
Over Ton Straver

Ton Straver beschikt over een langdurige
werkervaring op het gebied van het 
werken met kinderen in alle leeftijden en
hun ouders. Hij werkte onder andere bij
de GGZ en bij Jeugdhulp Friesland.

Sinds 1994 is Ton Straver werkzaam als
vaktherapeut spel/drama vanuit zijn
praktijk voor hulpverlening en training
in Leeuwarden. De hulp die hij geeft 
is gericht op kinderen, jongeren en 
volwassenen. Als speltherapeut is hij
verbonden aan de REC2-school de
Skelp in Drachten.

Hij werkt veel met gezinnen waarin 
de ontwikkeling van het kind stagneert
door een gedragsprobleem. Het uniek
zijn van ouder en kind én hun onder-
linge relatie zijn voor hem belangrijk.
Creativiteit als middel tot probleem-
oplossing staat centraal in de 
hulp verlening.

Ton Straver is lid van twee relevante
beroepsverenigingen:
De Nederlands Vereniging voor Drama-
therapie(NVDT) en het Nederlands
Verbond voor psychologen, psycho -
therapeuten en andragogen (NVPA). 
Hij is geregistreerd vaktherapeut spel/
drama (SRVB) en erkend supervisor
voor kandidaat-geregistreerden SRVB.

De ziektekostenverzekering betaalt bij
een aanvullende verzekering een deel
van de kosten van de hulp.

De praktijk van Ton Straver 
bevindt zich in bedrijfsverzamelpand 

Emmakade 59 Nz, 3e verdieping.
In het gebouw is een lift aanwezig.

Meer informatie vindt u op

www.tonstraver.nl

ton straver
praktijk voor hulpverlening en training

Emmakade 59 Nz.   8921 AG   Leeuwarden 
tel.: 058 - 26714 73 e-mail: info@tonstraver.nl

Als opgroeien en opvoeden 
niet vanzelf gaan

Gezinsgerichte hulp voor u en uw kind

ton straver
praktijk voor hulpverlening en training



Kindgerichte hulp
De ontwikkeling van uw kind vraagt
voortdurend nieuwe vaardigheden. 
Van uw kind en van u als ouder. 
Als de genoemde ontwikkeling niet
soepel verloopt  kan er sprake zijn van
een gedragsprobleem bij uw kind. 
Een ingrijpende gebeurtenis als echt-
scheiding of een moeizame samen-
werking tussen beide ouders hebben
uiteraard ook invloed op een gezonde
ontwikkeling van uw kind. 
Via de hulp aan uw kind worden de 
onderliggende oorzaken van het 
probleem zichtbaar. Binnen de ouder-
begeleiding worden die onderliggende
oorzaken met u besproken en in werk-
punten voor u als ouder aangepakt.
Deze ouder begeleiding is een vast 
onderdeel van de hulpverlening aan 
uw kind.

In de praktijk voor hulpverlening en
training van Ton Straver zijn een aantal
trainingen ontwikkeld die bij uw kind
de gewenste verandering teweeg 
kunnen brengen (zie: ‘De behandeling’). 
De kindgerichte en speelse aanpak is een
belangrijk kenmerk van deze trainingen.
Het is zeker de bedoeling dat uw kind
het als plezierig en nuttig ervaart.

Hulp aan ouders/volwassenen
Als u als ouder persoonlijke problemen
hebt kan dit van grote invloed zijn op de
ontwikkeling van uw kind. Mogelijk voelt
u zich als ouder onmachtig om op een
positieve manier leiding te geven aan de
opvoeding van uw kind. Wellicht speelt
uw eigen opvoeding daarin een rol. Of
misschien zit u tijdelijk niet lekker in uw
vel, door problemen in uw persoonlijke
situatie of op het werk. Dan kan het
nodig zijn dat u hier samen met de 
behandelaar gericht aan gaat werken.  

Vervolgens gaat u werken aan de 
ver betering van houding en vaardig-
heden als opvoeder. U hoeft dus niet
naar een andere hulpverlener. 
De geboden hulp is kortdurend en 
resultaatgericht. Op deze wijze wordt u
gestimuleerd om zo snel mogelijk weer
het stuur in handen te nemen.

De aanpak
Vooraf is er overleg per telefoon of
mailcontact, waarbij u kunt aangeven
waarvoor u hulp zoekt. 
Er wordt dan een afspraak gemaakt
voor het intakegesprek. Bij het intake-
gesprek wordt uitgebreid ingegaan op
het aangemelde probleem. Als regel
worden hier beide ouders samen met
het kind voor uitgenodigd. 
Soms wordt u gevraagd een (vooraf in
te vullen) vragenlijst mee te nemen
naar het gesprek.
In overleg wordt er een behandelings-
plan vastgesteld. Kenmerk hiervan is dat
u de hulp op maat ontvangt.

In uitzonderlijke gevallen kan het nodig
zijn u voor een deelprobleem naar een
andere hulpverlener te verwijzen. 
Dit gebeurt uiteraard in goed overleg
met u als cliënt.

De behandeling
Het aanbod van de praktijk voor 
hulpverlening en training is als volgt:
•  Individuele speltherapie voor uw

kind gecombineerd met ouder -
gesprekken over de therapie.

•  Weerbaarheidtraining op basis van
creatieve therapie*.

•  Training Kinderspel*.
•  Individuele creatieve therapie voor

de ouder(s).
•  Creatieve therapie voor ouder en

kind samen.
•  Gezinscreatieve therapie en gezins-

gesprekken.

Tijdens het intakegesprek kunnen deze
behandelvormen verder worden 
toegelicht.

* brochure op aanvraag beschikbaar

Is uw kind onvoldoende zelfredzaam? 
Heeft uw kind moeite om zich te beheersen, wordt het snel boos?
Vindt uw kind het lastig zich te handhaven in een groepssituatie?
Voelt uw kind zich angstig bij het leveren van schoolprestaties of bij het contact leggen met anderen?

Als er in de de ontwikkeling van uw kind problemen ontstaan bij het op-
groeien, maakt u zich daarover zorgen. U gaat op zoek naar mogelijkheden
om uw kind hulp te bieden, naar een plek waar deskundige en betrouwbare
hulp te vinden is. De in deze folder beschreven hulp kan een belangrijke
steun zijn voor uw kind en voor u als ouder. Het doel van de hulp is om de
klachten te verhelpen. Het gaat om kindgerichte hulp voor kind én ouder.

illustratie: astrid salman   www.astridsalman.nl




