakt 
werk van woorden - gesproken, geschreven of gedrukt. Werkt als journalist, presentator bij 
Family7 en Reformatorische Omroep, debatleider en dagvoorzitter.  

 
 
Workshop 3  
Inleider :  G.J. (Erik Jan) Verbruggen  
Onderwerp:  Noodsignalen tijdens huisbezoek 
Inhoud: In deze workshop bespreken we hoe gezinsproblematiek binnen de kerkelijke gemeente kan 

worden gesignaleerd en hoe daarbij kan worden gehandeld. Wat is de taak van de 
ambtsdrager en van andere gemeenteleden? Welke valkuilen liggen op de loer? 

Personalia: Erik-Jan Verbruggen is gehuwd en vader van 4 kinderen. Hij is psychosociaal hulpverlener, 
projectmanager en mediator bij St. De Vluchtheuvel, een christelijke organisatie voor 
psychosociale hulpverlening. Ook is hij ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente van 
Dordrecht. 
 

 
Workshop 4  
Inleider: Drs. T.A. (Tanny) Gunter  
Onderwerp:  ‘Omzien naar elkaar’- Verbindingen in de kerkelijke gemeente 
Inhoud:  Hoe kunnen gemeenteleden elkaar diaconaal helpen, hoe kun je omzien naar elkaar, en op 

welke manier wordt hier handen en voeten aan gegeven? Dat kan bijvoorbeeld met hulp van 
meeleefgezinnen. Een meeleefgezin is te vergelijken met een schakel; een schakel verbindt, 
haakt aan een andere schakel en vormt vervolgens samen met meerdere schakels een sterke 
ketting. Het gaat hier dus niet om professionele hulpverlening, maar om nuldelijnszorg; het 
benutten van elkaars talenten, waarbij aandacht is voor het versterken van de informele en 
formele zorg. 

Personalia:  Tanny Gunter heeft brede ervaring in de zorgsector. Sinds september 2012 heeft zij een eigen 
praktijk; TAG Zorgmanagement & Consult. Daarnaast is Tanny sinds juni 2016 bestuurder bij 
Stichting Parousie in Scherpenzeel. Als diaconaal consulent binnen de kerk is Tanny 
aanspreekpunt voor jongeren en ouders met ondersteuningsvragen. 
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Workshop 5  
Inleider :  P. (Peter) Boudewijn  
Onderwerp: Financiering en subsidie stromen in het zorg domein 
Inhoud:   Het doel van de workshop is het overzicht bieden in: 

• de complexiteit van financiering van de zorg 
• de onderlinge verschillen in financiering  tussen de zorgsoorten  
• de mogelijkheden op het gebied van financiering en subsidies.  

  Alle zorgsoorten zullen op hoofdlijnen de revue passeren, maar op basis van interesse onder 
de deelnemers zal verdieping toegepast worden op één of enkele zorgsoorten. 

Personalia: Ruim 30 jaar gewerkt in zakelijke dienstverlening op het snijvlak van ICT en organisatie in 
inhoudelijke, commerciële en leiderschapsrollen. Bestuurder RST Zorgverleners sinds mei 
2017. RST is een zorgverlener die kraamzorg en thuiszorg levert. Raadslid in de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht sinds 2006. Plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad 
(samenwerkingsverband van de 8 Drechtsteden gemeenten, waaronder het Sociaal Domein) 

 
 
Workshop 6  
Inleider :  A. (Bram) de Muynck 
Onderwerp:  Waarom mensen liever geen hulp vragen. Over zorgmijding in het reformatorische 

volksdeel en hoe je daar mee om kunt gaan. 
Inhoud:  Mensen hebben soms redenen om geen hulp van professionals te willen. Dit is met name ook 

het geval in het reformatorische volksdeel. Als leerkracht, zorgcoördinator of directielid heb je 
hier mee te maken, omdat je het soms belangrijk vindt dat kinderen worden doorverwezen. 
Je moet ouders dan motiveren om het advies over te nemen. Het helpt om te weten waar de 
angst of schroom vandaag komt. In het onderzoek worden de achtergronden van zorgmijding 
toegelicht en wordt besproken wat je kunt doen.   

Personalia: Prof. Dr. A. (Bram) de Muynck begon zijn loopbaan als orthopedagoog bij het toenmalige BGS 
(schooladviesdienst) en werkte een aantal jaren in die hoedanigheid in het speciaal onderwijs. 
Sinds 2003 is hij lector bij Driestar educatief en sinds 2016 bijzonder hoogleraar christelijke 
pedagogiek bij de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij houdt zich momenteel vooral bezig 
met persoonsvorming en identiteit. 

 
 
Workshop 7  
Gespreksleider: H. (Helma) de Vries en A. (Anne) Kleinbloesem 
Onderwerp: Versnippering in de christelijke jeugdzorg 
Inhoud:   Landelijke en regionale jeugdhulp vullen elkaar aan. Hoe versterken we elkaar in het belang 

van de cliënt. Kunnen we voorkomen dat het zorglandschap onnodig divers wordt? In deze 
workshop gaan verschillende zorgaanbieders met elkaar in dialoog. 

Personalia:  Helma de Vries is regiomanager bij Eleos, Anne Kleinbloesem werkt bij Psychologenpraktijk 
Brouwer, een lokale aanbieder van jeugdhulp. 

 
 
Workshop 8 
Inleider :  H. (Henk) van Hartingsveldt 
Onderwerp:  Toelichting op Boerderijproject ‘Huis voor de toekomst’ voor jongeren en ouderen. 
Inhoud:  In deze workshop worden plannen ontvouwt voor het wooninitiatief voor LVG jongeren met 

een stoornis in het autisme spectrum, in combinatie met andere doelgroepen o.a. ouderen. 
Deze boerderij moet als pilot dienen om op meerdere plaatsen in het land te kunnen 
uitrollen.  

Personalia: Henk van Hartingsveldt heeft Ruim 45 jaar ervaring in de Zorg- en Welzijnssector. Voorzitter 
RvT Talenta, manager bij Cedrah, docent/trainer en gemeenteraadslid met (jeugd-)zorg in 
portefeuille. Ondersteuner van kleinschalige zorgprojecten. 
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Workshop 9 
Inleider :  P. (Peter) Bults en M. (Martijn) van Wijk 
Onderwerp:  De wind in de rug bij contracteren 
Inhoud:  In deze workshop geeft Ovezo een presentatie wat men kan betekenen voor de 

samenwerking christelijke jeugdhulp. Als onafhankelijke partij denken wij in de toekomst een 
belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het borgen en verbeteren van de keuzevrijheid 
voor cliënten. Wij denken in samenwerking met jullie het bestaansrecht van 
identiteitsgebonden zorg beter te kunnen profileren en de beschikbaarheid van goede 
identiteitsgebonden zorg te kunnen bevorderen. Samen staan we voor  een aantal 
uitdagingen waarover we graag van gedachten wisselen. 

Personalia: Martijn van Wijk werkte tot 2014 als senior zorginkoper bij een grote zorgverzekeraar.  
Peter Bults was tot 2016 bedrijfsleider bij een grote internationale logistieke dienstverlener. 
Vanaf  2016 werken zij samen aan het afsluiten van zorgcontracten binnen Ovezo.  


