Persbericht
Nieuw in Gemonde: psychologiepraktijk “Opvoeders van nu”
Op 25 februari 2013 is in Gemonde een nieuwe psychologiepraktijk geopend: Opvoeders van nu. De
praktijk wordt gevoerd door mw. Drs. Marom Ayoubi die als afgestudeerd onderwijzeres en
onderwijspsycholoog meer dan 20 jaar ervaring heeft in het onderwijs- en welzijnsveld bij de
ondersteuning en coaching van diverse groepen opvoeders met verschillende ontwikkelingsvragen
over hun kinderen.
Er is bewust gekozen voor de term opvoeders omdat we de context van het kind en de jong
volwassene breder zien dan alleen de ouders. Het gaat ook om pleegouders, grootouders, oudere
broers en zussen, de school, de sportvereniging, kortom elke situatie waar anderen een bijdrage
kunnen leveren aan de ontwikkeling en het lerend vermogen van uw kind.
In de media verschijnen regelmatig berichten dat het niet goed gaat met onze kinderen en jongeren.
Op het moment dat zo’n bericht verschijnt is de situatie al geëscaleerd en ben je in zekere zin al te
laat. Vaak wordt naar de opvoeders / ouders gewezen: zij hebben het niet goed gedaan en wordt er
gedreigd met repressieve maatregelen. Er wordt alleen nooit bij verteld wat ze anders hadden
kunnen doen om de ontstane situatie te voorkomen of te verhelpen.
Opvoeders van nu is opgericht vanuit diverse signalen (latente hulpvragen) die mij uit mijn netwerk
hebben bereikt. Mijn aanpak is gebaseerd op de wereldwijd bekende Feuerstein methode, die
uitgaat van een positieve en uitdagende benadering van mensen. Iedereen kan veranderen en blijven
leren en zich verder ontwikkelen. Soms heb je alleen even een duwtje in de rug of een ander
gezichtspunt nodig. Onze praktijk kan je daarbij helpen en coachen. Uitgangspunten van de praktijk:
 Kan niet, bestaat niet.
 “The sky is the limit” of “The sky is not the limit”.
 “Out of the box” manier van kijken naar situaties.
In de werkwijze starten we altijd met een intake om te bepalen wat de vertreksituatie is. Op basis
daarvan bieden wij een maatwerktraject. Dit kan in de vorm van een of meer psychologische
consulten, therapie (individueel of samen met anderen) of een vorm van coaching naar een samen
vastgesteld doel.
Soms is een interventie nodig om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben
met elkaar in gesprek te brengen en tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.
Ook daar kan “Opvoeders van nu” bij ondersteunen.
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Kijk dan op de website www.opvoedersvannu.nl of
neem contact op via e-mail info@opvoedersvannu.nl. Telefonisch kan ook via 06-42 37 35 38 of
073 – 850 56 30.
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