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       Nieuwsbrief                 

Sinds april 2019 is KisZ de plek waar iedereen terecht kan met zijn of haar vragen rondom 

kinderen in een scheidingssituatie. Omdat wij volop in ontwikkeling zijn, deze nieuwsbrief. 

 

In het afgelopen half jaar hebben er binnen ons team een aantal veranderingen plaats 

gevonden. Zo zijn er collega's een nieuwe uitdaging aangegaan en hebben wij ook nieuwe 

collega's mogen verwelkomen. Momenteel zijn wij met 3 (echt)scheidingsexperts, Nicole van der 

Logt, Linda Versluijs en Danielle Bakker. Tanja de Clerck zal ons team vanaf 1 april komen 

versterken. Ook zijn wij nog op zoek naar nieuwe collega's. 

Via deze link vind je de vacature: werken bij - Kind in Scheiding Zeeland 

In het volgende interview lees je meer over de inhoud van ons mooie werk: 

Daniëlle vertelt over haar werk als (echt)scheidingsexpert - Kind in Scheiding Zeeland 

 

 Telefonische spreekuren                  

                                                O      Onze spreekuren zullen vanaf 1 februari 2022 zijn op:       

                                                         Maandagmiddag van 13-16.30u    

                                                         Dinsdag- en donderdagochtend van 9-12.30u 

                                                         We zijn dan bereikbaar via: 088-0771220 voor ouders, kinderen,   

                                                         professionals en alle anderen met vragen rondom scheiding. 

 

https://kindinscheidingzeeland.nl/werken-bij/
https://kindinscheidingzeeland.nl/uncategorized/danielle-vertelt-over-haar-werk-als-echtscheidingsexpert/
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Trainingen 

Het afgelopen jaar hebben wij een aantal modulaire trainingen aangeboden, in samenwerking 

met het Leerhuis van Spring, rondom het werken met scheidingen. Deze trainingen zijn goed en 

succesvol door jullie ontvangen. Momenteel zijn we achter de schermen bezig met nieuwe 

trainingen, zo denken we aan parallel ouderschap en nieuw samengestelde gezinnen. Mocht je 

graag een training zien met een bepaald onderwerp, laat het ons dan even weten via: 

info@kindinscheidingzeeland.nl.  

Psycho-educatie voor professionals zal een vast onderdeel gaan worden vanuit onze taak om de 

kennis op het gebied van scheidingen te vergroten binnen Zeeland. 

 

ScheidingsATLAS 

De ScheidingsATLAS blijft ook vast onderdeel uitmaken van ons aanbod. De ScheidingsATLAS is 

een kortdurende, laagdrempelige en gratis training voor ouders in scheiding waarin zij psycho 

educatie krijgen over (ouderschap na) scheiden. De training wordt een paar maal per jaar 

gegeven. Houdt hiervoor onze website www.kindinscheidingzeeland.nl in de gaten.  

 

De Dappere Dino’s en Stoere Schildpadden 

 

Dino Rex en Schildpad Sam helpen kinderen (tussen 4 en 8 jaar) van gescheiden ouders in een 

evidence-based groepstraining om te gaan met de scheiding van hun ouders. Deze training 

wordt vanuit meerdere organisaties in Zeeland aangeboden. Meer informatie vind je op de 

website: Home - Dino’s, Schildpadden en ATLAS (dapperedino.nl). Voor aanbieders in Zeeland 

kan ook altijd contact met ons opgenomen worden. 

 

 

 

                                                                                    Sam de Schildpad en Dino Rex                    

                                        

mailto:info@kindinscheidingzeeland.nl
http://www.kindinscheidingzeeland.nl/
https://dapperedino.nl/
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UHA-trajecten 

Naast ons preventieve aanbod houden wij ons ook nog steeds bezig met het Uniform Hulp 

Aanbod. De Rechtbank geeft ouders, in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming, 

het advies om hulpverlening te accepteren. Vanuit KisZ hebben wij de opdracht om voor deze 

ouders het best passende hulpaanbod in te zetten. Dit doen we in samenwerking met de 13 

Zeeuwse gemeenten en zorgaanbieders. 

 

Tot slot… 

   

Wist je dat?                                                                                                                     
                                                                                                                                             

• Wij gemiddeld 600 adviesvragen krijgen per jaar? 

• Er per jaar zo’n 70 UHA trajecten worden afgegeven in Zeeland? 

• De ScheidingsATLAS door ouders met gemiddeld een 8.4 wordt beoordeeld? 

• Daniëlle de opleiding tot Kindbehartiger volgt? 

• Nicole vanaf april ook trainer van de ScheidingsATLAS zal zijn? 

• Op onze website: www.kindinscheidingzeeland.nl veel informatie en tips te 

vinden zijn? 

• Wij buitenom onze spreekuren het beste bereikbaar zijn via de mail? Voor 

algemene vragen via info@kindinscheidingzeeland.nl en voor vragen rondom 

het UHA: uha@kindinscheidingzeeland.nl? 

• Wij onderdeel zijn van Spring Jeugdzorg? 

 

 

 

 

 

Bedankt voor jullie vertrouwen de afgelopen jaren!  

Wij zien of horen jullie graag tijdens onze spreekuren, trainingen of op locatie… 

 

 

mailto:info@kindinscheidingzeeland.nl
mailto:uha@kindinscheidingzeeland.nl

