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NIEUWSBRIEF JEUGDPREVENTIE 



Wie zijn wij? 

 
Om iedereen van de ontwikkelingen binnen preventie op de hoogte te houden, zullen we een aantal keer per 
jaar een nieuwsbrief verspreiden. We stellen onszelf even voor: 

 
 Hallo! Ik ben Aafke Bakx en ben functionaris Jeugdpreventie bij GGZ WNB. Dit houdt in 
dat ik team coördinator ben van het preventieteam en daarnaast alle jeugdpreventie-
activiteiten binnen GGZ-WNB coördineer. Ik zet verschillende preventie groepen op, 
begeleid en monitor of alles goed loopt. Daarnaast coördineer ik het Steunpunt GGZ, 
waarbij we samen werken met het Curio College. Vanuit het Steunpunt voer ik gesprekken 
met studenten op deze scholen die hulp nodig hebben. Ook ben ik het aanspreekpunt voor 
de zorgteams. Ik werk verder samen met verschillende andere organisaties en 
verschillende zorgprogramma’s binnen de GGZ.  
 
 

 
Hallo, mijn naam is Cynthia Schurings. Ik ben nu ongeveer 10  jaar werkzaam binnen de 
GGZ WNB sector Jeugd en ik ben inmiddels geruime tijd volledig voor het jeugdj 
preventieteam. Ik draai net als Aafke de verschillende preventiegroepen en gastlessen. 
Dit doe ik in samenwerking met verschillende instanties, zoals onder andere Novadic 
Kentron en Jeugd Professionals uit de betrokken plaatsen. Ik ben daarnaast 
contactpersoon voor de ervaringsdeskundigen, die ons team op momenten komen 
versterken. . 
 

 
 
Hoi! Mijn naam is Nomi Kerstens. Vanaf september 2017 ben ik werkzaam bij 
Jeugdpreventie. Ik begeleid verschillende preventiegroepen in samenwerking met 
verschillende organisaties, zoals Novadic Kentron en het Centrum voor Jeugd en 
Gezin/WegWijs Roosendaal. Daarnaast draai ik gastlessen in samenwerking met 
Novadic Kentron. Verder sluit ik geregeld aan bij bijeenkomsten en overleggen met 
samenwerkingspartners, zoals CJG’s, Mantelzorg, scholen en andere organisaties. 
 

 

 

Hoi! Ik ben Cora van Velzen. Sinds 2002 werk ik binnen GGZ WNB, voornamelijk met 

jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar. Naast ambulant begeleider bij 

jongvolwassenen ben ik vanaf april 2018 bij het team van preventie betrokken. Ik doe 

gesprekken vanuit het Steunpunt van de verschillende ROC scholen met studenten die 

een stukje ondersteuning nodig hebben en draai gastlessen op de ROC’s. 

 

 

 

Aangenaam! Ik ben Veerle Verstralen en ik ben sinds mei 2019 werkzaam bij het 

jeugdpreventieteam. Mijn vorige werkgever is het ROC West-Brabant en ik ben blij met 

de overstap van een zorgfunctie binnen het onderwijs naar de GGZ. Ik zal voornamelijk 

de verschillende preventiegroepen gaan begeleiden, steunpuntgesprekken voeren en 

gastlessen geven op de verschillende MBO’s in de regio . Daarnaast ga ik samen met 

Aafke de Head-up groepen opzetten binnen het VO en MBO. Ik kijk ernaar uit met jullie 

samen te werken! 



 Waarom is het zo belangrijk preventief te werken? 

Onder preventie vallen activiteiten die helpen om psychische problemen en/of verslaving te voorkomen. 
Psychische problemen en/of verslaving ontwikkelen zich in een aantal fasen. Mensen zijn niet meteen ziek of 
verslaafd. Naast een mogelijke genetische aanleg bepalen omgeving, sociale relaties en individuele veerkracht 
in grote mate of iemand uiteindelijk ziek of verslaafd wordt. Deze omstandigheden zijn te vertalen in risico- en 
beschermende factoren voor het ontwikkelen van problemen. Preventieve interventies spelen direct in op deze 
factoren en verkleinen zo het risico op het ontstaan van psychische problemen of een verslaving. Een psychisch 
probleem voorkomen of beperken is van wezenlijk belang. Of als de aandoening al bestaat: mensen helpen om 
erger te voorkomen en gevolgen verzachten. 
 

Financiering preventie     
 
Voor 2020 zijn er weer afspraken gemaakt met de verschillende gemeenten. 
Er zijn een aantal groepen die in de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge en Moerdijk draaien. 
De omliggende gemeenten hebben afspraken gemaakt met Bergen op Zoom en Roosendaal, zodat er ook 
kinderen deel kunnen nemen uit deze gemeenten aan de groepen in Bergen op Zoom en Roosendaal. 
 
De gemeente Bergen op Zoom financiert onderstaande groepen: 

- KOPP/KOV groepen 8-12 jaar 
- KOPP/KOV groepen 12-18 jaar 

 
De gemeente Woensdrecht financiert onderstaande groepen: 

- KOPP/KOV groepen 8-12 jaar (deelname in Bergen op Zoom) 
- KOPP/KOV groepen 12-18 jaar (deelname in Bergen op Zoom) 

 
De gemeente Roosendaal financiert onderstaande groepen: 

- Piep zei de muis 4-8 jaar 
- KOPP/KOV groepen 8-12 jaar 
- KOPP/KOV groepen 12-18 jaar 
- Brussengroepen 8-12 jaar 
- Brussengroepen 12-18 jaar 

 
De gemeente Moerdijk financiert onderstaande groepen: 

- Piep zei de muis 4-8 jaar 
- KOPP/KOV groepen 8-12 jaar inloop (deelname vaste groep in Roosendaal) 
- KOPP/KOV groepen 12-18 jaar (deelname in Roosendaal) 
- Brussengroepen 8-12 jaar (deelname in Roosendaal) 
- Brussengroepen 12-18 jaar (deelname in Roosendaal) 
- Head Up! 

 
De gemeente Halderberge financiert onderstaande groepen: 

- Piep zei de Muis 4-8 jaar (deelname in Roosendaal) 
- KOPP/KOV groepen 8-12 jaar (deelname in Roosendaal) 
- Brussen inloopgroep 8-12 jaar(deelname in Roosendaal) 
- Kop Op inloopgroep 12-18 jaar 

 
Jongeren vanuit de gemeente Halderberge kunnen deelnemen aan de Kop Op inloopgroep in Halderberge zelf. 
 
De gemeente Rucphen: Er is een afspraak gemaakt tussen de gemeenten Rucphen en Roosendaal. Kinderen uit 

Rucphen kunnen aangemeld worden en deelnemen aan de groepen in Roosendaal. Hierbij zal per deelnemer 

worden betaald. Dit wordt met de gemeenten onderling afgesproken. 

  



Nieuws 
- We zijn tijdens de strenge maatregelen vanwege het coronavirus met alle kinderen & jongeren uit onze 

groepen in contact gebleven middels belcontacten & beeldbellen. Beide partijen vonden het fijn dat we 
zo toch contact konden houden! 

- Na alle maatregelen vanwege het coronavirus, mogen we vanaf juni alle kinderen en jongeren gelukkig 
weer in het echt zien! We zorgen er natuurlijk voor dat alles voor en na een bijeenkomst goed wordt 
schoongemaakt en dat er een gepaste afstand wordt gehouden. Als kinderen klachten hebben kijken 
we hoe ze toch deel kunnen nemen aan een bijeenkomst door ze bijvoorbeeld online in te laten bellen.  

- Na de zomervakantie starten er verschillende vaste groepen! Kijk hieronder bij de plaats welke groep 
wanneer start.  

- Na de zomervakantie start ook in de gemeente Moerdijk een KOPP/KOV inloopgroep voor kinderen van 
8-12 jaar! 

- In 2020 zijn de Ben je Gek?! lessen niet door de gemeente ingekocht. Op dit moment wordt er door alle 
betrokkenen  gekeken of er toch een mogelijkheid is om dit mooie project te laten starten binnen de 
verschillende scholen in de regio. 
 

Preventieaanbod 
 

Bergen op Zoom  

Maandag 

KOPP/KOV 8-12 vast 16:00 – 17:30 

Dinsdag 

KOPP/KOV 8-12 inloop 2 16:00 – 17:30 

KOPP/KOV 12-18 vast 19:00 – 20:30 

KOPP/KOV 12-15 inloop  16:00 – 17:30 

KOPP/KOV 15-18 inloop  19:00 – 20:30 

Donderdag 

KOPP/KOV 8-12 inloop 1 16:00 - 17:30 

 

 

Start vaste groepen BoZ na de zomervakantie: 
✓ Vaste KOPP/KOV 8-12 jaar → start 28 september. 

Start bij 4 aanmeldingen. 

✓ Vaste KOPP/KOV 12-18 jaar → start 8 september. 

Start bij 4  aanmeldingen. 

 

 

Roosendaal  

 

 

 

Start vaste groepen RSD na de 

zomervakantie: 

✓ PIEP zei de Muis → start na de 

herfstvakantie. Start bij 6 aanmeldingen 

✓ Vaste Brussengroep 8-12 jaar → start 8 

september. Start bij 6 aanmeldingen  

✓ Vaste KOPP/KOV 12-18 jaar → start 14 

september. Start bij 6 aanmeldingen 

✓ HEAD UP Curio → start 18 november.  

 

Maandag  

KOPP/KOV 8-12 inloop 16:00 – 17:30 

Brussen 12-18 inloop 16:00 – 17:30 

KOPP/KOV 12-18 vast 18:30 – 20:00 

KOPP/KOV 12-18 inloop 18:30 – 20:00 

Head up! Curio  15:00 – 16:30 

Dinsdag  

PIEP zei de Muis 4-8 16:00 – 17:30 

Brussen 8-12 vast 16:00 – 17:30 

Brussen 8-12 inloop 16:00 – 17:30 

Woensdag   

Kop Op Curio 09:30 - 11:00 



Moerdijk 

 

 

  
 

  
 
Start vaste groepen MRD na zomervakantie:   

✓ PIEP zei de Muis → start 29 oktober  
✓ Head Up! Markland Zevenbergen → start 16 november  

 

Halderberge 
 

 

Informatie en folders 
 
Kop Op groep 
De Kop Op-groep is een maandelijkse groep voor studenten op de verschillende Curio Mbo scholen, die te 
maken hebben met een ouder/verzorger of een broer/zus met psychische problemen en/of verslaving. 
 
Ben jij gek?! gastlessen 
‘Ben jij gek?!’ haalt psychische problemen uit de taboesfeer. Wat is ‘gek’ en wat is ‘normaal’? Door welke 
oorzaken komen jongeren in psychische problemen en hoe kan je iemand helpen?  
De gastlessen ‘Ben jij gek?!’ bieden een antwoord op deze vragen en meer. Het leidt tot meer openheid en 
stimuleert jongeren eerder aan de bel te trekken bij psychische problemen.  
Het project is geschikt voor de laatstejaars leerlingen in het voortgezet onderwijs en voor studenten in het 
middelbaar beroepsonderwijs.  
 
Head Up! 
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20190709132128_Head_Up_cursusfolder_jeugd.pdf  
 
PIEP zei de Muis 4-8 
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141632_Folder%20Jeugd%20-
%20Piep_zei_de_muis.pdf 
 
KOPP/KOV 8-12 

https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141602_Folder%20Jeugd%20-
%20KOPP_KVO_8_12_jaar.pdf 
 

KOPP/KOV 12-18 
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141619_Folder%20Jeugd%20-
%20KOPP_KVO_12_18_jaar.pdf 
 
Brussen 8-12 

https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141037_Folder%20Jeugd%20-
%20Brussengroep_8_12_jaar.pdf 

 
Brussen 12-18 

https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141050_Folder%20Jeugd%20-
%20Brussengroep_12_18_jaar.pdf 
 

Maandag 

Head up! 15:00  – 16:30 

Donderdag  

PIEP zei de Muis 4-8 16:00 – 17:30 

KOPP/KOV 8-12 inloop 16:00 - 17:30 

Dinsdag 

Kop Op inloop 12-18 16:00 – 17:30 

https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20190709132128_Head_Up_cursusfolder_jeugd.pdf
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141632_Folder%20Jeugd%20-%20Piep_zei_de_muis.pdf
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141632_Folder%20Jeugd%20-%20Piep_zei_de_muis.pdf
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141602_Folder%20Jeugd%20-%20KOPP_KVO_8_12_jaar.pdf
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141602_Folder%20Jeugd%20-%20KOPP_KVO_8_12_jaar.pdf
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141619_Folder%20Jeugd%20-%20KOPP_KVO_12_18_jaar.pdf
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141619_Folder%20Jeugd%20-%20KOPP_KVO_12_18_jaar.pdf
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141037_Folder%20Jeugd%20-%20Brussengroep_8_12_jaar.pdf
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141037_Folder%20Jeugd%20-%20Brussengroep_8_12_jaar.pdf
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141050_Folder%20Jeugd%20-%20Brussengroep_12_18_jaar.pdf
https://www.ggzwnb.nl/documenten/folders_jeugd/20180517141050_Folder%20Jeugd%20-%20Brussengroep_12_18_jaar.pdf


Heeft u liever een folder die u mee kunt geven aan ouders of jongeren, laat het alsjeblieft even aan ons 
weten, dan sturen we ze graag naar u op.  

 

Aanmelden voor een groep 
 
Per groep kunnen maximaal 8 kinderen/jongeren deelnemen. 
 
Om een kind of jongere aan te melden voor één van de groepen kunt u terecht bij: 
 
Aafke Bakx 
Functionaris Jeugdpreventie 
E mail: a.bakx@ggzwnb.nl  
Tel: 06-12989502 
Aanwezig: maandag, dinsdag & donderdag 
 
Na aanmelding wordt er contact opgenomen met ouders. Er vindt eerst een kennismaking plaats in de vorm 
van een huisbezoek met het kind/de jongere en ouder(s)/verzorger(s), waarin informatie gegeven wordt over 
de groep en er gekeken wordt of er inderdaad deelgenomen gaat worden aan de groep. Deze kennismaking 
vindt meestal plaats samen met de aanmelder, maar wanneer dit niet mogelijk is wordt de aanmelder op de 
hoogte gehouden over de deelname.  
 
Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben over het huidige preventieaanbod. 
Bij vragen en/of informatie over het preventieaanbod, kan contact worden opgenomen met Aafke. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Aafke Bakx, Cynthia Schurings, Nomi Kerstens, Cora van Velzen en Veerle Verstralen  

Team Jeugdpreventie GGZ WNB  

 

mailto:a.bakx@ggzwnb.nl

