
BEDRIJF IN ACTIE
Elke maand hebben we de terugkerende rubriek “Bedrijf in Actie” Zoals 

de naam al doet vermoeden….. komen hier maandelijks bedrijven te 
staan die hun bedrijf wat extra onder de aandacht willen brengen. Lijkt 
het u leuk hier ook een keer met uw bedrijf te staan, neem dan contact 
op voor meer informatie op telefoonnummer 0226-333601 of stuur een 

mailtje naar esmeraldamolenaar@rodi.nl

Stichting Kinderopvang Heerhugowaard: 
“spelen, ontdekken, groeien”
Al meer dan 40 jaar biedt Stichting Kin-
deropvang Heerhugowaard (SKH) alle 
vormen van kinderopvang in Heerhu-
gowaard. Naast kinderdagopvang heeft 
SKH ook buitenschoolse opvang, peu-
terspeelzalen en gastouderopvang. U 
kunt uw kinderen vanaf 10 weken tot 
twaalf jaar bij één organisatie laten op-
vangen. Dat is wel zo vertrouwd. 

Bewust heeft SKH gekozen voor een 
lokaal aanbod binnen de gemeente 
Heerhugowaard. Verspreid over Heer-
hugowaard zijn diverse locaties geves-
tigd waar de opvang wordt aangeboden. 
Voor de ontwikkeling van de kinde-
ren vindt SKH het belangrijk om cen-
traal in de leefomgeving opvang en an-
dere activiteiten aan te bieden. Daarom 
zijn de locaties in of dichtbij basisscho-
len gevestigd. 

Stichting Kinderopvang Heerhugo-
waard is van mening dat opvang niet 
zomaar opvang is. Wij willen dat kin-
deren groeien, de eigen talenten on-
derkennen én benutten. Begeleid door 
deskundige medewerkers krijgen de 
kinderen de kans om zich verder te 
ontwikkelen. Onze medewerkers heb-
ben hart voor de kinderen. Of zoals 
een klant het omschreef in het klant-
tevredenheidsonderzoek: “de pedago-
gisch medewerkers hebben echt aan-
dacht voor mijn kind”. 

SKH is een stichting zonder winstoog-
merk. Dit betekent dat in de bedrijfs-
voering niet gestuurd wordt op winst 
maar op kwaliteit die de kinderen ten 
goede komen. 

ECV Praktijk  helpt uw bij Psychosociale Therapie,
Chronisch Pijnsyndroom & Stress, 
EMDR, Familieopstelling en Budget coaching

Voor meer informatie: Ellen Verhaar
Internet: www.ecvpraktijk.nl
Email: info@ecvpraktijk.nl
Tel.: 0638101092
Westerstraat 54,  1829 BP Oudorp (Alkmaar)

Stichting Kinderopvang Heerhugowaard
Postbus 271, 1700 AG Heerhugowaard
info@skhhw.nl 072 - 571 20 45

Wat doet een psychosociaal Thera-
peut. De psychosociale therapeut on-
dersteunt en begeleidt personen in 
situaties die zij als ongewenst, pijn-
lijk, ongemakkelijk of frustrerend er-
varen. Deze situaties kunnen  zijn 
angst, spanning, nervositeit, onrust, 
irritatie en stress, als ook gezins- en 
relatieproblemen, eenzaamheid en 
identiteit vraagstukken. 

Als psychosociaal therapeut help ik 
cliënten om hun hulpvraag inzichte-
lijk te maken, leer ik de cliënten  be-
ter om te gaan met bestaande pro-
blemen en bevorder daarmee het 
herstel, het geestelijk en emotioneel 
welbevinden.

Tijdens mijn opleiding als psychoso-
ciaal therapeut heb ik mij gespeciali-
seerd in behandelen van chronische 
pijn en stress. Tevens ben ik ook ge-
certificeerd als budgetcoach. 

Heeft u hulp nodig neemt u dan ge-
rust contact met mij op.  
Bent u aanvullend verzekerd dan 
wordt in de meeste gevallen psycho-
sociale hulp vergoed.

Behalve individuele sessies geef ik 
ook diverse workshops en trainin-
gen. Samen met een collega heb ik 
een aantal datums geprikt voor fa-
milieopstellingen. Kijk hiervoor op 
mijn website onder het kopje work-
shop en agenda.

We voldoen aan alle wet-en regelgeving die van toepas-
sing is binnen de sector kinderopvang. Daarnaast zijn 
we HKZ/ISO 9001-gecertificeerd. Het HKZ-certificaat 
wil zeggen dat SKH voortdurend werkt aan het verbe-
teren van de dienstverlening. 

Ons aanbod is gericht op flexibiliteit. Flexibiliteit waar-
bij onze kwaliteit gewaarborgd blijft. Er is een keuze 
voor opvang in afgebakende tijdsblokken. Tevens 
bestaat de mogelijkheid om op een aantal locaties 
flexibele opvang op wisselende dagen af te nemen. 

Kortom uw kind kan bij ons spelen, ontdekken, groeien

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk eens op onze website 
www.kinderopvang-heerhugowaard.nl

U kunt ons ook vinden op Facebook en Twitter 

                www.twitter.com/skhhw
                          
 www.facebook.com/skhhw

Gastouderbureau Berend Botje 
ook actief in regio Alkmaar!

Opvang via Gastouderbureau Berend Botje
Ruim 1.000 
geregistreerde 
gastouders zijn bij 
Berend Botje aange-
sloten. De kinderen 
worden in het huis 
en gezin van een 
gastouder in de 
buurt of bij de 
ouder(s) thuis opge-
vangen, op tijdstippen die ouders in overleg 
met de gastouder afspreken. Gastouderbu-
reau Berend Botje selecteert en traint gastou-
ders en zorgt dat zij voldoen aan de wettelijk 
gestelde eisen. Uiteraard worden de ouders 
en gastouders bij de opvang begeleid. Een 
uitleenservice van materialen zoals boxen, 
bedjes etc. is aanwezig. De aanvraag van de 
kinderopvangtoeslag en de uitbetaling van de 
gastouder, worden door het gastouderbureau 
verzorgd.

Meer weten?
Bent u nieuwsgierig gewor-
den naar opvang bij een gast-
ouder van Berend Botje of 
wilt u zelf gastouder worden? 
Kom dan langs op de 
inloopinformatieavond op 
het centraal bureau (De Oude 
Veiling 6 in Zwaag). 

Iedere eerste maandag van de maand tussen 
19:30 en 21:00 uur staan medewerkers klaar 
om u te informeren en uw vragen over op-
vang te beantwoorden. Uiteraard kunt u voor 
meer informatie ook telefonisch contact op-
nemen met Berend Botje (0229) 24 68 31 of 
kijk op www.berendbotje.nl. 

KINDEREN
Momenteel reage-
ren veel kinderen 
niet zoals we ge-
wend zijn. Er zijn 
veel kinderen bij 
wie een vermoe-
den is van een aan 
autisme verwante 
stoornis of ADHD. 
Het gevoelige, intuïtieve kind daagt ons uit 
om met nieuwe vaardigheden te komen. 
Maar het kind heeft zelf ook ondersteuning 
nodig om goed met zijn gevoeligheid om te 
gaan.

Als pedagoog begeleid ik al vele jaren ouders 
bij de opvoeding. Vaak preventief, als voor-
bereiding op de puberteit bijvoorbeeld, maar 
ook probleemoplossend. Zowel in cursusver-
band als individueel op maat.
Ik coach ouders om ze ondersteuning te ge-
ven bij de opvoeding, geef ze inzicht in wel-
ke ontwikkeling het kind doormaakt en be-
spreek hoe de ouders daar het beste mee om 
kunnen gaan. Tijdens de opvoeding kunnen 
ouders een steuntje in de rug gebruiken.
Vaak verandert er na 1 gesprek wat ten posi-
tieve in het gezin.

Ik begeleid Hooggevoelige kinderen en hun 
ouders in de vorm van de. Ik ben oké-trai-
ning en Powerpubertraining voor kinderen/
pubers.

Kinderen leren in de Ik ben Oké-training be-
wust te worden van hun gevoelens. 
Ze leren over stress en manieren om stress 
te verminderen. Ze leren hoe ze beter om 
kunnen gaan met hun (hoog)gevoeligheid, 
zodat ze weer lekker in hun vel zitten, beter 
met hun emoties leren omgaan en zich beter 
kunnen concentreren. Ze leren hun gevoe-
lens te benoemen, handige oplossingen te 
bedenken voor vervelende gedachten en Oké 
gedachten te zoeken. Zodat  ze gewoon lek-
ker zichzelf kunnen zijn! De training is voor 
kinderen tussen de 7 en 10 jaar. In de Power-
pubertraining leren pubers hoe hun brein 

PACHAMAMA
Het mooiste dat je kunt zijn, is jezelf !
Er zijn al zoveel anderen!

invloed uitoefent op hoe ze zich gedragen. Ze leren plannen, 
mindmappen maken en organiseren (erg belangrijk voor huis-
werk). Ze leren hoe je stress opbouwt en hoe je weer kunt ont-
spannen. Hoe je positief kunt denken en wat hun eigen kwali-
teiten zijn.

Ik heb hiervoor de brochure: 
“De Hoogsensitieve puber” 
geschreven. 
 
In 2013 komt mijn boek voor ou-
ders en verzorgers van pubers en 
adolescenten uit:
 “Als ze maar gelukkig zijn…..” 
Met informatie en tips en tools 
omtrent de puberteit/adolescen-
tie. Een boek over leren loslaten 
en vertrouwen.

VOLWASSENEN
Ik coach mensen die door verschillende oorzaken de feeling met 
zichzelf wat kwijt zijn geraakt. Samen gaan we op zoek om weer 
plezier en zin te krijgen in het leven en in zichzelf: Je kunt altijd 
opnieuw beginnen. 

Mijn coaching is een inspirerende manier om jezelf beter te le-
ren kennen. Zelfkennis is het begin van wijsheid. Alles draait ei-
genlijk om bewustwording. 
Zodat je beter in je vel komt  te zitten; zowel lichamelijk als gees-
telijk; om zo lichamelijke of geestelijke klachten te verminderen 
en te voorkomen.  Zie ook mijn boek:“Ik hou van mij en ook van 
jou”. (te bestellen via www.pacha-mama.nl)

Voor meer informatie: Henritte Maas
Internet: www.pacha-mama.nl
Tel.: 072 5626617

Al ruim 20 jaar verzorgt Berend 
Botje gastouderopvang in bijna 
heel Noord-Holland, ook in Alk-
maar en omstreken. En met suc-
ces! Ouders, gastouders én de 
kinderen zijn vertrouwd en en-
thousiast met deze flexibele vorm 
van kinderopvang.

Dat gun je elk kind!
Ellen, een van onze enthousiaste 
ouders, is reuzeblij met haar lie-
ve gastouder. “Samen met haar 
heb ik afspraken gemaakt over de 
opvang, zoals dagen en tijden. De 
administratie wordt door Berend 
Botje geregeld. Veel kan tegen-
woordig online, dat werkt niet al-
leen makkelijker, maar ook snel-
ler. Met mijn vragen of voor het 
inwinnen van advies kan ik altijd 
direct bij mijn bemiddelingsme-
dewerker van Berend Botje 
terecht”.


