
 
 

 
 
 
Loes geeft informatie en advies aan (aanstaande) ouders en opvoeders / professionals  
 
Het Loes concept ondersteunt (aanstaande) ouders vanuit de public health gedachte bij gezond opvoeden en 
opgroeien van hun kind(eren) tot 23 jaar.  
We doen dit door zoveel mogelijk opvoeders naar loes.nl te leiden. Loes is laagdrempelig en werkt met het 
opvoedkundig programma Triple P (Positief Pedagogisch Programma).  
 

 
Wat heeft Loes te bieden aan (aanstaande) ouders? 

 Tips en informatie op loes.nl (van kinderwens t/m jongvolwassene) 

 Een inlooppunt in de wijk, bij een consultatiebureau of gemeentehuis 

 Digitale vraagbeantwoording door Loes (anoniem) / door de JGZ (niet anoniem) en mogelijkheid tot 
terugbelverzoek. 

 Gratis cursussen en bijeenkomsten, aanmelden via loes.nl 

 Loes nieuwsbrief. Met tips en actueel cursusaanbod. 

 Volg Loes op facebook.com/loestwente of twitter @loestwente 
 

 
Wat heeft Loes te bieden voor jou als  professional? 

 Gebruik Loes-tips ter ondersteuning in je werk en tijdens contacten met ouders.  
Print de tips uit of stuur een linkje door.  

 Verwijs ouders gericht naar loes.nl, de nieuwsbrief en de Loes inloopspreekuren. 

 Maak ouders attent op de gratis cursussen en themabijeenkomsten. Ze kunnen zich opgeven via loes.nl. 

 Vraag een gratis themabijeenkomst aan op jouw school. Ga naar www.cursusbureantwente.nl voor een overzicht. 

 Stel zelf je vraag aan een orthopedagoog: mail aan orthopedagoog@loes.nl of bel met 053-4876596. 

 Op loes.nl vind je een ‘professionals’ knop rechts boven in het menu. Daar vind je info over meertalig opvoeden, 
scheiding en omgang en nog veel meer. 

 Abonneer je op de Loes nieuwsbrief via de website. Zo word je zelf op de hoogte gehouden.  

 Volg Loes op facebook.com/loestwente of twitter @loestwente. 
 

 
Telefoonnummers Loes Loketten 
Almelo 0546-544115 
Borne 074-2658795 
Dinkelland 0541-854100 
Enschede 053-4876750 
Haaksbergen 06-53722201 of 06-23903264 
Hengelo 088-9455710 
Hof van Twente 0547-260012 
Losser 053-5369416 
 

Oldenzaal 0541-588181 
Rijssen-Holten 0548-854836 
Tubbergen 0546-628000 
Gemeente Twenterand:  
- Den Ham 0546-481465 
- Vroomshoop 0546-481460 
- Westerhaar 0546-481455 
- Vriezenveen 0546-481450 
Wierden 0546-580990 

 
Wat moet je weten over Loes 

 Loes houdt geen dossier bij van de vragen van ouders (online, telefonisch of bij het Loes Loket). 

 Loes is geen vervanging, maar een aanvulling op het reguliere aanbod in opvoedondersteuning. 

 Loes is er voor (aanstaande) ouders, maar ook voor mede-opvoeders en professionals. 
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