
Femke Klomp (12 jaar) is een 
handige meid. Ze kan lezen, 

schrijven, tellen en zelfs 
Engels. Uitdaging is dus heel 
belangrijk. Ook van belang:  

vertrouwen, veiligheid en 
routine. Door haar 

verstandelijke beperking 
vertoont Femke moeilijk 

verstaanbaar gedrag. Om 
haar de structuur te geven 

die ze nodig heeft, gaat 
Femke vijf keer per week 

naar het kinderdagcentrum. 
Dat werkt: Femke ontwikkelt 

zich steeds beter en is 
rustiger geworden.  

Mijlpaal voor Femke 

Femke Klomp 



“Op het speciaal onderwijs zat onze 
dochter niet op haar plek. Daarom gaat ze 
naar een kinderdagcentrum van de 
Gemiva-SVG Groep”, vertelt haar moeder 
Sylvia. “Samen met het kinderdagcentrum 
zochten we naar de juiste aanpak. Femke 
functioneert het beste als er niet teveel 
mensen om haar heen zijn. In een grote 
groep mensen weet ze niet goed wat ze 
moet doen. Ze is dan erg onrustig en kan 
dan bijvoorbeeld gillen, bijten, knijpen of 
weglopen.”  
 
Verantwoordelijkheid 
De groep is nu niet groter dan drie 

kinderen en twee (persoonlijk)  
begeleiders. Lisanne Peltenburg is haar 
persoonlijk begeleider.  
Lisanne: “Eerst moest Femke best wel 
even wennen. Dat kan ik goed begrijpen. 
Van nature is ze een vrolijke meid, maar 
door haar beperking is ze onzeker en 
onvoorspelbaar geworden. Op de 
Tijgergroep weten wij hoe wij met haar 
moeten praten. Dit zorgt er vaak voor dat 
Femke weer rustig kan worden. Ze kan dan 
uitleggen wat haar dwars zit. We doen ons 
best om haar schoolse vaardigheden bij te 
houden. Ook laten we haar kennis maken 
met huishoudelijke klussen. Ze gaat nu 

zelfs wel eens wandelen met een ander 
kind. En dat terwijl ze eerst helemaal niet 
met andere kinderen kon omgaan. We 
geven haar die verantwoordelijkheid en 
daar geniet ze van.” 
 
Samenwerking 
Dat wandelen lijkt een kleinigheid, maar 
het is een mijlpaal. Sylvia: “Ze kan daar nu 
heel rustig onder blijven. Dat was vroeger 
niet. Ik lees vaak in haar schriftje dat ze een 
goede dag heeft gehad. Dat is heel wat 
voor Femke. Bij het kinderdagcentrum zijn 
ze niet bang om problemen aan te pakken. 
Ze denken met ons mee. Dat werkt voor 
ons heel prettig.”   
 
 

Meer informatie 
 

www.gemiva-svg.nl/voordejeugd 
 

www.gemiva-svg.nl/hulpvraag 
 

Contactgegevens: 
088 205 24 00 

zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl 


