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RBCZ kinder- en jeugdtherapeuten 

Dé ontbrekende schakel binnen de jeugdhulp  

Beste collega kinder- en jeugdtherapeuten, 

Graag brengen wij jullie op de hoogte van de vervolgactiviteiten die de werkgroep in 2016 van 

plan is te ondernemen.  

Zoals jullie weten is het doel van de werkgroep de positie van RBCZ kinder- en 

jeugdtherapeuten te versterken en hen en hun werk meer bekend te maken.  

Wij willen in 2016  campagnes organiseren die ons in beeld brengen bij verschillende voor 

ons relevante partijen.  

 

Nieuwsbrief 1         Januari 2016 

. Samenwerking met gemeenten 

Onze eerste campagne was in oktober 2015. Toen stuurden wij jullie een aantal 

documenten om te gebruiken bij het contact leggen met de gemeenten en om ons in 

beeld te brengen tijdens de Week van de Opvoeding. Het doel was RBCZ-kinder-en 

jeugdtherapeuten te laten zien als onmisbare schakel in de nieuwe jeugdhulpverlening. 

En om, als het even kan, ook daadwerkelijk zorgcontracten af te sluiten.  

De situatie was en is in gemeenten en regio’s nog steeds zeer verschillend.  Uit 

sommige gebieden horen we positieve berichten over samenwerkingsverbanden van 

vrijgevestigde therapeuten, die in onderhandeling zijn met de gemeente.  

Er zijn ook nadelen aan het werken met of via de gemeente. Wij maken ons, net als veel 

huisartsen, zorgen over de omgang met gevoelige informatie door medewerkers bij 

gemeenten. Ook zijn er zorgen over de financiële afwikkeling en de administratieve last 

die werken voor de gemeente met zich meebrengt. 

 

 

http://www.rbcz.nu/


De vrije markt  

Het is voor ouders goed om te weten dat onze hulp ook op de vrije markt toegankelijk is, los 

van gemeenten. Gelukkig is het zo dat de meeste zorgverzekeraars ook in 2016 de kinder- en 

jeugdtherapie gedeeltelijk vergoeden via de verschillende  aanvullende 

verzekeringspakketten.  

 

Wil je aan ons laten weten: 

a) of je het idee van deze campagne ondersteunt 

 
b) of je bereid bent actief deel te nemen als vrijwilliger in een AZC 

 

c) of je al ervaring hebt in het werken met vluchtelingenkinderen 

 
Je kunt dit doen door een mail te sturen aan: Linda Wennekers:    

 rbczkinderenjeugdtherapeuten@gmail.com  

 

Graag zo snel mogelijk maar uiterlijk 7 februari 2016! 

 

 

. Voorjaarscampagne 2016 

Het verheugt ons jullie te kunnen laten weten dat ons idee voor de voorjaarscampagne 

2016 onverwacht snel vorm lijkt te krijgen. 

Half december werd er in het Radio 1 journaal van 8 uur ’s ochtends gemeld dat War 

Child, Save the Children en Unicef samen gaan werken onder de naam “Kinderen op de 

vlucht”. Gezamenlijk willen zij kinderen in vluchtelingencentra een keer per week 

gestructureerde recreatieve activiteiten aanbieden als eerste stap in het 

verwerkingsproces van de trauma’s waar deze kinderen mee te maken hebben. Dit 

programma heeft de titel: ‘Move Foreward’.   

 We hebben War Child benaderd met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in 

samenwerking voor dit project met de RBCZ jeugd- en kindertherapeuten en het 

antwoord was positief.  

Zodra het profiel van de vrijwilligers die dit programma mogen uitvoeren, is beschreven, 

worden we uitgenodigd door de projectleider om met elkaar om de tafel te gaan zitten. 

De verwachting is dat dit op korte termijn plaatsvindt. 

 

Deze campagne geeft ons de gelegenheid onze expertise in te zetten voor 

vluchtelingenkinderen en tegelijkertijd  bekendheid te geven aan wie wij zijn en wat we 

doen. Maar voor wij dit gaan doen, is het voor ons belangrijk te weten of er draagvlak is 

voor deze campagne. 

 

 



 

We horen het graag! 

Hartelijke groeten van de RBCZ werkgroep positionering kinder- en jeugdtherapeuten 

NGVH   Sabine Balsma 

 NVPA    Prem Kroon en Dorien Lindenberg  

NVVS       Froukje Boven 

VIT           Linda Wennekers  

VvvK      Nataljia Grasso en Claire Groenen  

 

 


