Ontwikkelingsgerichte begeleiding van kinderen en
jongeren
Het ene kind heeft begeleiding nodig bij het oplossen van een conflict, een ander hulp bij
het eten. Er zijn ook bewoners die behoed moeten worden voor te veel prikkels. Hoe
verschillend deze kinderen en jongeren ook zijn, ze willen zich allemaal graag ontwikkelen.
Sommigen gaan naar school, anderen naar de dagbesteding. Het leren gaat door als ze uit
school zijn. Ze leren bijvoorbeeld door samen spelletjes te doen met anderen of leren hoe ze
zelfstandig hun kamer kunnen opruimen. Soms is daar een pictogram of foto bij nodig.
‘Kijk, zo ziet een opgeruimde kamer eruit.’ Leren koken kan ook een doel zijn. ‘Wat heb je
daarvoor nodig? En hoe nodig je iemand uit om mee te eten?’
De cliënten hebben veel contact met hun ouders, die zijn belangrijk in hun leven.
Buitenspelen is bij een aantal kinderen favoriet. Omdat ze geen gevaar zien, is er wel
toezicht nodig. Soms gaan ze – onder begeleiding – met een klein groepje het terrein af,
eropuit met de duofiets of bijvoorbeeld een picknickmand. Ze vinden het super om de
wereld te ontdekken.

Wat vraagt dat van jou?
Jij geeft de kinderen ruimte om zelf dingen te ontdekken en helpt ze de dingen te leren die
ze nog niet kunnen. Zelf geef je het goede voorbeeld en ben je communicatief vaardig en
tactvol. Je hebt oog voor de individuele behoeften van ieder kind. Sommige kinderen gaan
helaas achteruit in hun gezondheid of ontwikkeling. Dat is moeilijk en verdrietig, maar jij
maakt er het beste van.
Jij begrijpt hoe belangrijk de ouders zijn voor het kind en andersom. Je hebt nauw contact
met de ouders en deelt met hen dagelijks berichtjes en foto’s van het kind. Onderstromen
voel jij aan en ook moeilijke dingen maak jij bespreekbaar.
Samen met het team creëer je een huislijke sfeer en trekken jullie één lijn. Jullie stemmen
alles samen goed af en vormen een hecht team.

