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      Korte Nieuwsbrief               

In het afgelopen half jaar hebben wij een aantal nieuwe collega's mogen verwelkomen. Momenteel zijn wij 

met 6 (echt)scheidingsexperts en hebben wij eindelijk weer een compleet team! Nicole van der Logt en 

Danielle Bakker waren al bekende en vaste gezichten. De volgende collega’s zijn de afgelopen maanden 

gestart: 
• Natasja van de Wege; zij houdt zich voor 10 uur per week bezig met adviesvragen die bij ons 

binnenkomen 

• Tanja de Clerck;  

• Marije Wolterbeek en 

• Ingrid Koevoets;  Zij richten zich nu op de UHA- trajecten en in mindere mate op de adviesvragen.  

In de komende maanden zullen we ons sterk gaan richten op de doorontwikkeling van KisZ en zullen er 

ook verschuivingen in de taakverdeling gaan plaatsvinden. Later in het jaar zullen we jullie hierover 

informeren. Ook zullen we ons dan wat uitgebreider aan jullie voorstellen. 

 

 Telefonische spreekuren tijdens de zomervakantie 2022:                                                                                                                               

• Dinsda                                          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.  

                                                           Mailen kan altijd via: info@kindinscheidingzeeland.nl. 

                                                               Onze zomersluiting is van 15 augustus t/m 28 augustus. 

              (tijdens de zomersluiting hebben wij geen spreekuren en beantwoorden geen mail)  
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ScheidingsATLAS voor ouders èn professionals 

De ScheidingsATLAS blijft 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. We hebben de training voor het eerst live 

kunnen geven in het voorjaar en dit was een groot succes! Ook komend najaar zullen we de 

training weer live aanbieden vanuit twee verschillende regio’s in Zeeland.  We zijn hiervoor nog 

op zoek naar trainingslocaties op Walcheren en in Zeeuws Vlaanderen. Aan het einde van de 

zomervakantie hopen we jullie te informeren over hoe, wat en waar. 

  

 

Naast de ScheidingsATLAS voor ouders hebben wij in april tweemaal de ScheidingsATLAS voor 

professionals aangeboden. Deze training is heel goed en enthousiast ontvangen door o.a. 

jeugdprofessionals, advocaten, Raadsmedewerkers en politiemedewerkers. 

Beiden trainingen blijven een vast onderdeel uitmaken van ons aanbod. Via mail, website en 

LinkedIn houden we jullie op hoogte. 

 

M(ethodische) L(eer) B(ijeenkomst) rondom scheiding 

Op 27 september van 15- 17.30u zullen we, op veler verzoek, van start gaan met een MLB rondom 

scheiding. In dit MLB willen we jullie de mogelijkheid bieden om met elkaar een casus of situatie te 

bespreken rondom scheiding en hierop met elkaar te reflecteren. Vanuit KisZ zullen we dit MLB 

begeleiden middels de vier vensters van van Montfoort. 

Naast het uitwisselen met elkaar, vinden we het zin- en waardevol om werkers uit verschillende 

organisaties en disciplines met elkaar te laten deelnemen. We verbinden jullie en onszelf graag 

met elkaar. Deelname is gratis en zal plaatsvinden in onze trainingsruimte in Goes. 

Als je interesse hebt in het MLB laat het ons dan vooral alvast weten via: 

info@kindinscheidingzeeland.nl. Begin september informeren we jullie hier 

verder over. 

 

 

mailto:info@kindinscheidingzeeland.nl
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En verder… 

Verder hebben wij heel veel zin om te gaan bouwen aan en met ons nieuwe team en voor en 

met jullie verder te ontwikkelen op het gebied van (echt)scheidingen in Zeeland. 

Wij bruisen in ieder geval van de ideeën en staan open voor suggesties.  

Een tipje van de sluier: 

- Meer trainingen 

- Herniewde kennismakingen 

- Inzet Kindbehartiger in UHA-trajecten 

- Spreekuren op locatie met ondersteuning van advocaten en mediators 

 

Maar nu eerst: VAKANTIE! Wij wensen jullie een hele fijne zomer in ons mooie Zeeland of 

daarbuiten. Laad lekker op, geniet en relax!  

 

                        

                                     Nicole, Natasja, Tanja, Marije, Ingrid & Daniëlle 

 

 


