
Wij bieden ambulante hulpverlening in gezinnen  
om een gezonde ontwikkeling en verantwoorde  
opvoeding van kinderen en jongeren te bevorderen. 
Dit doen we door kinderen / jongeren met hun  
ouders te begeleiden, zodat zij daarna weer zelf-
standig of met informele hulp verder kunnen. U  
kunt rekenen op hulpverlening vanuit een herken- 
bare Bijbelgetrouwe identiteit.

Kenmerkend voor de werkwijze van KOC Diensten  
is ‘thuisnabij’. De hulpverlening sluit aan bij de  
mogelijkheden van de persoonlijke situatie (binnen 
het gezin) en/of de gezinssituatie en is gericht op 
herstel van het gewone leven, waarbij de omgeving 
nadrukkelijk meegenomen wordt (familie, onderwijs, 
kerk). Zo versterkt KOC Diensten het gezinssysteem 
als hoeksteen van de samenleving 

Ontdek ons complete aanbod op www.kocdiensten.nu/diensten  
(aanvinken ‘Jeugd en gezin’) of neem contact op met dhr. A.G.J. (Anne) van Berkum 

(manager Jeugd en gezin) via agjvanberkum@koc.nu of 0318-517310.

Heeft u vragen, zorgen of problemen rond de 
opvoeding of ontwikkeling van uw kind? Maak 
gebruik van de hulpverlening van KOC Diensten 
bij kinderen / jongeren die geremd worden in hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling of gedrag.

De gemiddelde 
tevredenheidsscore 

van cliënten

Lees in deze flyer enkele 
ervaringen!

8,6

  Onze dienstverlening 
voor Jeugd en gezin 



De dienstverlening van de afdeling Jeugd en gezin is gegroepeerd rond onderstaande zeven aandachtsgebieden:

1.  Preventie 
2.  Jeugdhulp op de basisschool
3.  Versterken van opvoedvaardigheden (algemeen) in aansluiting op ontwikkelingsfase van kind(eren)
4.  Kinderen/jongeren met sociaal-emotionele problemen, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen (ASS, ADHD, 

hoogbegaafdheid, emotieregulatie, zelfbeeld, angst, hechting en trauma)
5.  Gezinnen waarbij spanning is op het gebied van gezag en de ouder-kindrelatie
6.  Ouders en gezinnen met een verstoorde dynamiek (echtscheiding, KOPP, kinderen in pleeggezinnen)
7.  Multiprobleemgezinnen (IAG-methodiek)

Lees op de volgende pagina’s wat afdeling Jeugd en gezin 
voor u kan betekenen rond deze aandachtsgebieden.

Aandachtsgebieden Jeugd en gezin

Opvoedspreekuur

AANDACHTSGEBIED

Preventie

Schouder aan schouder

Opvoeden is nog nooit makkelijk geweest, maar 
als er ooit de noodzaak was om bewust aan-
dacht te besteden aan het waarom en hoe van 
de christelijke opvoeding, dan is het in deze 
eeuw. Gelukkig is er een overvloed aan litera-
tuur beschikbaar, zowel bezinnend als praktisch, 
waar ouders hun voordeel mee kunnen doen. In 
de drukte van alledag lukt het echter niet altijd 
om daadwerkelijk aan het lezen toe te komen 
en/of de vertaalslag naar de praktijk te maken. 

Daarnaast hebben veel ouders er behoefte aan 
om met elkaar van gedachten te wisselen over 
opvoedingsvragen. Onze tijd is complex, de 
praktijk is weerbarstig. Hoe ga ik bijvoorbeeld 
om met mediagebruik, stellen van grenzen, sek-
suele opvoeding en godsdienstige vorming? Voor 
deze ouders die met dergelijke vragen lopen, is 
Schouder aan Schouder bedoeld. 

Een groepje ouders leest een boek over een 
opvoedkundig thema en gaat daarover met el-
kaar in gesprek. Het materiaal van Schouder aan 
Schouder (leesbrieven en themaboekjes) vormt 
daarbij het uitgangspunt en biedt houvast bij de 
bespreking. Samen met een begeleider wordt 
steun en richting in de opvoeding gezocht. Deze 
begeleiders worden opgeleid en ondersteund 
door KOC Diensten.

Meer informatie? 
www.kocdiensten.nu/dienst/schouderaanschouder
www.kocdiensten.nu/dienst/koffiemorgens 

A. (RIANNE) ALDERLIESTEN MSc.
Onderwijsadviseur
Orthopedagoog

“Zoals de naam het al zegt, klinkt een 
koffiemorgen gewoon als een ochtend 
om met elkaar koffie te drinken. In de 
praktijk is dat het ook. Maar bij die 
koffie – die ik normaal thuis samen 
met m’n kleintje van 3 drink – zit 
een waardevol extraatje. Het is het 
warme welkom dat je voelt om te 
spreken over de dagelijkse dingen die 
je bezighouden. En dan aan de hand 
van een boek als ‘De vijf talen van de 
liefde van kinderen’. Even een stapje 
terug uit het gezin en alles wat daarbij 
komt kijken. Even een laagje dieper 
dan het praktische moederschap. Even 
spiegelen en sparren over hoe je ouders 
het deden, hoe je het zelf aanpakt en 
waar dat soms ook vragen geeft. Om 
vervolgens weer uit te zien naar je 
koffiemorgen thuis – daar waar je je 
kansen als moeder ziet liggen.”

ERVARING VAN EEN DEELNEMER

Het opvoedspreekuur is bedoeld voor ouders van school- 
gaande kinderen (tot achttien jaar). Zij kunnen hun opvoedings- 
vragen bespreken met een medewerker van KOC Diensten. 
Door vroegtijdig de vragen te bespreken, kunnen soms 
problemen voorkomen worden.

Voorbeelden van vragen die gesteld worden, zijn: 
• Hoe houd ik het gezellig tijdens de maaltijd?
• Wat moet ik doen als mijn kinderen niet meer naar me luisteren?
• Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen op tijd naar school gaan?
• Wat kan ik doen aan onderlinge ruzies tussen broertjes en zusjes?
• Waarom reageert mijn kind steeds zo boos?
• Hoe ga ik om met mijn puberende zoon?
• Mijn zoontje speelt alleen maar met poppen. Moet ik me zorgen maken?
• Hoe geef ik seksuele voorlichting aan mijn kind?

De gesprekken duren maximaal een uur. Aan het begin van het gesprek concretiseren we uw vraag. Vervolgens 
gaan we dieper op de vraag in. We onderzoeken samen hoe u na het gesprek verder kunt. De gesprekken in het 
opvoedspreekuur vinden vaak plaats op school (of worden gefaciliteerd door school), maar staan los van school 
(of gaan buiten school om). De inhoud van de gesprekken wordt niet zonder uw toestemming gedeeld met leer-
krachten of anderen.

Meer informatie of aanmelden?
www.kocdiensten.nu/dienst/praktijkleren-voor-leidinggevenden 

J.C.L. (JOHANNEKE) DE JONGE – OTTE MSc.
Onderwijsadviseur  |  Psycholoog NIP

Tip! 
Kijk op onze website voor diverse oudercursussen, bijv. over gewetensvorming, straffen & bemoedigen, puberteit, omgaan met boos gedrag, etc.
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 Advies bij het  
Ondersteuningsteam (OT)

Als KOC Diensten zich ergens in on-
derscheidt, is het wel het feit dat we 
werkzaam zijn voor school én gezin. Een 
sterk punt van KOC Diensten is dat op de 
scholen die bij onze dienst zijn aangeslo-
ten, de vaste onderwijsadviseur (ortho-
pedagoog of (gz-)psycholoog) standaard 
deelneemt aan het Ondersteuningsteam 
(OT) van de school. Vanuit haar specifieke 
professie denkt zij mee in de ondersteu-
ningsvraag van zorgleerlingen. Een van 
de voordelen is dat er sprake is van korte 
lijntjes als KOC Diensten in beeld komt 
voor het uitvoeren van diagnostiek of 
het bieden van een begeleidingstraject 
aan kind en/of ouders. Dit laatste geldt 
in sterke mate op de scholen waar KOC 
Diensten ook voorziet in jeugdhulp- 
verlening op school.

DRS. J. (JOKE) KRIJGSMAN
Gedragswetenschapper Jeugd en gezin  
Onderwijsadviseur
NVO orthopedagoog-generalist |  
GZ-psycholoog

AANDACHTSGEBIED

Jeugdhulp op de basisschool

Afstemming met ouders en leerkracht/IB’er
Jeugdhulp op de basisschool is gericht op het wel-
bevinden van de leerling zowel op school als thuis. 
Maakt een leerkracht zich zorgen over een leerling, 
dan vormt de jeugdhulpverlener een verbindende 
schakel tussen ouders en school (leerkracht/IB’er). 
De jeugdhulpverlener kan kortdurende interventies 
uitvoeren zoals bijv. een individueel traject met een 
leerling van 4-5 gesprekken rondom het omgaan met 
faalangst, zelfbeeld of sociale weerbaarheid. 

Is er sprake van opvoedingsverlegenheid bij ouders, 
dan kunnen enkele gesprekken met ouders al vol-
doende zijn, waardoor ouders zich weer voldoende 
competent voelen en de relatie tussen ouder – kind is 
verbeterd. Is er meer nodig, dan weet de jeugdhulp-
verlener in afstemming met ouders ervoor te zorgen 
dat passende begeleiding geboden kan worden. Soms 
kan worden volstaan met ondersteuning vanuit het 

informele netwerk van het gezin. In andere gevallen 
weet de jeugdhulpverlener de weg naar geïndiceerde 
jeugdzorg. 

Omdat de jeugdhulpverlener van KOC Diensten een 
christelijke levensovertuiging met u deelt, is het stre-
ven om ook bij geïndiceerde jeugdzorg daarbij aan te 
sluiten. Als jeugdhulp op de school willen we dichtbij 
en samen met ouders, school (en als het noodzakelijk 
is met een jeugdzorgmedewerker) rondom de leerling 
het beste zoeken voor zijn/haar welbevinden. Op een 
laagdrempelige wijze vormt de jeugdhulp een vraag-
baak voor ouders, leerkrachten en IB’ers.

P.D. (PETER) QUALM
Ambulant hulpverlener
Jeugd- en gezinsprofessional,  
Schoolmaatschappelijk werker

“Wij zien jeugdhulp in de basisschool als 
een grote meerwaarde, omdat er vanuit een 
andere invalshoek wordt gekeken naar het 
kind/gezin. Doordat de maatschappelijk 
werker aanwezig is tijdens het SOT 
(schoolondersteuningsteam) wordt de 
drempel lager om bij ouders thuis te komen 
en worden de lijntjes korter tussen school, 
het gezin en de maatschappelijk werker.”

ERVARING VAN EEN 
BASISSCHOOLDIRECTEUR

Faalangsttraining

De (faal)angstreductietraining is bedoeld voor kinde-
ren en jongeren (van acht tot achttien jaar). Het gaat 
om kinderen die veel last hebben van angsten en 
zorgen. Die kunnen te maken hebben met het leren, 
maar ook met het aangaan van vriendschappen en al-
lerlei dagelijkse situaties. In de training ‘Je bibbers de 
baas’ wordt gebruik gemaakt van een werkboek met 
uitleg en oefeningen over angst. Er wordt een angst-
ladder gemaakt van dingen of situaties die angst 
oproepen. Samen speuren we bangmakende (bibber)
gedachten op. We ontdekken op welke manier we de 
bangmakende gedachten om kunnen buigen naar 
helpende gedachten. Daarvoor is thuis oefenen met 
huiswerkopdrachten belangrijk. We betrekken ouders 

bij de training als coach van hun kind.
Tijdens een intakegesprek wordt met ouder en kind 
(en eventueel leerkracht) de hulpvraag concreet ge-
maakt. Zo nodig wordt samengewerkt met school. We 
maken concrete afspraken over het vervolg van het 
traject. Dat kan in groepsverband of individueel. 

Meer informatie?
www.kocdiensten.nu/dienst/faalangsttraining

H.S. (HENRIËTTE) JANSEN-DE KRUIF
Ambulant hulpverlener
Jeugd- en gezinsprofessional,  
Schoolmaatschappelijk werker 
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Soms hebben ouders behoefte aan wat rugge-
spraak. Het is fijn als daarvoor binnen het eigen net-
werk gelegenheid is, maar niet iedere ouder heeft 
deze mogelijkheid. Vandaar dat KOC Diensten kort-
durende trajecten aanbiedt. Dit zijn trajecten van 5 
à 6 gesprekken die ouders lucht geven, zodat ze zelf 
weer verder kunnen. Het gaat dan over eenvoudige 
opvoedingsvragen als: 
• Hoe komt het dat mijn zoontje altijd direct luistert, 

maar dat ik daarvoor bij mijn dochter veel meer 
moeite moet doen?

• Wat kan ik van mijn kind verwachten wat betreft 
zelfstandigheid, kleine klusjes doen, enz.? 

• Hoe kan ik als ouder rustmomenten voor mezelf 
inplannen, zodat ik voldoende energie overhoud om 
op een positieve manier met ons kind om te gaan?

De ervaring leert dat ouders na een aantal gesprek-
ken nieuwe inzichten opdoen en dan weer prima zelf 
verder kunnen. Deze kortdurende inzet kan preven-
tief werken en zwaardere hulpvragen in de toekomst 
voorkomen. 

MEVR. A. (ADRIE) VAN RIJSWIJK
Ambulant hulpverlener
Jeugd- en gezinsprofessional

AANDACHTSGEBIED

Kortdurende trajecten

Versterken van opvoedvaardigheden

Behandeling bij enkelvoudig trauma

Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Waarschijnlijk kan 
EMDR uw kind helpen. KOC Diensten biedt deze kortdurende behandeling in Zuid-Holland en Zeeland. EMDR 
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is bedoeld voor kinderen die last blijven houden van één of 
meer nare gebeurtenissen van korte of langere tijd geleden. Ook kinderen die gepest zijn en daarna behoorlijk 
wantrouwend of negatief kunnen reageren in sociale situaties, kunnen baat hebben bij EMDR.

Het doel van EMDR is het verwerken van de nare ervaring(en). Hierdoor verminderen de klachten die het gevolg 
zijn van de nare gebeurtenis. Eerst vindt een intakegesprek plaats om na te gaan in hoeverre EMDR passend 
is. Vervolgens worden minimaal twee vervolgafspraken gemaakt. Afhankelijk van de gebeurtenis(sen) die heeft 
(hebben) plaatsgevonden en de klachten, kunnen meerdere sessies volgen. EMDR kan deel uitmaken van een 
breder behandelaanbod. 

Meer informatie? www.kocdiensten.nu/dienst/emdr-behandeling

A.G. (ADA) DE JONG MSc.
Gedragswetenschapper Jeugd en gezin | Onderwijsadviseur | GZ-psycholoog

NIKA is een interventie voor kinderen/jongeren en hun 
ouders bij wie sprake is van onveilige gehechtheid. 
Ouders kunnen door diverse omstandigheden onbe-
wust en onbedoeld moeite hebben om de signalen 
van het kind juist te interpreteren. Hierdoor reageren 
zij op een andere manier dan hun kind nodig heeft. Dit 
kan leiden tot onveilige gehechtheid, wat zich uit in 
gedragsproblemen en emotionele problemen. 

Onveilige gehechtheid is herstelbaar en de sleutel 
ligt bij de opvoeders. Tijdens de sessies wordt een 
korte video-opname gemaakt, waarna deze met  
de ouders wordt besproken. De ouder werkt met 
behulp van opdrachten aan leerpunten. De NIKA- 
ouderbegeleider zal met de ouder de aangeleerde 
vaardigheden oefenen. 

Het doel van NIKA is dat de ouder leert welk op-
voedgedrag een kind in de war brengt en hoe de 
ouder sensitief op het kind kan reageren. De ouder 
gaat het opvoedgedrag zo aanpassen dat het kind 
positieve hechtingervaringen kan opdoen. Hier-
door zullen de problemen afnemen en het contact 
tussen ouder en kind verbeteren. Dit komt de ont-
wikkeling van het kind ten goede.

Meer informatie?
www.kocdiensten.nu/dienst/ 
nika-interventie-hechting

E. (LIESBETH) WEGGEMAN-MARKUS
Ambulant hulpverlener
Pedagoog, NIKA-Ouderbegeleider

AANDACHTSGEBIED

Kinderen/jongeren met sociaal-
emotionele problemen, gedrags- en/of 
ontwikkelingsproblemen
Hechting (NIKA)

Hoogbegaafdheid

Het opvoeden van een hoogbegaafd kind heeft 
veel leuke kanten. Je kunt bijvoorbeeld al jong 
echte gesprekken over allerlei onderwerpen 
hebben en genieten van zijn of haar creativiteit. 
De opvoeding vraagt echter ook extra aandacht 
en inzet van ouders. Want wat je andere ouders 
ziet doen of in boeken leest, werkt vaak niet. 
Dat kan veel vragen geven, zoals:
• Hoe kan ik het gedrag van mijn kind sturen? 
• Hoe ga ik om met de intense gevoelens van 

mijn kind?
• Mijn kind trekt zich steeds verder terug.  

Wat moet ik doen?
• Hoe help ik mijn kind door te zetten  

als het moeilijk wordt? 
• Waarom speelt mijn kind niet met  

klas genootjes?
• Hoe komt het dat mijn kind op school en 

thuis zo verschillend gedrag laat zien?
Wij kijken graag met u mee en gaan samen op 
zoek naar antwoorden op uw vragen.

Meer informatie?
www.kocdiensten.nu/dienst/
intelligentieonderzoek
www.kocdiensten.nu/dienst/ 
individuele-begeleiding-kind-en-jeugd

J. (JANNEKE) SNOEIJ-VAN PERSIE
Ambulant hulpverlener
Jeugd- en gezinsprofessional

“Wij hebben ambulante hulpverlening 
gekregen van jullie. Dit kan ik iedereen 
aanraden, ook wat identiteit betreft. Onze 
zoon is echt hier super mee geholpen. Hij 
staat nu sterker in z’n schoenen, durft meer 
nee te zeggen, bijt van zich af. Ik kan niet 
anders dan roemen over jullie. Pluim voor  
de betreffende ambulant hulpverlener!”

ERVARING VAN EEN MOEDER
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Een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 
lijkt anders te zijn. Het heeft moeite met veranderin-
gen en voelt minder goed aan wat er van hem ver-
wacht wordt. Ook is het inschatten en begrijpen van 
sociale interactie niet vanzelfsprekend. Daarnaast is 
er vaak sprake van een beperking in de (non-verbale) 
communicatie. Kinderen met autisme hebben veel 
behoefte aan vaste patronen en structuren. 

Classificatie en diagnostiek
Soms is het nodig om de classificatie ASS te stellen. 
Dan kan er een onderzoek plaatvinden. Allereerst 
vindt een intakegesprek plaats. Ouders wordt daar-
naast gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. 
Ook de leerkracht krijgen enkele vragenlijsten toe-
gestuurd. Zo kunnen we het gedrag van het kind nog 
beter in kaart brengen. Het (psychologisch) onder-
zoek bij uw kind vindt plaats op één dag (of meerdere 
dagdelen), zo mogelijk op de eigen school. 
Een diagnose is niet bedoeld om een kind in een hokje 
te plaatsen. Het helpt wel om zijn gedrag te begrij-
pen en op een passende manier met het gedrag om 
te gaan. Op basis van het onderzoek worden gerichte 
adviezen gegeven om het kind verder te helpen. Hierbij 
is juist ook oog voor de sterke kanten van het kind.

Oudercursus
Wat betekent het nu precies dat uw kind de diagnose 
(ASS) heeft gekregen? Welke invloed heeft het op het 
dagelijks leven en hoe gaat u als ouders daar mee 
om? Het is fijn om daar meer over te weten en met 
andere ouders over te spreken. Tijdens de oudercur-
sus worden er diverse aspecten van ASS behandeld. 
Niet alleen leert u omgaan met uw kind met ASS, 
maar u leert ook wat ASS precies inhoudt en wat ASS 

betekent voor het kind zelf. Tijdens de bijeenkomsten 
is er een afwisseling van informatieoverdracht en het 
interactief uitvoeren van opdrachten. 

Psycho-educatie 
Psycho-educatie over ASS zorgt ervoor dat u en uw 
kind beter begrijpt hoe iemand met ASS denkt, voelt 
en handelt. Uw kind leert hoe op een goede manier 
om te gaan met zichzelf en de ander. Ook krijgt u 
handvatten in de omgang met uw kind dat ASS heeft. 
Psycho-educatie kan bestaan uit een of meer van de 
volgende onderdelen:
• gesprekken voeren;
• samen activiteiten ondernemen;
• een presentatie maken en aan anderen laten zien;
• aan de slag gaan met een werkboekje met  

praktische opdrachten. 
Psycho-educatie kan ook onderdeel zijn van een 
uitgebreider traject, zoals ambulante hulpverlening. 
De adviezen uit het onderzoek kunnen hierbij ook 
besproken worden, evenals het gedrag van uw kind 
en de beperkingen waar u in de praktijk van alledag 
mee te maken kunt hebben.

Meer informatie?
www.kocdiensten.nu/dienst/ 
onderzoek-naar-autisme-ass
www.kocdiensten.nu/dienst/diagnostiek
www.kocdiensten.nu/dienst/oudercursus-autisme
www.kocdiensten.nu/dienst/psycho-educatie

DRS. A.L. (AGNITA) VAN GENT-SMELT
Ambulant hulpverlener | Onderwijsadviseur
Orthopedagoog, Schoolmaatschappelijk werker

Is uw kind (snel) boos en opstandig of trekt het zich 
in sociale situaties (snel) terug? Voelt uw kind zich 
niet begrepen en u weet niet wat de oorzaak is? 
Heeft uw kind moeite met regels en houdt het zich 
niet gemakkelijk aan afspraken? Of luistert uw kind 
naar vader, maar laat het moeder links liggen of 
andersom? 

Er kunnen tal van oorzaken zijn die het gedrag van 
uw kind beïnvloeden en de relatie met uw kind ver-
storen. Hoe gemakkelijk ontstaat er dan spanning 
tussen de ouder en het kind en tussen ouders on-
derling. In veel gevallen lukt het om hier samen uit te 
komen, maar soms niet. Dan is het nodig om iemand 
te hebben te die met u en met uw kind samen op-
loopt om de ontstane spanning te doorbreken en te 
werken aan een onderlinge goede verstandhouding 
als ouders en tevens aan een gezonde gezagsrela-
tie met uw kind. Samen met de hulpverlener zoekt 
u naar manieren om toe te werken naar een goede 
relatie. In veel gevallen kan er ook met een methode 
gewerkt worden die aansluit bij uw kind.

Meer informatie? 
www.kocdiensten.nu/dienst/observatie-leerlingkind
www.kocdiensten.nu/dienst/ 
individuele-begeleiding-kind-en-jeugd

B. (BEN) EVINK
Ambulant hulpverlener
Jeugd- en gezinsprofessional, Specialist gedrag

AANDACHTSGEBIED

Gezinnen waarbij spanning is op het gebied  
van gezag en de ouder-kindrelatie

van de cliënten  
is tevreden over  

de begeleiding van 
KOC Diensten

95%

“Ik heb intussen al geruime tijd hulp 
vanuit KOC Diensten, wat voor mij en 
mijn gezin heel positief is. Ik leer er 
wekelijks dingen van en kan dan weer 
verder met dingen waar ik tegenaan 
loop. Afgelopen tijd heb ik veel geleerd 
van de ambulant hulpverlener hoe 
de hersenen werken, zodat ik een 
duidelijker beeld krijg van hoe een 
kind in elkaar zit. Ik leer wat ik niet 
moet doen en wat ik juist wel moet 
doen, zodat het beter aansluit tussen 
moeder en kind, maar ook tussen ons 
als ouders.”

ERVARING VAN EEN MOEDER

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
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Er kunnen in een gezin meerdere problemen tegelijk 
op verschillende terreinen zijn ontstaan en deze pro-
blemen kunnen elkaar beïnvloeden. We kunnen dan 
denken aan:
• Gedrag van de kinderen 
• Opvoedingsvaardigheden van ouders
• Ontbreken van een sociaal netwerk
• Omstandigheden van het gezin
Samen met ouders brengen we deze problemen in 
kaart en kijken we waar het gezin in ondersteund 
kan worden. Daarnaast kijken we met de ouders  
wat de krachten zijn van hun gezin, zodat we  
deze in kunnen zetten. Het uitgangspunt van de 

hulpverlening is gericht op de toekomst. De focus 
wordt niet gelegd op de problemen, maar we richten 
onze blik vooruit en gaan met elkaar aan de slag om 
de situatie te veranderen.

Meer informatie?
www.kocdiensten.nu/dienst/ 
intensieve-ambulante-hulpverlening

A.C. (ARINA) VAN ETTEKOVEN
Ambulant hulpverlener
Pedagoog

Gebrokenheid ten gevolge van de zonde binnen hu-
welijken en de gevolgen daarvan voor de kinderen 
gaat de gereformeerde gezindte niet voorbij. KOC 
Diensten ondersteunt in situaties waar de relatie 
tussen ouders onder druk staat, verstoord is of waar 
ouders gescheiden wonen en begeleidt ouders én 
kinderen bij vragen en problemen in hun onderlinge 
relatie (KOC Diensten biedt geen relatietherapie). 

Gebrek aan openheid, wantrouwen, onbegrip en on-
duidelijkheid zijn vaak oorzaken van huwelijksproble-
men. Wat kan goed luisteren naar elkaar moeilijk zijn! 
In de ondersteuning wordt aandacht besteed aan en 
geoefend met communicatieregels, niveaus van luis-
teren, communicatie via de volledige boodschap en 
de communicatiepiramide. In de gesprekken kan de 
benaderingswijze van EFT (Emotionally Focused The-
rapy) toegepast worden: Goede hechting door geven/
ontvangen van liefde, veiligheid en geborgenheid. 
‘Vroeger dacht ik dat ruzie een vorm van agressie 
was, waarbij mensen hun partner willen wegduwen. 
Inmiddels begrijp ik dat ruzie vaak een soort nood-
kreet is om contact te maken.’

In een dergelijke gesprekkenserie komt aan de orde 
hoe de kinderen in de sfeer van het gezin functione-
ren. Ouders worden begeleid in het vertalen van wat 
ze in hun relatie leren naar het contact en de relatie 
met de kinderen, toegesneden op de leeftijdsfase 
van elk van hen, en in aansluiting op hún sterke en 
zwakke kanten. Kinderen die te maken krijgen met 
echtscheiding, zitten vaak vol vragen en/of weten 
geen raad met hun gevoelens. KOC Diensten biedt 
het programma ‘Als je ouders gescheiden zijn…’ aan 
om deze kinderen te leren omgaan met de gevolgen 
van de echtscheiding en de verwerking ervan. Desge-
wenst kan de hulpverlener ook een belangrijke, on-
partijdige rol spelen in zaken als de bezoekregeling, 
contacten met school en kerk.

Meer informatie?
www.kocdiensten.nu/dienst/ 
als-je-ouders-gescheiden-zijn

G.J. (JAN) BOUW
Ambulant hulpverlener
Pedagoog, EFT-basistherapeut

AANDACHTSGEBIED

AANDACHTSGEBIED

Ouders en gezinnen met een verstoorde dynamiek

Multiprobleemgezinnen

Ontdek 
ons complete 

aanbod op

www.kocdiensten.nu

“Praten leer je in de eerste twee jaar van 
je leven. Om luisteren te leren, heb je een 
heel leven nodig. Door goed te luisteren, 
zeg je soms meer dan door te praten. 
Iedere ouder ervaart dat praten met een 
puber soms heel lastig is. Niet iedere 
puber gaat op slot. Maar soms wordt 
praten met je puber zo ingewikkeld dat er 
hulpmiddelen nodig zijn of een training om 
te communiceren. Heel belangrijk is dat je 
als ouder neutraal blijft. Onze ervaring is 
dat het enorm helpt geen advies of oordeel 
te geven in het gesprek. Ook belangrijk 
is het om vooroordelen in je hoofd uit 
te schakelen. Zo ontstaat er een open 
houding die ervoor zorgt het gesprek te 
laten slagen. Positieve lichaamshouding 
tijdens en positieve samenvatting van het 
gesprek zorgen ervoor dat het gesprek 
slaagt en positief afgerond kan worden.”

ERVARING VAN EEN DEELNEMER

Echtscheiding
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beveelt 
KOC Diensten 

aan bij anderen

96%

Wilt u meer weten  
over één van  

onze diensten?

Kijk dan op onze website 
www.kocdiensten.nu of 

neem contact op met 
dhr. A.G.J. (Anne) van Berkum 

(manager Jeugd en gezin) 
via agjvanberkum@koc.nu 

of 0318-517310.

Heeft u vragen of zorgen over uw kind? Neem dan 
gerust contact met ons op. We denken met u mee op 
een breed terrein aan thema’s, passend bij genoemde 
aandachtsgebieden.

Aanmelding bij een hulpvraag
Wanneer u vragen heeft over of u wilt zich aanmelden 
voor diagnostiek, begeleiding of behandeling, stuurt 
u een mail naar toegang@koc.nu met vermelding van 
uw naam en telefoonnummer. U wordt dan binnen 
drie werkdagen gebeld door één van de medewerkers 
van de Toegang, J. (Jannet) Herweijer, M.E. (Mariëlle) 
Lassche of A. (Adrie) van Rijswijk.

  Contact
en aanmelding

Contact opnemen met medewerker Toegang

Hulpvraag

Medewerker Toegang beoordeelt of KOC Diensten  
aan de hulpvraag kan voldoen

Invullen  
aan meld- 
 formulier

Wachten op beschikking /  
beschikbaarheid hulpverlener

Start hulpverlening

Verwijsbrief  
huisarts of aan-
melding via CJG

Doorverwijzen 
naar andere 
organisatie

JA NEE

www.kocdiensten.nu


