Kind & Gezin
Leven zoals jij dat wilt

“Lekker bakken met mijn
dochter. Sinds kort in onze
eigen woning.”
Ondersteund door SDW

Welke informatie vind je in deze brochure?

SDW helpt je verder
SDW ondersteunt kinderen, jongeren en gezinnen.

SDW helpt je verder

Vrije tijd
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Ieder kind is uniek. Daarom ondersteunen we op een
manier die bij jullie past. We hebben verschillende
soorten begeleiding, behandeling en onderzoek. We
kijken naar wat jouw kind zelf kan. En we begeleiden
jouw kind om zich verder te ontwikkelen.

Observatie en advies

Wonen

We zoeken uit wat er aan de hand is
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Ook ondersteunen we jou als opvoeder. Zodat je
sterker wordt en het opvoeden beter lukt. We nemen
het opvoeden niet van je over; we doen het samen.
We zetten jou in je kracht.
In deze folder beschrijven we de verschillende soorten

Leren & ontwikkelen

Vragen en aanmelden
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ondersteuning op het gebied van kind en gezin die je
van SDW kunt krijgen.
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Ondersteuning aan het hele gezin
pagina 9
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Leven zoals jij dat wilt
Leven zoals jij dat wilt. Dat vinden we
belangrijk bij SDW. Hierbij maak jij zelf
keuzes. Wij kijken naar wat jij of je kind
kan. Samen zorgen we dat je kind zo
zelfstandig mogelijk kan meedoen in
de samenleving. En dat jij sterker staat
in de opvoeding van je kind.

Leven zoals Anica dat wil

Observatie en advies
We zoeken uit wat er aan de hand is
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn manier. Maar soms

Behandeling

ontwikkelt een kind zich langzamer of anders in

SDW heeft specialisten in dienst die jouw kind de

vergelijking met leeftijdsgenoten. Daar maak je je

behandeling kunnen geven die het nodig heeft.

zorgen over. Bijvoorbeeld als je kind moeite heeft met

We bieden verschillende therapieën als onderdeel

praten. Of als het niet makkelijk met andere kinderen

van de behandeling. Denk bijvoorbeeld aan gedrags-

omgaat. Je wilt graag weten wat er aan de hand is.

therapie, fysiotherapie, logopedie of speltherapie.
De therapeuten bij SDW zijn niet alleen goed in hun

Met observatie en onderzoek kan SDW er achter

vak, maar weten ook hoe ze om moeten gaan met

komen wat er aan de hand is. Daar betrekken we

kinderen met een verstandelijke beperking of

jou natuurlijk bij. Na de observatie- en onderzoeksfase

ontwikkelingsachterstand.

bespreken we de uitkomsten. We geven advies over
verdere behandeling en begeleiding.

Therapie helpt je om je
leven prettiger te maken.
Je leert jezelf beter kennen.
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Leren & ontwikkelen
Samen met jou wil SDW je kind mogelijkheden bieden

Ook ondersteunen we leraren en klasgenoten hoe zij

om mee te doen aan het gewone leven. Daarvoor

prettig met jouw kind kunnen omgaan. Alles in de

bieden we verschillende soorten ondersteuning.

begeleiding is er op gericht dat jouw kind zich goed
voelt, begrepen en gewaardeerd wordt en zelfstandig

Schoolvoorbereiding

kan werken. Want jouw kind hoort er bij.

In een schoolvoorbereidende groep leren kinderen

Leven zoals Lara dat wil

vaardigheden om mee te komen op school. In

(Orthopedagogisch kinder)dagcentrum

een beschermde omgeving kunnen kinderen zich

Voor sommige kinderen is het vanwege hun beperking

spelenderwijs ontwikkelen en gewend raken aan

nog niet mogelijk om naar een peuterspeelzaal te

een ‘schoolklimaat’. Ook bereiden we jouw kind

gaan of onderwijs te volgen op een school. In een

voor op een onderwijsvorm die bij hem of haar past.

dagcentrum bij SDW is extra zorg en ondersteuning

Activiteiten en begeleiding sluiten aan bij de

aanwezig om deze kinderen te stimuleren in hun

ontwikkelingsdoelen van jouw kind.

ontwikkeling.

Begeleiding op school en kinderdagverblijf

Samen met jou ontdekken we wat de mogelijkheden

Je wilt het liefst dat jouw zoon of dochter naar de

zijn van je kind. We maken een plan met ontwikke-

school bij jullie in de buurt gaat. Met wat extra onder-

lingsdoelen en welke ondersteuning en behandeling

steuning en soms behandeling is dat wellicht mogelijk.

nodig zijn om die doelen te halen. We dagen jouw

Samen met jou en de school maken we afspraken over

kind op een speelse manier uit om vaardigheden te

de vorm van de ondersteuning en hoe vaak dit het

oefenen. Stap voor stap.

beste is. SDW biedt deze ondersteuning aan in het

Lara draait mee in de klas op de
school in het dorp. Daarom heeft ze
ook sociale contacten in de buurt.
Kinderfeestjes, speelafspraakjes,
carnaval: ze doet aan alles mee!
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reguliere en speciale onderwijs, op peuterspeelzalen

Ontwikkelen en werken voor jongeren

en op kinderdagverblijven. Een vaste begeleider van

Komt je kind van school, dan weet hij of zij niet altijd

SDW zorgt ervoor dat je kind aan de lessen kan deel-

meteen wat de mogelijkheden zijn. Of wat voor werk

nemen. Soms passen we hiervoor het lesprogramma

of dagbesteding hij of zij het liefst wil doen. SDW kan

aan op de mogelijkheden van je zoon of dochter. We

dan helpen met een arbeidsinteressetest. Met deze

stimuleren jouw kind om zoveel mogelijk zelf te doen.

test komen we erachter waar de interesses van je kind

Zo kan je kind steeds verder groeien. En meedoen in

liggen. En welke talenten je zoon of dochter verder

de klas met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt.

wilt ontwikkelen.
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Leven zoals jij dat wilt

Ondersteuning aan het hele gezin
De zorg voor een kind met een verstandelijke

jullie verergering voorkomen. Hoe we dat doen, dat

beperking heeft invloed op het hele gezin. SDW

is voor iedereen anders. We geven ondersteuning die

ondersteunt je, zodat je kind zo lang mogelijk in jullie

bij jullie past.

eigen gezin op kan groeien. We kunnen jouw gezin
op verschillende manier ondersteunen.

Ambulante jeugdhulp
Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien.

Praktische thuisondersteuning

Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat,

De begeleider kan thuis taken van jou overnemen.

kun je jeugd- en opvoedhulp krijgen. Samen met kind,

Bijvoorbeeld bij het opstaan en aankleden of bij het

ouders en netwerk zoeken we naar mogelijkheden en

spelen. Dit maakt het gemakkelijker voor je gezin. Zo

werken we aan verbetering van de situatie.

blijft het gezinsleven zo normaal mogelijk.

Specialistische begeleiding bij het opvoeden

Ondersteuning voor (aanstaande)
ouders met een beperking

Ook met vragen over de opvoeding kun je bij SDW

(Aanstaande) ouders met een verstandelijke

terecht. Een gespecialiseerde begeleider kijkt samen

beperking hebben soms wat extra hulp nodig om

met jou naar wat je wilt veranderen. Maar ook naar

goede zorg aan hun kinderen te kunnen geven.

wat er al goed gaat. Want daar liggen jullie sterke

We ondersteunen je hierbij. Zo staan we voor je klaar

kanten als gezin. De begeleider leert je om te gaan

met adviezen voor de opvoeding. Ook geven we

met lastige opvoedsituaties. Zodat het opvoeden

workshops, een opvoedcursus of een woontraining.

beter lukt.

We hebben nauwe contacten met andere instanties
waar jij wellicht mee te maken hebt.

De ouders willen hun zoon zelf kunnen

Intensieve gezinsbehandeling

opvoeden en begeleiden bij zijn

Intensieve ambulante gezinsbehandeling kunnen we

Pleegzorg

soms heftige emoties. Zodat hij zich in

inzetten als er in jouw gezin meer problemen tegelijk

Als je kind (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen,

een rustige en veilige omgeving kan

op verschillende gebieden zijn die de ontwikkeling

is dat pleegzorg. Dat kan langdurig zijn. SDW biedt

ontwikkelen en mag zijn wie hij is.

van je kind in de weg staan. Of als er problemen

ook pleegzorg in ‘deeltijd’, bijvoorbeeld alleen in

zijn die het gezin te veel belasten. Je ziet door de

het weekend of in vakanties. Zodat je even een

bomen het bos niet meer en je kunt geen lichtpuntje

‘adempauze’ inlast en uithuisplaatsing voorkomen

meer ontdekken. Dan kan de begeleiding samen met

kan worden.
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Vrije tijd

Wonen

Plezier maken met andere kinderen. Even uitrazen of

Logeren

Soms kunnen kinderen en jongeren met een

Gezinshuizen

juist lekker relaxen. Als jij weet dat je kind een leuke tijd

Plezier maken staat voorop tijdens het logeren. Onze

verstandelijke beperking en mogelijk bijkomende

In een gezinshuis wonen kinderen met een beperking

heeft én in goede handen is, geeft dat jou en de rest

begeleiders bieden je kind niet alleen de zorg die het

problematiek niet meer bij hun ouders wonen. Dat

die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Opgroeien

van je gezin een stukje rust. SDW biedt buitenschoolse

nodig heeft, maar zorgen er ook voor dat je kind zich

kan verschillende redenen hebben. Bij SDW hebben

in een gezinshuis betekent continuïteit en ruimte voor

opvang en logeren.

snel thuis voelt. Zodat het een leuke en ontspannen tijd

we verschillende mogelijkheden om je kind op te

ontwikkeling. Gezinshuisouders bieden in hun huis
professionele begeleiding in een gezinssituatie.

beleeft in het logeerhuis en graag terugkomt voor een

laten groeien in een omgeving waarin het zich thuis

Buitenschoolse en vakantieopvang

volgende logeerpartij. En jij hebt even je handen vrij

voelt. Zodat het kan opgroeien in een veilige en

Voor kinderen met een verstandelijke beperking

om op adem te kunnen komen of voor de andere

vertrouwde omgeving. We betrekken jou als ouders

Oriëntatiehuis

biedt de naschoolse opvang een ruim aanbod van

kinderen in je gezin.

zoveel mogelijk bij de opvoeding. Daarover maken

Het Oriëntatiehuis biedt jongeren de mogelijkheid

we van tevoren afspraken.

om zich te oriënteren in welke mate ze zelfstandig

activiteiten. Van koken en knutselen tot sport en spel.
Van lekker rustig een boekje lezen tot muziek luisteren.

kunnen wonen en werken. Je leert praktische en

We houden hierbij rekening met de mogelijkheden en

sociale vaardigheden en bereidt je voor op

behoeften van je kind. Voor je kind stellen we doelen

zelfstandig of groepswonen.

op, waar we spelenderwijs aan werken. De begeleiders
zorgen voor een duidelijke structuur en een veilige
omgeving. Ook in vakanties zorgen we ervoor dat jouw
kind een leuke en ontspannen dag heeft.

Vragen en aanmelden
SDW Startpunt geeft je graag persoonlijk advies over

Om via SDW ondersteuning te kunnen krijgen, heb je

jouw situatie en aanmelding. Neem gerust contact

een indicatie of beschikking nodig. Startpunt kan jou

met ons op. Startpunt is van maandag tot en met

hierover informeren. We kunnen ook helpen met het

vrijdag overdag bereikbaar via telefoon 088-259 3010.

aanvragen van een indicatie of beschikking.

Je kunt ook altijd een e-mail sturen naar
startpunt@sdwzorg.nl
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Advies & ondersteuning nodig?
SDW Startpunt
Wij luisteren naar jouw verhaal, wij kunnen je helpen bij het aanvragen van een indicatie of
beschikking en het maken van de best passende keuzes. Of het nu om ondersteuning via de
gemeente of om intensieve zorg via het zorgkantoor gaat. Wij staan jou graag te woord om
je verder op weg te helpen.
Telefoonnummer: 088 - 259 3010
E-mail: startpunt@sdwzorg.nl
www.sdw.nl

