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Niet-schoolgaande jongeren verder helpen

Sinds september 2017 volgen jongeren die (deels) niet
naar school gaan Intensieve dagbehandeling op het
Widdonckterrein in Heibloem. Ellen Wolter van Combinatie
Jeugdzorg en Paul Giesberts van De Ortolaan vertellen
over dit nieuwe aanbod dat thuiszitters kansen biedt.

Intensieve dagbehandeling
gestart op het
Widdonckterrein
Heibloem
Pedagogisch medewerker Ellen Wolter is één van
de behandelaars vanuit Combinatie Jeugdzorg die
afgelopen september startte met Intensieve dagbehandeling. Daaraan doen nu vijf jongeren mee, op
het Widdonckterrein in Heibloem. Zij gaan (deels) niet
naar school, of dreigen uit te vallen in het onderwijs.
“Ons doel is jongeren stap voor stap te begeleiden naar
onderwijs”, vertelt Ellen. Als dat niet mogelijk is, kan
ook een leerwerkplek toekomstperspectief bieden.
Voor dat laatste biedt het Widdonckterrein veel mogelijkheden in onder meer groenonderhoud, dierverzorging
en op termijn ook in de professionele keuken en de
timmerwerkplaats.
Positieve benadering
“We leren jongeren hier vaardigheden aan en gaan op
zoek naar hun motivatie”, vertelt Ellen. Veel structuur,
je aan afspraken houden, gedragsinstructies opvolgen,
omgaan met emoties, een positieve benadering en
langzaam weer leren werken in een onderwijssetting:
dat zijn ingrediënten voor de aanpak. “We bouwen het
programma langzaam op, met veel focus op wat goed
gaat en aandacht voor dingen die nog anders kunnen.”
Op een speciale gedragskaart tekenen de jongere en
hun behandelaars na elke activiteit af hoe het gaat met
persoonlijke doelen en gaan daarover in gesprek. Aan
de kaart is een beloningssysteem gekoppeld, waarmee
jongeren iets leuks kunnen verdienen, dat ze vooraf zelf
bepalen. Het trainingsmiddel gaat uit van competenties
die jongeren nodig hebben in het onderwijs.
“Onze benadering is positief”, licht Ellen toe, “we werken ernaar toe dat een jongere zelf reflecteert op wat
goed gaat en wat anders kan en de motivatie uit zichzelf
leert halen.” Fouten maken mag; een jongere krijgt
altijd de kans om daarna te laten zien dat het wél lukt.
Ervaring Eindhoven
Na een observatieperiode bouwen de jongeren nu stap
voor stap hun vaardigheden op. “Zodra school in beeld

Ellen Wolter en Paul Giesberts begeleiden thuiszittende jongeren stap voor stap terug naar school.

komt, wordt samen met De Ortolaan gekeken wat
mogelijk is om het naar schoolgaan stap voor stap
op te bouwen.”
Gelukkig zijn de jongeren heel positief over hun behandeling. “We krijgen terug dat zij het fijn vinden dat we
naar ze luisteren. Eén jongen vroeg laatst zelfs of hij in
de herfstvakantie ook mocht komen.”
Ellen deed negen jaar ervaring op met Intensieve
dagbehandeling van De Combinatie op locatie Elf13 in
Eindhoven. “Daar heb ik gezien dat het werkt, ik sta
helemaal achter deze aanpak”, zegt ze enthousiast.
“Kopiëren kan natuurlijk niet, dus we passen het aanbod
aan naar hier.”
Paul Giesberts van De Ortolaan in Heibloem is blij met
het nieuwe aanbod voor Intensieve dagbehandeling op
het Widdonckterrein.
“Niet alleen onze leerlingen uit het voortgezet speciaal
onderwijs kunnen hieraan deelnemen, maar op termijn
ook jongere kinderen die naar het speciaal onderwijs op
De Widdonckschool gaan”, vertelt hij. Sommige kinderen zijn er namelijk nog niet aan toe om (een hele dag)
naar school te gaan. “Door onze samenwerking

Programma Widdonck-Talentendonck
Widdonck-Talentendonck (WDTD) is een vierjarig programma dat wordt uitgevoerd
door partners in onderwijs, jeugdhulp en zorg op het Widdonckterrein in Heibloem,
samen met inwoners, de gemeente Leudal en de provincie Limburg. Wij richten ons
als netwerk op kinderen en jongeren tot 27 jaar en dragen bij aan veilig en gezond
opgroeien, een gezonde levensstijl en versterking van de sociale binding in de regio.

op het terrein kunnen we jongeren flexibel maatwerk
bieden. Is één uurtje onderwijs wel mogelijk? Dat
kunnen we makkelijk organiseren, ook door de korte
afstand tot onze school.”
Werkgroep pioniert
De Intensieve dagbehandeling draait nu een paar maanden. Parallel wordt in een werkgroep hard gewerkt aan
verdieping en uitbreiding ervan. “Het is pionieren”,
merkt Paul. “We zoeken actief verbinding met partners
in stage en werk en die doen graag mee (zie pagina 3,
red.). Zo kunnen we jongeren een traject bieden dat bij
ze past.”
Een ander aandachtspunt: Intensieve dagbehandeling
goed bekendheid geven zodat ouders, scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten en
Centra voor Jeugd en Gezin weten welk maatwerkaanbod er is. “Ik ben ervan overtuigd dat er veel jongeren
zijn die wel staan ingeschreven bij een school, maar
die thuis zitten. Ook voor deze verborgen thuiszitters
kunnen wij veel betekenen.”
De toekomstdroom? “Een bruisend terrein met een
breed activiteitenaanbod in onderwijs, zorg en werk,
voor jongeren die het moeilijk hebben.”
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Intensieve dagbehandeling
voor ‘thuiszitters’
Sinds 31 augustus 2017 biedt Combinatie Jeugdzorg op
locatie de Widdonck Intensieve dagbehandeling voor
niet-schoolgaande jongeren (of jongeren die
‘thuiszitter’ dreigen te worden).
Jongeren leren inzicht krijgen in zichzelf en hun
talenten. Onderdeel van de maatwerkbehandeling:
leerwerkervaringen opdoen op het terrein in groenonderhoud, dierverzorging en op termijn ook in de
professionele keuken en timmerwerkplaats. Zo mogelijk gaan de jongeren (deels) naar school (De Ortolaan).
Intensieve dagbehandeling is gestart voor jongeren van
12 tot 18, op termijn komen daar wellicht ook jongere
kinderen bij. Met Zorggroep Hilzijn onderzoeken we wat
we jongeren van 18 tot 23 jaar kunnen bieden.
→ C
 ombinatie Jeugdzorg biedt Intensieve dagbehandeling ook
(al jaren) aan in Eindhoven op locatie Elf13. Meer weten?
combinatiejeugdzorg.nl, zoek op Intensieve
dagbehandeling en download de informatiefolder.

Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp en helpt kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en
opgroeien. Behandeling is gericht op het gezin
en de naaste omgeving van het gezin.
Er wordt zoveel mogelijk in de thuissituatie
gewerkt, waar nodig gecombineerd met hulp
op één van de locaties. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis.
Daarnaast biedt De Combinatie cursussen en
trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en
professionals.
De Combinatie werkt vooral in ZuidoostBrabant en Midden-Limburg. Er zijn hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en
Heibloem en ongeveer dertig kleinere locaties
in de regio en circa 450 pleeggezinnen.

WDTD
Actueel
Zorgboerderijen
Projectleider WDTD Wim Nederlof is in gesprek
met drie zorgboerderijen in de regio: wat zijn
samenwerkingskansen?

WDTD draagt ook bij aan Positieve Gezondheid in de
regio en is komende tijd gastheer voor inspiratiebijeenkomsten die het Actiecentrum Limburg Positief
Gezond in de regio organiseert.

Leefbaarheid Heibloem en WDTD
In de gemeente Leudal – waar Heibloem onder valt –
werken gebiedsregisseurs samen met inwoners aan
de leefbaarheid. Met de gebiedsregisseur voor
Heibloem, de buurtcoach en Gemeenschapsraad
Heibloem wordt nu gekeken welke rol WDTD kan
spelen voor de leefbaarheid in Heibloem.

limburgpositiefgezond.nl

Positieve gezondheid in Limburg en Heibloem
Het Actiecentrum Limburg Positief Gezond ging op
22 september 2017 van start. Dit actiecentrum
ondersteunt en faciliteert initiatieven en activiteiten
rondom Positieve Gezondheid om een beweging van
sociale innovatie en positieve gezondheid te starten.
Daarmee ‘vertaalt’ het actiecentrum het gedachtegoed van Stichting iPH naar Limburg.
Stichting iPH is een Nederlands initiatief met als
doel de Positieve Gezondheid van de mens te ondersteunen, te versterken en te herstellen op zes
gebieden: lichamelijk, psychisch, spiritueel, kwaliteit
van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks
functioneren.

Gedeputeerde Staten bijgepraat
Projectleider WDTD Wim Nederlof en sectordirecteur
Zuid van de Aloysius Stichting Jac Verstegen verzorgden onlangs een uitgebreide presentatie over WDTD
aan leden van Gedeputeerde Staten van Provincie
Limburg.
Werkgroepen aan de slag
WDTD-partners werken in verschillende werkgroepen samen:
•

intensievere samenwerking tussen de

•
•
•

Widdonckschool en De Ortolaan en Combinatie
Jeugdzorg
intensieve dagbehandeling
arbeid en stage voor jongeren
samenwerking met de gemeente Leudal om
innovatieve arrangementen te ontwikkelen
jongerenparticipatie

•

→ Blijf bij via wdtd.nl

Planning programma WDTD
2017 

2017-2018

2019

2020

visievorming en ideeën
ophalen: wat helpt
kinderen en jongeren
verder? Wat kunnen
we als partners slim
samen doen?

start uitvoering (pilot)
projecten en activiteiten

uitbouwen en verdiepen
van projecten en
activiteiten

resultaten programma
verankeren en borgen

Widdonck-Talentendonck
en onze koers

“Door onze samenwerking
op het terrein kunnen
we jongeren flexibel
maatwerk bieden”

Pedagogisch medewerker Ellen Wolter van
Combinatie Jeugdzorg en Paul Giesberts van
De Ortolaan voor voortgezet speciaal onderwijs ontwikkelen samen het vernieuwende
onderwijs(zorg)arrangement Intensieve
dagbehandeling, om thuiszitters weer naar
school te krijgen. Een mooi resultaat van
het programma Widdonck-Talentendonck
in Heibloem.

Dat is Samen betekenisvol leren.

