
 
 

 

 

 
 
 

 

Preventie voor kinderen van een ouder met psychische en/of verslavingsproblematiek of 
die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. 

In deze flyer vind je de data van de groepen op het gebied van KOPP/KOV en Huiselijk Geweld.  
In de groepen kunnen kinderen op speelse wijze praten over de spanningen thuis en eventuele KOPP/KOV en/of 
huiselijk geweld problematiek   

 

Beter contact met je baby 
(0-12 mnd)  
Amsterdam 9.30-11.00 
Start: maandag 2 maart 
Locatie: volgt nog  
 

Piepje (2-4 jaar) 
Zuidoost 9.30- 11.00 
Start: 4 maart 
Locatie: OKT Klein Gooioord, Bijlmerdreef 1001-A 
 

Piep zei de Muis (4-8 jaar) 

Oost/IJburg 14.00-15.30 
Start: woensdag 12 maart 
Locatie: Buurtcentrum Oosterpark, 3e 
Oosterparkstraat 159 
Zuidoost 16.00-17.30 
Start: donderdag 12 maart 
Locatie: Arkin, Wisselwerking 46  
Centrum/West 14.00-15.30 
Start: woensdag 11 maart 
Locatie: De Springplank, Robert Scottstraat 28 -34 
Noord 16.00-17.30 
Start: donderdag 12 maart 
Locatie: Huis van de Wijk De Meeuw, Motorwal 300  
Diemen 16.00-17.30 
Start: dinsdag 10 maart 
Locatie: El’sina, Burg. van Tienenweg 20 
 

Doe Praatgroep (8-12 jaar)  

Zuidoost 14.00-15.30 
Start: donderdag 12 maart  
Locatie: Arkin, Wisselwerking 46 
Centrum West 16.00-17.30 
Start: woensdag 11 maart 
Locatie: De Springplank, Robert Scottstraat 28 -34 
Doe Praat pleeggroep 15.30-17.00 
Start: donderdag 30 januari 
Locatie: Wisselwerking 46-48 Zuidoost  
 

Steuntje in de rug  
Oudergroep gekoppeld aan Piep zei de Muis & Doe 
Praat groep. Individuele aanmeldingen zijn welkom. 
 

En nu ik …! (7-11 jaar) 

Zuid 13.30-15.00 
Start: woensdag 1 april 
Locatie: volgt  
Noord 15.30-17.00  
start: dinsdag 24 maart 
Locatie: Huis van de Wijk de Meeuw, Motorwal 300  
West 15.30-17.00 
Start: donderdag 26 maart 
Locatie: Honingraat, Slotermeerlaan 103 

 
Time 4 u   (12-15 jaar) 

Gehele stad 16.15-17.45  
Start: Maandag 9 maart 
Locatie: De Boomsspijker, Recht Boomsloot 52 

Time 4 u + (15-17 jaar) 

Gehele stad 16.15-17.45 
Start: Dinsdag 24 maart 
Locatie: De Boomsspijker, Recht Boomsloot 52 

Time 4 u ++ (17 jaar en ouder) 

Gehele stad 16.30-18.00  
Start: Woensdag 25 maart  
Locatie: Arkin Jeugd en Gezin, Baarsjesweg 224 
 

Kan iemand mij horen (12-15 jaar) 

Gehele stad 16.00-17.30 
Start: woensdag 26 maart  
Locatie: De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52 
 

Adviesgesprekken  
Ouders, kinderen of beroepskrachten 
Soms is er behoefte aan informatie over psychische 
of verslavingsproblemen vanuit/aan ouder, kind of 
hulpverlener. Deze gesprekken zijn altijd mogelijk. 

 
 
 

Kijk voor meer informatie op: www.jeugdpreventieamsterdam.nl 
Aanmelden kan via de site of per mail: KOPPKOV@arkinjeugd.nl  

Of neem contact op met Jochen Starreveld 06-15027492 of Yara van der Ven 06-15880360 
Bij twijfel over een/je aanmelding, neem altijd vrijblijvend contact met ons op! 
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Preventie voor kinderen van een ouder met psychische en/of 
verslavingsproblemen 
In deze flyer vind je korte informatie over de groepen op het gebied van KOPP/KOV. In de groepen 
kunnen kinderen op speelse wijze praten over de spanningen thuis en eventuele KOPP/KOV en/of 
huiselijk geweld problematiek. Daarbij worden de competenties van het kind vergroot en 
doorbreekt het soms het bestaande isolement. Kinderen en jongeren kunnenervaren dat ze niet de 
enige zijn en kunnen steun vinden bij lotgenoten. 
 

Beter contact met je baby 
Een groep voor ouder(s) en baby tussen de 0 en 12 maanden. Deze groep is speciaal voor ouder(s) die 
om verschillende redenen (even) minder goed in hun vel zitten na de geboorte van hun kindje.  
 

Piepje 

Een groep voor ouder(s) en hun kinderen tussen de 2 en 4 jaar die te maken hebben (gehad) met 
spanningen thuis. Dit kan bijvoorbeeld komen door een zieke ouder, huiselijk geweld of een 
vechtscheiding. 
 

Piep zei de Muis  

Een preventieve groep voor kinderen van 4 tot 8 jaar die te maken hebben (gehad) met spanningen 
thuis. Dit kan bijvoorbeeld komen door een zieke ouder, huiselijk geweld of een vechtscheiding. 
 

Doe Praatgroep  

De Doe Praatgroep is een groep voor kinderen van 8 tot 12 jaar die te maken hebben (gehad) met 
een psychisch zieke of verslaafde ouder. 
 

Steuntje in de rug  
Oudergroep gekoppeld aan Piep zei de Muis en de Doe praatgroep. Tijdens de 9 bijeenkomsten 
worden verschillende opvoedthema’s behandeld. Individuele aanmeldingen zijn ook welkom. 
 

En nu ik …!  

Een groep voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. 
 

Time 4 u 12-16 en 17+ 

Verschillende groepen voor jongeren van 12 tot 17+ die te maken hebben (gehad) met een psychisch 
zieke of verslaafde ouder. 
 

Kan iemand mij horen?  

Kan iemand mij horen? is een groep voor jongeren van 12 tot 16 jaar die huiselijk geweld hebben 
meegemaakt. 
 

Adviesgesprekken  

Gesprekken met ouders, verzorgers, kinderen of hulpverleners over de ziekte van de ouder en hoe 
daar mee om te gaan, wat men kan vertellen en de invloed van de ziekte op kinderen 

 
Overig aanbod 
Kijk voor meer informatie ,overig aanbod en actuele data op: www.jeugdpreventieamsterdam.nl 
Aanmelden kan via de site of per mail via: KOPPKOV@arkinjeugd.nl 
Neem bij twijfel over een aanmelding, altijd vrijblijvend contact met ons op. 
 

http://www.jeugdpreventieamsterdam.nl/
mailto:KOPPKVO@arkinjeugd.nl

