
Curriculum Vitae  
  

Persoonsgegevens  
Naam:     Christina Maria Anna de Koning  

Roepnaam:    Ynske  

Geboren:     28 juni 1963  

Wonende:     Blauwoogvlinder 25 4814 ST Breda  

Telefoon:     06.20739646  

Beroepsregister:   Lid NVO en SKJ met basisaantekening diagnostiek  

LinkedIn    linkedin.com/pub/ynske-de-koning  

  

Opleiding  
2013- heden: Orthopedagoog Generalist (OG): certificeringstraject  

2005: Doctoraal Orthopedagogiek, afgestudeerd met specialisatie gehechtheidsstrategieën.   

          Aantekening diagnostiek, Vrije Universiteit, Amsterdam  

1994: HKP+-pedagogiek, met onderwijsakte, Mollerinstituut, Tilburg  

1987: HBO-J, Mater Dei, Den Haag  

  

Trainingen/ cursussen  
• Handelingsgericht Coachen, GITP, 2015  

• Signalering en bespreekbaar maken van seksueel misbruik, GITP, 2014   

• Training externe assessoren, afnemen van assessments, Fontys Hogeschool,   

            2013  

• ‘Signs Of Safety’; oplossingsgericht werken 2011 en 2013  

• ‘Met de taal erbij’, De Kontekst, centrum voor therapie en training     

            (systeemtherapie), 2012  

• Voogdijtraining, Bureau Jeugdzorg, 2012  

• Deltamethodiek Gezinsvoogdij, van Montfort, Breda 2008 en 2013  

• Directieve thuisbehandeling, behandelaar en supervisor, Universiteit              

Nijmegen, Spin, 1996  

  

Werkervaring    

 

YKO eigenaar Gedragswetenschapper voor coaching, advies en scholing in de 
jeugdzorg 2013- heden  

De afgelopen periode heb ik gewerkt bij het KR8-Kollektief voor de gemeente Breda WBO en 

WBW, coach van gedragswetenschappers bij BJZ Helmond, behandelcoördinator bij Juzt 

pleegzorg, assessor/ opleider bij Fontys Hogeschool afdeling pedagogiek.  

De transitie, de wetswijzigingen en het zoeken naar een nieuw evenwicht in de zorg aan 

jeugdigen loopt als een rode draad door deze opdrachten heen. (zie bijlage 1)  

  

  

Gedragswetenschapper, Jeugdbescherming Bureau Jeugdzorg Breda, 2005- 2015 Ik ben 

10 jaar werkzaam geweest binnen de jeugdbescherming. Ik was als gedragswetenschapper 

verbonden aan verschillende teams met (gezins)voogden en jeugdreclasseerders. De 

veranderingen in het kader van de transitie maken dat de teams steeds meer generiek gaan 

werken, waardoor maatregelen als jeugdreclassering, voogdij en gezinsvoogdij 

generalistisch worden uitgevoerd. Mijn taak als gedragswetenschapper ligt op het terrein van 
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kernbeslissingen bij kinderen met ernstige ontwikkelingsbedreigingen. De laatste jaren is de 

nadruk eveneens komen te liggen op complexe  

echtscheidingsproblematiek, waarbij kinderen in de knel zijn gekomen. Ik heb meegewerkt 

aan het ontstaan en door ontwikkelen van 'Expeditie Scheiden". Daarnaast heeft het thema 

hechting mijn speciale belangstelling.   

Mijn stijl is coachend, waarbij ik mijn begeleiding afstem op de ervaring en  leerstrategie van 

de professional.  

  

• Orthopedagoog Tender, Jeugdzorg Breda, (2004-2005)  

• Orthopedagoog Valkenhorst, centrum voor vrouwen- en gezinshulpverlening Breda, (1995-

2004)  

• Docent Avans Hogeschool  (1993 – 1996)  

• Orthopedagoge eigen praktijk, (1993-1998)  

• Sociotherapeut binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie, (1985-1995)  

     



Inhoudelijke expertise  
Gezinsgerichte aanpak  

In samenwerking met professionals -in de breedste zin van het woord- ben ik voortdurend op 

zoek naar manieren om de eigen krachten van gezinnen en gezinsleden aan te boren vanuit 

de visie dat oplossingen in en om het gezin duurzaam zijn. Hiervoor werk ik oplossings- en 

progressiegericht met professionals.   

  

Oudercontacten in de Pleegzorg   

In samenwerking met Dr. Drs. P. Bastiaensen van de Voorziening voor de Pleegzorg Breda 

heb ik de CHOP ontwikkeld, welke op dit moment in samenwerking met de Universiteit 

Nijmegen getoetst wordt op validiteit en betrouwbaarheid en welke sinds 2006 zijn waarde in 

de praktijk aan het bewijzen is. Het perspectief van de plaatsing, het zogeheten 

opvoedbesluit speelt hierin een bijzondere rol en raakt daarmee de facetten van de Delta- en 

Voogdijmethodiek.  

Deltamethodiek en methode voogdij, jeugdbescherming en jeugdreclassering  

Vanaf 2009 ben ik betrokken bij de pilot verschoven gezag tot nieuwe methodiek voogdij/ 

uitvoering voogdij binnen BJZ, maar ook ism van Montfort als het gaat om voortgang project 

voogdij. Mijn speerpunt hierbij is vooral de overgangsperiode tussen OTS en Voogdij.  

Oplossingsgericht denken en werken, draag/ vraagkracht en signalen van veiligheid (SOS) 

zijn daarbij belangrijke modellen.  

  

Risicotaxatiemodellen; inventariseren en analyseren van krachten en risico’s.  

In samenwerking met Drs. A van der Weijden heb ik een risicotaxatiemodel en procedure 

ontwikkeld op basis van de veiligheidsboxen uit de deltamethodiek. Dit model en het proces 

zijn ingeweven in de Deltamethodiek en voldoen aan de eisen van inspectie gesteld in 2010.  

  

Zorgvuldig beslissen in de jeugdzorg  

Onder leiding van Dr. I ten Berge van het NJI het denkmodel Zorgvuldig Beslissen 

ontwikkeld. http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Zorgvuldig-beslissen-binnen-Bureau-Jeugdzorg  

  

Complexe echtscheidingsproblematiek  

In samenwerking met de gezinsvoogdij heb ik expeditie scheiden mee doorontwikkeld. Het 

forse appel wat deze ouders doen op de kinderen maar ook op de hulpverlening, waarbij het 

kind ernstig in de knel kan komen, heeft ervoor gezorgd dat wij zijn gaan zoeken naar 

hanteerbare en werkzame methode waarbij het kind meer centraal staat en de hulpverlener 

beter in staat is om zich buiten het conflict te houden. Daarnaast zijn we gaan zoeken naar 

manieren waarop ouders hun opvoedend handelen beter los kunnen koppelen van hun 

conflict.  

  

Transitie en transformatie in de jeugdzorg  

In samenwerking met Drs. H. Wijtsma heb ik over de transformatie van de jeugdzorg een 

boekje “Vakkundig over Jeugd” geschreven. Het gaat over de kansen die de transitie biedt 

als het gaat om ondersteuning en begeleiding aan gezinnen met kinderen die te kampen 

hebben met ernstige ontwikkelingsbedreigingen. Het boekje is bedoeld voor Gemeenten, 

Provincies, Overheid, Rechtbanken, Jeugdzorgaanbieders, Medici en anderen die betrokken 

zijn bij de Jeugdzorg in het kader van de transitie.   

Publicatie ‘Vakkundig over Jeugd’ 2011, onder beheer van Bureau Jeugdzorg Noord 
Brabant, locatie Breda  
  

Hechting en trauma  

Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar gehechtheidsstrategieën en behandelmethodes die 

gericht zijn op correctieve ervaringen bij verstoorde gehechtheid.  
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Bijlage 1 Opdrachten YKO  
 

YKO, Gedragswetenschapper voor coaching, advies en scholing in de 

jeugdzorg  
  

Avans Hogeschool Breda/ den Bosch  

•  Extern lid van Lectoraat Jeugd en gezin o.l.v. lectoren Dr. E. Hooghiemstra en Dr. L. 

Verhagen  

  

Bureau Jeugdzorg Helmond  

 Coach van gedragswetenschappers in de jeugdbescherming  

  

Fontys Hogeschool; afdeling Pedagogiek  

• Assessments aan bachelor- en masterstudenten pedagogiek  

• Minor kinderbescherming en Signs Of Safety  

  

Juzt; zorgaanbieder in de jeugdzorg  

 Behandelcoördinator pleegzorg  

 Werkgroep eerste graad strategie binnen het project “Stevig Bestaan”. Dit betreft 

hechting en trauma bij kinderen en jongeren  

  

KR8-Kollektief; gemeente West Brabant West en Oost  

 Als extern deskundige ben ik verbonden aan deze beschermtafel waar de ernst van 

de ontwikkelingsbedreiging van het kind in zijn gezin in relatie tot de noodzaak  tot 

het doorgeleiden naar de Raad voor de Kinderbescherming, besproken wordt met de 

melders.  

  

RINO Zuid; opleiding tot orthopedagoog generalist  

 Hechting en Trauma aan gedragswetenschapper in opleiding tot orthopedagoog 

generalist  

 Hulpverlening aan jongeren binnen het gedwongen kader; een keuze module binnen 

de orthopedagogen generalisten opleiding  

  

Specifiek voor coaching en scholing  
 

Trainer/ coach  
• Coachen van gedragswetenschappers met als doel zich te bekwamen in het werk als 

gedragswetenschapper van de jeugdbescherming, zich toegerust en geïnspireerd te 

voelen zodat zij in staat zijn medewerkers te begeleiden, 2015  

• De CHOP, Checklist Oudercontacten in de Pleegzorg (2006-heden) In samenwerking 

met Dr.  P. Bastiaensen heb ik een training voor de CHOP ontwikkeld, welke sinds 

2010 landelijk wordt aangeboden. Vervolgens heb ik teams gecoacht bij het 

implementeren van deze methodiek. 2006- heden  

• Trainer en coach Voogdij- en Delta- methodiek bij Bureau Jeugdzorg. Certificaat bij 

van Montfort 2013- 2015‘  

• Praten met kinderen voor medewerkers van het AMK’, met elementen van Signs of 

Safety en oplossingsgericht denken en werken. AMK Breda,  2012  

  



  

    

Docent/ assessor 
• Fontys hogeschool, afdeling Pedagogiek; Workshops, colleges en lezingen (2006- 

heden) De onderwerpen betreffen continuïteit en duurzaamheid, voogdij, veerkracht, 

opvoedbesluit en kindermishandeling   

• Fontys Hogeschool Tilburg/ Eindhoven/ Den Bosch: assessor IBM III en IBM Master 

bij afdeling Pedagogiek   

• Avans Hogeschool Breda: parttime docent bij MWD (Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening 1993-1996  

• Rino Zuid, Scholing in het kader van project ‘Stevig Bestaan’ met als onderwerp 

hechting en trauma 2012- heden:  


