Buro ONE richt zich op zorg aan
gezinnen, ouders en kinderen die door
omstandigheden als scheiding,
relationele problemen, familiaal
geweld en ouder problemen vastlopen
in hun ontwikkeling.
Systeem / gezinsbehandeling bij:

Ouderschap na scheiding
Buro One biedt systeem en
gezinsbehandeling bij complexe
echtscheidingsproblematiek gericht op
het herstel van ouder en kind relaties.
Familiaal / huiselijk geweld
Gezinsbehandeling bij huiselijk geweld
waarbij hulpverlening gericht is op het
herstel van de veiligheid van alle
gezinsleden, het terugdringen van
risicofactoren en het doorbreken van
de geweldspiraal en destructieve
interactiepatronen.
Samengestelde gezinnen
Buro One biedt hulp aan samengestelde
gezinnen die zich op hun eigen unieke
manier willen ontwikkelen en waarbij
het soms nodig is vanwege de complexe
dynamiek ondersteund te worden.

Voor een verwijzing
voor behandeling
kunt u terecht bij uw
huisarts/specialist of
bij het
jeugd/wijkteam van
uw gemeente.

Mediation
Mediation bij alle vraagstukken
rondom scheiding, gezag en
omgang. Formaliseren van afspraken
door middel van een
ouderschapsplan.
Kind en scheiding individueel
Ondersteuning van kinderen in
scheidingssituaties bij de verwerking
van de scheiding. Wij sluiten daarbij
aan bij de leeftijd en de ontwikkeling
van het kind.
Kind en scheiding groep KIES
Buro One werkt met KIES groepen. Bij
de spel- en praatgroep kunnen
kinderen in kleine groepen en onder
begeleiding van speciaal getrainde
KIES-begeleiders de scheiding beter
leren begrijpen, een plaats geven en
een manier vinden om te kunnen
omgaan met alles wat ze moeilijk
vinden van de scheiding.

Traumabehandeling
kind en jeugd
Systeemgerichte trauma
behandeling voor kinderen die
een of meerdere schokkende
gebeurtenissen hebben
meegemaakt op het gebied
van relationele problemen,
familiaal geweld, misbruik en
verwaarlozing. Buro ONE
biedt EMDR therapie voor
kinderen bij verwerking van
trauma of verlieservaringen.
Psychodiagnostiek bij
Trauma en gezinsdiagnostiek
Om een goed beeld te krijgen
van het trauma verleden en
symptomen waarvan het kind
last heeft kan Buro ONE een
diagnostiek traject te starten
gericht op trauma behandeling
van het kind en/of het in kaart
brengen van het functioneren
van het gezin/systeem.

BOR Rechtbank (zwaar)
Begeleide omgang in complexe
en problematische
gezinssituaties, waarbij de
omgang tussen ouder en kind is
gestopt. Begeleide omgang
wordt vanuit een systemische
aanpak vorm gegeven op last van
de Rechtbank.

Info en aanmelding
Wilt u meer over ons
zorgaanbod weten?
Bezoek dan onze
vernieuwde website
www.buro-one.eu
Voor info en aanmelding
kunt u mailen naar
info@buro-one.eu of
telefonisch contact
opnemen via 06-30257098.
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