(Voor inwoners) Met welke vraag kan ik waar terecht?
Vraag?
Ik heb een simpele vraag over de opvoeding van mijn
kind (eren)

Waar kan ik terecht?
Opvoedspreekuur

Ik heb een simpele vraag over de opvoeding van mijn
kind (eren)
Ik maak me zorgen over het gedrag van mijn kind of
er spelen meerdere problemen in mijn gezin.

www.opvoeden.nl

Ik ben een jongere en heb vragen over allerlei vragen
rondom opgroeien.

Jongerenwerk en de Bibliotheek Lek & IJssel hebben een
Jongeren Informatie Punt (JIP). Ook worden er
maandelijks workshops of cursussen aangeboden.

Ik ben een jongere en heb behoefte aan hulp met
mijn problemen thuis, het vinden van geschikt werk,
opleiding of een stageplek. Ik wil graag stoppen met
het gebruik van softdrugs of heb moeite om ruzies
op een goede manier op te lossen.

Jongerenwerk biedt jongerencoaching. Dit is individuele
ondersteuning van jongeren bij allerlei vragen of
knelpunten waar zij mee rondlopen.

Mijn partner en ik zijn gescheiden en ons kind/ onze
kinderen hebben moeite met de verwerking van de
scheiding.

In het KIES traject voor Kinderen & Ouders leren de
kinderen het herkennen en erkennen van eigen
gevoelens; grip krijgen op de eigen situatie en omgaan
met de nieuwe situatie met als gevolg dat zij -waar
nodig- de scheiding beter kunnen verwerken en het een
plek kunnen geven in het leven. Ouders krijgen
informatie over de inhoud van het traject en advies hoe
zij hun kinderen kunnen ondersteunen.

Als uw zorgen groter zijn dan een opvoedvraag, kunt u
terecht bij het Sociaal Team Vianen.

Mijn kind heeft moeite met de omgang met andere
kinderen of mijn kind weet niet goed om te gaan met
emoties in relatie tot anderen.

De SOVA training is er voor kinderen met een individuele
coachingsvraag op sociaal gebied.
Deze training behelst meer dan alleen sociale
vaardigheden.

Ik zou graag iemand willen die me ondersteunt en/of
praktische hulp biedt bij de opvoeding van mijn
kinderen

Home-Start: getrainde vrijwilligers.

Contactgegevens
Spreekuur: dinsdag 9-12 uur
Afspraken maken kan op werkdagen van 08.00-17.00 uur via de Rivas
Zorglijn 0900 8440 of via de mail naar: jgz.spreekuur.vianen@rivas.nl.
Locatie: Gebouw van de Rivas Zorggroep
Hof van Batenstein 1, Vianen.
Op deze website vind u een compleet overzicht aan vragen en informatie
over opvoeden van uw baby, peuter, kleuter, schoolgaand kind en puber.
Sociaal Team Vianen
Op werkdagen bereikbaar op 0347- 369 911 en www.sociaalteamvianen.nl
Het JIP is open op maandag van 15.00uur tot 17.00uur en op vrijdag van
16.00uur tot 19.00uur.
JIP is in de bieb.
Locaties: wijkcentrum Ammo in de Monnikenhof en Brede school De
Prenter in de Hagen.
Ester van Roijen EvR@jeugd-punt.nl 06 - 2727 3516
Daniël Kolenberg DK@jeugd-punt.nl 06 - 2479 4588
U kunt contact opnemen met Ellen Roeland
telefonisch: 06-10385531
info@kiescoach-ellenroeland.nl
U kunt ook voor vragen terecht bij uw
Sociaal Team contactpersoon of bij
Annemiek Noorlander:
0613060707
E
De bijeenkomsten worden gehouden op de Stuartweg 9 , 4131 NH in
Vianen.
De trainingen worden gegeven in Wijkcentrum AMMO (Monnikenhof),
Langeweg 6B te Vianen.
Aanmelden: Sanne van de Wetering of Annemiek Noorlander
Gemeente Vianen: 0347 369 911
De SOVA is voor kinderen in de leeftijd van 8-12 en 12-17 jaar.
T Heleen Boone
06 83 25 68 45
T Marian Loermans 06 45 86 10 80
E vianen@home-start.nl
I www.home-start.nl

