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Contact

De pedagoog helpt!
Bijna alle ouders hebben vragen over de opvoeding van hun
kinderen . Ze maken zich zorgen en twijfelen over hoe ze
zaken het best kunnen aanpakken. Vaak helpt het om er met
iemand over te praten zoals een familielid, vriendin of een
goed buur. Maar misschien wilt u liever met een deskundige
praten. Dat kan met de pedagoog van de KrimpenWijzer
-FlexusJeugdplein. De pedagoog is er voor alle aanstaande
ouders en ouders met kinderen van 0 tot 19 jaar.
Praktische tips en adviezen
U kunt al uw opvoedvragen en problemen rond de opvoeding
van uw kinderen bespreken met de pedagoog. Vragen over
zindelijkheid, eetgedrag, faalangst, slecht slapen, alcoholgebruik, etc. De pedagoog denkt met u mee en geeft u praktische tips en adviezen waar u echt iets aan heeft. Vaak zijn één
of meerdere gesprekken voldoende om u en uw kinderen te
helpen. Mocht het nodig zijn, dan kan de pedagoog ook met u
afspreken om bij u thuis langs te komen en u advies en ondersteuning te geven.
Deskundig advies
Wanneer uw gezin meer ondersteuning nodig heeft dan de
pedagoog kan bieden, dan kan de pedagoog aanvullende
hulp regelen. Welke hulp dit is, hangt af van de persoonlijke situatie van uw gezin. De pedagoog regelt de hulp die uw gezin
nodig heeft.
Uw privacy
De pedagoog registreert uw gegevens in een speciaal deel
van het gemeentelijk registratiesysteem. Daarna vult de
pedagoog uw dossier aan met gespreksverslagen en andere
relevante informatie. De pedagoog behandelt uw persoonlijke
gegevens vertrouwelijk. U mag uw dossier inkijken. Bent u het

niet eens met de opname van
de gegevens in het systeem, dan kunt u
dit kenbaar maken door binnen 14 dagen
een e-mail te sturen naar info@krimpenwijzer.nl.
Een afspraak maken
U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur
contact opnemen met de receptie van de
Krimpenwijzer via 0180 – 51 75 90.
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de
pedagoog via telefoonnummer 06 14 31 96 64 of e-mailadres
nathaliebuskop@krimpenwijzer.nl. U ontvangt daarna een
schriftelijke bevestiging van de afspraak.
Aan de ondersteuning van de pedagoog zijn voor u geen
kosten verbonden.
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Contact
KrimpenWijzer
Groenendaal 1
Krimpen aan den IJssel
T: 0180 517 590
E: info@krimpenwijzer.nl
I: www.krimpenwijzer.nl
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