
Soms zijn er nog maar weinig fijne momenten in een gezin en weet je niet 
meer hoe je als gezin verder moet. Elke dag reageren jullie hetzelfde op 
elkaar. Dagelijkse situaties, zoals samen eten of het naar bed gaan, lopen 
telkens op ruzie uit. Gesprekken met een hulpverlener helpen niet genoeg.

Gezinnen met kinderen tot 12 jaar kunnen dan terecht bij de Boemerang. 
Hier zoeken we samen naar de manier waarop jullie prettiger met elkaar 
om kunnen gaan en dat samen kunnen blijven volhouden. 
 

Bij de Boemerang en thuis
Als jullie bij ons komen, willen we elkaar eerst goed leren kennen. Wie zijn jullie? Wat zijn 
lastige momenten en situaties in jullie gezin? En hoe komt het dat je als ouders soms het 
gevoel hebt dat niets helpt om moeilijk gedrag van je kind te veranderen? We kijken samen 
naar hoe we jullie kunnen helpen. Daarmee gaan we aan de slag. 

De Boemerang is een plek waar je als gezin samenkomt. Doordat de plek nieuw en neutraal 
is voor jullie, kan je er soms makkelijker samen fijne dingen doen. Ook kan je makkelijker de 
dingen oefenen die jullie willen veranderen in je gezin. Het naar bed brengen, opstaan, naar 
school gaan, avondeten of spelletjes spelen… Door te oefenen, gaan die dingen fijner. Zo 
helpen we jullie in jullie stap richting de toekomst: thuis meer fijne momenten hebben. Dat 
wat we oefenden bij de Boemerang, oefenen we daarom ook thuis.
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Samen oefenen en  
gesprekken voeren
Bij de Boemerang helpen we jullie door 
spelletjes te spelen, situaties te oefenen 
en gesprekken met elkaar te voeren. Soms 
maken we video-opnames en kijken we 
deze samen terug. Wat gaat al goed? En 
hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer 
van deze momenten komen? 

Daarnaast hebben jullie, als ouders of 
opvoeders, gesprekken met een systeemtherapeut. Met diegene bespreken jullie hoe je 
zelf bent opgegroeid en opgevoed. En hoe je de ouder bent geworden die je nu bent. 

Jullie gezin kan bij de Boemerang terecht van maandag tot en met vrijdag, buiten 
schooltijden, op dagdelen dat het voor jullie het best uitkomt. Het traject duurt gemiddeld 
9 maanden. We bespreken tussendoor regelmatig hoe het gaat. Als jullie vinden dat jullie 
genoeg geholpen zijn, dan vinden wij dat ook.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer weten over de Boemerang? Dan kunt u terecht bij ons Entreeteam.

Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen kinderen, jongeren 
en gezinnen aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen 
ook aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein.

Met de juiste verwijzing zijn er aan de Boemerang geen kosten verbonden.

Vader: ‘De Boemerang is als een baken.  
We staan er niet alleen voor.’


