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Alice Padmos, orthopedagoog, is voormali g regiodireccteur en po
ortefeuillehoouder Jeugd
d en
nen het CCE (Centrum voor
v
Consu ltatie en Expertise). He
et CCE werkkt in opdracht van
GGZ binn
het minissterie van VWS
V
en besttaat nu zo’nn30 jaar als landelijke organisatie
o
m
met een netwerk
van onafh
hankelijke deskundigen
d
n. Zij kunneen worden geconsultee
erd bij com plexe
gedragsp
problemen bij
b kinderen
n en volwasssen cliënten
n. Zij werken vooral vooor de profe
essionals
in de (lan
ngdurige) zo
org en in het (speciaal) onderwijs, maar ouders hebben oook (gratis)
toegang ttot het CCE.
Door de ffocus te legggen op de behoeftes
b
vvan kinderen en ouderss en te begrrijpen wat ze
z nodig
hebben, b
blijken er altijd verbete
ermogelijkhheden in het gedrag.
Het CCE h
heeft de tijd
d en deskun
ndigheid om
m samen me
et professio
onals en oudders de specifieke
behoeftees van een kind
k
in kaartt te brengenn en te kijke
en hoe de omgeving
o
– met haar eigen
mogelijkh
heden en beeperkingen – daarop hhet beste kaan inspelen
Daarnaasst denkt hett CCE mee en
e adviseertt instellinge
en over prevventie van eernstig
probleem
mgedrag bij mensen me
et blijvendee stoornisse
en/beperkingen, zodat er minder gebruik
g
hoeft te w
worden gem
maakt van dwang‐
d
en ddrangmaatregelen en cliënten
c
niett nodeloos worden
doorgeplaatst. Het CCE
C advisee
ert ook bij anndere vorm
men van zorg
g. Dit werk doet Alice Padmos
P
nog steed
ds voor het CCE.
In deze in
nteractieve lezing zal Alice
A
Padmoos vertellen over de CCE‐aanpak biij onbegrep
pen
gedrag, m
met name bij
b kinderen met ontwikkkelingsproblemen en hoe ouderss hier mee om
o
kunnen ggaan.

Alice Pad
dmos (1955)) heeft zich ook beschikkbaar gesteeld als één van
v de drie nnieuwe
bestuurslleden voor Ouderveren
O
niging Balanns. Haar mo
otivatie “ik wil
w mijn nettwerk en ken
nnis van
zowel ond
derwijs als zorg
z
graag inzetten alss bestuurslid
d van Balan
ns, mede vaanuit een wa
arme
belangsteelling voor het
h ouderpeerspectief…..” Alice is oo
ok bestuursslid geweestt van stichtiing
Ovaal

Sander van Knippenberg (1980)
Ondernemende en strategische bestuurder, werkzaam geweest in IT‐sector en
changemanagement, recent wethouder gemeente Texel (o.a. portefeuille onderwijs,
jeugdzorg, sociaal domein, gezondheid, GGD). Deze functie heeft hij noodgedwongen
neergelegd om zich te kunnen richten op het organiseren van passend onderwijs van zijn zeer
hoogbegaafde dochter (8 jaar), die nu in Utrecht naar een particuliere middelbare school gaat
(casus in recent TV programma 1vandaag). In verband met de lange reistijd van zijn dochter,
zal het gezin op termijn naar Utrecht e.o. verhuizen. Al jong betrokken bij onderwijs, zet hij zijn
netwerk in de politiek, media, ouders en andere betrokkenen rondom passen donderwijs in om
samenleving breed veranderingen voor elkaar te krijgen. Hij omschrijft zichzelf als een
verbinder die strategische visie kan vertalen naar praktische implementatie, en kritische
vragen durft te stellen. Het lijkt hem een voorrecht om oudervereniging Balans te mogen
besturen.
Saskia van Rheenen (1981)
Ondernemende en verbindende bestuurder, als professional werkzaam geweest in de
gezondheidzorg, daarna in diverse managementfuncties. Overstap gemaakt naar tweedelijns
jeugd GGZ en later GGD (Jeugdgezondheidszorg) o.a. als calamiteiten‐ en crisismanager. Sinds
2017 werkzaam als strategisch adviseur bij Ordina. Moeder van 2 eigen kinderen en
“bonusmoeder” van 3 kinderen waaronder een kind met ADHD en leerproblemen. De rode
draad in de loopbaan van Saskia zijn kinderen en jongeren vanuit diverse perspectieven, met
grote affiniteit voor de doelgroep van Balans. Ze heeft een uitgebreid netwerk in de zorg,
speciaal onderwijs en bedrijfsleven en wil Balans graag versterken op de weg naar heropbouw.
Ze heeft een nevenfunctie als Algemeen Commandant Geneeskunde Zorg. Gezien haar drukke
werkzaamheden bij Ordina, rampengeneeskunde en privésituatie, wil zij in eerste instantie zich
voor een jaar beschikbaar stellen als bestuurslid.

