WEERBAARHEIDSTRAININGEN NOORD- en MIDDEN-LIMBURG versie april 2017
Aanbod gericht op weerbaarheid, sociale vaardigheden, depressiepreventie en faalangstreductie
voor kinderen, jongeren en jong volwassenen met ‘normale’ begaafdheid.
pdf-bestand op website GGD Limburg-Noord, weerbaarheidsaanbod: https://www.ggdlimburgnoord.nl/folders-ggd

Instelling

Locatie

Naam training

Doel

Leeftijd
5-8

Aanbieders NoordLimburg

Beesel, Bergen,
Gennep, Horst aan
de Maas, Peel en
Maas, Venlo en
Venray

Wel.kom
Boulevard Hazenkamp
Albert Verweystraat 6
5921 AZ Blerick
077 326 66 66
supportvenlo@welkom.nu
www.welkom.nu

Venlo

Opkomen voor
jezelf (g)een
kunst

Sociale
vaardigheid

Synthese
Postbus 5033
5800 GA Venray
0478 517300
Info@synthese.nl
www.synthese.nl

Venray
Horst

Tim en Flapoor

Sociale
vaardigheid

GGD
Met GGZ
Synthese
Vincent van Gogh
CJG Midden-Limburg

Venlo
Venray
Roermond
Weert

9-12

Individueel
of groep

12-16/
18

Planning

Link naar de website

19-23

Bevraag u gemeente en aanbieder aangaande
vergoeding: Trainingen als zijnde preventie
worden niet standaard vergoed door
gemeenten.

Opkomen voor
jezelf (g)een
kunst 9-10
jaar/sociale
vaardigheidstraining 11-12
jaar
Weerbaarheid
voor jongeren
SOFA training
12-16 jaar
Durven doen

Sociale
vaardigheid

Plezier op
school

Weerbaarheid

x

x

x

x

x

x

groep

Start bij minimaal 8
kinderen

http://www.welkom.nu/venlo/beesel/doorverwijzing
en/sociale-vaardigheidstraining/

groep

Start bij minimaal 3
kinderen
Aanmelden via
formulier. Sturen naar
groepswerkhorst@sy
nthese.nl of
groepswerkvenray@s
ynthese.nl

https://www.synthese.nl/themas/gezin-enopvoeden/info/ en klikken op groepswerk. Daar is
het aanmeldformulier te vinden.

Laatste week
zomervakantie

https://www.ggdlimburgnoord.nl/jeugdgezondheid
szorg/cursusoverzicht

groep

Weerbaarheid

x

groep

Sociale
vaardigheid
Sociale
vaardigheid
AHDH/autisme

x

groep

x

groep

x

x
(a.s. brugklassers)

.
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Instelling

Rubicon Jeugdzorg
Toegang:
0475-588400
toegang@rubiconjeugdzorg.nl
Stichting Vorkmeer
Ruijsstraat 20
5981 CM Panningen
077-3077350
veerkracht@vorkmeer.nl
http://www.vorkmeer.nl

Locatie

Naam training

Doel

Noord- en midden- Weerbaarheids- sociaalLimburg (Horn en
training
emotionele
Blerick) en in
ontwikkeling
onderling overleg.
Zo dicht mogelijk bij
de cliënt
Panningen of indien Spelgroep
Sociale
gewenst op locatie
'Eigen kracht’
vaardigheid/
(vanaf groep 3) weerbaarheid/
assertiviteit

Leeftijd
5-8

9-12

x
vanaf 7
jaar

x

Venray

Regio NoordLimburg,
huisbezoeken zijn
mogelijk

12-16/
18
x

Planning

Link naar de website

19-23
x

x

Training ‘Kind in Sociale
eigen kracht’
vaardigheid/
(basisschool)
weerbaarheid/
assertiviteit

Vincent van Gogh
Informatiepunt
0478-527066
informatiepunt@vvgi.nl
www.vvgi.nl

Individueel
of groep

x

Groep of
individueel

Volgens planning zie
site Rubicon. Min. 6
deelnemers. Max. 8
deelnemers

http://www.rubicon-jeugdzorg.nl/opvoeders/hulpbij-opvoedproblemen/weerbaarheidstraining

Groep en
mogelijkheden voor
individueel

Vanaf 6 kinderen
starten.
Gemiddeld 2-3 keer
per jaar.

http://www.vorkmeer.nl/index.php?menuid=434

Groep en
mogelijkheden voor
individueel

Vanaf 6 kinderen.
Gemiddeld 2-3 keer
per jaar.

http://www.vorkmeer.nl/index.php?menuid=434

Groep en
mogelijkheden voor
individueel

Vanaf 6 kinderen.
Gemiddeld 2-3 keer
per jaar.

http://www.vorkmeer.nl/index.php?menuid=434

Groep en
mogelijkheden voor
individueel

Vanaf 6 kinderen.
Gemiddeld 2-3 keer
per jaar

http://www.vorkmeer.nl/index.php?menuid=434

Training
‘Jongere in
eigen kracht’
(voortgezet
onderwijs)
Training
‘Weerbaarheid
en Assertiviteit’
16-23 jarigen
(beroepsonderw
ijs)
Met lef

Sociale
vaardigheid/
weerbaarheid/
assertiviteit

x

Sociale
vaardigheid/
weerbaarheid/
assertiveit

x

Weerbaarheid

x
Vanaf
16 jaar

x

groep

3 x p.j start bij
voldoende deelname

http://www.vvgi.nl/ggz/pid-573-taalkeuze1/Vincent+van+Gogh+voor+geestelijke+gezondhe
idszorg/Kinderen+en+Jongeren///Cursus+Met+Lef
+16+-+23+jaar.html?opt=1

Informatie en
adviesgesprekken

kortstondige
individuele
begeleiding
bieden bij licht
psychische
klachten d.m.v.
enkele preventieop-maatgesprekken met
kind en/of ouders

x

x

Individueel

Op aanvraag

http://www.vvgi.nl/ggz/pid-568-taalkeuze1/Vincent+van+Gogh+voor+geestelijke+gezondhe
idszorg/Kinderen+en+Jongeren///Informatie+en+adviesgesprekken.html?opt=1

x

x

x
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Instelling

Mutsaersstichting
Postweg 88
5915 HB Venlo
T 077 - 32 17 677
info@mutsaersstichting.nl
www.mutsaersstichting.nl
BOEI-Limburg
077-3523883
06-38411195
info@boei-limburg.nl
www.boei-limburg.nl

Talenti a Casa
Deken van Oppensingel
61a
5911 AB Venlo
077-3542345
info@talentiacasa.nl
www.talentiacasa.nl

Locatie

Naam training

Doel

Leeftijd
5-8

9-12

x

x

Individueel
of groep

12-16/
18
x

Sociale
vaardigheids
training

Venlo
Horst
Venray

Tim en Flapoor

Sociale
vaardigheid

x

Individueel
en groep

Kiezel en
druppel

Weerbaarheid

x

groep

Sociale
vaardigheid

Sociale
vaardigheid

x

groep

Rots en water

Weerbaarheid

x

individueel
en groep

Vriendenprogramma

Angst en
depressiereductie

x

Je bibbers de
baas

Faalangst

x

Denken+durven Angststoornissen
=doen

x

Sova en
Weerbaarheid
zelfvertrouwen ADHDers
ADHD
Brugklas bikkels Weerbaarheid

x

Individueel Op aanvraag via
www.mutsaersstichting.nl
en groepen instroomcoördinatoren
077-3217570
instroom@mutsaersst
ichting.nl

individueel
en groep

individueel

groep

x
(a.s. brugklassers)

individueel
en groep

Pak aan

Depressiereductie

x

groep

G –training

Gedachte en
gedrag
beïnvloeding
Weerbaarheid

x

individueel

Brugklas
Bikkels

x
(a.s. brugklassers)

Groepen starten bij
minimaal 4 kinderen

groep

x

Link naar de website

19-23

Noord- en middenLimburg

x

Planning

groep

Kleine groepen,
mogelijke
data tijdens
vrijblijvend
intakegesprek

http://boei-limburg.nl/index.php/11-diensten/169tim-en-flapoor

http://boeilimburg.nl/diensten/trainingscentrum/weerbaarhei
d-sova/89-kiezel-en-druppel
http://boeilimburg.nl/diensten/trainingscentrum/weerbaarhei
d-sova/85-sociale-vaardigheidstraining-voorkinderen-2
http://boeilimburg.nl/diensten/trainingscentrum/weerbaarhei
d-sova/88-rots-en-water-weerbaarheidstraining
http://boeilimburg.nl/diensten/trainingscentrum/depressieangst/188-vriendenprogramma
http://boeilimburg.nl/diensten/trainingscentrum/depressieangst/92-faalangsttraining-je-bibbers-de-baas
http://boeilimburg.nl/diensten/trainingscentrum/depressieangst/186-denken-durven-doen
http://boeilimburg.nl/diensten/trainingscentrum/weerbaarhei
d-sova/185-sova-en-zelfvetrouwen-adhdhttp://boeilimburg.nl/diensten/trainingscentrum/weerbaarhei
d-sova/91-de-overstap-van-groep-8-naar-debrugklas
http://boeilimburg.nl/diensten/trainingscentrum/depressieangst/190-pak-aan
http://boeilimburg.nl/diensten/trainingscentrum/depressieangst/189-g-training
http://www.talentiacasa.nl/groepstrainingen.html
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Instelling

Locatie

Naam training

Doel

Leeftijd
5-8

Praktijk Prisma
Sylvia Fleurkens-Rongen
Horreweg 2
5871 CG Broekhuizenvorst
06- 114 74 365
info@praktijkprisma.nl
www.praktijkprisma.nl

Broekhuizenvorst

Psychosociale
therapie,
hypnotherapie
en systeemtherapie

Sociale
vaardigheden en
weerbaarheid

Effezo Zorg op maat
Bergweg 4 K-19
5801 EG Venray
06 – 55226267
info@effezo.nl

Gemeente Venray
en Venlo

Sociale
vaardigheden
op maat

Sociale
vaardigheden
Op aanvraag ook
in de Turkse,
Engelse taal
gegeven worden
zodat de cliënten
zich beter
kunnen uiten en
worden
begrepen,
waardoor de
training beter
afgestemd kan
worden op de
hulpvraag van
de cliënt.
Sociale
vaardigheden

Alles kids
training of de
kids skills
methode

Praktijk Speltherapie
Venray
Medisch Centrum "
Wieënhof"
De Wieënhof 1
5802 EZ, Venray
06-33106800
info@speltherapievenray.nl
http://speltherapievenray.nl

Venray

MEE NML

Geen eigen
aanbod

Speltherapie

Sociale
vaardigheden en
weerbaarheid
Emotieregulatie
Angst
Depressie

9-12
x

Individueel
of groep

Planning

Link naar de website

12-16/
18
x

19-23
x

Individueel - individueel traject:
en/of groep op maat
- groep: gaat van
start bij voldoende
aanmeldingen

x

x

Groep en
individueel

Op aanvraag
http://effezo.nl/trainingen.html
individueel kan direct
gestart worden. Bij
een groep wordt
gestart met min 6 of 8
en max 12
deelnemers

Op aanvraag
individueel kan direct
gestart worden. Bij
een groep wordt
gestart met minimaal
6 of 8 en maximaal 12
deelnemers.
Op aanvraag
http://speltherapievenray.nl

x

x

Groep en
individueel

x

x

Individueel

http://www.praktijkprisma.nl/voor-wie/voorkinderen/
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Instelling

Locatie

Eigen-Wijs in Zorg
Contactpersoon:
Louise Zeelen
Postbus 9036
6070 AA Swalmen
06-43181967
info@eigen-wijsinzorg.nl
www.eigen-wijsinzorg.nl

In de thuissituatie
(omgeving Noorden MiddenLimburg).

Intenz coaching
Burg v Kempenstraat 19
5971AA
Grubbenvorst
06 23 55 21 98
info@intenzcoaching.nl
www.intenzcoaching.nl

Grubbenvorst en in
overleg op andere
locaties

Naam training

Doel

Training van
vaardigheden
en
zelfstandigheid

Sociale
vaardigheden,
weerbaarheid
zelfredzaamheid
en zelfstandigheid
voor kinderen,
jongeren en
volwassenen met:
(licht)
verstandelijke
beperking;
autismespectrum
stoornis;
ADHD of
gedragsproblematiek;
psychische
aandoening;
Wajong uitkering;
of iemand die
kwetsbaar is en
moeite heeft met
zelfstandig
functioneren
Weerbaarheids- Sociale
training 8-18
vaardigheid en
jaar
weerbaarheid

Leeftijd
5-8

9-12

x

x

x

Brugklastraining Weerbaarheid

Rots en water
gezin
Lef

Move2Score
Marloes van Leeuwen –
Faesen
06-16135810
Venlo
info@move2score.nl
www.move2score.nl

Locatie wordt
Sta sterk
afgestemd met
deelnemers Venlo
of omgeving NoordLimburg

Stevige stap
Sociale
brugklastraining vaardigheden en
weerbaarheid

12-16/ 19-23
18
x
x
Individueel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Link naar de website

http://www.eigenwijsinzorg.nl/begeleiding/training-vanvaardigheden-en-zelfstandigheid

max 8 kinderen.
trainingen in okt en
februari en op
aanvraag.

http://intenzcoaching.nl/trainingen#Leren_leren

min 3 en max 6
kinderen.
In November en op
aanvraag
Eigen gezin Op aanvraag

http://intenzcoaching.nl/trainingen#Leren_leren

Groep en
individueel

Op aanvraag

http://intenzcoaching.nl/trainingen#Leren_leren

Groep of
individueel

oktober en februari bij http://move2score.nl/sta-sterk-trainingen
4 tot 6 deelnemers.
ieder moment kan
een individueel
traject worden
gestart. Diverse data
http://move2score.nl/k
alender
5 voor en 5 na
http://move2score.nl/stevige-stap
zomervakantie

Groep en
individueel

x

x
(a.s. brugklassers

Planning

Op aanvraag

Groep

x
(a.s. brugklassers

Sociale
vaardigheid en
weerbaarheid
Faalangstreductie

Weerbaarheid

Individueel
of groep

Groep of
individueel

http://intenzcoaching.nl/trainingen#Leren_leren
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Instelling

Locatie

Praktijk Dansend Hart
Venray
Esther Beukers
Praktijkruimte:
Leunseweg 47
5802 CG Venray
T: 06-18112442
info@praktijkdansendhart.nl
http://www.praktijkdansendh
art.nl/

Praktijk Wil’skracht
Maasbree
Wilma Tellings
Bedrijfsgebouw BOEZst
Hagelkruisweg 2
5993 SC Maasbree
06 466 081 78
info@wils-kracht.nl
www.wils-kracht.nl
Max Ernst GGZ (voormalig Venlo
Buro van Roosmalen
(Kinder- en Jeugdzorg)
Kaldenkerkerweg 5
5913 AB Venlo

Naam training

Doel

Ho tot hier en
niet verder

Weerbaarheid

Choice

Weerbaarheid

Vervolgtraining

Weerbaarheid

psychosociale
begeleiding en
coaching

Weerbaarheid
Faalangstreductie

Leer samen
spelen met Tim
en Flapoor

Sociale
vaardigheden.
Alleen in
combinatie met
behandeling

Leeftijd
5-8

9-12

x

x

x

x

x

Individueel
of groep

Planning

Link naar de website

12-16/ 19-23
18
Groep

Min 4, max 8 kinderen http://www.praktijkdansendhart.nl/wt_methode_ho
Starten 2 tot 3 keer
1.html
per jaar (voorjaar/ na
meivakantie en
najaar) met 2
groepen:
groep voor 7-9 jaar en
9-12 jaar.

x

Groep

x

Groep

x

Individueel

Min 4 max 8 kinderen
Op aanvraag
Min 4, max 8 kinderen
Op aanvraag
5 tot 10 sessies op
http://www.wils-kracht.nl/voor-jou/wilskracht-vooraanvraag
jongeren/

Groep

team coördinator 088- http://www.max-ernst.nl/inschrijven/
2701220

Buitenlust 25
Venray
Willem II Singel 39
Roermond
team coördinator 0882701220
info@max-ernst.nl
www.max-ernst.nl
Ho, tot hier en
niet verder

Sociale
vaardigheden en
weerbaarheid.
Alleen in
combinatie met
behandeling
Sociale
Sociale
vaardigheidsvaardigheden en
training,
weerbaarheid.
Alleen in
Faalangstreductietraining combinatie met
Weerbaarheids- behandeling
training
Negatief
Negatief zelfbeeld
zelfbeeld
verbeteren

x

x

Groep

x

Groepen

x

Individueel
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Instelling

Locatie

Naam training

Doel

Leeftijd
5-8

Opdidakt
Boxmeer:
0485-572111
06-16441658
boxmeer@opdidakt.nl
Sevenum:
077-4674304
0619673909
sevenum@opdidakt.nl
http://opdidakt.nl/

Boxmeer en
Sevenum

9-12

Individueel
of groep

Planning

Link naar de website

12-16/ 19-23
18

Angst de baas

Faalangst
reductie

x

Groep

De trainingen starten http://opdidakt.nl/trainingen/faalangstreductietraini
na de herfst-, Kerst en ng-angst-de-baas/
meivakantie bij
minimaal 3
deelnemers

Dapper

Sociale
vaardigheden

x

Groep

Klaar voor de
start

Sociale
vaardigheden en
weerbaarheid

x
(a.s.brugklassers

Groep

De trainingen starten
na de herfst-, Kerst en
meivakantie bij
minimaal 3
deelnemers
De trainingen starten
na de herfst-, Kerst en
meivakantie bij
minimaal 3
deelnemers

http://opdidakt.nl/trainingen/socialevaardigheidstraining-dapper/

http://opdidakt.nl/trainingen/brugklastraining-klaarvoor-de-start/

Dit document beoogt een overzicht te zijn van aanbieders met een raamovereenkomst met gemeenten in 2017, met een enkele uitzondering onder overig.
Deze sociale kaart wordt periodiek geüpdatete. Mocht de informatie niet meer actueel of onjuist zijn dan kan dit worden doorgegeven aan Wendy van Gestel GGD Limburg-Noord: w.van.gestel@vrln.nl.
De GGD heeft niet de beschikking over exacte informatie over de kwaliteit van al deze vorm(en) van hulpverlening. Wij kunnen u zodoende niet altijd garantie bieden over de geboden zorg.
Wij attenderen u er op te letten dat de hulpverlener aangesloten is / geregistreerd is bij een landelijke organisatie op grond waarvan ze aan kwaliteitseisen dienen te voldoen.
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Instelling

Locatie

Naam training

Doel

Leeftijd
5-8

Aanbieders MiddenLimburg

MET ggz
Postbus 21
6040 AA Roermond
T: 088 – 114 94 94
info@metggz.nl
www.metggz.nl

Planning

Bevraag u gemeente en aanbieder aangaande
vergoeding: Trainingen als zijnde preventie
worden niet standaard vergoed door
gemeenten.

Gespreksgroep
jong
volwassenen

In alle gemeenten
van MiddenLimburg is een
locatie. Afhankelijk
waar de meeste
deelnemers
vandaan komen,
wordt de cursus in
die gemeente
gegeven.

Heythuysen of
Roermond.
Aanmelding
verloopt via uw
huisarts of de
POHGGZ.

Link naar de website

12-16/ 19-23
18

Echt-Susteren,
Leudal,
Maasgouw,
Nederweert,
Roerdalen
Roermond,
Weert

Algemeen
maatschappelijk werk
Midden Limburg:
088-6560600
Zie voor locaties:
www.amwml.nl/contact
CJG Midden-Limburg
088-4388300 :
info@cjgml.nl
Zie voor locaties:
www.cjgml.nl/pagina/openin
gstijden-en-contact/32134
cursussen worden gegeven
in samenwerking met

9-12

Individueel
of groep

x

Omgaan met
Sociale
leeftijdsgenoten vaardigheden,
6-7 jarigen
weerbaarheid

x

Omgaan met
leeftijdsgenoten
8- 9 jarigen
Omgaan met
leeftijdsgenoten
10-12 jarigen
Omgaan met
leeftijdsgenoten
13-15 jarigen
Sterker in je
schoenen staan
16-17 jarigen
Met lef

Sociale
vaardigheden,
weerbaarheid
Sociale
vaardigheden,
weerbaarheid
Sociale
vaardigheden,
weerbaarheid
Sociale
vaardigheden,
weerbaarheid
Omgaan met
angst en spanning

x

Kom maar op, ik
ben top
No prop, ik kom
voor mezelf op

Assertiviteitstraining
Assertiviteitstraining

Groep

Start bij voldoende
aanmeldingen

http://www.cjgml.nl/cursussen/gespreksgroepvoor-jongvolwassenen/100016/36/31404

groep

Groepen starten bij
voldoende
aanmeldingen

http://www.cjgml.nl/cursussen/omgaan-metleeftijdgenoten-6-7-jarigen/100018/2495/31404

x

groep

Start bij voldoende
aanmeldingen

http://www.cjgml.nl/cursussen/omgaan-metleeftijdgenoten-8-9-jarigen/100018/20/31404

x

groep

Start bij voldoende
aanmeldingen

http://www.cjgml.nl/cursussen/omgaan-metleeftijdgenoten-10-12-jarigen/100018/35/31404

x

groep

Start bij voldoende
aanmeldingen

http://www.cjgml.nl/cursussen/omgaan-metleeftijdgenoten-13-15-jarigen/100017/38/31404

x

groep

Start bij voldoende
aanmeldingen

http://www.cjgml.nl/cursussen/sterker-in-jeschoenen-staan-16-17-jarigen/100017/37/31404

groep

Info over cursusdata
secretariaat MET ggz
0475 387474
secretariaten@metgg
z.nl

http://www.metggz.nl/preventie/cursussen/met-lef

x

x

http://www.metggz.nl/preventie/cursussen
X
2e en
e
3 jaar
HAVO
-VWO
in
Weert

http://www.metggz.nl/preventie/cursussen
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Instelling

Locatie

Naam training

Doel

Leeftijd
5-8

Praktijk de Roos
0475-475558
info@praktijkderoos.nl
www.praktijkderoos.nl

Herten en Reuver

9-12

SOVAplustraining.

sociale
vaardigheden

x

Ik ben okétraining

Gedachte en
gedrag
beinvloeding

x

Stertraining

zelfvertrouwen,
weerbaarheid en
zelfbeeld
vergroten
een positief
leerproces
doormaken op
alle thema’s die
een jongere bezig
houdt.
Sociale
vaardigheden,
weerbaarheid.
Geschikt voor
problemen bij
emotieregulatie,
ADHD, autisme,
faalangst, sociale
angst psychosomatische klachten
of een negatief
zelfbeeld
gewenste
alternatieve
gedrag aanleren,
doelgroep als
hierboven.
Maatwerk ook in
te zetten voor
sociale
vaardigheden en
weerbaarheid

x

Individueel
of groep
12-16/ 19-23
18
x
Individueel
en groep

Locatie Roermond
Julianaplein 9
6049 BS Herten
Locatie Reuver
Pastoor Vranckenlaan 2
5953 CP Reuver

Groepstherapie
voor
adolescenten

Passe Partout zorg
Meijel
Roggelsedijk 9
Meijel
Surinamestraat 2 Roermond
06-42636978
info@passepartoutzorg.nl
www.passepartoutzorg.nl

Ik en jij, voelen
denken doen

Psycho
motorische
therapie

Drama- of
creatieve
therapie

Combinatie Jeugdzorg
locatie Heibloem – de
Widdonck
Meijelseweg 3A, 6089 ND

Individueel

Op aanvraag
individueel kan direct
gestart worden. Bij
een groep wordt
gestart met min 4
deelnemers.

Link naar de website

http://www.praktijkderoos.nl/behandeling

Op aanvraag
individueel kan direct
gestart worden. Bij
een groep wordt
gestart met min 4
deelnemers.
Bij een groep wordt
gestart met min 4
deelnemers.

x

Groep

x

groep

Loopt hele jaar door
blijft waardoor
deelnemers op ieder
moment kunnen
aansluiten.

Groep

Groep start bij 5 tot 8
deelnemers.
Bij onvoldoende
deelnemers kan PMT
gestart worden.

http://www.passepartoutzorg.nl/wat-doenwe/behandeling-training/trainingen/ik-en-jij-voelendenken-doen.html

Groep start bij 5 tot 8
deelnemers.

http://www.passepartoutzorg.nl/wat-doenwe/behandeling-training/psycho-motorischetherapie-pmt.html

x

x

Planning

x

x

Groep of
individueel

x

x

Individueel

www.passepartoutzorg.nl

Geen particulier
aanbod
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Instelling

Locatie

Naam training

Doel

Leeftijd
5-8

9-12

Individueel
of groep

Planning

Link naar de website

12-16/ 19-23
18

Zie ook aanbieders in
Noord-Limburg, een
aantal werken ook in
Midden Limburg.
Overigen.
(nog) geen contract met
gemeenten :
Jos Kleijnen
06-19012464
jwmkleijnen@hetnet.nl
www.joskleijnen.nl

De Vlinder
Beneden Boukoul 16
6071 AJ Boukoul
Marleen Heynen:
06 28863056
Lindy Beurskens:
06 28863050
devlinder.swalmen@home.
nl

Swalmen, Venlo of
in Noord- en
Midden-Limburg op
locatie. Ook via
scholen en
orqanisaties
mogelijk.
Swalmen,
Herkenbosch,
Echt.

Psycho-fysieke
weerbaarheid
voor kinderen

Weerbaarheid

Kinderen groep Weerbaarheid
3 / 4 en
ouders/verzorge
rs

x

x

x

Individueel
of gezinstraject

x

Op aanvraag.

http://www.joskleijnen.nl/ > individueel >
achtergrond informatie > Psycho-fysieke
weerbaarheid voor kinderen en volwassenen

Bij voldoende
aanmeldingen min 4
en max 6 kinderen.

http://www.weerbaarheidlimburg.nl/weerbaarheids
training.php

Bij voldoende
aanmeldingen min 6
en max 12 kinderen
Maximaal
deelnemers: 6
kinderen en hun
ouder

http://www.weerbaarheidlimburg.nl/weerbaarheids
training.php

6 kinderen en hun
ouder
Max 8 kinderen

http://berthaverschueren.nl/training/training-7-tot9-jaar/
http://berthaverschueren.nl/training/training-9-tot12-jaar/
http://berthaverschueren.nl/training/brugklascursu
s/

www.weerbaarheidlimburg.nl

Kinderen uit de Weerbaarheid
groepen 5 t/m 8
Bertha Verschueren
Biesstraat 6a
6093 AD Heythuysen
0475-440787
06-57327759
info@berthaverschueren.nl
http://berthaverschueren.nl

Heythuysen

x

Training 4-7 jaar Weerbaarheid
(ouder-kind)

x

Training 7- 9
jaar
Training 912jaar
Brugklascursus

x

Marion Hermans
Helden, Panningen Rots en water
en Maasbree.
Burg. Janssenring 76
5981 DJ Helden- Panningen

Weerbaarheid

Groep

x

Weerbaarheid

x

Weerbaarheid

x(a.s.+
brugklasser)
x

Weerbaarheid

x

Groep

Individueel

gedeeltelijk voor en
gedeeltelijk na de
zomervakantie
Op aanvraag
individueel kan direct
gestart worden.

http://berthaverschueren.nl/training/training-4-tot7-jaar/

http://www.marionhermans.nl/rots_water.htm

PMC
Op de Kemp 36
5993 BN Maasbree
077-3077056 / 0621530571
info@marionhermans.nl
http://www.marionhermans.
nl/index.htm
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Instelling

Locatie

Naam training

Doel

Leeftijd
5-8

Michaële de Vreede
06-12560963
info@michaele.nl
https://www.zelfverzekerdki
nd.nl/
https://www.michaele.nl/

Horst

Via diverse basis en
middelbare scholen

Informeer bij uw
school

BCO Onderwijsadvies
Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
chrisnabben@bcoonderwijsadvies.nl
077-3519284
Punt Welzijn
Beekstraat 54
6001 GJ Weert
0495-697900
info@puntwelzijn.nl

Alleen op
basisscholen in
Noord-Limburg

Weert.
Geen particulier
aanbod, wel voor
scholen en
organisaties.
Contactpersoon
Ilhem El Hadadda
ilhemkella@gmail.c
om
0495-697900

Weerbaarheid

Sociale
vaardigheden en
weerbaarheid

Kleuter/ouder
training

Sociale
vaardigheden

x

Weerbaarheid

12-16/ 19-23
18
x
Groep en
individueel

x

Sommige
scholen geven
zelf sociale
vaardigheidstrainingen
bijvoorbeeld in
de klas, door
de leerkracht
of intern
begeleider
Marietje
Weerbaarheid
Kessels groep 7
en/of 8

Zie betreffende
link

9-12

Individueel
of groep

Groep en
individueel

x

x

x

x

Planning

Link naar de website

Start bij 4/6
deelnemers.
Per 2018 mogelijk
aangesloten bij
samenwerkende
gemeenten Noord
Limburg.
Start bij 4/6
deelnemers.

http://www.michaele.nl/pagina-2/pagina-2-1/
(link kopiëren in browser)

Groep

http://www.bcoonderwijsadvies.nl/diensten/marietje-kesselsproject

http://www.michaele.nl/pagina-2/start-nieuwetraining/
(link kopiëren in browser)

http://www.puntwelzijn.nl/index.php?menuid=210

NB: Voor complexere klachten omtrent weerbaarheid, sociale vaardigheden en/of depressiepreventie zijn er diverse aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg die ( individuele) behandelingen bieden.
Bevraag hiervoor het CJG, JGZ, huisarts of bij uw gemeente.

Dit document beoogt een overzicht te zijn van aanbieders met een raamovereenkomst met gemeenten in 2017, met een enkele uitzondering onder overig.
Deze sociale kaart wordt periodiek geüpdatete. Mocht de informatie niet meer actueel of onjuist zijn dan kan dit worden doorgegeven aan Wendy van Gestel GGD Limburg-Noord: w.van.gestel@vrln.nl.
De GGD heeft niet de beschikking over exacte informatie over de kwaliteit van al deze vorm(en) van hulpverlening. Wij kunnen u zodoende niet altijd garantie bieden over de geboden zorg.
Wij attenderen u er op te letten dat de hulpverlener aangesloten is / geregistreerd is bij een landelijke organisatie op grond waarvan ze aan kwaliteitseisen dienen te voldoen.
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