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In deze nieuwsbrief hebben we heel veel mooi nieuws voor volgend jaar! Nu we weer met een 

compleet team zijn kunnen we gaan doorontwikkelen. We zijn alvast dolenthousiast en 

kunnen niet wachten om aan de slag te gaan! 

 

 Telefonische spreekuren  

                                            ** LET OP**  NIEUW NUMMER & vakantiesluiting!           

                                                       Maandagmiddag  van 12.30 -16u                                                                                                                  

•                                               Dinsdag- en donderdagochtend van 9-12.30u 

•  

                                                         We zijn dan bereikbaar via: 088-0771330 voor ouders, kinderen, 

                                                         professionals en alle anderen met vragen rondom scheiding.  

                                                           Mailen kan altijd via: info@kindinscheidingzeeland.nl. 

 

                                                               Van 26 december t/m 8 januari zijn wij gesloten!                                                                                                                                 

 

ScheidingsATLAS voor ouders èn professionals 

De ScheidingsATLAS blijft vast onderdeel uitmaken van ons aanbod. Sterker nog, nu wij allemaal 

zijn opgeleid als trainer van de ScheidingsATLAS kunnen we de training vaker en op meerdere 

locaties tegelijk aanbieden. Nog even een opfrisser: de ScheidingsATLAS is een kortdurende, 

laagdrempelige en gratis training voor ouders in scheiding waarin zij psycho-educatie krijgen over 
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(ouderschap na) scheiden. De training krijgt van deelnemende ouders maar liefst een 

gemiddelde waardering van een 8.5! Aan het einde van deze nieuwsbrief vind je de planning 

voor het eerste half jaar van 2023. 

 

Naast de ScheidingsATLAS voor ouders zullen wij ook weer de ScheidingsATLAS voor professionals 

aangeboden. Deze training is het afgelopen jaar zeer enthousiast ontvangen door o.a. 

jeugdprofessionals, advocaten, Raadsmedewerkers en politiemedewerkers. In de 

ScheidingsATLAS voor professionals nemen we jullie mee in de training en laten we zien wat ons 

en deelnemende ouders zo enthousiast maakt. De training duurt 3 uur en deelname is gratis. Ook 

deze training is meegenomen in ons planning voor het eerste half jaar van 2023. 

 

Wist je dat? wij de ScheidingsATLAS voor ouders en voor professionals ook incompany kunnen 

verzorgen? Dus werk jij bij bijvoorbeeld een GI of Jeugdhulpverleningsorganisatie en wil je een 

groep ouders intern laten deelnemen aan de ScheidingsATLAS, dan kan dat! Vanuit onze 

gemeentelijke taak doen wij dit kosteloos! Neem gerust een keer contact op via 

info@kindinscheidingzeeland.nl 

 

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

Op 27 september verzorgden wij een MLB rondom scheiding. Dit was een groot succes en smaakt 

naar meer! Ook dit zal een vast onderdeel zijn van ons aanbod in 2023. De MLB’s zijn dan ook 

opgenomen in de planning voor het eerste half jaar van 2023. We hebben er n.a.v. het eerste 

MLB voor gekozen om voor medewerkers van scholen een apart MLB rondom scheiding aan te 

bieden. 

In een MLB bieden we jullie de mogelijkheid 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. 
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Modulaire Trainingen 

Afgelopen jaar hebben wij een stapje terug moeten doen met het verzorgen van modulaire 

trainingen, om te kunnen investeren in ons team. Komend jaar zullen wij zeker weer een aantal 

trainingen faciliteren. Zo hebben wij op 2 maart a.s. bijvoorbeeld een training over het werken 

met nieuw samengestelde gezinnen op de planning staan, verzorgd door Inka Tetzlaff. Inka is 

werkzaam als (systeem)therapeut bij Kindbelang en heeft ook haar eigen praktijk. Ook hopen we 

in het eerste half jaar van 2023 Heleen Koppejan opnieuw te verwelkomen voor de verdieping op 

de training die zij eerder bij ons verzorgde over ouderonthechting. 

Een training over parallel ouderschap staat ook op onze wensenlijst en zijn hierover in gesprek. 

Uiteraard houden we jullie op hoogte.  

Als je zou willen deelnemen aan de training rondom het werken met nieuw samengestelde 

gezinnen, mag je dat kenbaar maken via de mail (info@kindinscheidingzeeland.nl). De kosten 

voor deze training zullen uitkomen op 250,-. Meer informatie volgt begin januari. 

 

Inzet  

Binnen de UHA-trajecten zetten we steeds vaker een Kindbehartiger in om de stem van het kind 

duidelijk te (laten) horen. Naast dat een collega met de ouders spreekt, spreekt Daniëlle vanuit 

haar rol als Kindbehartiger met het kind of de kinderen.  

De Kindbehartiger kan ook buitenom een UHA worden ingezet binnen Spring op indicatie. Naast 

Daniëlle is ook Sandra Claassen binnen Spring opgeleid als Kindbehartiger. Binnen Spring zijn we 

hard aan het werk om de functie van Kindbehartiger uit te rollen. Neem voor meer informatie 

gerust eens contact op of kijk op de website: www.kindbehartiger.nl of Kindbehartiger - Spring 

jeugdhulp 

   

En verder… 

hebben wij heel veel zin om door te ontwikkelen met ons team. Binnenkort komt Villa Pinedo bij 

ons op bezoek, zodat we samen nog meer kinderen en jongeren te kunnen bereiken in Zeeland. 

Ook zijn wij gevraagd om een workshop te geven op een landelijk congres in Utrecht over de 

mailto:info@kindinscheidingzeeland.nl
http://www.kindbehartiger.nl/
https://springjeugdhulp.nl/service/kindbehartiger/
https://springjeugdhulp.nl/service/kindbehartiger/
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samenwerking binnen Zeeland op het gebied van scheidingen en hoe wij daarin de stem van het 

kind naar voren brengen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op!  

 

Nog trotser zijn we op het feit dat wij bezig zijn met de organisatie van een symposium over de 

verbinding in scheiding in Zeeland. Dit symposium zal plaatsvinden rondom de dag van de 

scheiding in september! Uiteraard informeren we jullie tijdig over de exacte datum, de 

onderwerpen, sprekers e.d. 

 

Binnen ons team hebben we een regioverdeling gemaakt om vaste gezichten bij de 

verschillende gemeentes te hebben.  

Zeeuws Vlaanderen: Natasja van de Wege en Tanja de Clerck 

Walcheren: Marije Wolterbeek en Daniëlle Bakker 

Oosterschelderegio: Nicole van der Logt en Ingrid Koevoets 

We proberen met regelmaat te werken bij de gemeentes en CJG’s uit “onze” regio voor de 

verbinding en uitwisseling.  

        

          

 

                        

                                      

 

 

 

 

                  Natasja     Nicole              Marije        Daniëlle       Ingrid              Tanja 

 

Tot slot… vinden jullie op de volgende pagina de planning voor het eerste half jaar van 2023! Om 

aan te melden ontvangen jullie t.z.t. een link van ons, maar noteer de data vooral alvast in je 

agenda en/of laat ons je interesse weten via de mail. Voor de ScheidingsATLAS voor ouders in 

januari/februari is de flyer met aanmeldlink als bijlage toegevoegd. 
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