
 

 

 

Nieuwsbrief                Breda, oktober 2018   
 

 

Beste Lezer, 
 
Ook dit schooljaar zijn er bij Centrum Le Bon Départ weer kinderen gestart met individuele 
therapie, groepstherapie, ouder-kind therapie (zie voor meer uitleg verderop in deze nieuwsbrief) 
en groepsbegeleiding voor kleuters. Inmiddels zijn alle plekjes bij Nic van Dijk, Nicole Smit, Anke 
de Groot en Bianca Havermans ingevuld. Omdat we graag willen blijven werken zonder wachtlijst, 
wordt er momenteel bekeken hoe we dit op korte termijn vorm kunnen gaan geven. 
  
De afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten. In deze nieuwsbrief staan we ook even stil bij 
wat we georganiseerd hebben. De zonnige herfstvakantie is inmiddels weer voorbij en wij hebben 
ook weer veel plannen voor het najaar. 

 
Nu alle therapeuten een overeenkomst hebben met de 
gemeente, zijn er mogelijkheden om de ondersteuning 
van daaruit te financieren en hebben o.a. Huisartsen 
en het Centrum voor Jeugd en Gezin al voor vele 
doorverwijzingen gezorgd. Onze dank hiervoor is 
groot. Graag nodigen we alle verwijzers uit op ons 
minisymposium op 3 november, dus geef je nog snel 
op! 
 

Met Edux Onderwijspartners is er een samenwerking, waardoor kinderen die bij Centrum Le Bon 
Départ bekend zijn en waarbij psychodiagnostisch onderzoek van belang is, het onderzoek op 
onze locatie plaats kan vinden. Een veilige en bekende plek voor het kind. Barbara Stevens komt 
op ons minisymposium meer uitleg geven over de werkwijze. 
 
 

 
Uitnodiging Minisymposium Emotieregulatie 

 
Wanneer:   Zaterdag 3 november 2018 
Tijd:    10.30 uur tot 13.00 uur 
Waar:    Centrum ‘Le Bon Départ’ 

Charles Petitweg 35 A5 te Breda 
 
De medewerkers van Centrum Le Bon Départ nodigen u van harte uit voor het jaarlijkse 
minisymposium.                                            

 
Iedereen maakt in zijn leven lastige momenten mee. De ene situatie roept een andere reactie op 
dan de andere. De een trekt zich even terug, de ander gaat uit zijn dak, of….? Iedereen reageert 
op zijn eigen manier. Je lijf geeft aan wat het nodig heeft. Het is soms lastig om dit te voelen, het 
serieus te nemen en te handelen naar dat wat je nodig hebt.  
Al snel wordt er in onze talige maatschappij gezocht naar woorden om dingen duidelijk te maken, 
terwijl je lijf sneller reageert en je lijf unieke signalen afgeeft waar je alleen wat aan hebt als je ze 
ook voelt.  
 



 

In therapie komen regelmatig kinderen bij wie dit niet vanzelf lukt. Tijdens het minisymposium 
staan we stil bij de kinderen die moeite hebben met het reguleren van hun emoties. Naast de korte 
theoretische achtergrond wisselen we praktische opdrachten uit die je in de praktijk kan gebruiken 
om kinderen en jongeren te helpen hun emoties te reguleren en gaan we praktisch aan de slag om 
te ervaren wat spanning met je lijf doet.     
 
Programma: 
Wat heeft regulatie van emoties voor invloed op het gedrag van een kind? Hoe kunnen we een 
kind het beste begeleiden en helpen? 
Nieuwe inzichten op het gebied van emotieregulatie komen aan bod. 
Deze ochtend is er ruimte om naast theorie ook praktische aanwijzingen en ervaringen met elkaar 
te bespreken       
 
Deelname is gratis.  
In verband met het beperkt aantal plaatsen vragen wij u om zo spoedig mogelijk aan te melden op 
ons mailadres: centrumlbd@telfort.nl  

    
 

 

Ouder-kind therapie 
 
Soms is het gedrag van je kind moeilijk 
invoelbaar en moeilijk te begrijpen. Dan kan het 
raadzaam zijn de interactie tussen jou en je kind 
te onderzoeken en een nieuwe manier van 
communiceren te ontdekken en te ontwikkelen. 
Het doel is om de interactie tussen jou en je kind 
te verbeteren, meer te begrijpen van het gedrag 
en (opnieuw) te kunnen genieten van het contact 
met je kind. 

 
Ouder en kind therapie kan ingezet worden als 
behandelingsmodule, en kan tijdens de 
observatie ingezet worden als middel om inzicht 
te krijgen in de interactie ouder-kind. 

 
 

 
Festival PUUR 
 
Mensen komen steeds minder buiten, kinderen spelen steeds meer binnen, zitten achter 
schermpjes. Ons leefgebied verstedelijkt en de natuur wijkt hiervoor steeds meer. Het hebben van 
natuur in de eigen leefomgeving wordt minder vanzelfsprekend. Er is minder aandacht voor én 

binding met de natuur. Ook de drukte van alledag draagt hieraan bij. 
 
Maar juist de natuur geeft rust. Biedt ruimte tot het doen van ontdekkingen, omdat er altijd iets 
gebeurt. Buiten zijn heeft een positieve invloed op de concentratie, het bevordert de creativiteit, de 
motoriek, het zelfbewustzijn en de samenwerking.  
 



 

 

Op 16 september heeft Bianca samen met 3 andere vrouwen Festival PUUR gerealiseerd. 200 
aanwezigen, 22 verschillende workshops, een prachtige zonnige dag voor gezinnen in de natuur. 
Hutten bouwen, zoeken naar salamanders, workshops in de buitenlucht, de kapel en de tipi en 
genieten van het fantastische landgoed Stokershorst vanuit een hangmat! Een geslaagde dag om 
te ervaren en te leren van en met elkaar in de natuur! 

    

 

Studiedag Emotieregulatie 
  
Op 29 september heeft de studiedag ‘Emotieregulatie’ voor vaktherapeuten plaats gevonden. Deze 
studiedag is bedoeld voor therapeuten die werken met kinderen en jongeren en die zich graag 
willen verdiepen in het omgaan met emotieregulatie en willen ervaren wat spanning met je eigen lijf 
doet, zodat ze hier beter op in kunnen spelen in de praktijk.  
  

De studiedag werd begeleidt door Hubert van 
Brouwershaven en Janneke Lips. Hubert is 
werkzaam binnen Juzt als trainer en werkt met 
jongeren en hun ouders binnen de ambulante 
en de open en gesloten residentiele setting. 
Met de training ‘In Beweging Kan Je Leren’ 
werkt hij aan de agressieregulatie of 
weerbaarheid van deze jongeren. Daarnaast 
geeft hij pedagogisch medewerkers de 
training Kalm Brein. Dit is een 
spanningsregulatie training voor volwassenen 
die moeite hebben om op een gepaste manier 

te reageren wanneer de emoties hoog oplopen. In beide trainingen worden doormiddel van 
contactsporttechnieken (judo en kickboksen) spanningen opgezocht. Wat doen deze spanningen 
met mijn lijf en met mijn brein.   
Janneke is werkzaam binnen Juzt als psychomotorisch therapeut en werkt met kinderen, jongeren 
en hun ouders binnen de ambulante, semi-residentiele en residentiele setting. Ze heeft een 
achtergrond als vakleerkracht bewegingsonderwijs binnen het speciaal onderwijs en sensorimotor 
trauma therapeut.    
 
Afwisselend zijn theorie, oefeningen en ervaringen rondom emotieregulatie aan bod gekomen. Het 
was een erg actieve dag, waarbij veel informatie is uitgewisseld met collega’s uit het hele land.  
 
 

 
 


