
 
 

                          Ambulante ondersteuning Munks & Schuckman  
Wij bieden (specialistische) ambulante ondersteuning aan jeugd gezin en volwassenen. Munks & 
Schuckman heeft een contract met de Regio Zuidoost Utrecht en Gooi & Vechtstreek. Dit betreft de 
volgende gemeenten: Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, De Bilt en Wijk bij Duurstede, Blaricum, 
Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Zodra wij een aanmelding 
krijgen kunnen wij direct aan de slag. Munks & Schuckman is opgericht door Brita van Borssum 

Waalkes en Donna Schuckman. Wij zijn beiden SKJ geregistreerd. Wie zijn wij?  

Brita van Borssum Waalkes heeft veel specialistische ervaring in: bemoeizorg aan 
jongeren en volwassenen bij multiproblematiek (Vangnet Jeugd GGD), het begeleiden 
van kwetsbare jongeren en ouders (PRO/VSO), het bieden van (specialistische) 
opvoedondersteuning in het gezin, het begeleiden van thuiszitters en voortijdig 
schoolverlaters, het begeleiden en adviseren bij huiselijk geweld, 

(on)veiligheid, overlastgevend gedrag, polarisatie en radicalisering (adviseur 
veiligheid en hoofdagent  van Politie Amsterdam), zij is gecertificeerd om te werken 
met de methode Krachtwerk. Brita: t 0681856664 

Donna Schuckman is pedagoog, zij heeft ecologische pedagogiek gestudeerd. Zij 
heeft veel ervaring in: het werken met kwetsbare kinderen, jongeren en ouders, als 
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jeugdconsulent, het begeleiden van thuiszitters en jongeren zonder startkwalificatie naar onderwijs of 
werk (RMC trajectbegeleiding), (specialistische) opvoedondersteuning in het gezin, het laagdrempelig 
in contact komen met zorg mijdende cliënten, zij is gecertificeerd om te werken met de methode 
Krachtwerk. Donna: t 0612362000                                                                                               

Wij bieden ondersteuning aan mensen zodat zij rust en veiligheid kunnen gaan ervaren en hun 
problemen weer zelf aan kunnen. Omdat iedereen anders is werken wij niet met één vaste methode. 
Lees hier meer over bij ‘methode en informatie’ op onze website www.munksenschuckman.nl. 

                                Munks & Schuckman gelooft: 

- dat begeleiden op een plek die een cliënt als prettig ervaart werkt, daarom werken wij outreachend; 
- dat iedereen krachten en talenten bezit, daarom werken wij met de methode Krachtwerk; 
- in doorpakken, zodra iemand aangemeld is wordt er direct een intake gepland; 
- in daadkracht, wij zijn doortastend, energiek en duidelijk naar onze cliënten.  
- in maatwerk, iedereen is uniek. 

Om een beeld te schetsen van de ondersteuning die wij bieden aan cliënten geven wij hieronder twee 
voorbeelden van gezinnen die wij momenteel in begeleiding hebben:  

Brita begeleidt momenteel een gezin waarbij ouders in een vechtscheiding zitten, er sprake is van 
ernstige onveiligheid en twee kinderen hebben een beperking. Naar aanleiding van diverse Veilig 
Thuis meldingen zijn wij betrokken geraakt. Brita begeleidt dit gezin om de veiligheid te waarborgen 
en ondersteunt ouders om samen op te treden als ouders van de kinderen, ondanks de scheiding. 

Donna begeleidt momenteel een gezin met twee kinderen, waarvan één met ADHD en emotie 
regulatie problematiek. Ouders voelen zich overbelast en beiden hebben zware psychische problemen. 
Donna biedt opvoedondersteuning en werkt onder andere samen met het gezin aan structuur, 
grenzen, participatie. Zij helpt het gezin hun problemen beter zelfstandig aan te kunnen. 

info@munksenschuckman.nl                                      www.munksenschuckman.nl 

Deze gezinnen met multiproblematiek begeleiden wij doelgericht, flexibel, positief, met creativiteit en humor. 
Wij bieden onze cliënten duidelijkheid en staan voor hen klaar, ook buiten kantoortijden. De begeleiding is zo 
kort mogelijk en zo lang als nodig. Ons doel is om de zelfredzaamheid te vergroten, zodat zij op eigen benen 

kunnen staan en meer vertrouwen ontwikkelen in hun eigen kunnen. 

Naast begeleiding van gezinnen bieden wij ook individuele begeleiding voor zowel Jeugd als WMO.  
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