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“Vanuit mijn jarenlange 
ervaring en opleiding als 
contextueel hulpverlener, 
therapeut en pedagoog 
ben ik je zeer graag van 
dienst”.

Praktische informatie

Tarieven

1e telefonisch contact is gratis.  
Tarief: € 60,00/uur   
Duur consult: 1 à 1½ uur      
Reiskosten: € 0,28/km

Vergoeding

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden 
de kosten vanuit de aanvullende verzekering. 
Info daarover kun je opvragen bij je verzekeraar.

Met een persoonsgebonden budget (PGB) ben je 
in de gelegenheid om zelf zorg en begeleiding in 
te kopen. Info over PGB vind je op www.pgb.nl.

Beroepsvereniging

Maria Schalken staat als therapeut geregistreerd 
bij de NFG en de RBCZ. 

Contact

Gezin op 1 
M. Schalken 
m.schalken@gezinop1.nl
06 11265280

Praktijkadres bezoeken?

Als het je voorkeur heeft om niet in je thuis- 
situatie af te spreken, dan is er in Oss een 
praktijkruimte beschikbaar.  



Welkom

Het kan zijn dat je al enige tijd zorgen hebt over 
het contact met je kind, je partner of je familie. 
Het kan zijn dat je te maken hebt met een 
scheidingssituatie die problematisch verloopt en 
waarbij kinderen zijn betrokken. Het kan ook zijn 
dat je persoonlijke moeilijkheden hebt waarover 
je wilt praten. In zulke situaties kan het zinvol 
zijn om Gezin op 1, praktijk voor contextuele 
hulpverlening en therapie, in te schakelen.
 
De praktijk staat open voor volwassenen, jongeren 
én kinderen.

Wat is contextuele hulpverlening?

Als contextueel hulpverlener en therapeut werkt 
Gezin op 1 vanuit een contextuele visie. Dat 
betekent dat er naar mensen gekeken wordt 
vanuit de vraag hoe zij en hun omgeving elkaar  
beïnvloeden en met elkaar in relatie staan. 
 
Naast persoonlijke kenmerken wordt ieder mens 
gevormd in de relaties die hem of haar van jong 
tot oud omgeven. Ieders geschiedenis heeft in-
vloed op de wijze waarop men zichzelf beleeft 
en met anderen omgaat. Contextuele hulpver-
lening beweegt dan ook van het heden naar het 
verleden en terug naar het heden met het oog 
op een betere toekomst. Vanuit het verkrijgen 
van inzicht in de eigen geschiedenis en het ont-
vangen van erkenning voor je ervaringen, werken 
we aan de vraag hoe je op een gezonde manier 
vorm kunt geven aan jouw leven en huidige 
relaties.

Doel

Het doel is de kwaliteit van jouw leven in relatie 
tot anderen te verbeteren, door middel van:

•	 Ontdekken	wie	je	bent	en	wie	je	wilt	worden.
•	 Ontdekken	wat	voor	jou	persoonlijk	van	
 belang is en hoe je daarvoor uit kunt komen. 
•	 Beseffen	dat	je	in	relaties	leeft	waarin	aan		 	
 jezelf en de ander recht doen tot herstel van
 balans en welbevinden leidt.  
•	 Hulpbronnen	in	je	omgeving	herkennen	en		 	
 ook gebruiken.
•	 Actief	zijn	in	probleemoplossing.

Werkwijze

Aanmelding kan telefonisch of per email. Hierna 
volgt een intakegesprek. Tijdens het intake- 
gesprek wordt nauwkeurig onderzocht wat 
de vragen en problemen zijn. Dan volgt de  
behandelings- en begeleidingsfase. Contextuele  
hulpverlening vormt daarin de basis. Tussentijds 
vindt evaluatie plaats over de juiste koers en 
werkwijze. 
Gezin op 1 werkt vanuit meerzijdige partijdigheid. 
Dat wil zeggen dat er zorg en aandacht is voor jou  
en alle mensen in jouw context die beïnvloed 
kunnen worden door de hulpverlening. 
Gezin op 1 biedt vier vormen van hulpverlening.

Individuele hulpverlening

Ben je gespannen, onzeker, boos of bedroefd? 
Ervaar je amper invloed op de gebeurtenissen 
in jouw leven? Of heb je problemen in relatie 
met anderen? Wil je hierover (in het begin) het 
liefst persoonlijk met een hulpverlener praten 
en werken aan de kwaliteit van leven, dan kan 
individuele hulpverlening zinvol zijn. 

Relationele hulpverlening

Verloopt jullie communicatie moeizaam? Is er 
meer ruzie dan je lief is? Voel je je eenzaam of 
ben je bezorgd of de relatie stand houdt? Verlang 
je naar een betere relatie? Dan kan relationele 
hulpverlening helpend zijn.

Gezinshulpverlening

Maak je je zorgen over het contact met je kind? 
Merk je dat je het plezier in opvoeden verliest? 
Voel je de onzekerheid toenemen? Heb je te maken 
met een diagnose van je kind en vele vragen? Dan 
kan gezinshulpverlening zinvol zijn.

Scheidingssituatie | ouders 
& kinderen

Heb je te maken met een scheidingssituatie  
waarbij kinderen zijn betrokken, dan is het  
belangrijk dat de scheiding en het proces daarna  
met	zo	min	mogelijk	conflicten	verlopen.	Daar	 
hulp bij vragen is investeren in een betere  
toekomst.


