Opvoeden &
Opgroeien

van Timpaan

Eet mijn kind wel genoeg? Mijn kind is zo verlegen,
druk, wild, snel afgeleid. Waarom maakt hij zo
vaak ruzie? Welke school kiezen we?

Werkwijze
Consulenten Opvoeden & Opgroeien (O&O):
• organiseren ontmoetingsmomenten voor ouders en hun kinderen
• stimuleren ouders elkaar te helpen bij opvoedvragen

Waarom opvoedondersteuning?
Alle ouders hebben wel eens vragen over het opvoeden
en opgroeien van hun kinderen. Een gesprek met andere
ouders, vrienden of familie is vaak al genoeg om weer
verder te kunnen. Niet alle ouders hebben een sociaal
vangnet. Dat creëren wij samen met de ouders.

• vertrouwen op de kracht van ouders om zelf op te voeden
• spelen in op de vraag van ouders
• richten zich op het in balans brengen van draagkracht en draaglast
• h
 elpen ouders een stimulerende omgeving te creëren
waarin hun kinderen gedijen
• werken preventief en intercultureel
• creëren een doorgaande lijn met als uitgangspunten:
dichtbij, op maat, laagdrempelig, in samenhang
• sluiten naadloos aan bij de preventieve taak van het CJG
• leiden waar nodig, ouders toe naar andere vormen van
ondersteuning.

Opvoeden & Opgroeien
in bedrijf
De activiteiten richten zich op georganiseerde ontmoetingen
voor en met (jonge) ouders en hun kinderen. Maar ook
op gezinsbegeleiding, waarbij ouders en kinderen samen
spelenderwijs leren en plezierig met elkaar leren omgaan.
Om deze activiteiten te realiseren werken wij samen met
het Centrum Jeugd en Gezin, speelzalen, basisscholen,
jeugdzorg en andere aanbieders op het terrein van
opvoeden en opgroeien.

Pijlers
Je kind een gelukkige jeugd geven, dat is wat ouders willen.
Kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving
nodig bij het opgroeien. Maar kinderen opvoeden valt soms
niet mee. Goed voor jezelf zorgen, genieten van opgroeiende kinderen, weten dat jij als ouder belangrijk bent, zijn
belangrijke pijlers om je kind een fijne jeugd te geven.
Medewerkers van Timpaan Welzijn helpen hier graag bij.
Neem voor meer informatie contact op met 0515-42 13 13
of kijk op onze website www.timpaanwelzijn.nl
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