Naam organisatie

Antes/Parnassia Groep
Basic Trust t.h.o.d.n.
Martie van der Reijden

Website organisatie

Antes is specialist in psychiatrie en
verslaving - Antes (anteszorg.nl)
www.basictrust.com

Contactpersoon Mailadres
Frans van der
Heijden of Hans
Noordtzij
Martie van der
Reijden

Telefoonnummer Expertise(s)

f.vanderheijden@parnassiagroep
.nl of
06-27034082 of 06h.noordtzij@parnassiagroep.nl 20094146
Psychiatrie en verslavingszorg
martie.vanderreijden@basictrust
.com
06-81705347
hechting en trauma

Kleine aanbieder?

Beschrijving organisatie

nee

zie website
eenmanspraktijk, aangesloten bij landelijke licentieorganisatie Basic Trust, gespecialiseerd in videofeedbackbehandeling bij
problematische gehechtheid en trauma

ja

Wij zijn Care-4 All, een jong maar ervaren zorgaanbieder in Dordrecht gespecialiseerd op het gebied van GGZ en jeugdzorg.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken daarom ook uitsluitend met gekwalificeerde en ervaren professionals.
Onze professionals staan klaar voor jongeren, volwassenen en ouderen voor individuele begeleiding, gezinsbegeleiding en
begeleiding/coaching op school.
Wij werken vanuit de methodiek 1Gezin1Plan1Reggiseur waar zelfregie, samenredzaamheid en participatie op de voorgrond staat.

Care-4 All BV

www.care-4all.com

Azzeddin Tohouss info@care-4all.com

0651896585

Maatwerk individuele begeleiding, cultuur sensitief werken

ja

Wij hebben een specialisatie op het gebied van cultuur sensitief werken voor iedereen met een migratie achtergrond.
Voor hulpverleners en instanties maken communicatieproblemen, cultuurverschillen, verschil in waarden en normen en verschil in
geloofsovertuiging het moeilijk om tijdig kwetsbare jeugdigen, volwassenen en ouderen te signaleren en te bereiken.
Wij hebben een divers en gespecialiseerd ervaren team, waarbij verbinding, aansluiting en zelfredzaamheid als uitgangspunt wordt
genomen binnen de begeleiding.
Ons gespecialiseerde team heeft professionals met verschillende culturele achtergronden, geloofsovertuigingen en spreken de taal,
waardoor aansluiting makkelijker te vinden is.
Ook werken wij met een Beëdigd tolk die vele talen machtig is en ingezet kan worden waar nodig.
Door aan te sluiten bij de jeugdige, volwassenen en senioren kan er samen gewerkt worden aan het versterken van de eigen regie en
zelfredzaamheid

Clessidra

www.clessidra.nl

Danja Somberg

danja@clessidra.nl

010-4121640

ja

vrijgevestigde praktijk voor pedagogie en psychologie, kinderen, jeugdigen, hun ouders en volwassenen.

Connect2Care Jeugd

www.connect2carejeugd.nl

D. van Leeuwen

info@connect2carejeugd.nl

06- 48160606

Basis GGZ, EMDR,
Speltherapie,
WISC V,fobieën,
alle As I
JeugdGGZ:
Angstklachten
en specifieke
Concentratieproblemen, Emotieregulatieproblematiek,
Somber teruggetrokken gedrag, Trauma, Gedragsproblemen,
Dwang, Drang, Tics, Autisme, ADHD, Rouwverwerking,

ja

JeugdGGZ voor kinderen en jeugd van 6 tot 18 jaar; diagnostiek, behandeling, consultatie voor verwijzers en supervisie. Connect2Care
heeft 2 locaties waaronder 1 in Maassluis, klein huiselijke en BIG-geregistreerde GZ-psychologen

De Buitenwereld

De Buitenwereld.nl

Ellen Nieuwstad

ellen.nieuwstad@debuitenwerel
d.nl
06-83174821

De Leerweg

www.deleerweg.com

Nathalie van Gils

nathalie@deleerweg.com

0638899801

specialistische jeugdhulp

60 Medewerkers die in verschillende regio's jeugdhulp bieden. Dit doen we ambulant (thuis, op school, vrije tijd), op de groep. We
hebben veel expertise, werken evidence based met HBO skj registreerde medewerkers, aangevuld met 6 gedragswetenschappers. De
doelgroep kenmerkt zich veelal door gedragsproblemen veroorzaakt voor achterliggende problematiek(en) kindeigen, of beinvloed
door omgeving. We werken altijd samen met ouder/opvoeders.

Onderwijsadvies, Zorgtrajecten, Onderwijsbegeleiding, Sociaalemotionele hulpverlening, consult en advies onderwijs en
zorg, Begeleiding op school
ja

De Leerweg is een instituut dat zich bezighoudt met didactische en pedagogische begeleiding enerzijds, en hulp op sociaal-emotioneel
en zorgvlak anderzijds. Wij doen diagnostisch onderzoek naar leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen, bieden onderwijsadvies en
begeleiding aan leerkrachten en scholen, en geven ouders hulp en ondersteuning bij opvoedvragen. Bij de Leerweg werken we graag
samen met scholen, gemeenten, de ouders en het kind/de kinderen om begeleiding op maat aan te kunnen bieden. De Leerweg
ondersteunt scholen, gemeenten en ouders om met specifieke arrangementen docenten en kinderen die begeleiding te bieden die op
dat moment nodig is om tot verdere groei te komen. Wij hebben op dit moment (psycho)diagnostisch onderzoekers, orthopedagogen,
psychologen, remedial teachers, taal- en rekenspecialisten, bijlesdocenten en een GZ-psycholoog in huis. Doordat wij alle zorg onder
één dak aanbieden kunnen wij verschillende behandelingen goed op elkaar laten aansluiten.

MST (Multi Systeem Therapy); 10 t/m 18 (19) jaar (RTA). MSTPSB (Problem Sexual Behavior - seksueel grensoverschrijdend
gedrag); 12 t/m 17,5 jaar (LTA). MST-CAN (Child Abuse &
Neglect - ernstige kindermishandeling en/of verwaarlozing)
(LTA). MBT-A (Mentalization Based Treatment); 14 t/m 18
De Viersprong is een slagvaardige, hoogspecialistische ggz-organisatie. Wij bieden zowel aan volwassenen als jongeren effectieve
jaar (LTA). FFT (Functional Family Therapy); 12 t/m 17,5 jaar Nee, zeer zeker niet. Landelijke behandelingen aan op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen. Wij luisteren naar onze client en nemen de
(RTA). TPO (Therapeutisch Psychologisch onderzoek) (LTA).
speler met in de jeugd ongeveer tijd, hoe ingeweikkeld zijn/haar probelmen ook zijn. Wij gaan hiervoor verder dan anderen om een duurzaambehandeleffect te
FIT (Flexibel Interventie Team) (RTA).
€ 21 mln omzet)
bereiken. We behandelen clienten thuis, ambulant, in deeltijd en klinisch.

de Viersprong

www.deviersprong.nl

Mevrouw M.
(Marianne)
Oudenaarden

Marianne.Oudenaarden@deVier
sprong.nl
06 22 42 82 49

Focuz Behandelcentrum
Kind en Jeugd

www.focuz.nl

Maaike Westra

mw@focuz.nl

Impegno

https://impegno.nl

Indigo/Parnassia Groep

https://www.indigo.nl/rijnmond/

Charlotte
Breevoort of
Thera Verdurmen
Frans van der
Heijden of Hans
Noordtzij

c.breevoort@impegno.nl
t.verdurmen@impegno.nl
f.vanderheijden@parnassiagroep
.nl of
h.noordtzij@parnassiagroep.nl

Ipse de Bruggen

www.ipsedebruggen.nl

Peter van Gelder

peter.van.gelder@ipsedebruggen
.nl
06-10417618

Jeugd met een verstandeljke beperking.

Nee

Its4sure

www.its4sure.nu

K. Outmany

k.outmany@its4sure.nu

Specialistische Jeugdhulp

Ja

010-4637766

Charlotte 06
13587100 Thera
06 82106151

ja

SGGZ behandeling en diagnostiek, BGGZ behandeling,
Gezinsbehandeling,Jeugdbegeleiding

06-27034082 of 06- Alle vormen van preventie incl. groepen, trainingen en
20094146
cursussen

070-4069067

Midden

nee

Behandeling/begeleiding van kinderen met "moeilijk"
verstaanbaar gedrag voortkomend uit autisme, NAH,
hechtingsstoornis e.d. in de thuissituatie, op school, op onze
locaties voor dagbehandeling/-begeleiding (thuiszitters en BSO
+). Beschermd/begeleid wonen voor jongeren met autisme
vanaf 14 jaar. Logeervoorziening.
Ouderbegeleiding
Labyrint Zorg B.V.
Leestalent

www.labyrint-zorg.nl
www.leestalent.nl

Mariëlle Koemans marielle@labyrint-zorg.nl
Laura den Boer
l.denboer@leestalent.nl
Inkoop

Mojo kindercoaching

www.mojokindercoaching.nl

Miranda de Vries

info@doorstart.com

06-28069154

0651750126

(L)VB

nee

010 – 229 97 82

autismebegeleiding en logeerhuis voor kinderen

ja

zzp-er en werkzaam in een huisartsenpraktijk
Voor de behandeling wordt deels gebruik gemaakt van aangeboden protocollen, methode en materialen, maar deze worden waar
nodig toegesneden op de individuele cliënt. Waar nodig kunnen dus verschillende methoden in elkaar worden gevlochten.
Er wordt bij de behandeling gebruik gemaakt van CGT ; oplossingsgerichte therapie; EMDR waarbij voor jonge kinderen gewerkt word
med verhalen; ook de laatste ontwikkelingen EMDR 2.0 zijn bekend en wordt mee gewerkt. Voor de diagnostiek kan worden gewerkt
met een verscheidenheid aan materialen zoals WISC V WAIS; RAKIT; WIPSS; materialen voor onderzoek van executivefuncties; speciaal
ADHD materiaal, waaronder TEA-Ch; vragenlijsten voor zowel de cliënt als voor ouders en leerkrachten; maar ook observaties,
diagnostische gesprekjes enz.
’s Heeren Loo wil van toegevoegde waarde zijn voor gemeenten en voor hun inwoners met een (licht) verstandelijke beperking en evt.
bijkomende problematiek, met een ondersteuningsvraag. Onze missie is dat wij ons inztten, vraag gericht en op maat, voor mensen
met een verstandelijke beperking en hun familie. Toewerken naar eigen kracht en eigen regie en een zo zelfstandig mogelijk en goed
leven. Wij bieden o.a. consultatie en advies, diagnostiek, begeleiding, training, beschermd en begeleid wonen, behandeling met verblijf
en overbruggingszorg.
Wij bieden kleinschalige, gespecialiseerde groepsbegeleiding (naschoolse begeleiding en vakantiebegeleiding), logeerbegeleiding in de
weekenden en individuele begeleiding bij ons op locatie, bij u thuis of op school aan kinderen met een autismespectrumstoornis en
gedragsproblematiek of aan kinderen met een licht verstandelijke handicap. Wij zorgen ervoor dat uw kind in een groep terecht komt
die passend is bij zijn of haar kunnen en waar het kind zich prettig en veilig voelt. De groepen zijn klein en de begeleiders betrokken,
enthousiast en professioneel. De Klimroos laat uw kind groeien. Een kind met een autismespectrumstoornis opvoeden en begeleiden
kan voor ouders zwaar zijn. Wij kunnen u hierin ontlasten."

normaliseren, doorbreken intergenerationele overdracht,
stimuleren van veerkracht, herstel van veiligheid en
ontwikkeling

ja, 2mio/18 Fte

Elckerlyc biedt pragmatische ondersteuning bij duurzaam herstel van zelfredzaamheid, veiligheid en ontwikkeling

s Heeren Loo

www.sheerenloo.nl

Stichting De Klimroos

www.autismebegeleiding-klimroos.nl

B.M. Smits

Stichting Elckerlyc

www.stichting-elckerlyc-vlaardingen.nl

P. Valk-Versloot
Angelina Franken

barbara@autismebegeleidingklimroos.nl
petra@autismebegeleidingklimroos.nl
afranken@st-elck.nl

Stichting Eleos

https://www.eleos.nl/

Matthijs Paalvast

matthijs.paalvast@eleos.nl

Marcel Simons

Labyrint Zorg B.V. staat voor Zorg en Ondersteuning op maat. Wij kijken samen met de client, de ouders, wijkteam of andere expertise
wat de zorgvraag is en hoe wij hier het beste op kunnen aansluiten. De medewerkers van Labyrint zijn breed opgeleid op het gebied
van autisme, hechtingsstoornis, verstandelijke beperking, en andere gedrags- en psychiatrische problematiek. Wij zijn werkzaam in de
regio's Rotterdam, Den Haag en omstreken.
Wij bieden:
Individuele begeleiding van het kind in de thuissituatie, op school, op onze locaties van dagbehandeling/-besteding, op onze locatie
voor beschermd-/begeleid wonen en binnenkort op onze zorgboerderij.
Begeleiding aan ouders en brusjes
Leestalent gelooft dat lezen essentieel is voor de opname van kennis en informatie. En daarmee voor onafhankelijkheid. We leven
tenslotte in een wereld die door schrift wordt ondersteund. Leestalent maakt lezen weer leuk en vergroot daarmee de kans op
succeservaringen. Wij gaan voor een wereld waarin kinderen geen beperkingen ervaren door hun leestalent. En waarin
ouders/verzorgers zijn toegerust om hun kinderen te begeleiden naar een toekomst als onafhankelijk mens in de maatschappij.

Diagnostiek en Behandeling van leer- ontwikkeling- gedragsen opvoedingsproblemen. Autisme specialist; ADHD
ervaringsdeskundige; Dyslexie specialist; Dyscalculie specialist;
specialistische diagnostiek van Hechtingsproblemen en
behandeling Supervisor gedragswetenschappers
Ja

janny.vanJanny van Mullem mullem@sheerenloo.nl

www.mckinderplein.nl

zie website
Ipse de Bruggen 'Kind & Jeugd' is specialist voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en hun ouders. Ons
jeugdbedrijf is onderdeel van de brede stichting Ipse de Bruggen met in totaal bijna 6.000 medewerkers. Ons portfolio voor Jeugd in
MVS bestaat uit: KDC Zonnehof (incl. ambulant team). Er wordt dagbehandeling geboden waarbij ket kind meerdere dagen naar het
centrum komt. Binnen het behandelcentrum kan naast dagbehandeling ook ambulante behandeling en ambulante begeleiding
geboden worden. Daarbij hebben we tevens een aantal voorbereidende schoolgroepen en tienergroepen. Ernaast hebben we in
Vlaardingen een gezinshuis en participeren we in wijkteams.
Onze organisatie coacht en begeleidt jongeren van 6 t/m 23 jaar met uiteenlopende zorgen. Onze missie is gericht op het vergroten van
competenties en vaardigheden, waardoor de jongeren beter in staat zijn de uitdagingen van het leven op hun eigen manier op te
lossen

weerbaarheid - gedrag - leren - social media

mevr. drs.
Jacqueline
Bosman Besemer

Stichting Kinderplein

Nee
Diagnostiek en behandeling van Ernstig Enkelvoudige dyslexie Nee, we vallen net buiten de
voorwaarden om als kleine
aanbieder te worden gezien

Er wordt bij de behandeling gebruik gemaakt van CGT ; oplossingsgerichte therapie; EMDR waarbij voor jonge kinderen gewerkt word
med verhalen; ook de laatste ontwikkelingen EMDR 2.0 zijn bekend en wordt mee gewerkt. Voor de diagnostiek kan worden gewerkt
met een verscheidenheid aan materialen zoals WISC V WAIS; RAKIT; WIPSS; materialen voor onderzoek van executivefuncties; speciaal
ADHD materiaal, waaronder TEA-Ch; vragenlijsten voor zowel de cliënt als voor ouders en leerkrachten; maar ook observaties,
diagnostische gesprekjes enz.

mojokindercoaching@gmail.com 06-10255165

www.doorstart.com

Orthopedagogisch
Bureau Doorstart

0655772221
06-13681164

Voor de behandeling wordt deels gebruik gemaakt van aangeboden protocollen, methode en materialen, maar deze worden waar
nodig toegesneden op de individuele cliënt. Waar nodig kunnen dus verschillende methoden in elkaar worden gevlochten.

info@curatio-constat.nl

010 – 229 97 82
06-22215394

ja

06-4065 8255

Specialistische begeleiding en S-GGZ

Eleos biedt jeugd-ggz aan kinderen en jongeren met psychische, psychiatrische of psychosociale klachten of problemen. Eleos is
Landelijke aanbieder, maar klein specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof
in de regio MVS
werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.

06-51981465

GGZ (basis/gespecialiseerd)/ curatieve zorg door kinderarts/
hup jeugdigden bij psychiatrische zorg, (lichte) verstandelijke
beperking, verslavingsproblematiek, opvoed- en
opgroeiproblematiek en multi-problem gezinnen/ hulp bij
multidisciplinaire behandeling

ja

In ons medisch centrum kunnen we patiënten op verschillende manieren van dienst zijn voor lichamelijke en voor geestelijke klachten;
vaak is het een combinatie. We beschikken over een gevarieerd team van deskundigen, waaronder kinderartsen, psychologen,
pedagogen, psychiater, logopedist, diëtist, coach en EMDR-therapeut. Wij maken gebruik van de nieuwste onderzoeksmethodieken en
behandelingen.

0681415514

Enkelvoudige en meervoudige beperking jonge kind

Regionaal wel, landelijk niet

Lievegoed richt zich op het ontwikkelen van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding

Autisme - schooluitvallers vanaf 12 jaar - werkuitvallers
volwassenen - levensloopbegeleiding

ja

Maatwerk Autisme is er voor jongeren en volwassenen met autisme en een normale tot hoge intelligentie. We begeleiden op maat en
veelal individueel en waar dat kan in hele kleine groepjes.
- gezond dag-/ nachtritme, - ontwikkelingsgerichte activiteiten, - werken aan zelfvertrouwen en (sociale) vaardigheden, onderwijsbegeleiding, - werken aan arbeidsvaardigheden, - begeleiden naar stage of werk, - ambulante woonbegeleiding, - zinvolle
dagbesteding

Nee

GGZ klinische behandeling 13-23 jr

nee

zie website
Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met -psychische problemen. We zijn gespecialiseerd in- geestelijke gezondheidszorg en
bieden speciaal -onderwijs. Dat doen we op meerdere plekken in de- regio's Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. We doen het -niet alleen:
samen met onze clienten én partners als -wijkteams, huisartsen, woningcorporaties of -anderen in de wijk werken we aan de
positieve- gezondheid van onze clienten.
Zorg Andersom heeft als missie de omgeving te ondersteunen van kinderen met gedragsproblematiek door samen te werken met
ouders, het eigen netwerk van de ouders, professionals en de vrijwilligers om hen heen.

Stichting Lievegoed

www.lievegoed.nl

Erik Schep

eschep@lievegoed.nl

Stichting Maatwerk
Autisme

www.maatwerkautisme.nl

Odette Blom

odette.blom@maatwerkautisme.
nl
06-20593236

Yes We Can Clinics

yeswecanclinics.nl

Youz/Parnassia Groep

Youz l Specialistische zorg voor jeugd
en gezin - Youz

Eva de Lange
Frans van der
Heijden of Hans
Noordtzij

GGZ jeugd
eva.delange@ywcc.nl
06-25217632
f.vanderheijden@parnassiagroep
.nl of
06-27034082 of 06- Alle vormen van GGZ hulp waaronder Youz Online, F/RACT,
h.noordtzij@parnassiagroep.nl 20094146
Spoedpoli, Intensieve Behandeling Thuis, Verslavingszorg

Yulius

yulius.nl

I.Versteeg

Ir.Versteeg@yulius.nl

06-11385165

Acute SGGZ
Autisme , Gezinspsychiatrie, LVB met psychiatrie,
Trauma & hechting, Onderwijs

nee

Zorg Andersom

www.zorgandersom.nl

Jolanda de Jong

jolanda@zorgandersom.nl

06 16874760

ouderbegeleiding/training voor ouders, autisme in het gezin

ja

