ADVERTENTIE

balansdigitaal.nl
 word lid

Lobbyen voor goede voorzieningen en erkenning voor de
problematiek van gezinnen met kinderen met ondersteuningsbehoefte.
Balans zet zich er al drie decennia voor in. Vaak gebeurt de
belangenbehartiging achter de schermen. Op deze plek krijgt u in elke
editie een inkijkje in de Balanslobby, door Balanscollega Joli Luijckx.

MELDPUNT VOOR
DWANG- EN DRANGMAATREGELEN

Natuurlijk,
met ondersteuning van

jou en eye q

Equazen eye q is een bijzonder voedingssupplement dat op
eenvoudige wijze zorgt voor de evenwichtige inname van
omega 3- en 6-vetzuren. Een belangrijke bouwsteen voor de
hersenen is bijvoorbeeld DHA1.
Precies de juiste balans tussen EPA, DHA en GLA speelt een
belangrijke rol. Dat heeft jarenlange ervaring geleerd.
Equazen eye q heeft een compleet assortiment producten voor
elke levensfase. Verkrijgbaar bij gezondheidswinkels en drogisten.
Ga voor meer informatie naar www.curasense.com/eyeq
1

Het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA
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Kleine softgels

Kauwcapsules
met aardbeiensmaak

Vloeibare olie
met citrussmaak

De slimme formule met omega 3- & 6-vetzuren uit visolie & teunisbloemolie

dat te allen tijde de juiste ondersteuning aan ouders en
Niet voor alle kinderen is er passend onderwijs en
kind wordt geboden. De hulp die nodig is, moet worden
passende zorg beschikbaar. Scholen en instellingen
geboden, aldus de oudervereniging.
noemen dat ‘handelingsverlegen’ zijn. Ouders zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind en
Om te kunnen inventariseren hoe omvangrijk het
maken zich sterk voor passende oplossingen. Als hen
dwang en drangprobleem door de VT-meldingen is en
wordt gevraagd genoegen te nemen met minder goede
waar de knelpunten zitten, is Balans een meldpunt geoplossingen, kunnen conﬂicten met scholen en hulpstart waarbij wordt samengewerkt met
verleners ontstaan. Sommige ouders
andere koepels. Ook voert Balans
weigeren die oplossingen, omdat zij
EEN VEILIG
gesprekken met ouders, hulpverleners
vrezen dat hun kind onvoldoende
THUIS-MELDING IS
en andere betrokkenen zoals het
wordt geholpen, of zelfs verder achterTRAUMATISEREND
Nederlands Jeugdinstituut (NJi). In het
opraakt of thuis komt te zitten. In deze
voorjaar zal Balans een conferentie organiseren over
situaties kunnen de standpunten zich verharden, wat
dwang en drang waar de uitkomsten worden geprekan leiden tot een vertrouwensbreuk en zelfs tot maatsenteerd en alle betrokken partijen aan het woord
regelen zoals dwang en drang richting ouders. Ouders
komen. Zo kan worden aangegeven wat concreet
worden vervolgens onder druk gezet om oplossingen
de gevolgen van het huidige overheidsbeleid zijn op
te accepteren waar zij niet achter staan. Doen zij dat
het gebied van dwang en drang, en de impact ervan op
niet, dan kan er een Veilig Thuis (VT)-melding worgezinnen. 
den gedaan. Dat is een melding van een vermoeden
van huiselijk geweld of kindermishandeling. De focus
wordt zo verschoven van het niet passende aanbod van
Balans roept ouders én professionals op
ondersteuning naar de VT-melding.
om feedback te geven op het huidige dwang
en drangbeleid. Stuur uw mail naar
Beleidsmakers komen steeds met nieuwe maatregelen
meldpunt@balansdigitaal.nl
die VT-meldingen makkelijker maken. VT-meldingen zijn
Persoonlijke verhalen worden niet met derden
echter traumatiserend voor ouders en kinderen en de
gedeeld, gezien de gevoelige informatie.
impact ervan is langdurig. Balans krijgt deze signalen
De anonieme analyse wordt gebruikt voor de lobby.
van zowel ouders als hulpverleners, en streeft ernaar
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Doelen
worden

Hoe meer leden
Balans heeft, hoe
krachtiger onze stem
in de lobby.
Bent u nog geen lid?
Word dan (steun)lid van
Oudervereniging Balans!

ACTUEEL LOBBY

Dromen

ACTUEEL LOBBY

Wilt u het lobbywerk van Balans volgen? Kijk dan regelmatig op onze website balansdigitaal.nl
en volg ons op Facebook, Twitter en Instagram.

november 2019 | BALANS MAGAZINE 05 | 11

