achterstand, een verstandelijke beperking
Ambulante Dienst Zuid-Hollandse Eilanden

of (ernstige) meervoudige beperking. Dat is

Ravelstraat 5

ons specialisme. Al kunnen ook mensen die

3261 JB Oud-Beijerland

om een andere reden ondersteuning nodig

telefoon 06 51 70 09 12

hebben een beroep doen op onze deskundigheid en faciliteiten. We zijn actief bij

Gemiva-SVG Groep

wonen, werken, onderwijs, dagbesteding,

De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen

sociale contacten en vrijetijdsbesteding.

en volwassenen die door een handicap,

Wij vinden dat we dat alleen goed kunnen

chronische ziekte of een andere beperking

doen als we samenwerken. Met de mensen

zorg of begeleiding nodig hebben. Wij

die we ondersteunen en hun verwanten.

ondersteunen hen bij het bereiken en be-

Met mantelzorgers en vrijwilligers. Met

houden van een zo goed mogelijk bestaan.

financiers en andere samenwerkingspart-

Meedoen in en bijdragen aan de samenle-

ners. Vandaar ons motto: samen maken we

ving vinden we daarbij heel belangrijk. Wij

het verschil.

hebben veel ervaring in het begeleiden van
mensen met een lichamelijke handicap, niet
aangeboren hersenletsel, een ontwikkelings-

Ambulante begeleiding
in kinderdagverblijven
Gemiva-SVG Groep
Bleulandweg 1b
2803 HG GOUDA

Tel. (0182) 57 58 00
info@gemiva-svg.nl
www.gemiva-svg.nl

bij kinderen met
een ontwikkelingsachterstand
of een verstandelijke beperking

De afdeling Ambulante Dienst van de Gemiva-SVG Groep biedt
in kinderdagverblijven ondersteuning aan kinderen met een
ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking.

De ambulante begeleiding is gericht op

Werkwijze

kinderen met een ontwikkelingsachterstand

De ambulant begeleider werkt nauw samen

of een verstandelijke beperking die een

met de leidsters aan het realiseren van

regulier kinderdagverblijf bezoeken. Maar

haalbare doelen op korte termijn binnen

ook voor kinderen met andere beperkingen,

de mogelijkheden van het kind. Hiervoor

zoals ADHD en autisme is er ambulante

maakt de ambulant begeleider een onder-

begeleiding mogelijk.

steuningsplan. Daarbij gaat zij uit van een
actieve houding en inzet van de leidsters.

Doelstelling
Het doel van de ambulante begeleiding is

De kosten

om de kinderen zo goed mogelijk te laten

De kosten van de begeleiding worden

meedraaien in het kinderdagverblijf.

betaald uit de Jeugdwet, als hiervoor een
indicatie is.

De ambulant begeleider heeft de volgende

Ik vind het fijn dat mijn kind met begeleiding toch naar
het kinderdagverblijf hier om de hoek kan gaan. De
leidsters daar krijgen advies hoe ze met mijn kind om
kunnen gaan.

,,

taken:

Meer weten en/of aanmelden?

- advies geven aan de leidsters in het kinder-

Wilt u meer weten over Ambulante begelei-

dagverblijf over aangepast spel- en ontwik-

ding op kinderdagverblijven?

kelingsmateriaal, de manier van begeleiden

Neem gerust contact met ons op.

en het activiteitenaanbod.

U kunt ook contact opnemen met onze

- directe begeleiding van het kind ter

afdeling Zorgbemiddeling,

plaatse

telefoon 088 205 24 00 (lokaal tarief) of mail

- assistentie en observatie in de groep

naar zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl.

- afstemming tussen ouders, de leidsters en
de andere medewerkers in het kinderdag-

Ambulante Dienst Drechtsteden

verblijf.

p/a Jan Valsterweg 50
3315 LG Dordrecht
telefoon: 078 632 36 40

,,

