G & Nieuws
Nieuwsbulletin februari 2010
‘SOS ! Hulp voor ouders’ nummer 1
Opvoedingsondersteuning is tegenwoordig Booming Business geworden. Opvoeders
zijn bewuster geworden en willen zich niet meer laten onderwerpen aan de regels en
eisen die conservatieve instellingen aan hen stellen. Bureaus Jeugdzorg zijn ‘uit’, het
vinden van alternatieve vormen van begeleiding in de opvoeding is ‘in’.
Dat ondervinden ook initiatiefnemers die binnen de jeugdhulpverlening een andere
weg zijn ingeslagen. Professionals binnen de jeugdhulpverlening nemen steeds vaker
de stap om een eigen onderneming te starten, om van daaruit de steun te kunnen
bieden die sommige ouders nodig hebben. Deels doen zij dit uit onvrede die het
werken binnen deze sector met zich meebrengt, zoals te veel regelgeving, te weinig
autonomie als hulpverlener en noem maar op.
En daaruit voortvloeiend ook uit idealisme. Met jarenlange ervaring binnen de
hulpverlening weet je als professional wel wat werkt en welke methoden je hiervoor
in kunt zetten.
Opvoeders zijn dus op zoek naar andere mogelijkheden. Het aantal zelfhulpboeken
voor opvoeders stijgt dan ook gestaag.
Des te meer reden voor Olanda Momcilovic en ondergetekende om trots te zijn op
wat er bereikt is met het boek ‘SOS! Hulp voor ouders’. In het gerenommeerde
maandblad ‘Ouders van nu’ staat ‘SOS! Hulp voor ouders’ bovenaan in de top 3 van
boeken voor ‘opvoeden voor gevorderden’!
Hiermee beëindig ik dit maal een kort nieuwsbulletin. Ik wilde graag het goede
nieuws met je delen. Wanneer je ondersteuning nodig hebt bij het opvoeden van
kinderen; ik heb een enorm uitgebreid netwerk en help je graag verder,

Gé Sijm
www.gecoaching.nl
06-38927271
Disclaimer
Dit nieuwsbulletin van Gécoaching stuur ik jou omdat ik je regelmatig op de hoogte wil
houden van de activiteiten van Gécoaching. Mocht je een ander hiermee ook willen
verblijden, aarzel dan niet en stuur ‘m door (mijn dank hiervoor). Wil je liever geen G &

Nieuws meer ontvangen of wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar: info@gecoaching.nl .
Dank je wel voor jouw belangstelling.

