
 
 

Ambulante Begeleiding 

 

Volwassenen, Jongeren, Kinderen 
 

Ambulante individuele begeleiding 
 
Ambulante begeleiding houdt in dat een zorgverlener van Eigen-Wijs in Zorg bij jou thuis komt om  
hulp te bieden. Eigen-Wijs in Zorg biedt deze begeleiding aan voor mensen met een (licht) 

verstandelijke beperking, autisme, psychische aandoening of ander bijzonder gedrag. 
 
Ambulante begeleiding voor jongeren en volwassenen 
 
Heb jij hulp nodig om soepeler door het leven te gaan? Thuis, in jouw eigen omgeving kunnen wij je 

het beste helpen met datgene wat jij moelijk vindt en graag wilt leren. Heb jij behoefte aan 

begeleiding bij het plannen van je dagelijkse activiteiten, het aanleren van vaardigheden of het regelen 

van je financiën? Of misschien bij het leren onderhouden van je sociale contacten en het opbouwen 

van een fijne en ondersteunende kring mensen om je heen? Of bij het kunnen uitvoeren van taken 

rond scholing of werk? Ook complexe problemen of stoornissen (in gedrag) kunnen met ambulante 

begeleiding worden aangepakt. 
 
Ambulante begeleiding voor kinderen 
 
Een kind dat het moeilijk heeft weer zien opbloeien. Er is weinig fijner dan dat. 
 
Kinderen met een beperking, gedragsproblematiek of een langdurige ziekte kunnen in het 

dagelijkse en schoolgaande leven extra ondersteuning nodig hebben om zo gelukkig en functioneel 

mogelijk door het leven te gaan. Eigen-Wijs in Zorg werkt met het kind in zijn of haar eigen 

omgeving, daar waar het vertrouwd is en daar waar de uitdagingen plaats vinden. In nauwe 

afstemming met de ouders of verzorgers, maar ook met de leerkracht en de school, helpen we 

kinderen om (weer) tot bloei te komen. 
 
Help mij om … 
 
De wensen en behoeftes van het kind zijn het uitgangspunt. Samen met het kind en ouders of 

verzorgers vertalen we dat naar een duidelijke hulpvraag met daarin meteen het te bereiken doel. 

Het bereiken van een doel gaat vaak in kleine stappen die makkelijk te overzien zijn en die haalbaar 

zijn. Stap voor stap is de weg naar verandering. Welke doelen wil jouw kind heel graag bereiken? 

 
- Help mij bij het accepteren van en omgaan met mijn beperking of ziekte.  
- Help mij om minder boos te zijn en ruzie uit te praten.  
- Help mij in het omgaan met klasgenoten.  
- Help mij met het plannen van taken voor school.  
- Help mij om nieuwe vrienden te maken en te houden. 

 

Contact of meer weten? Bel: 06-43181967 of Email info@eigen-wijsinzorg.nl  
 

Eigen-Wijs in Zorg  
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