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HANDREIKING 
VOOR GEZINNEN

VOOR OUDERS, VRIJWILLIGERS, 
AMBTSDRAGERS EN PROFESSIONALS

OP TIJD SIGNALEREN EN REAGEREN
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Vooraf
Dit overzicht is voor alle Urker ouders, vrijwilligers, ambtsdragers en professionals. 
Eigenlijk voor iedereen die te maken heeft met het opgroeien van kinderen en jongeren 
tot 18 jaar. We staan voor de uitdaging om tijdig te signaleren als er iets misgaat of dreigt 
te gaan met onze kinderen en jongeren. Die rol hebben we allemaal en die rol is extreem 
belangrijk. 

Kwetsbaarheid 
Op Urk staan we om elkaar heen en helpen we elkaar. Dat doen we niet alleen. Als er 
hulp nodig is dan springen we in. In familieverband, via de kerk of school. Maar ook – 
als dat nodig is – met hulp van een professional. Want die hebben ervoor geleerd en zijn 
van goede wil. Hulp vragen voor jezelf of voor iemand die dat nodig heeft, dat vraagt om 
een stukje kwetsbaarheid. Niemand wil falen, en soms schamen we ons voor hoe het 
loopt. Laten we proberen die schaamte van ons af te gooien. We hebben een grote klus te 
klaren: het grootbrengen van onze kinderen in een turbulente wereld. 

Jouw sleutelrol
Vaak genoeg zien we voorbeelden dat het mis loopt. Laten we proberen om dat te voor-
komen! Onze kinderen zijn een waardevol geschenk. Hen willen we toerusten voor een 
mooie toekomst. Een toekomst in een wereld die bol staat van de gevaren. Daar zijn we 
ons van bewust. We lopen voor gevaar niet weg. We wapenen ons op alle manieren die 
we voorhanden hebben. Het IJslandse preventiemodel helpt daarbij als methode. Meer 
lees je daarover op de achterkant. Ouders, vrijwilligers, ambtsdragers en professionals 
spelen een sleutelrol. Wat zijn we dankbaar voor al die betrokken dorpsgenoten die hun 
ambt, taak en verantwoordelijkheid zo serieus nemen. Dit overzicht laat zien wat er op 
Urk te krijgen is aan ondersteuning en kennis. Van harte aanbevolen!
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Mama café en zingen met je kind
Op de 3e dinsdag van elke maand wordt 
er een Mama café gehouden van 10:00 tot 
11:30 uur bij het Leger des Heils Urk. Dit is 
een samenwerking van Caritas, Flevo-
Meer Bibliotheek, Zorggroep Oude en 
Nieuwe land en Verloskundigenpraktijk 
Madelief. Moeders kunnen met hun kin-
deren samen komen voor een kopje koffie 
of thee en er wordt een opvoedthema be-
sproken. Ook kunnen ouders verbinding 
met elkaar zoeken, met elkaar in gesprek 
gaan en zingen met hun kind.

Zingen is niet alleen goed voor de ont-
wikkeling van het kind, maar ook voor de 
band met je kind. De cursussen ‘Zingen 
met je kind’ van het Leger des Heils zijn 
bestemd voor kinderen in de leeftijd van 
0 tot 4 jaar en bestaan uit een aantal 
ochtenden waarin, na een uurtje 
zingen, bewegen op muziek en 
muziekinstrumenten bespelen 
er tijd is om als volwassenen 
te praten en (opvoedings-) er-
varingen uit te wisselen onder 
het genot van een kop koffie 
of thee. Ondertussen spelen de 
kinderen onder het toeziend 
oog van een oppas. 
‘Zingen met je kind’ is 
onderdeel van 
het mama 
café en 
is er 

Elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen 
Op Urk zijn er verschillende momenten waarop ouders informatie kunnen verkrijgen 
rondom verschillende opvoedthema’s en waar ze elkaar kunnen ontmoeten om in gesprek 
te gaan over alle aspecten van het ouderschap en opvoedthema’s. 

niet alleen voor ouders en hun kinderen, 
maar ook grootouders met hun kleinkin-
deren zijn van harte welkom.
Neem voor meer informatie contact op 
met het Leger des Heils Urk 
(zie pagina 18). 

Koffieochtenden op scholen
Op meerdere scholen op Urk worden er 
koffie-ochtenden voor ouders georgani-
seerd. Ouders kunnen hier binnenlopen 
en onder het genot van een kop koffie of 
thee in gesprek gaan met andere ouders. 
Ook worden er verschillende thema’s 
besproken zoals bijvoorbeeld het gebruik 
van sociale media of intimiteit/seksualiteit 
bij kinderen. Scholen merken dat ouders 
tegen veelal dezelfde vragen aanlopen en 

het prettig vinden dit met elkaar te 
bespreken.

Neem voor meer 
informatie contact op 

met de school van 
jouw kinderen.

Ouderavonden Stichting Waypoint Urk
Naast de gastlessen die Waypoint op 
scholen verzorgt rondom preventie van 
middelengebruik, zoals alcohol, roken, 
cannabis, energydrinks, social media, 
internet en gamen, bieden zij ook ouder-
avonden aan voor basisscholen waarbij 
zij ouders betrekken bij het preventie-
programma en voorlichting geven. Deze 
ouderavonden worden gegeven door 
een ervaringsdeskundige aan de hand 
van het ‘Programma ouderavond’ van 
het Trimbos Instituut. Tijdens de ou-
deravond wordt er uitleg gegeven over 
het programma en kunnen er (groeps)
gesprekken plaats vinden. De ouderavon-
den kunnen eventueel ook georganiseerd 
worden voor ouders van voortgezet 
onderwijs scholen. 
Neem voor meer informatie contact op 
met Waypoint Urk (zie pagina 19). 

Ouderavonden scholen
Op zowel PO- als VO-scholen worden er 
jaarlijks ouderavonden georganiseerd 
met relevante thema’s, waar ouders 

informatie kunnen verwerven en met 
elkaar in gesprek kunnen gaan. 
Neem voor meer informatie contact op 
met de school van jouw kinderen.

Netwerkgroep ‘Papa en mama weten 
alles!’ 
Ouders van pubers hebben elkaar veel 
te vertellen. Leuke dingen, zaken waar 
je je als ouders zorgen over kunt maken 
en opmerkelijke voorvallen. Het netwerk 
zorgt ervoor dat je niet het gevoel hebt 
dat je er alleen voor staat bij de opvoeding 
van jouw puber.
Tijdens de netwerkgroep van Centrum 
voor Jeugd en Gezin komen Urker 
ouders samen in groepen bestaande 
uit maximaal 12 personen. Tijdens de 
eerste bijeenkomst krijgt de groep een 
‘toolkit’. Deze toolkit bevat een tweetal 
boeken over de ontwikkeling en opvoe-
ding van pubers, een puberkwartet en de 
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Vragen rondom verslaving
Voor vragen rondom verslaving kun je 
terecht bij Stichting Waypoint Urk en 
Tactus Verslavingszorg. Voorbeelden van 
verslaving zijn gamen, roken, alcohol, 
drugs, seks, social media, enzovoorts. 

Bij Waypoint vergroot je je kennis over 
verslaving 
• Informatievoorziening voor ouders 

van middelbare scholen (eventueel ook 
ouderavonden) 

• Inloop uur of telefonisch contact voor 
alle vragen rondom verslaving 

• Drugstesten en een adviesgesprek 
voor ouders en kinderen 

• Voorlichtingsavonden bij kerken en 
verenigingen op Urk 

• Diverse workshops voor ouders en 
naasten met de thema’s: loslaten, 
inzicht in je rol als naaste en grenzen 
stellen

Neem voor meer informatie over het 
aanbod van Waypoint (zie pagina 19). 

Als er een verslaving is of schuld 
Tactus helpt met passende behandeling 
van verslaving (tot 23 jaar)
• Adviesgesprekken
• Coaching en begeleiding om van de 

verslaving af te komen 
• Doorverwijzing naar passende 

behandeling (kliniek)
Neem voor meer informatie over het 
aanbod van Tactus (zie pagina 19). 

Met Amethist Verslavingszorg de juiste 
behandeling (vanaf 23 jaar)
• Adviesgesprekken
• Coaching en begeleiding om van de 

verslaving af te komen 
• Doorverwijzing naar passende 

behandeling (kliniek)
Neem voor meer informatie over het 
aanbod van Amethist (zie pagina 15). 

Cursus ‘Help mijn kind kan niet zonder’ 
Tactus biedt de cursus ‘Help mijn kind 
kan niet zonder’ aan voor ouders en 
verzorgers met kinderen tussen de 12 en 
23 jaar die problematisch alcohol drinken 
of te veel drugs gebruiken, overmatig 
gamen of gokken. Je krijgt informatie 
over communicatie in het gezin en 
praktische adviezen om anders met je 
kind om te gaan.
Neem voor meer informatie contact op 
Tactus (zie pagina 19). 

tafelagenda. De tafelagenda biedt ou-
ders handvatten om een gestructureerd 
gesprek te voeren zonder dat hier uren 
voorbereidingstijd aan vooraf gaan. De 
verhalen, ervaringen en vragen van de 
ouders op het moment van samenkomen 
staan centraal.
Neem voor meer informatie contact op 
met het Centrum voor Jeugd en Gezin
(zie pagina 18). 

Koffieochtenden, themabijeenkomsten 
en informatieavonden
Vanuit onder andere Zorggroep Oude 
en Nieuwe Land, Caritas en FlevoMeer 
Bibliotheekworden er regelmatig koffie-
ochtenden, themabijeenkomsten en infor-
matieavonden georganiseerd voor ouders 
van kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Met 
bijvoorbeeld een van de volgende thema’s: 
ontwikkeling van de peuter, positief con-
tact maken met je kind, regels, grenzen 
en claimgedrag, autisme, weerbaarheid, 
waarden en normen, zindelijkheid, ob-
stipatie en peuterdiarree, slapen, eten en 
drinken en spraak-/taalontwikkeling.
Neem voor meer informatie contact op 
met het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(zie pagina 18). 

‘Vuurleven’ vanuit Gereformeerde Kerk 
Urk
Vuurleven is een opvoedcursus voor alle 
ouders over geloven en opvoeden. Het is 
een leuke en laagdrempelige manier om 
in een gezellige en open sfeer met andere 
ouders ervaringen uit te wisselen en je te 
bezinnen op de opvoeding met de nadruk 
op geloofsopvoeding.
Iedere avond heeft een ander thema en 
bij elk thema komt een andere specialist 
aan het woord. Ontmoeting, herkenning 
en inspiratie staan centraal. Vuurleven 
bestaat uit 7 thema-avonden. Tijdens deze 
avonden zal steeds een ander onderwerp 
met medewerking van professionals 
worden behandeld. De cursus wil ouders 
tools aanreiken om direct toe te kunnen 
passen in de praktijk.
Neem voor meer informatie contact op 
met de Gereformeerde Kerk Urk 
(zie pagina 18). 

Activiteiten in de kerken
Veel Urker kerken bieden cursussen, the-
mabijeenkomsten en koffieochtenden aan. 
Het helpt om als kerkgenoten ervaringen 
uit te wisselen en elkaar te helpen. 
Neem voor meer informatie contact op 
met jouw kerk.
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Hulp en steun bij financiële problemen 
Stichting Hulp en steun verzorgt 
preventie, voorlichting, budgetbeheer en 
schuldhulpverlening. Ze zijn er in eerste 
instantie voor informatie en advies. Dat 
kan ertoe bijdragen dat mensen zelf hun 
financiële problemen kunnen oplossen. 
Ook kan het bedoeld zijn om juist 
problemen te voorkomen. Dus ook als er 
nog geen financiële problemen zijn, kan 
er advies worden ingewonnen.
Neem voor meer informatie contact op 
met Stichting Hulp en Steun 
(zie pagina 19). 

Financieel kindpakket voor gezinnen 
met kleine portemonnee 
Als het betalen van zwemles, sport of een 
dagje uit teveel is, dan is er financiële 
hulp. Gemeente Urk biedt daarvoor het 
financieel kindpakket. 
Neem voor meer informatie contact op 
met Gemeente Urk (zie pagina 19). 

Alles over stoppen met roken 
Stivoro geeft een cursus die ouders 
handvatten biedt om met hun kind in 
gesprek te gaan over roken. Voor ouders 
van kinderen die al roken, maar ook zeker 
voor ouders van kinderen die niet roken! 
Ook is er advies voor zwangere vrouwen 
die roken, maar willen stoppen vanwege 
de zwangerschap. Ook bieden ze advies 
aan zwangere vrouwen die al gestopt 
zijn met roken of die nog helemaal geen 
plannen hebben om te stoppen met roken.
Neem voor meer informatie contact op 
met het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(zie pagina 18). 

Stoppen met roken met behulp van 
jouw huisarts 
Ook huisartsen helpen je verder met het 
stoppen met roken. 
Neem voor meer informatie contact op 
met jouw huisarts. 

Meer informatie via landelijke 
partijen? 

www.gameinfo.nl

www.opvoeden.nl

www.trimbos.nl

www.nix18.nl

Pret met Letters
Tijdens ‘Pret met Letters’ kunnen ouders 
samen met hun kind letters ontdekken 
en ervaren hoe leuk voorlezen is. Tevens 
beantwoorden bibliotheekmedewerkers 
vragen, bijvoorbeeld ‘welke boeken kies 
je?’ en ‘wat kan ik doen om mijn kind het 
plezier van lezen te laten ontdekken?’. Pret 
met Letters is maandelijks voor kinderen 
en ouders in groep 1-2-3 en voor groep 
3-4-5. Tevens biedt de bibliotheek het 
uitlenen van Pret met Letters tassen aan 
voor thuisgebruik.
Neem voor meer informatie contact op met 
de  FlevoMeer Bibliotheek (zie pagina 18). 

Boekstart: 
versterk de band met je baby
Samen een boekje lezen – plaatjes aanwij-
zen en verhaaltjes vertellen – versterkt de 
band met je baby. En kinderen die als baby 
al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. 
Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen 
met voorlezen. Vanuit deze gedachte is 
BoekStart ontstaan: een programma dat 
kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders 
van boeken laat genieten. Je krijgt het 
BoekStartkoffertje cadeau met daarin 
twee babyboekjes, een boekenlegger en 
een folder over voorlezen.
Neem voor meer informatie contact op 
met de Bibliotheek (zie pagina 18). 

Boekenbas: 
voor kinderen van 0 tot 3 jaar  
Boekenbas is een programma voor alle 
1e kinderen in een gezin voor de leeftijd 
0-3 jaar. Voor sommige gezinnen is er 
de mogelijkheid om met meerdere kin-
deren mee te doen met Boekenbas. De 
doelstelling luidt: Boekenbas bevordert 
voorleesplezier en de interactie tussen 

Als er een uitdaging is met taal; 
luisteren en begrijpen

ouder en kind, verbetert de materiele 
leesomgeving en daagt ouders uit zo 
vroeg mogelijk met voorlezen te begin-
nen om de taalontwikkeling van het kind 
te stimuleren.
Het eerste kind uit een gezin neemt 
vanaf de leeftijd van ongeveer 4 maan-
den deel aan het project en het gezin 
wordt met regelmaat bezocht door een 
boekenbasmoeder. Het gezin ontvangt 
gedurende het project materialen en 
tips die passen bij de ontwikkeling 
van het kind. Het project heeft zo’n 20 
boekenbasmoeders. Boekenbas is een 
samenwerking van Zorggroep Oude 
en Nieuwe Land, Kindcentrum Urk en 
FlevoMeer Bibliotheek. Uit inventarisatie 
van de evaluatieformulieren blijkt dat er 
meer (voor)gelezen wordt in de gezin-
nen en dat de deelnemers zeer tevreden 
zijn over dit project.
Tussen het 2e en 3e levensjaar van het 
kind worden normaliter in het voor- en 
najaar groepsbijeenkomsten georgani-
seerd in samenwerking met de peu-
terspeelzaal en kinderdagverblijf om 
de ouders en de kinderen betrokken te 
houden bij het project. De ouders maken 
dan kennis met de peuterspeelzaal en 
worden laagdrempelig binnengeleid 
door hun vertrouwde Boekenbasmoeder
Neem voor meer informatie contact op 
met de Bibliotheek (zie pagina 18). 

‘Boekenpret’ voor ouders en kinderen
Boekenpret is een erkend VVE-program-
ma. Onder andere de peuterspeelzaal of 
en kinderdagverblijf Ut Bottertjen, samen 



 1110

ondergebracht in het Kindcentrum Urk 
en Thuizz, nemen actief deel aan het 
Boekenpret programma. Alle groepen 
van de peuterspeelzaal en kinderdag-
verblijf doen tenminste één keer per jaar 
mee met het onderdeel Prentenboek van 
het voorleesproject. Hierin wordt met 
ouders samengewerkt. De VVE-kinderen 
uit de VVE-combi-groepen en kinderen 
uit het kinderdagverblijf en hun ouders 
doen mee aan de tweewekelijkse pren-
tenboeken uitleen. Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen staat ieder jaar een pren-
tenboek centraal en wordt er een vertel-
voorstelling gehouden voor alle peuters 
en hun ouders.
Neem voor meer informatie contact 
op met de peuterspeelzaal of uw 
kinderdagverblijf (zie pagina 19).

‘Opstapje’, een programma vanuit de 
reformatorische scholen
Opstapje is een gezinsgericht programma 
vanuit de reformatorische scholen voor 
moeders en hun driejarige kinderen. De 
doelstelling van het programma is ouders 
een betere aansluiting op de basisschool 
te bieden, met extra aandacht voor taal. 
In tien bijeenkomsten gaan de moeders 
aan de slag met de vijf vuistregels ‘Kijk 
en luister naar je kind’, ‘Volg je kind’, 
‘Praat met je kind’, ‘Moedig je kind aan’ en 
‘Bied je kind structuur’. Ook leren ze 
dagelijkse situaties in de 
eigen omgeving te 

gebruiken om de interactie met het kind 
te bevorderen.
Neem voor meer informatie contact op 
met de (reformatorische) school van 
jouw kind. 

Met de training ‘Jij en je kind’ ben je 
nog meer betrokken 
De training richt zich op het creëren van 
aandacht voor een talige thuisomgeving 
en het creëren van een kwalitatief hoog-
waardig (taal)aanbod in de schoolomge-
ving. Gemeente Urk heeft Huis voor Taal 
gevraagd een gericht plan van aanpak te 
schrijven voor kinderen en hun ouders, 
waardoor hun taalvaardigheid en hun 
ontwikkelingskansen toenemen en 
ouderbetrokkenheid een vanzelfspre-
kendheid wordt. De training ‘Jij en je 
kind’ helpt de betrokkenheid van ouders 
vergroten bij de ontwikkeling van hun 
kind. Zij leren over de (taal)ontwikkeling 
van hun kind, over activiteiten op school 
en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Door 
‘Jij en je Kind’ worden ouders indirect zelf 
ook (taal)vaardiger. Zij kunnen hun kind 
daardoor beter helpen. 
Neem voor meer informatie contact op 
met de Bibliotheek (zie pagina 18). 

Loketten voor opvoedkundige vragen
Voor opvoedkundige vragen kunnen 
ouders terecht bij:
• Centrum Jeugd en Gezin Urk. Zij zijn 

telefonisch en via de mail bereikbaar 
voor vragen en op hun website is ook 
veel informatie te vinden. 

• Jeugdgezondheidszorg Urk (GGD 
Flevoland). Via de preventieve gezond-
heidsonderzoeken (PGO) zijn jeugd-
verpleegkundigen beschikbaar voor 
vragen rondom opvoeding. 

Neem voor meer informatie contact op 
met Centrum voor Jeugd en Gezin Urk of 
Jeugdgezondheidszorg Urk 
(zie pagina 18). 

Voorlichtingsavonden ‘Zwanger op Urk’
Vanuit Zwanger op Urk worden er voor-
lichtingsavonden aangeboden. Normaal 
gesproken worden die in het Dok ge-
houden maar vanwege COVID-19 op dit 
moment digitaal. Het aanbod bestaat uit: 
‘bekken en bekkenbodem’ gegeven door 
bekkenfysiotherapeute Margrethe Wester 
met tips en adviezen om het bekken ge-
zond te houden tijdens en na de zwanger-
schap, ‘voeding voor je baby’ over borst- 
en flesvoeding, ‘de bevalling’ gegeven 
door een verloskundige met info over (de 
aanloop naar) de bevalling, ‘kersverse 
ouder- en babyzaken’ door een jeugdver-
pleegkundige over nieuw ouderschap, 
vaccinaties en kinder-EHBO. 
Neem voor meer informatie contact op 
met Zwanger op Urk (zie pagina 18).

Zwangerschap, ouderschap en opvoeding 
(ontwikkeling van baby tot puber)

Vinger aan de pols, samen met het 
consultatiebureau
Op het consultatiebureau van Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land geven de jeugdver-
pleegkundige en jeugdarts advies en in-
formatie over het verzorgen en opvoeden 
van uw kind(eren). Tijdens de momenten 
dat u op het consultatiebureau komt, 
wordt de groei, gezondheid en ontwik-
keling van uw kind(eren) gevolgd volgens 
landelijke richtlijnen.
Neem voor meer informatie contact op 
met Zorggroep Oude en Nieuwe land 
(zie pagina 18).

Ga naar de pufclub, tegenwoordig 
‘Centering Pregnancy’
Zwanger op Urk biedt het programma 
‘Centering Pregnancy’ aan voor moeders 
die 15 weken zwanger zijn. Centering 
Pregnancy combineert alle informatie, 
vragen en medische controles over je 
zwangerschap en bevalling. Ook is er 
ruimte om al je vragen te stellen en er-
varingen te delen met vrouwen die rond 
dezelfde periode zijn uitgerekend.
Het programma biedt voorlichtingen aan 
rondom thema’s als bekken & bekkenbo-
dem, voeding voor je baby en de bevalling. 
Daarnaast horen er ook ‘Fit Zwanger’ 
sportlessen bij het programma. 
Na afloop van het programma houden 
(aanstaande) moeders vaak contact met 
elkaar om ervaringen te delen. Zo heeft 
het programma een blijvende impact. 
Neem voor meer informatie contact op 
met Zwanger op Urk (zie pagina 18).
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Spullen voor moeders met een kleine 
portemonnee 
Door wijzigingen in het basispakket van 
de zorgverzekeraars is o.a. het kraam-
pakket komen te vervallen. Helaas is het 
niet voor iedere nieuwe, aanstaande 
moeder mogelijk om zelf deze spullen aan 
te schaffen. Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land in de Noordoostpolder en Urk on-
dersteunt deze moeders door babyspullen 
in te zamelen. Zodat het ook voor hen 
mogelijk is uit te kijken naar de komst van 
hun kindje zonder daar zorgen over te 
hebben.
Neem voor meer informatie contact op 
met Zorggroep Oude en Nieuwe land 
(zie pagina 18).

Praktische cursus: Opvoeden & Zo 
Opvoeden & zo is een praktische cursus 
gericht op de alledaagse situaties waar 
ouders met opvoeden tegenaan kunnen 
lopen. Het is een cursus van 6 bijeen-

komsten voor ouders van kinderen in de 
basisschoolleeftijd (4-12 jaar) en ouders 
leren er vaardigheden die kunnen helpen 
om het opvoeden makkelijker te maken.
Neem voor meer informatie contact op 
met Zorggroep Oude en Nieuwe land of 
de GGD  (zie pagina 18).

Extra ondersteuning en advies met 
‘Stevig Ouderschap’
Een kind krijgen en grootbrengen gaat 
niet altijd gemakkelijk. Iedere ouder 
heeft het beste voor met zijn kind, maar 
voor sommige ouders is het ouderschap 
zwaarder dan voor anderen. Er zijn 
verschillende situaties waarbij steun goed 
van pas komt. Speciaal opgeleide jeugd-
verpleegkundigen zijn verbonden aan 
het programma Stevig Ouderschap om 
ouders en kinderen extra ondersteuning 
en advies te geven als het ouderschap 
niet vanzelf gaat. 

Neem voor meer informatie contact op 
met Zorggroep Oude en Nieuwe land 
(zie pagina 18).

Vier bijeenkomsten: ‘Peuter in zicht’
In vier bijeenkomsten spreekt de groep 
over onder andere steunen, stimuleren 
en sturen. Ook eten, slapen, zindelijkheid 
en omgaan met driftbuien komen aan de 
orde. Er wordt achtergrondinformatie 
gegeven over het gedrag van de peuter en 
er wordt vooral het gesprek aangegaan 
met ouders. De sfeer is open en luchtig 
en er worden veel herkenbare situaties 
besproken.
Neem voor meer informatie contact op 
met Zorggroep Oude en Nieuwe land 
(zie pagina 18).

Twee bijeenkomsten: ‘Samen Zwanger’
Aanstaande ouders kunnen gedurende 
twee bijeenkomsten informatie uitwis-
selen onder begeleiding van een wijk-
verpleegkundige, kraamverzorgende en 
verloskundige of huisarts. Tijdens deze 
korte informatieve cursus, die bestemd 
is voor zowel de aanstaande moeder als 
haar partner, komen onder andere de vol-
gende onderwerpen aan de orde: voorbe-
reiding op borstvoeding, de bevalling, 
babyspullen en babyvoeding.
Neem voor meer informatie 
contact op  met Zorggroep 
Oude en Nieuwe land 
(zie pagina 18).

Cursus ‘Eerste hulp bij 
kinderongevallen’
Kinderen onderzoeken de wereld om zich 
heen en zien daarbij nog geen gevaren. 
Natuurlijk is het van belang een ongeval 
zoveel mogelijk te voorkomen. Dat zal 
echter nooit volledig lukken: een ongeluk 
zit immers in een klein hoekje. Daarom 
biedt Zorggroep Oude en Nieuwe Land de 
cursus ‘Eerste hulp bij kinderongevallen’ 
aan, waarin je leert wat jij als ouder of 
verzorger kunt doen wanneer een kind 
toch iets overkomt. Tijdens deze cur-
sus krijg je uitgebreide informatie over 
onderwerpen als reanimatie, vergiftiging, 
verbranding, verwonding, verdrinking, 
verstikking en letsel.
Neem voor meer informatie contact op 
met Zorggroep Oude en Nieuwe land 
(zie pagina 18).
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Pubercursus voor ouders van 
pittige pubers
Deze opvoedschool wordt twee keer per 
jaar gegeven. De cursus omvat vier bij-
eenkomsten en kan verlengd worden met 
nog drie bijeenkomsten indien men bij de 
eerste vier keer aanwezig is geweest.   
De pré-pubertijd begint al bij negen jaar. 
Bij deelname van twaalf ouders wordt na 
het educatieve deel de groep in twee-
en gesplitst. De educatie gaat over het 
puberbrein, het denken en de lichame-
lijke veranderingen, seksualiteit, social 
media, regels en grenzen, communica-
tie en geweldloos gezag. In het tweede 
deel bespreken de ouders hun vragen 
en opvoedsituaties met elkaar. Er is een 
crèche aanwezig. De ouders verlaten de 
bijeenkomst met een lach op het gezicht 
en praktische handvaten die ze direct toe 
kunnen missen. 
Neem voor meer informatie contact op 
met Zorggroep Oude en Nieuwe land 
(zie pagina 18).

Cursus ‘Stop met aardig zijn, wees echt’
Dit is een sociale vaardigheidstraining 
voor een groep van ouders (en singles), 
van maximaal zes personen en wordt 
twee keer per jaar gegeven. In vier bij-
eenkomsten leren ouders en singles hun 
gevoelens te benoemen naar hun partner, 
vrienden of hun kinderen. De deelnemers 
leren hun eigen behoeften kennen en te 
vragen naar de behoeften van de ander. 
In een persoonlijk gesprek krijgt omgaan 
met boosheid en nee zeggen aandacht. 
Hoe houden we relaties geweldloos? 
Participanten gaan aan de slag met wat 
ze willen veranderen waardoor meer te-
vredenheid over eigen gedrag en relaties 
waardevoller worden.
Neem voor meer informatie contact op 
met Zorggroep Oude en Nieuwe land 
(zie pagina 18).

Zwemmen tijdens de zwangerschap en 
zwemmen met baby of peuter 
Bewegen in water is dé manier om veilig 
in conditie te blijven tijdens de gehele 
zwangerschap. Bovendien heeft bewegen 
een verzachtend en ontspannend effect 
op de lichamelijke ongemakken. Deskun-
dige begeleiding zorgt voor een gevari-
eerd oefenprogramma.

Het baby- en peuterzwemmen, ook wel 
zwemmen voor ouder en kind genoemd, 
is een leuke activiteit die zich richt op het 
watervrij maken van het kind, op vormen 
van overleven na een val in het water 
en op de eerste beginselen van het leren 
zwemmen. Het water heeft een positieve 
invloed op de ontwikkeling van je kind, 
zoals bevordering van de motoriek, de 
coördinatie en oefening van de ademha-
ling. En minstens zo belangrijk: je kind 
leert zichzelf redden in het water. Een 
veilig gevoel.
Neem voor meer informatie contact op 
met Zwembad ’t Bun (zie pagina 19).

Tikkie Takkie Peutervoetbal, voor 
kindjes die worden geboren met een 
voetbal aan hun voetjes
Voor ouders die met hun peuter willen 
voetballen is er elke zaterdagochtend 
Tikkie Takkie Peutervoetbal in sporthal 
De Noord. Tikkie Takkie is voor kinderen 
van twee tot en met vijf jaar. 
Neem voor meer informatie contact op 
via tikkietakkieurk@gmail.com

Muzikale ontwikkeling voor dreumes 
en peuters 
Eut de kunst biedt dreumes en peu-
termuziek aan. Een kennismaking met 
muziek voor jonge kinderen met hun 
ouders, grootouders of verzorgers. 
Ritme, beweging en melodie staan cen-
traal, maar vooral muzikale beleving en 
swingende liedjes. 
Neem voor meer informatie contact op 
met Eut de Kunst Urk (zie pagina 18)
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KOPP groep (Kinderen van Ouders 
met Psychiatrische Problematiek)
Een doe-praatgroep voor kinderen 
tussen de 8 en 12 jaar die opgroeien in 
een gezin met tenminste één ouder met 
psychische en/of verslavingsproblema-
tiek. Het doel van de doe-praatgroep is 
het verkleinen van het risico op het ont-
wikkelen van psychische problemen bij 
de kinderen. De doe-praatgroep bestaat 
uit 8 bijeenkomsten en 2 ouderbijeen-
komsten.  
Voor meer informatie of opgeven voor 
deze training neem dan contact op met 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

stand (motorisch en/of verstandelijk) en/
of gedragsproblemen zo jong mogelijk 
geholpen worden. Zo kunnen de ontwik-
kelingsmogelijkheden van het kind opti-
maal worden benut en wordt zo mogelijk 
voorkomen dat er onnodige achterstand 
ontstaat. Medewerkers van verschillen-
de organisaties werken op basis van de 
vraag van ouder(s)/verzorger(s) samen 
om de verschillende vormen van hulp zo 
goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Neem voor meer informatie contact op 
met Zorggroep Oude en Nieuwe Land 
(zie pagina 18).

Sociale vaardigheidstraining 
Training die zich richt op het versterken 
van sociale vaardigheden, leren opkomen 
voor jezelf, omgaan met anderen, samen-
werken, vrienden maken en houden, en 
het omgaan met pesten/plagen.
Voor meer informatie of opgeven voor 
deze training neem dan contact op met 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Training gericht op sociale 
weerbaarheid en emotie regulatie
Training gericht op sociale weerbaar-
heid en emotie regulatie
Training die zicht richt op het vergroten 
van de emotieregulatie vaardigheden, 
sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, 
vrienden maken en houden, opkomen 
voor jezelf, en het omgaan met pesten/
plagen.
Voor meer informatie of opgeven voor 
deze training neem dan contact op met 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Een moat voor het hele gezin
‘Moat in ’t gezin’ van Caritas brengt ma-
tjes (moas) in contact met gezinnen die 
door bijvoorbeeld psychische of sociale 
problemen tijdelijk in een isolement zijn 
gekomen. Meedoen op eigen kracht is 
lastig, er is sprake van kwetsbaarheid 
door bijvoorbeeld een kind/ouder met 
een beperking, er zijn opvoedingsvragen 
of behoefte aan een luisterend oor. Een 
moat bezoekt eens per week/in de twee 
weken het gezin, gaat met iemand op stap 
te gaan of gaat gewoon even op de koffie 
voor een praatje.
Neem voor meer informatie contact op 
met Caritas (zie pagina 18).

Als je al jong mantelzorg verleent 
Veel kinderen en jongeren maken het 
mee: bij hen thuis is iemand langdurig 
ziek. Bijvoorbeeld vanwege een lichame-
lijke of psychische ziekte, een beperking 
of een ernstige verslaving. Het kan om je 
vader of moeder gaan, je broer of zus of 
een ander familielid zoals een inwonende 
opa of oma. Bij zeker 1 op de 10 jongeren 
is dit het geval. Zij helpen thuis vaak 
mee om de boel draaiende te houden en 
dat gaat niet altijd zonder (kop)zorgen. 
Om deze groep te laten zien dat er meer 
kinderen zijn die thuis opgroeien met 
iemand die zorg nodig heeft, organiseert 
Caritas Urk een aantal keren per jaar 
activiteiten voor deze jongeren. Ouders 
kunnen hun kinderen ook op deze moge-
lijkheid wijzen. 
Neem voor meer informatie contact op 
met Caritas (zie pagina 18).

Hulp als een kind ontwikkelachterstand 
of gedragsproblemen heeft 
Het is belangrijk dat kinderen met het 
vermoeden van een ontwikkelingsachter-

Als je voor psychische of sociale uitdagingen staat

Als er huiselijk geweld is
Stop Huiselijk Geweld is er voor inwoners 
van de gemeenten Noordoostpolder en 
Urk en is onderdeel van Zorggroep Oude 
en Nieuwe Land. Stop Huiselijk Geweld.nu 
is er voor iedereen die in een thuissituatie 
een vermoeden of te maken heeft met 
huiselijk geweld en/of kindermishande-
ling.  Stop Huiselijk Geweld.nu biedt ook 
ondersteuning door middel van gesprek-
ken, dit kan individueel, met de partner/
gezin of in een groep. Het kan zijn dat er 
meer nodig is, dan kijken we welke hulp 
er is en wat het beste bij de situatie past.
Neem voor meer informatie contact op 
via ww.stophuiselijkgeweld.nu
(zie pagina 17).
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Centrum voor Jeugd en Gezin Urk
Het Dok, Vlechttuinen 1H
8322 AB Urk
0527 636 637
www.cjg-urk.nl

Leger des Heils Urk
Wijk 2-6
8321 ET Urk
0527 681 893
www.legerdesheils.nl

Zorggroep Oude Nieuwe Land
Het Dok, Vlechttuinen 1B
8322 BA Urk
0527 636 630
info@zorggroep-onl.nl
ww.zorggroep-onl.nl

GGD Urk
Het Dok, Vlechttuinen 1 
8322 BA Urk
088 002 99 20 (JGZ)
www.ggdflevoland.nl

Caritas Urk
Singel 9A 
8321 GT Urk
0527 683 346
info@caritasurk.nl

Zwanger op Urk
Het Dok Vlechttuinen 1B
8322 BA, Urk
06 102 247 73
info@zwangeropurk.nl

FlevoMeer Bibliotheek
Singel 9
8321 GT Urk
088 008 07 70
urk@flevomeerbibliotheek.nl

Gereformeerde Kerk Urk
Lange Dam 52
8321 XS Urk
0527 850 971
www.gku-pkn.nl

Eut de Kunst Urk
Slenk 1, 8321 LD Urk
06 539 748 26
urk@cultuurbedrijfnop.nl

Zwembad ‘t Bun
Staartweg 30
8321 NB Urk
0527 682 488
info@zwembadurk.nl 

Tactus Verslavingszorg
Randstad 22183
1316 BM Almere
088 382 28 87
bureaudienstflevoland@tactus.nl

Stichting Hulp en Steun
Postbus 22
8320 AA Urk
0527 687 383
info@hulpensteun.nl

Waypoint Urk
Vliestroom 9
8321 EG Urk
0527 687 690
info@waypoint-urk.nl.

Stivoro
Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
070 312 04 00
www.stivoro.nl

Amethist Verslavingszorg
Randstad 22183
1316 BM Almere
036 547 61 00
info@amethistverslavingszorg.nl

Gemeente Urk
Singel 9
8321 GT Urk
0527 - 68 98 68
gemeente@urk.nl

Stichting Peuterspeelzaal Urk
Slenk 1A
8321 LD URK
tel: 0527  690 712
email: info@psz-urk.nl

www.stophuiselijkgeweld.nu 
Het Dok, Vlechttuinen 1B
8322 BA Urk
088 966 52 32
info@stophuiselijkgeweld.nu

Gereformeerde
Kerk Urk
S a m e n  i n  d e  n a a m  v a n  J e z u s

Gereformeerde
Kerk Urk
H i j  i s  o n z e  v r e d e

Gereformeerde
Kerk Urk
H i j  i s  o n z e  v r e d e

‘tBun ZWEM- EN
RECREATIEBAD

Stichting Peuterspeelzaal Urk

Czech Symphony Orchestra



Deze handreiking voor gezinnen is een initiatief van Durf! Het is 
een handig overzicht voor ouders, vrijwilligers, kerkenwerkers en 
professionals. Samen staan we om onze kinderen en jongeren heen. 
We proberen tijdig te signaleren en te reageren. En daarin heeft 
iedereen een taak en een rol. Naast deze handreiking doen we nog veel 
meer. Er verschijnt een sport & cultuurboek. En er worden workshops 
voor ouders georganiseerd. Ook verschijnt er weer een nieuw 
themamagazine over opvoeden met verhalen voor en door Urkers.www.urkdurft.nl

IJsland en Durf!
Durf! zet zich in om de jongeren op Urk te laten opgroeien in een gezonde omgeving met 
een positief zelfbeeld en ongeremde ontwikkeling. Dit doen we door gebruik te maken 
van het IJslands preventiemodel. Onze speerpunten daarin zijn: de betrokkenheid van 
ouders vergroten, professioneel en laagdrempelig vrijetijdsaanbod creëren, preventie 
en handhaving van regels. Deze brochure biedt ouders, vrijwilligers, ambtsdragers en 
professionals een overzicht van aanwezige instanties en (hulp)organisaties op Urk.
 
Op de hoogte blijven van de activiteiten van Durf!? Kijk op www.urkdurft.nl, volg ons op 
social media of schrijf in voor de nieuwsbrief (voor ouders en partners).
 
Zonder partners bereiken we ons doel niet. Daarom werkt gemeente Urk samen met 
de partijen in dit overzicht, culturele instellingen, kerken, (sport)verenigingen en 
onderwijsinstellingen.


