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Aanbod websites kinderen   

 

 

 Stichting jonge helden  

www.stichtingjongehelden.nl  

 

 Site van de raad voor de rechtsbijstand  

www.ouders-uit-elkaar.nl  

0-5, 6-8. 8-12 jaar  

Directe link bijvoorbeeld: http://www.ouders-uit-elkaar.nl/articles/6-8 

 

 De kindertelefoon 

www.dekindertelefoon.nl  

Kindertelefoon, site met informatie over verschillende onderwerpen, vanaf 8 jaar. 

 

 Christelijke kindertelefoon 

www.chris.nl/kinderen 

Kindertelefoon ( Christelijke identiteit), site met informatie over verschillende 

onderwerpen, vanaf 8 jaar. 

 

 Kinder rechtswinkel  

www.kinderrechtswinkel.nl 

 

 KIES  

Informatie over scheiding voor kinderen. klik op kinderen 

www.kiesinfo.nl 

 

 klokhuis over scheiden  

www.ikdurfniettezeggendat.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.stichtingjongehelden.nl/
http://www.ouders-uit-elkaar.nl/
http://www.ouders-uit-elkaar.nl/articles/6-8
http://www.dekindertelefoon.nl/
http://www.chris.nl/kinderen
http://www.kinderrechtswinkel.nl/
http://www.kiesinfo.nl/
http://www.ikdurfniettezeggendat.nl/
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Aanbod websites jongeren  
 

 
 

 Villa Pinedo 

www.villapinedo.nl  

Stichting voor jongeren van gescheiden ouders  

Forum, blogs en vlogs en Buddy’s  

Buddyproject: mogelijkheid om een Buddy te krijgen ( kinderen van 12-24 jaar), waarbij 

de jongere met een andere jongere met gescheiden ouders, die opgeleid is tot buddy, 

ervaringen kan uitwisselen.  

 

 Stichting jonge helden  

www.stichtingjongehelden.nl  

 

 Site van de raad voor de rechtsbijstand  

www.ouders-uit-elkaar 

Directe link: http://www.ouders-uit-elkaar.nl/articles/16-18          

 

 Jongeren rechtswinkel 

www.kinderrechtswinkel.nl       

www.kinderrechtswinkelamsterdam.nl  

 
 

 Jouwggd.nl  

Website over gezondheid en opgroeien voor jongeren. Jongeren kunnen ook chatten met 

verpleegkundigen of jeugdartsen 

https://www.jouwggd.nl/relaties/mijn-ouders-gaan-scheiden/  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.villapinedo.nl/
http://www.stichtingjongehelden.nl/
http://www.ouders-uit-elkaar/
http://www.kinderrechtswinkel.nl/
http://www.kinderrechtswinkelamsterdam.nl/
https://www.jouwggd.nl/relaties/mijn-ouders-gaan-scheiden/
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Aanbod websites ouders   

 

 

 

www.two2tango.nl  

Een site voor ouders bij relatietwijfel en ouders die gescheiden zijn. Met veel informatie op diverse 

terreinen. 

 

www.ouderalleen.nl 

Naast nuttige algemene informatie is op deze site ook een gesloten deel waarvoor je je kunt 

registeren. 

 

www.nieuwgezin.info 

Site met informatie voor gezinnen met kinderen uit een vorige relatie. Door stichting stiefgezin 

Nederland.  

 

www.co-ouders.nl 

Een site voor gescheiden mensen met kinderen, waar informatie te vinden is over co-ouderschap. 

Ook is er een forum voor uitwisseling. 

 

www.echtscheidingservice.nl 

Informatieve website over echtscheiding. 

 

www.echtscheidingswijzer.nl 

Informatie over onder meer de formele kant van scheiden: rechten, plichten, en vormen van 

echtscheidingen. Ook met praktische tips. 

 

www.nmi-mediation.nl 

Website van het Nederlands Mediation Instituut met betrouwbare en gekwalificeerde bemiddelaars. 

 

www.metwet.nl 

Deze site gaat over de gevolgen van wetgeving in de herkomstlanden Turkije en Marokko voor 

migrantenvrouwen die in Nederland wonen, onder meer over scheiden. 

 

www.compaiz.nl  

Een online platform voor scheiden met kinderen. Compaiz helpt ouders om met elkaar de scheiding 

goed af te ronden.  

 

 

 

http://www.two2tango.nl/
http://www.ouderalleen.nl/
http://www.nieuwgezin.info/
http://www.co-ouders.nl/
http://www.echtscheidingservice.nl/
http://www.echtscheidingswijzer.nl/
http://www.nmi-mediation.nl/
http://www.metwet.nl/
http://www.compaiz.nl/
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Aanbod voor kinderen van gescheiden ouders    

 

 
Groepsaanbod 

 
 

 KIES (kinderen in echtscheiding situaties)  

Dit is een cursus voor kinderen van 4 tot 6 jaar, 6 tot 9 jaar en van 9 tot 12 jaar-12-15 

jaar waarvan de ouders gescheiden zijn. (meer informatie zie bijlage)  

OC Trompendaal 

Van Hengellaan 6  

1217AS Hilversum 

035-6215250 

Mevr. M. Fronczec  

www.legerdesheils-noordholland.nl  

Voor deze vorm van hulp is een beschikking van de gemeente nodig waar de jeugdige 

woonachtig is of een verwijzing van huisarts, specialist of ander daartoe bevoegden. 

 

 De Dappere Dino’s – groepstraining voor kinderen in scheidingssituatie (6-8 jaar) 

Gooise praktijk voor Kind en Jeugd 

Jan van Brakelstraat 6, 1271 WG Huizen (ook in Blaricum, Laren, Weesp, Eemnes) 

(meer informatie zie bijlage) 

035-5231111 

info@gooisepraktijk.nl 

www.gooisepraktijk.nl 

Voor deze vorm van hulp is een beschikking van de gemeente nodig waar de jeugdige 

woonachtig is of een verwijzing van huisarts, specialist of ander daartoe bevoegden. 

 

 Groepstraining “Moet ik ook scheiden” (9 t/m 12 jaar). 

Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd 

Jan van Brakelstraat 6, 1271 WG Huizen (ook in Blaricum, Laren, Weesp, Eemnes) 

(meer informatie zie bijlage) 

035-5231111 

info@gooisepraktijk.nl 

www.gooisepraktijk.nl 

Voor deze vorm van hulp is een beschikking van de gemeente nodig waar de jeugdige 

woonachtig is of een verwijzing van huisarts, specialist of ander daartoe bevoegden. 

 
 

 

 

 

 

http://www.legerdesheils-noordholland.nl/
mailto:info@gooisepraktijk.nl
http://www.gooisepraktijk.nl/
mailto:info@gooisepraktijk.nl
http://www.gooisepraktijk.nl/
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 Stichting jonge helden  

Lotgenoten groep voor kinderen.  

info@stichtingjongehelden.nl  

Kindergroepen via de methode “gedeeld verdriet”. 

Het is bij SJH niet mogelijk om kinderen individueel aan te melden. Een school kan zich 

aanmelden als zij interesse hebben om een lotgenoten groep op hun school aan te bieden. 

Indien school aangeeft  interesse te hebben, zal een van de coaches/trainsters  contact op  

 nemen met de betreffende school om het programma e.d. door te nemen. 

 

 

 Kinderen uit de knel - groepsaanbod voor gezinnen verwikkeld in een complexe 

scheiding  

Samenwerking van Het Lindehuis te Laren en Psychotherapeutenteam te Bussum  

Voor meer informatie verwijzen we naar www.kinderenuitdeknel.nl . 

Contact: Linda Klein 

Psychotherapeuten Team Bussum 

Kapelstraat 21B, 1404 HV Bussum 

035 - 691 9389 

klein@psychotherapeutenteam.nl  

www.psychotherapeutenteam.nl 

Voor deze vorm van hulp is een beschikking van de gemeente nodig waar de jeugdige 

woonachtig is of een verwijzing van huisarts, specialist of ander daartoe bevoegden. 

 

 Kinder en jeugdcoach 

Doel van de begeleiding door een kinder- en jeugdcoach is het vergroten van de 

draagkracht van kinderen/ jeugdigen waardoor protectieve factoren toenemen. 

Onderwerpen die behandeld worden zijn zelfbeeld; zelfvertrouwen; emoties; sociale 

vaardigheden; faalangst; pesten; rouw; lichamelijke gesteldheid. e beged /jeugdigen. 

O C Trompendaal 

035 62150250 

mevr. M. Fronczec 

www.legerdesheils-noordholland.nl  

Voor deze vorm van hulp is een beschikking van de gemeente nodig waar de jeugdige 

woonachtig is of een verwijzing van huisarts, specialist of ander daartoe bevoegden. 

 

 Cursus voor kinderen van gescheiden ouders (6-10 jaar en 8-12 jaar) 

Amaris, Maatschappelijk Werk Huizen   

Henriette van der Linden   

035 5232670 

h.vanderlinden@amaris.nl /mw@amaris.nl/maatschappelijkwerk 

www.amaris.nl  

Voor deze vorm van hulp is geen beschikking van de gemeente nodig maar alleen 

toegankelijk voor inwoners van de gemeente Huizen. 

mailto:info@stichtingjongehelden.nl
http://www.kinderenuitdeknel.nl/
mailto:klein@psychotherapeutenteam.nl
http://www.psychotherapeutenteam.nl/
http://www.legerdesheils-noordholland.nl/
mailto:h.vanderlinden@amaris.nl
mailto:mw@amaris.nl/maatschappelijkwerk
http://www.amaris.nl/
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Individueel aanbod (Door Privé praktijken)  

Deze aanbieders hebben geen contract met de gemeente. Maar wellicht gedeeltelijke vergoeding mogelijk 

vanuit aanvullende verzekering ziektekostenverzekeraars. 

 

 Kindbehartiger   (Informatie zie bijlage) 

Janneke Schmitz-Schippers 

Herenstraat 109, 1406 PC Bussum 

035 747 01 02 

info@schmitzmediation.nl 

www.schmitzmediation.nl 

 

 Inge Obdeijn 

Verliesverwerking voor kinderen 

Bussum 

06 34810636 

 

 Childwise 

Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie 

Hélène van Engelen 

P.J. Lomanlaan 7, 1405BK Bussum 

06-48150031 

helene@childwise.nl 

www.childwise.nl 

 

 Praktijk VanZelf jeugd-en kindertherapie. 

Sabine Balsma 

Integratief jeugd- en kindertherapeut 

0651047586 

In Hilversum en Naarden-Vesting 

mail@vanzelf-kindertherapie.nl  

www.vanzelf-jeugdenkindertherapie.nl  

 

 

 Stoer, praktijk voor kinder & jeugdtherapie 

Ellen Stuivenberg en Drs. Marion Pels Rijcken-van Bon 

Torenlaan 5, 1261 GA Blaricum  

ellen@kjp-stoer.nl , marion@kjp-stoer.nl  

www.kinderjeugdpraktijkstoer.nl 

06 23538162 

 

 

mailto:info@schmitzmediation.nl
http://www.schmitzmediation.nl/
mailto:helene@childwise.nl
http://www.childwise.nl/
mailto:mail@vanzelf-kindertherapie.nl
http://www.vanzelf-jeugdenkindertherapie.nl/
mailto:ellen@kjp-stoer.nl
mailto:marion@kjp-stoer.nl
http://www.kinderjeugdpraktijkstoer.nl/
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 De Pubercoach 

Coaching voor jongeren (10-25 jaar) en ouders tijdens en na een echtscheiding  

Meta Herman de Groot 

Klompweg 20, 1393 PJ Nigtevecht. 

06 29069209 

meta@depubercoach.nl 

www.depubercoach.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:meta@depubercoach.nl
http://www.depubercoach.nl/
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Toelichtingen  

geleiders aanwezig. € 85,- inclusief BTW. Workshops worden gepland in   

KIES groepen van OC Trompendaal  

 

Doel 

Kinderen in de leeftijd van 4-15 jaar, helpen om samen met leeftijdsgenoten op een creatieve wijze 

de scheiding van hun ouders te verwerken.  

 

Aanmelding en Indicatie 

Gezinnen waar scheidingsproblematiek speelt kunnen een aanvraag doen voor extra ondersteuning 

voor hun kind/ kinderen bij de toegang van de gemeente waar zij toe behoren. Deze kan dan een 

indicatie voor KIES afgeven.  

Tot nu toe valt de KIES training onder de geïndiceerde jeugdhulpverlening en zijn er voor ouders 

en kind geen extra kosten aan verbonden.  

Er kan het gehele jaar door aangemeld worden. Daar waar er genoeg aanmeldingen zijn van 

kinderen die niet elders terecht kunnen zal gepoogd worden een groep te starten. 

Meer informatie, ook over startdata, is te vinden op www.legerdesheils.nl/noord-holland 

  

Werkwijze 

In kleine groepen (8 tot 10 kinderen) en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde 

begeleiders van KIES-groepen komen de kinderen 8 keer 1 uur bij elkaar. Op creatieve wijze zoals 

praten, spel, toneel, tekenen, en allerlei andere leuke activiteiten worden zij geholpen om de 

scheiding van hun ouders een plek te geven. 

Beide ouders of voogd moeten toestemming geven voor deelname van hun kind. Ouders krijgen bij 

aanvang voorlichting over de doelstelling en werkwijze van het KIES programma. Na de laatste 

bijeenkomst van de kinderen is er ook een evaluatie bijeenkomst voor de ouders. 

 

Groepstraining Dappere Dino’s ( 6 t/m 8 jaar)  

Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd 

Een training voor kinderen van 6-8 jaar van gescheiden ouders met als belangrijke doelstelling:  

Het ervaren van steun van leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken om zo de spanning van de 

scheiding te verminderen. En het leren van vaardigheden in probleem oplossen zodat kinderen 

beter om kunnen gaan met gevoelens na de scheiding. Het programma behandelt de volgende 

thema’s: 

1. Het kind en zijn of haar gevoelens (bijeenkomsten 1-3) 

2. Leren omgaan met gevoelens en problemen (bijeenkomsten 4-7) 

3. De relatie tussen ouders en kind (bijeenkomsten 8-9) 

4. Hoe ervaart het kind zichzelf en zijn of haar gezin? (bijeenkomsten 10-12) 

In totaal zijn er 12 wekelijkse bijeenkomsten. De groep bestaat uit vier tot zeven kinderen. Het 

programma wordt verzorgd door speciaal opgeleide trainers. Zij zorgen voor een omgeving waarin 

ieder kind zich veilig voelt om te praten over de situatie na de (echt)scheiding.  

 

http://www.legerdesheils.nl/noord-holland
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Na de aanmelding zal er een intake plaatsvinden waar individuele doelen worden opgesteld en aan 

het einde van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats met één of beide ouders en kind(eren).  

Groepstraining “Moet ik ook scheiden?” ( 9-12 jaar) 

Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd 

Deze groepstraining is bedoeld voor kinderen van 9-12 jaar waarvan de ouders gescheiden zijn of 

gaan scheiden.  

De training is bedoeld om kinderen te helpen bij de verwerking van de scheiding en de scheiding 

een plek te geven. Tijdens de training leren de kinderen dat ze niet alleen zijn, dat de scheiding 

niet hun schuld is. Ze leren om te gaan met gevoelens. Communiceren met beide ouders, Hanteren 

van problemen, Om te gaan met de nieuwe leefsituatie (van alles twee). Bij de 

ouderbijeenkomsten staat de betrokkenheid van ouder bij het proces van het kind voorop. Hierbij 

is het doel ouders inzicht te geven in de mogelijke gevolgen van een echtscheiding voor het kind. 

Daarbij wordt de communicatie tussen ouders wat betreft de opvoeding en de situatie van het kind 

besproken.  

De groepstraining bestaat uit zes bijeenkomsten van 1,5 uur voor de kinderen. De bijeenkomsten 

vinden wekelijks plaats. Voor ouders is er een ouderavond.  

Beide gezaghebbende ouders moeten toestemming geven voor de deelname van het kind.  

Meer informatie en aanmelding:  

035-5231111  

www.gooisepraktijk.nl  

info@gooisepraktijk.nl  

Jan van Brakelstraat 6, 1271 WG Huizen  

(Ook locaties in Eemnes, Laren en Weesp) 

 

Kinderen uit de Knel ( 4-18 jaar) 

Project van Het Lindehuis te Laren, Psychotherapeutenteam te Bussum. 

Kinderen uit de Knel is een project voor ouders (en hun kinderen) die verwikkeld zijn in een 

complexe scheiding en al eerder hulpverlening en ondersteuning hebben gehad dat tot 

onvoldoende resultaat heeft geleid.  

Het doel van het project is het stoppen van de strijd tussen ouders waardoor spanning bij de 

kinderen wordt weggenomen. Op die wijze komt de omgeving van de kinderen weer in balans, 

wordt het veilig en kunnen zij zich verder ontwikkelen.  

Werkwijze 

Kinderen uit de Knel is een groepsbehandeling voor zes ouderparen en hun kinderen in de leeftijd 

van 4 tot 18 jaar. Er zijn twee groepen: de kindergroep en de oudergroep. Deze groepen worden 

apart van elkaar maar gelijktijdig gegeven. Ervaring laat zien dat het groepsproces voor ouders en 

kinderen goed werkt.  

De oudergroep heeft tot doel dat ouders beter gaan samenwerken in de zorg voor hun kinderen. 

Ouders leren om de communicatie die tot ruzie leidt te herkennen, bij zichzelf en bij elkaar. Het is 

http://www.gooisepraktijk.nl/
mailto:info@gooisepraktijk.nl
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de bedoeling deze wijze van communiceren te leren doorbreken en op een andere wijze met elkaar 

om te gaan.  

Het doel van de kindergroep is het vergroten van de weerbaarheid. Door middel van creatieve 

activiteiten zoals film, theater, muziek, knutselen en tekenen, leren zij uiting te geven aan het 

thema ‘strijdende ouders’.  

Praktische informatie 

De duur van het project is 8 bijeenkomsten van 2 uur. Daarna vindt een evaluatie plaats en kijken 

we met ouders en kinderen of een vervolgtraject nodig is. Deelname kan alleen als beide ouders 

meedoen. Ook verwijzers kunnen aanmelden maar ook in dat geval dienen ouders zichzelf nog aan 

te melden.  

De kosten van dit traject worden vergoed vanuit de gemeente in het kader van  de wet  op de 

jeugdzorg. De bijeenkomsten van ouders en kinderen vinden om de twee weken plaats bij  

Psychotherapeuten Team Bussum  aan de Kapelstraat 21B in Bussum. 

Kindbehartiger 

 

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een  scheidingssituatie, om 

te luisteren naar hun stem, het liefst zo vroeg mogelijk als ook  (enkele) jaren na de scheiding. De 

Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een  scheidingssituatie, 

ondersteunt kinderen, hun ouders/verzorgers en heeft als doel om kinderen  met een vertrouwd en 

veilig gevoel verder te laten gaan na een scheiding.  

Samen worden wensen en behoeften op een rij gezet om te komen tot passende  afspraken voor 

de nieuwe gezinssituatie na de scheiding, waarbij steeds de regie wordt  

gevoerd vanuit de positie van het kind.  

Kinderen kunnen ook jaren na de scheiding de nodige impact voelen van een eerdere  

scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde  

schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsproblemen, agressiviteit, zich afkeren  

van ouders of een van de ouders, depressieve gevoelens en regressieverschijnselen in deontwikkeli

ng. Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen.  

Janneke Schmitz-Schippers 

info@schmitzmediation.nl 

www.schmitzmediation.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@schmitzmediation.nl
http://www.schmitzmediation.nl/
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Aanbod gescheiden ouders 
 

 

 Psycho- educatie, Informatie & advies, Opvoedondersteuning  bij scheiding  

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek 

Kijk op www.cjggooienvechtstreek.nl voor een CJG in uw woonplaats. 

Deze hulp is vrij toegankelijk, er is geen beschikking nodig van de gemeente  

 

 Online Workshop Villa Pinedo  

http://www.villapinedo.nl/online-workshop 

Een workshop van 6 weken voor gescheiden ouders met handvatten,  informatie, tips en 

praktische oefeningen van kinder- en gezinstherapeute. 

 

 Eendaagse Workshop “Focus op ouderschap” 

Samenwerking  van DRS.Marieke Borleffs  en Jeugd en Gezin .  

Marieke Borleffs    

0639109810  

Borleffs@lindehuis.nl  

Of via het CJG in uw woonplaats www.cjggooienvechtstreek.nl (onder cursussen) 

Toelichting, zie bijlage  

Deze hulp is vrij toegankelijk, er is geen beschikking nodig van de gemeente  

 

 Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden vaders of moeders  

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek 

Een cursus gericht op het verbeteren van vaardigheden en zelfvertrouwen van de ouder om 

een positieve transitie/ omslag te kunnen maken na scheiding. In de vijf bijeenkomsten 

leren ouders vaardigheden voor het omgaan met de veranderingen als gevolg van de 

scheiding. Aandachtspunten: effectief samenwerken in de opvoeding. Belang van de 

kinderen zien en daarnaar handelen. Verbetering van vaardigheden om conflictueuze en 

stressvolle situaties te hanteren en versterking van de opvoedingsvaardigheden 

Aanmelding: 

Centrum voor Jeugd en Gezin in uw woonplaats.  

 www.cjggooienvechtstreek.nl, of  CJG Hilversum: 035- 6926384, cjghilversum@jggv.nl  

Toelichting, zie bijlage (let op website  verandert dit jaar in:  www.jggv.nl ) 

Vrij toegankelijk, er is geen beschikking van de gemeente nodig 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjggooienvechtstreek.nl/
http://www.villapinedo.nl/online-workshop
mailto:Borleffs@lindehuis.nl
http://www.cjggooienvechtstreek.nl/
http://www.cjggooienvechtstreek.nl/
mailto:cjghilversum@jggv.nl
http://www.jggv.nl/
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 Verder na Verlies  

Praktijk voor Psychosociale  therapie, SCHIP-therapie, Relatietherapie, Verlies verwerking 

en EMDR  

Tineke Rodenburg Koninginneweg 100 

1241 CX Kortenhoef 06-113 25642 rodenburg@verdernaverlies.nl  

www.verdernaverlies.nl 

www.vechtenvoorjescheiding.nl  

Voor vergoeding door zorgverzekeraar raadpleeg NVPA.  

Toelichting: zie bijlage  

Geen contract met de gemeente 

 

 De Pubercoach 

Coaching voor ouders  met kinderen (10-25 jaar) tijdens en na een echtscheiding  

Meta Herman de Groot 

Klompweg 20, 1393 PJ Nigtevecht. 

06 29069209 

meta@depubercoach.nl 

www.depubercoach.nl 

Pro Kid Divorce  

Pro Kid Divorce is een coöperatie tussen familierechtadvocaten en kind –en 

ouderschapsdeskundigen 

www.pro-kid-divorce.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rodenburg@verdernaverlies.nl
http://www.verdernaverlies.nl/
http://www.vechtenvoorjescheiding.nl/
mailto:meta@depubercoach.nl
http://www.depubercoach.nl/
http://www.pro-kid-divorce.nl/
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Bijlage 

Focus op ouderschap 

Voor  wie : 

Voor alle ouders die gaan scheiden of net gescheiden zijn en willen voorkomen dat hun kind(eren) 

de dupe wordt(en). 

Door wie?  

Marieke Borleffs geeft deze workshop in samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin Gooi- en 

Vechtstreek.  

Wat?  

Ouders krijgen handvatten en kennis over effect van een scheiding op kinderen. En praktische tips 

hoe daarmee om te gaan. De nieuwste inzichten vanuit de psychologie, coaching en topsport hel-

pen hierbij om reële en haalbare doelen voor de toekomst te maken en hoe je die kan volhouden. 

Hoe? 

De workshop “Focus op ouderschap” is praktisch, eenvoudig en concreet. Ontwikkeld vanuit jaren-

lange praktijkervaring in het werken met gezinnen en (complexe) scheidingen. 

Hij wordt gegeven aan een groep van maximaal 12 ouders (al dan niet als koppel).  

 

Aanmelden: 

Drs. Marieke Borleffs 

Psychotherapeut ,GZ-psycholoog en Gezinstherapeut  

0639109810  

www.lindehuis.nl 

borleffs@lindehuis.nl  

U kunt ook contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin in uw woonplaats 

www.cjggooienvechtstreek.nl ((let op deze website verandert in de loop van dit jaar in:  

www.jggv.nl ) 

 

 

SCHIP-aanpak   

Dit is een post relationeel rouw traject met als doel de ex-partners  opnieuw met elkaar te 

verbinden  als ‘partners in ouderschap’. Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt doorgaans 

individueel beleefd. Wanneer een echtscheiding uitmondt in een vechtscheiding gaat alle energie 

zitten in het conflict en verdwijnen de verliesaspecten naar de achtergrond. De SCHIP-aanpak is 

een therapeutisch traject dat de ex-partners samen doorlopen en waar aandacht is voor zowel het 

verlies als het conflict, erkenning voor wederzijdse kwetsuren en herstel van vertrouwen. Meer 

Aanmelden  

Tineke Rodenburg 

0611325642  

tineke.rodenburg@planet.nl   

www.vechtenvoorjescheiding.nl   

http://www.lindehuis.nl/
mailto:borleffs@lindehuis.nl
http://www.cjggooienvechtstreek.nl/
http://www.jggv.nl/
mailto:tineke.rodenburg@planet.nl
http://www.vechtenvoorjescheiding.nl/
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Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden vaders en moeders  

Doelstelling 

In deze cursus leert u hoe u kunt omgaan met de gevolgen van een scheiding.  

Voor wie 

Voor vaders of moeders  die in een (v)echtscheiding zitten of die net achter zich hebben en die 

problemen ondervinden als gevolg van deze scheiding. 

Samenvatting 

Als gevolg van een scheiding kun je als ouder met allerlei problemen te maken krijgen. 

Bijvoorbeeld door conflicten met je ex-partner, doordat je lastig met de situatie om kan gaan, of 

doordat er emotionele of gedragsproblemen bij je kind(eren) optreden. De cursus Positief 

opvoeden voor gescheiden ouders geeft je simpele, duidelijke handvatten over hoe om te gaan met 

de gevolgen van de scheiding.  

Tijdens de cursus  leer je om te gaan met de veranderingen als gevolg van de scheiding:  

- hanteren van conflicten 

- omgaan met de scheiding en bijbehorende emoties 

- mogelijke gevolgen voor de kinderen 

- ontwikkelen van een eigen probleemoplossend vermogen 

- een goede balans vinden tussen werk, gezin en ontspanning 

Beide ouders kunnen deelnemen aan de cursus  maar zitten nooit in dezelfde groep. De leeftijd van 

de kinderen speelt geen rol; het is een cursus gericht op de ouders zelf.   

Het eerste deel van de cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten, een telefonisch contact, en een 

terugkombijeenkomst.  

Na deze 5 bijeenkomsten kunt u , indien gewenst,  de  reguliere oudercursus positief opvoeden 

(0-12 jaar of tieners). Hierin leren ouders de strategieën van het positief Opvoeden. En  oorzaken 

van gedragsproblemen te herkennen, gewenst gedrag te stimuleren en om te gaan met ongewenst 

gedrag. Deze cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en 3 telefonische afspraken. 

Zie voor meer informatie  www.cjggooienvechtstreek.nl (let op deze website  verandert in de loop 

van dit jaar in: www.jggv.nl ) 

 

Start data: deze cursus wordt 3 keer per jaar aangeboden, voor de actuele start data kijk op 

de website ( kopje cursussen)  

Centrum Jeugd en Gezin in uw woonplaats  www.cjggooienvechtstreek.nl (let op deze website  

verandert in de loop van dit jaar in: www.jggv.nl ) 

 

 

http://www.cjggooienvechtstreek.nl/
http://www.jggv.nl/
http://www.cjggooienvechtstreek.nl/
http://www.jggv.nl/
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Aanbod relatietherapie/ training    

 

 
Partnerrelatietherapie  

Psychologenpraktijk Herengracht 

Julianastraat 2, 1382 XX Weesp 

0294 484840 

info@psychologenherengracht.nl  

www.psychologenherengracht.nl  

 

Relatietraining EFT - Relatietherapie 

Vos Boven Gestalttherapie  

José Vos-Boven MSc 

Vaartweg 75 

1211 JG Hilversum 

info@vosbovengestalttherapie.nl 

www.vosbovengestalttherapie.nl 

035-6231709 

0651982661 

 

Maarten van der Linde  

Relatie therapeut  

Psycholoog, ambulant gezinsbegleider, systeemtherapeut i.o.  

Ericastraat 44 

1214 EM Hilversum 

maarten@vanderlinde.nl 

www.vanderlinde.nl 

 

Het coachingshuis 

Relatietherapie  

Jet Vogelaar  

‘s Gravelandseweg 192  

035-5828107,  06-14947037 

1217 GB Hilversum   

jet@coachingshuis.nl 

www.therapiehilversum.nl , www.coachingshuis.nl  

 

Online vraagbaak, Forum en advies 

http://psycholoog-nu.nl 

 

mailto:info@psychologenherengracht.nl
http://www.psychologenherengracht.nl/
mailto:info@vosbovengestalttherapie.nl
http://www.vosbovengestalttherapie.nl/
mailto:maarten@vanderlinde.nl
http://www.vanderlinde.nl/
mailto:jet@coachingshuis.nl
http://www.therapiehilversum.nl/
http://www.coachingshuis.nl/
http://psycholoog-nu.nl/
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Verder na Verlies  

Praktijk voor Psychosociale  therapie, SCHIP-therapie, Relatietherapie, Verlies verwerking en EMDR  

Tineke Rodenburg Koninginneweg 100 

1241 CX Kortenhoef 06-113 25642  

rodenburg@verdernaverlies.nl  

www.verdernaverlies.nl 

www.vechtenvoorjescheiding.nl  

Voor vergoeding door zorgverzekeraar raadpleeg NVPA.  

Geen contract met de gemeente 

 

Relatietherapie Psycholoog 't Gooi in Huizen 

Petra van der Heiden  

Monnickskamp 8 

1273 JS Huizen 

06-17144450 

info@psycholoog-gooi.nl 

www.psycholoog-gooi.nl 

 

Happy Couples 

Anita van Leeuwen 

Relatie therapie, EFT methode  

Tevens cursus “ Houd me vast”  

Hoofdgracht 27 

1411 LA Naarden  

06 54 326097 

anitavanleeuwen@happy-couples.nl 

www.happy-couples.nl 

 

Jaap Zoetmulder 

Psychotherapeut ,Big geregistreerd 

Relatie therapie EFT 

Bremstraat 3  

1402BD Bussum 

06 28536589 

www.Zoetmulder.praktijkinfo.nl 

 

Workshop “ Hoe hou ik mijn relatie fris en fruitig”  

Krisja Abelman   

06 - 24 43 59 58 

acmt@abelman.nl  

www.abelman.nl 

 

 

mailto:rodenburg@verdernaverlies.nl
http://www.verdernaverlies.nl/
http://www.vechtenvoorjescheiding.nl/
mailto:info@psycholoog-gooi.nl
http://www.psycholoog-gooi.nl/
mailto:anitavanleeuwen@happy-couples.nl
mailto:anitavanleeuwen@happy-couples.nl
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/CHV86G0L/www.happy-couples.nl
http://www.zoetmulder.praktijkinfo.nl/
mailto:acmt@abelman.nl
mailto:acmt@abelman.nl
http://www.abelman.nl/
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Aanbod Mediators    

 

                          

Het coachingshuis 

Mediaton 

Qruun Schram en Jet Vogelaar  

‘s Gravelandseweg 192  

035-5828107,  06-14947037 

1217 GB Hilversum   

jet@coachingshuis.nl 

www.therapiehilversum.nl , www.coachingshuis.nl  

Avenue Kantoor Tonningen                                                                                                            

Advocatuur en Mediation en coaching                                                                                     

C.E. Tonningen  

’s Gravelandseweg 84 

1217 EW Hilversum                    

035 5239000 

info@advocatenmediators.nl                                                                        

www.advocatenmediators.nl  

Beks en Beks Advocaten                                                                                                                                   

Mw S. van der Roest, mediator (lid MFN) 

Bothalaan 1  

1217 JP Hilversum 

035 6219941 

info@beks.nl  

www.beks.nl 

Bosman Fokker Advocaten                                                                                                                    

Marjan Bosman  

Julianalaan 18 

1213 AP Hilversum 

035 6219510 

Bosman@bfadvocatuur.nl 

www.bosmanfokkeradvocaten.nl 

 

 

 

 

mailto:jet@coachingshuis.nl
http://www.therapiehilversum.nl/
http://www.coachingshuis.nl/
mailto:info@advocatenmediators.nl
http://www.advocatenmediators.nl/
mailto:info@beks.nl
http://www.beks.nl/
mailto:Bosman@bfadvocatuur.nl
http://www.bosmanfokkeradvocaten.nl/
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2Divorce Hilversum en omstreken                                                                                                                                    

Milly Neuman,  

MfN registermediator, accreditatie familiemediation, aangesloten bij Raad voor Rechtsbijstand                                            

Arendstraat 27 

1223 RE  Hilversum                                                                                                                       

06 1422 1289 of 088 1661 557                                                                           

milly.neuman@zorgeloosch.nl                                                                                                           

www.2divorce.nl  , www.zorgeloosch.nl 

Schmitz Mediation  

Janneke Schmitz-Schippers                                                                                                      

MfN geregistreerd mediator, Kindbehartiger en KIES omgangsbegeleider                         

Herenstraat 109                                                                                                                                      

1406 PC Bussum                                                                                                                                       

035 747 01 02                                                                                                    

info@schmitzmediation.nl                                                                                        

www.schmitzmediation.nl 

De Boorder Schoots Familierechtadvocaten  

Mediators en collaborative divorce 

Prisca Voskuil        

Meerweg 45 

1405 BD Bussum                                                                                                                            

T (035) 623 59 78  

info@deboorderschoots.nl                                                                                              

www.deboorderschoots.nl 

D.Foorce de Familierechtpraktijk                                                                                      

Advocaat en Mediator en bijzondere curator                                                                                 

Anne Otten  en Kristel Olthof                                                                                                             

Brinklaan 121, 1404 GB Bussum                                                                                                                  

035 6791724 

secretariaat@d-foorce.nl                                                                                                              

www.d-foorce.nl 

Gelijkwaardig Scheiden B.V.  

Mediation, coaching en advocatuur                                                                                                   

W.A. Quispel en G. de Boer                                                                                                            

de Ruyterstraat 4, 1271 SV Huizen                                                                                               

085 3036384  of 06 20429949                                                              

secretariaat@spaansadvocaten.nl                                                          

www.gelijkwaardigscheiden.nl 

mailto:milly.neuman@zorgeloosch.nl
http://www.2divorce.nl/
http://www.zorgeloosch.nl/
mailto:info@schmitzmediation.nl
http://www.schmitzmediation.nl/
mailto:info@deboorderschoots.nl
../../../Documents%20and%20Settings/jelk/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.deboorderschoots.nl
mailto:secretariaat@d-foorce.nl
http://www.d-foorce.nl/
mailto:secretariaat@spaansadvocaten.nl
http://www.gelijkwaardigscheiden.nl/
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Coaching en Mediation Keuker 

Ria Keuker 

Onder andere :begeleiding van ouders bij het opstellen of aanpassen van het ouderschapsplan 

Ijsbaankade 183 

1271 GC Huizen  

035-5243317 

0622971645 

riakeuker@gmail.com  

 

Advocatenkantoor Petra Splinters (Mediator)                                                                                                    

vFAS en MfN geregistreerd mediator, collaborative divorce                                                                            

Petra Splinter 

Eemlandweg 4 

1271 KS Huizen  

035 5258158 

ps@petrasplinter.nl 

www.petrasplinter.nl 

 

ZonMediation Familierechtadvocaat en mediator 

vFAS en MfN geregistreerd mediator, ook overlegscheiding 

Mw mr  Marieke Zon     

Regenboogstraat 1  

1411 RP Naarden  

06 21808608 

zon@zonmediation.nl 

www.zonmediation.nl 

 

Partners in Mediation                                                                                                                                

Mw Mr J. Kramer 

Cattenhagestraat 4 

1411 CT Naarden Vesting                                                                                       

www.partnersinmediation.nl                                                                                                                             

06 10784540 

Praktijk Good-Spirit 't Gooi  

Mediation  

Philip Snijders & Karin den Dulk 

06-134 62 348 

Lepelaar 16                                                                                                                          

1261 RN Blaricum                                                                                                                    

webmaster@good-spirit.nl  

www.good-spirit.nl 

mailto:riakeuker@gmail.com
mailto:ps@petrasplinter.nl
http://www.petrasplinter.nl/
mailto:zon@zonmediation.nl
http://www.zonmediation.nl/
http://www.partnersinmediation.nl/
mailto:webmaster@good-spirit.nl
http://www.good-spirit.nl/
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Aanbod advocaten   

 

 
Hilversum 
 

 Mr. Karin van Bijsterveld  

Houtsmuller Boitelle Advocaten 

zelfstandig advocaat & mediator 

Emmastraat 47 

Postbus 2530, 1200 CM Hilversum  

035 6230750 

kvb@houtsmuller-boitelle.nl 

www.van-bijsterveld.nl  

  

 Bosman Fokker Advocaten 

Marjan Bosman  

Julianalaan 18,1213 AP Hilversum 

035 6219510 

Bosman@bfadvocatuur.nl 

www.bosmanfokkeradvocaten.nl  

 

 Dhr. Mr G.J.R Van der Kolk 

Advocaten kantoor van der Kolk 

Bergweg 2, 1217 SC Hilversum 

035 6233893 

 vdkolk@balienet.nl 

www.advocatenkantoorvanderkolk.nl 

  Op basis van toevoeging  

 

 Beks en Beks Advocaten  

Sachine van der Roest 

Bothalaan 1, 1217 JP Hilversum 

035 6219941 

info@beks.nl  

www.beks.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kvb@houtsmuller-boitelle.nl
http://www.van-bijsterveld.nl/
mailto:Bosman@bfadvocatuur.nl
http://www.bosmanfokkeradvocaten.nl/
mailto:vdkolk@balienet.nl
http://www.advocatenkantoorvanderkolk.nl/
mailto:info@beks.nl
http://www.beks.nl/
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 Avenue kantoor Tonningen  

Advocatuur en Mediation en coaching  

C.E. Tonningen  

’s Gravelandseweg 84 

1217 EW Hilversum 

035 5239000 

info@advocatenmediators.nl 

www.advocatenmediators.nl  

 

Huizen  

 Advocatenkantoor Petra Splinter  

Advocatenkantoor Petra Splinter  

Familierechtadvocaat, vFAS en MfN geregistreerd mediator, collaborative divorce 

Petra Splinter 

Eemlandweg 4, 1271 KS Huizen  

035 5258158 

ps@petrasplinter.nl 

www.petrasplinter.nl 

 

 Spaans Advocaten B.V. 

W.A. Quispel en M.T. Maanicus 

De ruyterstraat 4, 1271 SV Huizen  

035 5262780 

secretariaat@spaansadvocaten.nl 

www.spaansadvocaten.nl  

 

Bussum  

 Gooische Meesters 

Vfas advocaat en Mfn geregistreerd mediator 

Leontine Bredius 

Lindelaan 18 

1405 AK Bussum 

T. 035 691 29 32 / 06 54203151 

www.gooischemeesters.nl    

bredius@gooischemeesters.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@advocatenmediators.nl
http://www.advocatenmediators.nl/
mailto:ps@petrasplinter.nl
http://www.petrasplinter.nl/
mailto:secretariaat@spaansadvocaten.nl
http://www.spaansadvocaten.nl/
http://www.gooischemeesters.nl/
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 De Boorder Schoots Familierechtadvocaten  

familierechtadvocaten, mediators en collaborative divorce 

Priska Voskuil 

Meerweg 45  

1405 BD Bussum 

T (035) 623 59 78  

info@deboorderschoots.nl 

www.deboorderschoots.nl 

 

 D-FOORCE de Familierechtpraktijk 

Advocaat en Mediator en bijzonder curator 

Annette Otten en Kristel Olthoff 

Brinklaan 121, 1404 GB Bussum 

035 6791724 

ook op basis van toevoeging 

secretariaat@d-foorce.nl 

www.d-foorce.nl 

 

 VSVW Advocaten 

Nynke van der Vegt (ook mediator) en Madelon van Waart 

Brinklaan 137, 1404 GD Bussum 

035 6917117 

info@vsvw.nl  

www.vsvw.nl  

 

Naarden 

 ZonMediation Familierechtadvocaat en mediator 

vFAS en MfN geregistreerd mediator, ook overlegscheiding 

Mevrouw mr  Marieke Zon     

Regenboogstraat 1  

1411 RP Naarden  

06 21808608 

zon@zonmediation.nl 

zon@zonmediation.nl 

www.zonmediation.nl 

 

 

 

 
 
 

mailto:info@deboorderschoots.nl
../../../Documents%20and%20Settings/jelk/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.deboorderschoots.nl
mailto:secretariaat@d-foorce.nl
http://www.d-foorce.nl/
mailto:info@vsvw.nl
http://www.vsvw.nl/
mailto:zon@zonmediation.nl
http://www.zonmediation.nl/
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Aanbod stiefouderschap/Nieuw samengestelde gezinnen    

 

 

Praktijk Good-Spirit 't Gooi  

Specialisatie: samengestelde gezinnen/stiefouders 

Philip Snijders & Karin den Dulk 

06-134 62 348 

Lepelaar 16,  

1261 RN Blaricum 

webmaster@good-spirit.nl  

www.good-spirit.nl 

 

Stiefcoach/Gezins en opvoedcoach, Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek  

Voor vragen rondom stiefgezin en het maken van een stiefplan 

Nathalie Zurlohe 

Centrum voor Jeugd en Gezin Gooise Meren, Bussum 

06- 35124026 

n.zurlohe@jggv.nl 

www.cjggooienvechtstreek.nl/gooise-meren (let op website  verandert dit jaar in: www.jggv.nl ) 

Voor meer informatie zie toelichting 

Nb Er is geen beschikking van de gemeente nodig  (onderdeel van Jeugd en Gezin ) 

 

Patchworkcoaching.  

Pedagogisch advies voor samengestelde gezinnen.  

Drs. Ingrid Bosma, pedagoog.  

Nieuwe Englaan 4  

1404 EC Bussum  

+31(0) 654364169  

info@patchworkcoaching.nl  

www.patchworkcoaching.nl 

 

Websites voor ouders 

www.Stief-gezin.nl 

Interactieve online training “Samengesteld Opvoeden”, coaching en training voor stiefvaders  

www.Stiefgoed.nl 

Ondersteuning bij hulpvragen rondom een nieuw samengesteld gezin  

www.nieuwgezin.info 

 

Advies en ondersteuning 

www.stiefenCo.nl  

Informatie en tips over het samengestelde gezin. Tevens ondersteuning via een stiefbuddy 

mogelijk 

mailto:webmaster@good-spirit.nl
http://www.good-spirit.nl/
mailto:n.zurlohe@jggv.nl
http://www.cjggooienvechtstreek.nl/gooise-meren
http://www.jggv.nl/
javascript:handleMailto('mailto:info@patchworkcoaching.nl');return%20false;
http://www.patchworkcoaching.nl/
http://www.stief-gezin.nl/
http://www.stiefgoed.nl/
http://www.nieuwgezin.info/
http://www.stiefenco.nl/
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Toelichting stiefcoaching 

 

Stiefcoach/Gezins en opvoedcoach, Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek 

Het aantal scheidingen neemt enorm toe en daarmee groeit ook het aantal nieuw samengestelde 

gezinnen. Een succes maken van een samengesteld gezin kan een behoorlijke uitdaging zijn. Uit 

cijfers blijkt dat 60% van de nieuwe samengestelde gezinnen weer uit elkaar gaan. Gek is dat niet; 

In een nieuw gezin spelen er vaak verschillende loyaliteiten (bijvoorbeeld tegenover je ex- partner, 

je biologische en je stiefkinderen). Naast emotionele spanningen kun je ook nog tegen praktische 

problemen aanlopen. Hoe voeden we op? Wie corrigeert de kinderen? Hoe gaan we om met de ex-

partners. 

Soms kom je er dan samen even niet meer uit en kun je wel wat hulp gebruiken. Coaching kan je 

dan helpen bij het in kaart brengen van de problemen die er zijn en de behoeftes die de 

verschillende gezinsleden hebben. Samen maken we een plan waarin de wensen en afspraken voor 

jouw gezin worden vastgelegd. En heb je geen tijd voor face to face contact maar wil je toch wat 

begeleiding bij het vormgeven van je nieuwe gezin. Dan kan de  begeleiding  ook plaats vinden via 

app, sms of e-mail. 

Aanmelden:  

06- 35124026 

n.zurlohe@jggv.nl 

www.cjggooienvechtstreek.nl/gooise-meren 

(let op deze website verandert in de loop van dit jaar  in:  www.jggv.nl ) 
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Aanbod jeugdzorginstellingen  

 

 

 Aanbod Youké   

 Ouderschapsbemiddeling  

Een interventie voor gescheiden ouders die verwikkeld zijn in een complexe 

(echt)scheidingsstrijd waar ernstige contact- en communicatieproblemen spelen en waarbij 

de scheiding heeft geleid tot ontwikkelingsproblemen van het kind. Gesprekken zijn zowel 

met ouders als het kind / de kinderen. 

Doel: Ouders kunnen met elkaar communiceren en tot afspraken komen over de uitvoering 

van hun ouderschap en opvoeding van de  kinder(en). 

 Ouderschap blijft 

Voor scheidende of gescheiden ouders waarbij omgang tussen het kind en de uitwonende 

ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt. Gesprekken zijn zowel met ouders als het 

kind / de kinderen. Doel: Het kind heeft omgang met de uitwonende ouder, volgens de 

door de ouders overeengekomen afspraken. 

 Parallel Ouderschap  

Bestemd voor ouders die zijn aangemeld voor één van de scheidingsinterventies van 

Youké, waarbij gaande het zorgtraject duidelijk wordt dat het strijdkader zo krachtig is dat 

gezamenlijke gesprekken met ouders niet meer mogelijk zijn. Parallel ouderschap’ is een 

individuele vorm van ouderbegeleiding. Doel: Het lukt de individuele ouder het strijdkader 

op de achtergrond te houden, waarbij de focus van de ouder gericht is op de kinderen in 

plaats van op de andere ouder. 

 Samengestelde gezinnen  

Bestemd voor ouders die zijn aangemeld voor één van de scheidingsinterventies van Youké 

waarbij aan de start of gaande het traject duidelijk is of wordt, dat behalve sprake van het 

kerngezin ook sprake is van een samengesteld gezin, waarin de dynamiek in het 

samengestelde gezin zorgelijk is en een negatieve invloed heeft op het goed kunnen 

uitvoeren van het ouderschap en/of op de veilige ontwikkeling van het kind / de kinderen. 

Doel: De gezinsleden kunnen omgaan met de verschillende posities in het nieuw 

samengestelde gezin. 

Voor al het bovengenoemd aanbod geldt: 

Telefonisch scheidingsspreekuur voor iedereen - die informatie wil – dagelijks van 13.00 tot 

14.00 uur op nummer: 088 – 1705000 

Aanmelding: start@youké.nl  

Er is een beschikking van de gemeente nodig of een verwijsbrief van de huisarts of medisch 

specialist. 

 

 

mailto:start@youké.nl
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 Aanbod OC Trompendaal:  

 Ouders voor altijd  

Begeleide omgang en bemiddeling 

Ambulante hulp “t Gooi 

OC Trompendaal 

035 62150250 

Dhr. D. Bent. mevr. A. Budnick, mevr. M. van de Bunt. 

www.legerdesheils-noordholland.nl  

 

 Bemiddeling na scheiding  

Bemiddelingsgesprekken met beide ouders na scheiding 

Ambulante hulp “t Gooi 

OC Trompendaal 

035 62150250 

Dhr. D. Bent. mevr. A. Budnick, mevr. M. van de Bunt. 

www.legerdesheils-noordholland.nl  

Er is een beschikking van de gemeente nodig waar de aanvrager woont.  

     
                     
 Aanbod Altra 

 Ouderschap blijft  

Bemiddeling en begeleide omgang voor ouders die hun kinderen niet of nauwelijks zien en 

zelfstandige omgang als doel hebben.  

 

 Door als ouders 

Beide ouders hebben contact met hun kind(eren) en zijn gemotiveerd om tot oplossingen te 

komen in het belang van hun kind(eren). 

Verbeteren van de communicatie tussen ouders, psycho-educatie over kinderen rondom 

scheiding en hun ontwikkeling en begeleiding in overgang van ex-partners naar 

gezamenlijk ouderschap.  

Aanmelding:  

020-5650288 

 contact@altra.nl 

Er is een beschikking van de gemeente nodig waar de aanvrager woont of een verwijsbrief 

van de huisarts. 
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 Kinderen uit de knel - groepsaanbod voor gezinnen verwikkeld in een complexe 

scheiding  

Samenwerking van Het Lindehuis te Laren en Psychotherapeutenteam te Bussum  

Voor meer informatie verwijzen we naar www.kinderenuitdeknel.nl . 

Contact: Linda Klein 

Psychotherapeuten Team Bussum 

Kapelstraat 21B, 1404 HV Bussum 

035 - 691 9389 

klein@psychotherapeutenteam.nl  

Er is een beschikking van de gemeente nodig waar de aanvrager woont of  een      

verwijsbrief van de huisarts 
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Informatie en 

advies   

 

 

 

 

 

 

Het CJG is er voor  ouders die willen sparren over de opvoeding in deze 

lastige periode. Met iemand die neutraal is, die mee kan denken in de 

opvoeding, zodat u weer meer overzicht kunt krijgen. Bel gerust of kom 

langs. We kijken naar mogelijkheden. Als we u niet kunnen helpen dan 

zoeken we samen naar een oplossing. Het CJG biedt:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

       

 

Ondersteuning 

bij 

opvoedvragen  
 

 

Cursus  

Positief 

opvoeden na 

scheiding  

Ondersteuning 

bij vragen over 

uw  nieuw 

samengesteld 
gezin  

Wat kan Jeugd en Gezin voor u betekenen ? 

Hoe kunt u ons bereiken ? 
Kijk op  

www.cjggooienvechtstreek.nl  

Zoek  uw eigen woonplaats 

De hulp is gratis en vrij toegankelijk. 

U kunt bellen voor een afspraak of langskomen 

tijdens de openingstijden 

 
Let op! Deze website verandert binnenkort in: www.jggv.nl 

https://www.cjggooienvechtstreek.nl/
http://www.cjggooienvechtstreek.nl/



