
VERDER,
Praktijk voor jeugd en gezin
voor als het even niet vanzelfsprekend gaat….

VERDER bestaat uit een aantal hulpverleners die hun sporen ruim verdiend hebben binnen 
de reguliere jeugdzorg en jeugd GGZ. Wij willen onze energie niet meer kwijt raken aan 
bureaucratische logge processen maar aan de inhoud van ons vak. Wij kennen de praktijk als 
geen ander. Door de bundeling van onze jarenlange opgedane ervaring in de behandeling 
van jongeren en hun gezinnen en ontwikkelde deskundigheid op het gebied van psychiatrie 
en orthopedagogiek heeft “VERDER” een kwalitatief hoog maar toch gevarieerd, flexibel, 
laagdrempelig hulpaanbod ontwikkeld.
Door ons anders te organiseren bieden we “tweedelijnszorg in een eerstelijnsjasje”, zelfde 
kwaliteit voor minder geld. 

VERDER  werkt alleen met ervaren mensen, die ook de nodige levenswijsheid bij zich dragen. 
We vinden dit een voorwaarde om effectief hulp te kunnen bieden binnen de vaak heftige 
dynamische dagelijkse gang van zaken in gezinnen. Het gericht zijn op eigen kracht en op 
werkzame oplossingen is voor ons een vanzelfsprekendheid. We willen gezinsleden helpen in 
hun kracht te komen en te blijven, mede door het aanboren van hulpbronnen in hun 
netwerk. We delen onze kennis en geven daardoor inzicht, overzicht en uitzicht op 
verbetering. We willen integraal hulpverlenen door onze ervaring breed in te zetten en 
samen te werken met  andere hulpverleners. We hebben een goede kennis van de sociale 
kaart en een groot netwerk binnen de provincie Groningen. 

VERDER  heeft een zeer divers hulpaanbod, gericht op stagnerende opvoedingssituaties, die 
veroorzaakt worden door problematische relaties tussen ouders en kind of ouders onderling of door 
individuele problematiek bij kind of ouder. Ons aanbod is niet vastgelegd in modules aangezien we 
het belangrijk vinden om flexibel te kunnen aansluiten bij de hulpvraag. We zijn geschoold in kinder- 
en jeugdpsychiatrie, gezinsbehandeling, systeemtherapie, relatietherapie, mediation, coaching, 
nieuwe autoriteit, trainingen voor ouders en kinderen, trainingen voor werkgevers, leerkrachten en 
hulpverleners. Een op maat gesneden hulpaanbod zal meestal bestaan uit een mix van genoemde 
deskundigheid. We willen de cliënt centraal stellen, out of the box denken, zeer flexibel en snel 
inzetbaar zijn. We willen doen wat werkt, niet te vroeg stoppen maar ook zeker niet te lang 
doorgaan.

Contact  Wilt u nadere informatie over VERDER of hebt u vragen over wat VERDER voor u 
zou kunnen betekenen dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Nolda Zijlmans 06-18449740
Philippine Tjalma 06-33926596


