PERSBERICHT
Nieuw aanbod voor jeugd en gezinshulpverlening:

Anonieme particuliere gezinscoaching en opvoedhulp
zonder tussenkomst
van reguliere overheidsinstanties
Haarlem – ‘Wat Wel’ wordt gerund door initiatiefnemer Laura Breg, al vele jaren professioneel coach en
behandelaar op het gebied van opvoedhulp en gezinsproblemen. “Uit onderzoek is gebleken dat veel
gezinnen hun opvoedvragen willen bespreken met een deskundige zonder dat daar direct de gevolgen
van de reguliere hulpverlening aan vast zitten. Het idee dat een regiebepalende organisatie een
mening heeft over hun specifieke thuissituatie schrikt deze gezinnen af. Daardoor blijft de daadwerkelijke
hulpverlening vaak uit, met als gevolg dat de gezinsproblemen blijven bestaan.”
Wat maakt het aanbod van Wat Wel anders en nieuw?
Wat Wel biedt deze vorm van hulpverlening aan zonder dat de hulpvrager in een landelijke database
wordt geregistreerd. De privacy gevoelige gezinsgegevens blijven privacy. De hulpverlening is volledig
gericht op de hulpvraag van het gezin. Het gezin houdt zelf de regie over hun gezinsleven en de
hulpverlening in handen en betalen de geboden hulp van Wat Wel zelf. In de meeste gevallen is een
relatief kort hulpverleningstraject voldoende om binnen een gezin langdurige en blijvende positieve
veranderingen te creëren.
We gaan ‘Wat Niet’ omzetten naar ‘Wat Wel’
Wat Wel gaat op zoek naar openheid en diepgang, met respect en integriteit voor ieders grens. Laura
Breg: “Ik stel me onpartijdig en neutraal op en hoor alle stemmen zonder oordeel. Het moet voor
iedereen veilig voelen.”
De kracht van Wat Wel is het deskundig observeren en analyseren van de communicatie- en
interactiepatronen van het gezin. “De sleutel tot verandering zit hem in het stoppen van negatieve
patronen en gedrag door er anders op te reageren dan ‘normaal’ je reactie zou zijn. Ik help bij het
anders leren kijken naar elkaar, we creëren als het ware een andere, nieuwe bril waardoor je iets anders
gaat zien dan alleen het gedrag wat de aandacht vraagt. Het resultaat hiervan is dat oude patronen
eindelijk stoppen en er als automatisch nieuwe, positieve voor terug komen.”
Meer informatie en het totale hulpaanbod is te vinden op www.watwel.nl
Contactgegevens: Laura Breg email laura@watwel.nl / telefoon: 06 1125 1304
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