Keuzewaaier begeleiding Jeugd
ASVZ
ASVZ is een zorgpartner die diagnostiek, behandeling en begeleiding op maat biedt voor mensen
met een verstandelijke beperking en of psychische problematiek. Dat kunnen (jong)volwassenen,
ouderen, kinderen of gezinnen zijn. ASVZ richt zich vooral op wat wél kan. Naast diverse
woonvoorzieningen en dagbesteding biedt ASVZ ook aan ruim 2000 mensen ondersteuning thuis.
Dit zijn mensen die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke
beperking heeft. Mensen begeleiden, ondersteunen en trainen in zijn of haar eigen vertrouwde
omgeving, daar is ASVZ goed in. Ondersteuning thuis jeugd is gericht op het stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen. Ook als u een thuiswonend kind heeft van boven de 18 jaar met een
beperking kan ASVZ deze vorm van ondersteuning bieden. Samen met de cliënt en zijn of haar
netwerk wordt vastgesteld waar hulp bij nodig is.

@
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088 993 12 95
klantadvies@asvz.nl
www.asvz.nl
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Licht
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v
v
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Behandeling
v

Boba
Boba biedt ambulante zorg aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met Autisme vanaf IQ 70 tot
hoge intelligentie om volwaardig en zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Kennis van je sterke
en zwakke punten, voorspelbaarheid en structuur zijn daarbij zeer belangrijk. Hierdoor krijg je grip
op situaties en op je leven.
De levensloopcoach bouwt mee aan jouw netwerk en creëert zo tegelijkertijd een vangnet. Dit
doen we door op een praktische manier aan de slag te gaan met jouw hulpvragen en het bieden
van ondersteuning waar nodig. Dit om jou zelfredzaam te maken.
Wij bieden onze ondersteuning in jouw thuissituatie, maar we kunnen je ook ondersteunen bij je
studie of tijdens je werk.


@
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088 033 55 00
info@boba.nl
www.boba.nl
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Coach-Point
Coach-Point is een zorginstelling die gespecialiseerd is in het begeleiden en ondersteunen van
zowel kinderen als volwassen en probleemgezinnen met psychiatrische stoornissen en/of
psychosociale problemen. Daarnaast biedt Coach-Point hulp bij pedagogische problematiek en
opvoedvraagstukken.
Coach-Point werkt altijd vraaggericht; wij kijken samen met de cliënt op welke levensgebieden er
ondersteuning nodig is. Wij leveren (specialistische) zorg in de directe leefomgeving van de cliënt,
wat inhoudt dat wij de cliënt in de thuissituatie, op werk of op school begeleiden.
Coach-Point komt bovendien in actie op momenten dat begeleiding het hardst nodig is. Dit kan ook
op wisselende of ongebruikelijke tijden zijn. Wij hebben alles behalve een negen tot vijf mentaliteit.
Onze cliënten hebben zeer uiteenlopende zorgvragen, om deze reden wordt er altijd een passende
hulpverlener gezocht om zo te komen tot een optimale match. Onze coaches beschikken allemaal

over een relevante Hbo- of WO-opleiding en veel ervaring en expertise in de geestelijke
gezondheidszorg.
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010 302 21 00
info@coach-point.nl
www.coach-point.nl

Individuele begeleiding
Licht
v

Middel
v

Zwaar
v

Groepsgewijze
begeleiding/behandeling
v

De Buitenwereld
Samen met u en uw kind op pad, dat is wat we doen. Samen ontdekken we wat voor jullie het best
is. Thuis. Bij de opvang. Op of na school. Met individuele begeleiding of groepstraining. Maar
niemand is hetzelfde, wij denken niet in hokjes. Onze ervaring leert ons dat er altijd een pad is.
Toegespitst op jullie situatie. Met u, voor u, naast u.
Onze hulpverleners en trainers zijn er om mét en voor u de mooie dingen van uw kind op de kaart
te zetten. U veerkracht te geven. Zodat u en uw kind verder kunnen in het leven van alledag. Waar
nodig schakelen we met ons en uw netwerk, om zo samen te werken aan een betere omgeving en
toekomst.
Samen op pad en doen wat wél kan. Neem gerust contact met ons op, we kijken graag met u welk
pad we inslaan.


@
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010 286 27 65
info@debuitenwereld.nl
www.debuitenwereld.nl

Individuele begeleiding
Zwaar
v

Directzorg Brielle
Directzorg Brielle werkt cliënt- en resultaatgericht. Cliëntgericht door persoonlijke aandacht, korte
communicatielijnen en vaste medewerkers in kleine teams. De insteek is om eigen kracht, eigen
regie (zelf bepalen) en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt te vergroten. Er wordt niet voor de
cliënt gedacht maar er vindt samenwerking plaats tussen de cliënt, zijn netwerk (mantelzorg,
familie, etc.) en andere zorgverleners en betrokkenen.
Om dit te realiseren worden de doelen die door de gemeente zijn vastgesteld samen met de cliënt
vertaald naar een persoonlijk begeleidingsplan. Dit plan wordt regelmatig met de cliënt
geëvalueerd en bijgesteld.
Begeleiding wordt geboden bij o.a. niet aangeboren hersenafwijking, dementie, psychische
problemen, gedragsproblematiek (denk aan autisme, ADHD).
Omdat Directzorg naast begeleiding ook persoonlijke verzorging en verpleging levert is
gecombineerde zorg mogelijk.
Directzorg werkt niet met wachtlijsten en de zorgmomenten worden in overleg met de cliënt
bepaald. Directzorg werkt met gekwalificeerde zorgprofessionals, volgens de regels van de
kwaliteitsstandaard Wmo en is in het bezit van het prezo keurmerk.


@
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088 347 32 30
brielle@directzorg.nl
www.directzorg.nl
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Gemiva-SVG
De Gemiva-SVG Groep ondersteunt kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een
(verstandelijke) beperking en het gezin waarin zij wonen. Ons kinderdagcentrum de Regenboog
staat in Middelharnis. Er wordt gewerkt in kleine groepen met gemiddeld 2 medewerkers. Samen
met de ouders stellen we een ondersteuningsplan op, waarin we doelen stellen en werken aan een
optimale ontwikkeling van uw kind. Het is ook mogelijk (indien geïndiceerd door ons intern
begeleidingsteam) dat uw kind ondersteuning krijgt van onze orthopedagoog, logopedist,
fysiotherapeut, spelagoog, bewegingsagoog en/of ergotherapeut. Zij adviseren de medewerkers in
hun dagelijks werk op de groep en/of geven individuele therapieën.
Indien uw kind al iets ouder is, zou een dagbestedingsgroep op 1 van onze locaties op Voorne ook
passend kunnen zijn. Zie daarvoor ons aanbod bij begeleiding groep/dagbesteding volwassenen
(WMO).

088 205 24 00
@
zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl
W
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties/Zuid-Hollandse-Eilanden/DeRegenboog ; www.gemiva-svg.nl
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Humanitas DMH
Homerun Jeugd & Gezin
Homerun Jeugd en Gezin biedt in samenwerking met Hoza begeleiding en opvoedondersteuning
aan jeugdigen en gezinnen. Homerun is expert op het gebied van LVB (licht verstandelijke
beperking) en multi-problematiek op diverse leefgebieden. De begeleiding werkt systeemgericht
met een coördinator en gedragsdeskundige en volgens één gezin één plan. Homerun is bevoegd de
gezinsinterventie ‘’Hou Vast’’ in te zetten en is SKJ geregistreerd.
Hoza (Homerun Onderwijs Zorg Arrangement); een passend antwoord op schooluitval
Leerlingen met een LVB en psychosociale hebben steeds vaker meervoudige zorg behoeften. Als zij
geen passend onderwijsaanbod en/of specialistische zorg krijgen, dan lopen zij een groot risico om
thuis te komen zitten. Bij deze leerlingen is het verzuim namelijk vaak hoog. Met Hoza bieden wij
een aanbod van zorg op maat aan leerlingen van 11 tot en met 18 jaar. We helpen de leerlingen
hun leer-rendement te vergroten en hun gedrag te verbeteren. Zo voorkomen we dat zij buiten de
boot (dreigen te) vallen.
Homerun Jeugd en Gezin en Hoza zijn onderdeel van Humanitas DMH
06 211 38 382
ccb@humanitas-dmh.nl
www.humanitas-dmh.nl/zorgaanbod/homerun/


@
W

Individuele begeleiding
Zwaar
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Impegno
Wij bieden tijdelijke zorg (begeleiding op alle leefgebieden) aan mensen en gezinnen met
psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn
laagdrempelig en we werken ambulant: we komen naar de cliënt of het gezin toe en we laten niet
snel los.
Veel mensen hebben periodes waarin het minder goed gaat en de problemen zich lijken op te
stapelen. Wanneer u hier zelf niet meer uitkomt, kan het belangrijk zijn om hulp te zoeken zodat
de problemen niet verder opstapelen. U kunt zich dan bij ons aanmelden voor individuele
begeleiding op het gebied van:



groeiende schulden;






geen overzicht in de financiële situatie en/of de administratie;
het ontbreken van een steunend sociaal netwerk;
moeite met zelfstandig wonen;
psychische problemen waarbij het onvoldoende lukt om hiervoor de juiste hulp te vinden.

Wij bieden als impegno Jeugd & Gezin hulp vanuit de Jeugdwet aan kinderen en jeugdigen van 0
tot 18 jaar en complete gezinnen. Binnen uw gemeente kunnen we individuele behandeling en
onderzoek bieden.



076 203 00 32
info@impegno.nl
www.impegno.nl (aanmelden kan via website)

@
W

Behandeling
v

Ipse de Bruggen
Wij zijn al jaren specialist om mensen te begeleiden die de grip op eigen leven even kwijt zijn. Dit
kan door verschillende omstandigheden komen.
Ons doel is om de cliënt te ondersteunen om de regie op eigen leven weer terug te geven of te
behouden.
Visie
Het versterken van eigen kracht en regie van onze cliënten – dat is wat ons drijft. Samen met
cliënten en hun netwerk zoeken ervaren professionals van Maatwerk naar eigentijdse,
vernieuwende oplossingen om mee te kunnen doen in de samenleving. Hierbij gaan we altijd uit
van de positieve mogelijkheden van mensen en hun netwerk. De drie pijlers zijn de basis van
waaruit wij werken:




Begeleiding op maat
Samen sterk
Ondernemend

Wij bieden individuele ondersteuning (thuis) en dagbesteding aan mensen met
een ondersteuningsvraag (doelgroepen: VG, LVG, NAH, psychiatrische problematiek zonder
behandeling en andere passende ondersteuningsvragen)
Onze ondersteuning:







@
W

Kringloopbedrijf
Klussendienst: arbeidsmatige dienstverlening binnen de wijk.
Individueel Begeleid werken
Kinderboerderij
Houtwerkplaats
088 777 46 00
info@idbmaatwerk.nl
www.ipsedebruggen.nl

Individuele
begeleiding
Licht
v

Middel
v

Zwaar
v

Groeps
begeleiding/
behandeling

Dagbehandeling

v

v

Dagbesteding
Licht
v

Middel
v

Pers.
Verzorgi
ng
Zwaar
v

Pameijer
Pameijer Groeit Op biedt opvoedondersteuning thuis en naschoolse dagbehandeling.
Naschoolse dagbehandeling richt zich op jeugdigen met:
 psychische problemen en aandoeningen
 gedragsproblemen/verstandelijke beperking

v

Behandeling

v

Ouders hebben, samen met de jeugdige, de regie en blijven verantwoordelijk voor de opvoeding.
Met Pameijer Groeit Op versterken we de relatie tussen jeugdigen en hun omgeving én hun
probleemoplossende vaardigheden. Zo kunnen signalen beter worden opgepakt. De jeugdige kan
zich beter ontwikkelen, binnen de mogelijkheden die hij heeft.
Opvoedondersteuning
Je kunt ondersteuning krijgen bij de opvoeding en ook bij de praktische zaken waar je tegen aan
loopt. Samen met een gezinsbegeleider, een pedagogisch medewerken en een wooncoach werken
we aan de dingen die jij wilt bereiken. Stap voor stap. Wij werken samen met jou eerlijk, open en
transparant. Het kan zijn dat er een jeugdbeschermer is betrokken. Jij en je gezin kunnen altijd op
ons terugvallen als het even wat minder goed gaat. Zo krijg je weer meer grip op je gezinsleven.
Vragen: arrangeurs van Pameijer kunnen uw vraag beantwoorden en verder helpen.

@
W

088 271 00 00
arrangeur.voorne@pameijer.nl
www.pameijer.nl
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Praktijk Hink Stap Sprong
Praktijk Hink Stap Sprong is een praktijk voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugd
van 0-18 jaar en hun gezin/ouders.
In de regio Westvoorne bieden wij begeleiding van licht, midden tot zwaar. Wij bieden hulp aan
kinderen met gedragsproblemen, kinderen met ADHD, autisme, kinderen met hechtingsproblemen,
psychische problemen etc. Wij zijn een kleinschalige praktijk, werken vraag- en doelgericht en
hebben oog voor het kind en zijn /haar leefomgeving. Het kind staat bij ons centraal. Begeleiding
kan plaatsvinden in de leefomgeving van het kind, te denken aan thuis of op school.

@
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06 543 05 483
mmdenhartog@hotmail.com
www.hink-stap-sprong.net

Individuele begeleiding
Licht
Middel
Zwaar
v
v
v

Punt Autisme
Punt Autisme is een gespecialiseerd, multidisciplinair en kleinschalig zorgbureau voor advies,
behandeling en begeleidingsvragen rondom cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis, HSP,
Angststoornis, Hechtingsproblematiek en moeilijk verstaanbaar gedrag.
Zorgaanbod:
Hoogbegaafdheid, HSP en Autisme: psycho-educatie, ambulante begeleiding & behandeling,
systeembegeleiding & behandeling, opvoedondersteuning, trainingen als ‘brusjes-training’ en ‘ik
ben speciaal!’ op maat
Moeilijk verstaanbaar gedrag: coachingstraject ‘van handelingsverlegen naar bewust
handelingsbekwaam’, systeembegeleiding & behandeling, opvoedondersteuning, ambulante
begeleiding & behandeling, intensieve individuele begeleiding & behandeling (o.a. in de vorm van
dagbesteding), ruiterkamp (zeer intensief begeleide vakantieweek of midweek op ‘De Vosakker’),
kortdurend verblijf.

Zwaar
v


@
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06 837 84 234 aanmelding & intake /  06 517 26 262 overstijgende vragen
info@puntautisme.nl
www.puntautisme.nl
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Sjaloom Zorg
Sjaloom Zorg biedt mensen met een beperking zorg, ondersteuning en advies. Wij helpen mensen
zo zelfstandig mogelijk te leven. Thuis of in een van onze woonvoorzieningen. Sjaloom Zorg staat
naast de mensen, op basis van een christelijke levensvisie.
Als gezin kan je ondersteuning krijgen van Sjaloom Zorg. Bijvoorbeeld bij vragen over het
opvoeden van kinderen met een beperking. Het volgen van een weekstructuur is zeker voor tieners
en jongvolwassenen (18+) onder meer erg belangrijk. De begeleider van Sjaloom Zorg kan
hiermee helpen. Ouders met een beperking die ondersteuning nodig hebben, helpen wij ook waar
gewenst.

@
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0187 609 400
info@sjaloomzorg.nl
www.sjaloomzorg.nl

Individuele begeleiding
Licht
Middel
Zwaar
v
v
v

Dagbesteding
Licht
Middel
v
v

Zwaar
v

Zorgboerderij Land-Goed
Zorgboerderij Land-Goed is een kleinschalig woon- en dagbestedingsinitiatief dat in 2009 haar
deuren heeft geopend. De woning biedt ruimte aan 13 jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking.
Voor cliënten die niet op de boerderij wonen biedt Land-Goed dagbesteding voor volwassenen met
een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond. Er is een ruime keuze aan activiteiten.
Zo is er mogelijkheid tot het volgen van dagbesteding in de houtbewerking, waarbij zowel
“grofwerk” met steigerhout, als mede het fijnere figuurzaagwerk wordt verricht. Ook is het
mogelijk om bezig te zijn met het kweken van diverse soorten groente, fruit, bloemen en planten
en het onderhouden van de siertuin.
Dierverzorging is onderdeel van het aanbod. Het gaat hierbij om het verzorgen van verschillende
diersoorten zoals; konijnen, kippen, ezels, geiten en andere “boerderijdieren”. Tevens is er ook een
aanbod van uiteenlopende creatieve activiteiten zoals mozaïeken, kaarsen maken, breien,
schilderen en actuele trends.


@
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0181 416 556
info@land-goed.nl
www.land-goed.nl
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EIGENZ (Stichting Zuidwester)
Eigenz is onderdeel van Stichting Zuidwester, een organisatie voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Eigenz ondersteunt kwetsbare burgers met een complexe hulpvraag vanuit de thuisomgeving. Dit
zijn mensen die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden. Onze prioriteit
ligt bij het (her)ontdekken van de eigen kracht. Dit doen we vanzelfsprekend met hulp van het
netwerk van de cliënt. Samen werken we hard aan zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Wij

werken ontwikkelingsgericht en stimuleren onze cliënten het maximale uit het leven te halen. Onze
visie is duidelijk; bij Eigenz is iedereen uniek.
Eigenz werkt samen met de zorgorganisatie Zuidwester, waar veel specialisme en
therapiemogelijkheden zijn. Men kan gebruik maken van: dagbesteding, verlengde dagopvang, een
arts verstandelijk gehandicapten, psycho-motorische Therapie, systeemtherapie etc.
We zijn steeds meer gespecialiseerd in cliënten met NAH problematiek. We bieden hen ambulante
begeleiding, maar er is ook een activiteitencentrum, speciaal voor cliënten met NAH”.


@
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0187 898 888
decentralisaties@zuidwester.org
www.eigenz.org en/of www.zuidwester.org
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