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Geachte opdrachtgever, 

  

Enkele maanden geleden heeft het Ambulatorium van de OG Heldringstichting besloten per direct te 

stoppen met de ambulante forensische diagnostiek. 

Meerdere opdrachtgevers lieten weten dit een spijtige ontwikkeling te vinden. 

Als team waren en zijn wij niet gelukkig met het staken van onze kernactiviteit en de ontbinding van ons 

team. 

  

Inmiddels heeft het bijna voltallige kernteam diagnostiek van het Ambulatorium OGH, samen met een in 

het veld werkzame collega, besloten om als zelfstandigen een samenwerkingsverband aan te gaan en om 

van daaruit onze diensten te blijven aanbieden op het gebied van forensische diagnostiek en 

advisering.  Vooralsnog gaat het om zes orthopedagogen en psychologen, allen als 

Gezondheidszorgpsycholoog opgenomen in het BIG-register, met ruime ervaring in het (jeugd-) 

forensische veld. Wij willen allen doorgaan met forensische diagnostiek en wij blijven samenwerken in 

de verwachting dat geregeld overleg en afstemming en het delen van kennis en ervaringen ons 

professionele handelen en de kwaliteit van onze onderzoeken en adviezen ten goede zullen komen. 

  

Voor u als opdrachtgever betekent deze ontwikkeling, dat u een beroep kunt (blijven) doen op onze 

expertise.   

Wij gaan door met diagnostisch onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren, naar de 

persoonlijkheid, het functioneren en de ouderschapsvaardigheden van volwassenen, naar de 

mogelijkheden voor plaatsing, behandeling en begeleiding. 

Ook (spoed-) onderzoek met betrekking tot plaatsing binnen de gesloten jeugdzorg blijven wij aanbieden. 

De mogelijkheid blijft bestaan om in complexe en zeer uitgebreide civielrechtelijke onderzoeken twee of 

meer onderzoeksters in te zetten, indien noodzakelijk of gewenst. 

Wij denken vanzelfsprekend graag mee over de wenselijkheid van onderzoek en over de inrichting van 

onderzoeken met het oog op een zo efficiënt mogelijk onderzoek en inzet van middelen. 

Anders dan voorheen kan er niet alleen een beroep op ons worden gedaan met betrekking tot diagnostiek 

en advisering in civielrechtelijk kader, maar ook in strafrechtelijk kader. 

  

Op grond van onze ervaring zijn wij ons scherp bewust van de belangen van betrokkenen en 

opdrachtgevers. Wij streven naar zowel een hoog kwaliteitsniveau als een korte doorlooptijd van 

onderzoeken.  

  

Ons samenwerkingsverband zal naar buiten treden onder de naam 

FORMAAT - maatwerk in (jeugd) forensische diagnostiek en advisering. 

  

U kunt per direct een beroep op ons doen. 

Daarbij kunt u gebruik maken van de volgende contactgegevens: 

  

Postbus 73, 3910 AB Rhenen 

  



06-46723594 (Machteld Cannegieter, maandag, dinsdag, donderdag) 

06-48609225 (Marjo van Kempen, woensdag en vrijdag) 

Mocht u ons niet aan de lijn krijgen, laat u dan een bericht achter en u wordt teruggebeld. 

 

Mcannegieter.formaat@gmail.com 

Idamman.formaat@gmail.com 

Mvankempen.formaat@gmail.com 

Mvanoss.formaat@gmail.com 

Tsoetendaal.formaat@gmail.com 

Avantol.formaat@gmail.com 

  

Binnen afzienbare tijd komt nadere informatie over onze achtergronden, visie, aanbod, werkwijze en 

volledige contactgegevens beschikbaar op onze eigen website. U ontvangt daarover nader bericht. 

  

Wij zien uit naar uw reactie. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Machteld Cannegieter 

Inez Damman 

Marjo van Kempen 

Monique van Oss 

Tiny Soetendaal 

Alice van Tol 
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