
Wijkcoach aanwezig vanaf 3 juni 2021 8.30-10.30; inloopmoment 
voor ouders met vragen aan de wijkcoach 

Vanuit het Sociale Wijkteam Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg zijn Peter Paul Slaats en 
Madelon IJsseldijk betrokken bij Kinderopvang Tussen Thuis , Peuterspeelzaal Jip & Janneke, 
en de scholen Pieter de Jong (Peter Paul) en Klinket (Madelon); Kindcentrum de Kempenaer.  

Wat kan het wijkteam voor u doen? 
Iedereen heeft wel eens momenten dat het minder gaat. Meestal kom je daar zelf wel weer 
uit. Zeker als je familie, vrienden en buren om je heen hebt die kunnen helpen. Lukt het je 
niet om oplossingen te vinden? Of blijf je je zorgen maken over je gezin of iemand in je 
omgeving? Klop dan aan bij jouw wijkteam! De wijkcoaches zijn er voor alle inwoners van 
Arnhem. 
Wij ondersteunen je in de zoektocht naar oplossingen voor lastige situaties. Bij het eerste 
gesprek stellen we veel vragen om je goed te leren kennen. In een vervolgafspraak maken 
we samen een plan.  Soms bieden we zelf extra ondersteuning, soms zijn de voorzieningen in 
de wijk een (deel van de) oplossing en soms schakelen we andere organisaties in die meer 
gespecialiseerd zijn. De ondersteuning is altijd maatwerk. Omgekeerd is er ook alle ruimte 
om vragen aan ons te stellen. We willen duidelijk en transparant zijn.     

Wijkcoaches Peter Paul Slaats en Madelon IJsseldijk     

Naast dat u ons altijd mag bellen, appen of mailen, zijn wij de eerste vrijdagochtend van de 
maand buiten de schoolvakanties van 8.30 tot 10.30 aanwezig in de Peuter+ groep van KDV 
Peuter Thuis (naast Jip & Janneke).  
U kunt dan bij ons binnen lopen met de vraag die u heeft. Soms kunnen we u direct 
antwoord geven op uw vraag. Meestal zal dit niet het geval zijn en maken we graag een 
vervolg afspraak bij u thuis om rustig verder met elkaar in gesprek te gaan.  
 
U kunt met alle vragen op psychosociaal gebied bij ons terecht.  
Vragen die ouders de afgelopen jaren zoal bij ons gesteld hebben:  

- Hoe moet ik omgaan met de woedeaanvallen van mijn kind?  
- Wat doe ik als mijn kind steeds uit bed komt 's avonds? 
- Wij liggen in scheiding en weten niet of we de kinderen op de juiste manier 

betrekken? 
- Ik kom niet rond met mijn inkomsten. 
- Ik heb moeite met het bieden van structuur binnen mijn huishouden/gezin. 

Madelon IJsseldijk                             Peter Paul Slaats 

                                                                 
Madelon.ijsseldijk@wijkteamsarnhem.nl                           Peter-Paul.Slaats@wijkteamsarnhem.nl 
06- 12273543                                                                           06-10886410 

 
Kijk ook eens op onze website voor meer informatie; www.wijkteamsarnhem.nl 
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