Nieuwsbrief Kind Centraal
Naar aanleiding van de geslaagde
netwerkbijeenkomst ‘Kind Centraal’ op 31 mei 2018
met lokale Capelse partners is vanuit een gedeelde
behoefte deze nieuwsbrief ontstaan. Middels deze
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over
de ontwikkelingen van het project, actualiteiten en
informatie rondom scheidingen.

Update project Kind Centraal
Van februari 2018 tot februari 2019 zetten Stichting Welzijn
Capelle (SWC) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zich
in voor de Capelse kinderen van gescheiden ouders. Het doel
van het project Kind Centraal is een sluitende Capelse aanpak
rond het life event scheiding, gericht op het voorkomen van
de negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen. Voor
meer informatie: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/projectkind-centraal/
Scheidingsspreekuur
Op 27 augustus 2018 is het Scheidingsspreekuur van start
gegaan in Gezondheidscentrum Spoorlaan en op 6
september 2018 is het spreekuur gestart in de Bibliotheek.
Bij het Scheidingsspreekuur kunnen Capelse bewoners en
professionals met hun vragen terecht bij een
maatschappelijk werker van SWC en een jeugd- en
gezinscoach van CJG. Op de maandag van 15.00 – 17.00 uur,
in de oneven weken, kunnen zij in Gezondheidscentrum
Spoorlaan terecht. Op de donderdag van 10.00 – 12.00 uur,
in de even weken, kunnen zij terecht in de Bibliotheek. Voor
meer informatie: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/nieuwscheidingsspreekuur/
Focusgroep
Op 22 mei 2018 heeft er een focusgroep met inwoners van
Capelle plaats gevonden. Met acht ouders is er een gesprek
gevoerd over wat wél werkt als het om scheiding gaat. Het
was een open, enthousiast en prettig gesprek tussen ouders
onderling, waar veel bruikbare informatie uit is gekomen. In
de infographic (klik hier) kunt u lezen wat de aanbevelingen
zijn voor professionals en ouders!
Webpagina over scheiden
Wist u dat vrijdag 14 september de Dag van de Scheiding is?
Op deze dag wordt er vanuit het project aandacht gevraagd
voor de gevolgen van scheiding voor kinderen doordat een
webpagina beschikbaar is gesteld voor kinderen, jongeren,
ouders en professionals. Bekijk de webpagina via:
https://cjgcapelleaandenijssel.nl/wijgaanuitelkaar/

Actualiteiten en links
Ga het gesprek aan!
Veel professionals krijgen te
maken met scheidende ouders
en de bijkomende zorgen en
signalen, maar weten of durven
dit niet altijd bespreekbaar te maken. In het belang
van het kind is het belangrijk dat dit gesprek niet uit
de weg gegaan wordt. Het NJI heeft een website
waarop links, tips, handvatten e.d. staan die
bruikbaar zijn voor professionals om dit onderwerp
bespreekbaar te maken. Dit artikel is tevens gericht
op huiselijk geweld en kindermishandeling, maar is
breder inzetbaar.
https://www.nji.nl/nl/Aanpak/In-gesprek-met-kinden-ouders
Op onderstaande website vind je veel informatie over
scheiding. Ouders kunnen samen met hun kinderen hier
informatie bekijken en bespreken. Daarnaast kan er op de
verschillende leeftijden informatie voor kinderen gezocht
worden. Ook zijn er tips & tricks over de gevolgen van
scheiding voor het kind. https://www.ouders-uit-elkaar.nl/
KIES-groep
Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES) is een groep
voor kinderen van gescheiden ouders gericht op het
verwerken en begrijpen van de scheiding, herkenning
vinden bij leeftijdsgenoten en leren omgaan met de
nieuwe situatie. Middels creatieve opdrachten, spel en
gesprek komen thema’s rondom de echtscheiding aan
bod. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten
onder begeleiding van een KIES coach. Voorafgaand aan
de KIES-groep is er een informatieavond voor
ouders/verzorgers. Na afloop vind er een individueel
eindgesprek met ouders/verzorgers plaats. Aanmelden
kan via het aanmeldformulier op de website van het CJG,
via de balie van het CJG of telefonisch via 010 24 23 200.

Input gevraagd!
Zijn er trends, ontwikkelingen of onderwerpen vanuit uw
vakgroep, die van belang zijn voor dit onderwerp en die u
graag met ons wilt delen? Dan kunt u deze mailen naar
onderstaand e-mailadres: kindcentraal@cjgcapelle.nl

Verspreiden nieuwsbrief
Stuur deze nieuwsbrief door naar je collega’s! Mochten
zij deze ook willen ontvangen, dan kunnen zij een mail
sturen naar: kindcentraal@cjgcapelle.nl

Namens projectgroep Kind Centraal
kindcentraal@cjgcapelle.nl

