
Zorgen om uw kind

Kind & Jeugdhulp

Voor kinderen die extra zorg en 
ondersteuning nodig hebben



Zozi jn Kind & Jeugdhulp
Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingspro-
bleem kunnen voor zorg, ondersteuning en behandeling terecht 
bij Zozijn. Dit kan thuis, op school, op de opvang, op het orthope-
dagogisch centrum of op een andere plek waar het kind verblijft. 
De medewerkers van Zozijn sluiten aan bij de mogelijkheden van 
het kind, het gezin en hun netwerk. Zij werken op basis van het 
gezinsgerichte ontwikkelingsmodel. 

Zo gewoon waar mogelijk, waar nodig met extra zorg en 
ondersteuning.

Met de optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren als focus 
biedt Zozijn maatwerk. In samenwerking met het onderwijs, de 
wijkteams, de kinderopvang en professionele organisaties waarbij 
het gezin de regie heeft over de ondersteuning. Zozijn werkt in 
Gelderland en Overijssel.

Voor kinderen die extra zorg en 
ondersteuning nodig hebben

www.zozijn.nl
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Prevent ie
Vroegtijdig signaleren en duidelijkheid geven

De ontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd gaat vaak razendsnel. 
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn manier, maar soms valt een kind op door 
een tekort aan bepaalde vaardigheden of door zijn gedrag. Als uw kind 
zich anders of langzamer ontwikkelt in vergelijking met andere kinderen, 
is het begrijpelijk dat u zich zorgen maakt. Het is belangrijk dat uw kind 
met een (mogelijke) ontwikkelingsachterstand zo vroeg mogelijk goede 
zorg krijgt en dat u ondersteund wordt om de juiste beslissingen voor uw 
kind te nemen. 
Signalen thuis, maar ook op school of van de kinderopvang kunnen 
aanleiding zijn om specialistische hulp in te zetten. Door tijdig in te 
springen kunnen problemen, ook op latere leeftijd, mogelijk worden 
voorkomen. Medewerkers van Zozijn zijn gespecialiseerd in het zo vroeg 
mogelijk herkennen van problemen in de ontwikkeling. Met een vakterm 
noemen we dat ‘vroegsignalering’. Een goede en deskundige aanpak kan 
binnen een gezin veel verbetering en waardevolle ontwikkelingskansen 
bieden voor een kind om deel te nemen aan de maatschappij.
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Om vast te kunnen stellen wat er aan de hand is met uw kind, kan een 
uitgebreide observatie of een lichamelijk of diagnostisch onderzoek 
nodig zijn. Afhankelijk van de vraag wordt bij jonge kinderen heel gericht 
gekeken naar het gedrag, de spraak en de taal, de intelligentie, de 
medisch- en lichamelijke ontwikkeling, de grove en fijne motoriek, 
de communicatie en het spel. Is uw kind al wat ouder, dan ligt de focus 
vooral op het gedrag, de intelligentie en de communicatie. 

De observatie- en onderzoeksgegevens kunnen leiden tot een diagnose 
en een advies over verder te nemen stappen. Eventuele problemen 
kunnen door een team van deskundige medewerkers van Zozijn snel 
in kaart worden gebracht. Dit team kan bestaan uit een kinderarts, een 
orthopedagoog, een psycholoog, een pedagogisch medewerker, een 
fysio- of ergotherapeut en/of een logopedist. Welke deskundigheid 
Zozijn inzet, wordt in overleg met u, de ouders, bepaald in aansluiting 
op het kind en de gezinssituatie. 
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Weten wat er aan de hand is 

Kind & Jeugdhulp
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Ik zie ik zie…wat jij niet ziet

“Vanaf de geboorte van Bram zag ik al iets aan hem. Net als bij het spel-
letje ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’, alleen kon ik het niet goed benoemen. 
Ieder kind is bijzonder en uniek. Gelukkig maar! Toch bleef ik twijfelen 
toen ook zijn peuterleidster vond dat Bram anders was in zijn doen en 
laten. Het spelen met andere kinderen verliep niet goed en hij was soms 
wel erg stil. De leidster vroeg of het goed was dat Mira van Zozijn een 
keertje meekeek. Eerlijk gezegd vond ik het best spannend om Bram 
door professionele ogen te laten bekijken. Ik dacht ‘O jee, nu gaat ze 
iets van ons kind vinden en wat als er iets goed mis is of als het aan onze 
opvoeding ligt?’ 

Mira vertelde direct na de observatie haar bevindingen. Ze schetste van-
uit haar kennis en ervaring een beeld… ja, voor mij was dat echt Bram. 
En wat blijkt? Bram heeft misschien een vorm van autisme, dat moet nog 
verder onderzocht worden. In overleg gaan we kijken wat het beste is. 
Het geeft rust om te weten wat er mogelijk aan de hand is. De manier 
waarop Mira naar Bram kijkt, is voor mij echt een eyeopener.” 
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Gezinsondersteuning
Ieder kind en ieder gezin is anders. Opvoeden van kinderen is een mooie 
maar niet altijd even makkelijke taak. Zeker als blijkt dat uw kind een 
ontwikkelingsprobleem heeft, krijgt u te maken met vragen over 
bijvoorbeeld het gedrag, de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind. 
De medewerkers van Zozijn zijn goed opgeleid en deskundig als het gaat 
om de ondersteuning en begeleiding van kinderen met ontwikkelings-
problemen. Zij hebben veel kennis en ervaring, met kinderen die extra 
aandacht en ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. En vooral 
ook betrokkenheid en begrip voor de situatie van u en uw kind. Stap voor 
stap bespreken we met u diverse mogelijkheden en stellen we een plan 
op dat gericht is op de ontwikkeling van uw kind rekening houdend met 
uw gezinssituatie. Samen met u kijken we waar we u het beste kunnen 
ondersteunen. Uw gezin krijgt één aanspreekpunt.

Profess ionele 
gezinsondersteuning 
Thuis, op school en op de opvang

‘Ieder kind en ieder gezin is anders. 

Opvoeden van kinderen is een mooie maar niet 

altijd even makkelijke taak. Zeker als blijkt dat 

uw kind een ontwikkelingsprobleem heeft.’
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Dichtbij en vertrouwd 

Gezinsondersteuning biedt zowel praktische ondersteuning als hulp bij 
ingewikkelde problematiek. Niet alleen tijdens, maar ook voor en na school, 
thuis en op de opvang. Daar waar specialistische begeleiding wordt toege-
voegd of wordt overgenomen. Gezinsondersteuning is erop gericht dat een 
kind alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Dichtbij en vertrouwd.

Praktische gezinsondersteuning
Bij praktische gezinsondersteuning gaat het vooral om het tijdelijk overnemen 
van de intensieve zorg en/of ondersteuning, zodat u even op adem kunt 
komen en tijd voor uzelf of andere kinderen in het gezin heeft. 

Hulp bij opvoeden
De pedagogisch medewerker van Zozijn biedt tips en hulp bij het omgaan 
met uw kind én bij de opvoeding. 

Ontwikkelingsgerichte pedagogische ondersteuning
Bij ontwikkelingsgerichte pedagogische ondersteuning is er meestal sprake
van een specifiek probleem bij de ontwikkeling van uw kind, in de context 
van zijn omgeving. Deze vorm van ondersteuning richt zich op zelfregie 
over het dagelijkse leven en participatie in de maatschappij. Hierbij kan 
gedacht worden aan het begeleiden bij en verbeteren van de zelfredzaam-
heid, de communicatie, activiteiten of sociale contacten. Of het omgaan 
met een beperking om (ergere) psychosociale problematiek te voorkomen. 
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Onderwijs voor ieder kind 

Zozijn vindt het belangrijk dat 
ieder kind deel kan nemen aan het 
onderwijs. Kinderen met ontwikke-
lingsproblemen hebben daarvoor 
net iets meer ondersteuning of 
verzorging nodig. Denk bijvoor-
beeld aan hulp bij eten en drinken, 
het aan- en uitkleden, lichamelijke 
verzorging, het oefenen van allerlei 
dagelijkse handelingen of de 
omgang met anderen. 

Zozijn kan hierbij helpen door de inzet van pedagogisch ondersteuners 
die op vaste tijden op school zijn. Niet alleen bij het reguliere (basis)
onderwijs, maar ook bij het speciaal onderwijs. 

Ieder kind heeft recht op onderwijs, dat is het uitgangspunt van Zozijn. 
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‘Ontwikkelen met oog voor verschil’
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Stap voor stap 
de ontwikkeling stimuleren 
Fieke ontwikkelde zich als baby al anders dan andere baby’s. Niet alleen 
haar groei stagneerde, ze had ook lichamelijke klachten. Haar ouders 
maakten zich zorgen, voelden zich onzeker en verward. Via via kwamen 
ze dankzij de kinderarts en MEE Integrale Vroeghulp bij Zozijn terecht. 

“Vanaf het eerste moment voelde het heel goed bij Zozijn”, vertelt 
Melanie, de moeder van Fieke. “Fieke ging een aantal ochtenden per 
week naar het orthopedagogisch centrum voor dagbehandeling. Daar 
werd de ontwikkelingsachterstand van Fieke in kaart gebracht en, samen 
met ons en een orthopedagoog, een zorgplan opgesteld. Om de ontwik-
keling te stimuleren werd gebruik gemaakt van intensieve logopedie en 
ergo- en fysiotherapie. Fieke boekte stap voor stap vooruitgang. “Hoe de 
toekomst van Fieke eruit ziet? Dat weten we niet. Wel staat vast dat wij de 
intensieve zorg alleen kunnen volhouden door hulp en ondersteuning van 
familie, buren, vrienden en professionals. Zozijn levert hier een waarde-
volle bijdrage aan.” 



Dagbehandel ing
Op het orthopedagogisch centrum 
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Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te stimuleren, is soms 
extra ondersteuning en behandeling nodig. Uw kind kan een dagdeel of 
een aantal dagdelen terecht bij een orthopedagogisch centrum van 
Zozijn. Sommige kinderen gaan daarnaast naar de reguliere opvang of 
peuterspeelzaal in de buurt of krijgen thuis gezinsondersteuning. 

Het orthopedagogisch centrum biedt uw kind een veilige basis om zich te 
ontwikkelen. Een pedagogisch ondersteuner en een orthopedagoog en /of 
psycholoog maken in overleg met u een zorgplan dat specifiek gericht is 
op uw kind. In dat plan wordt vastgelegd op welke wijze de ontwikkeling 
van uw kind gestimuleerd wordt en welke ondersteuning en behandeling 
daarvoor nodig is. Het plan wordt regelmatig met u besproken en indien 
nodig aangepast. 

Voor kinderen die extra zorg en 
ondersteuning nodig hebben

www.zozijn.nl
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‘Normaal waar mogelijk en 
speciaal waar nodig’ 

Op en vanuit het orthopedagogisch centrum kan uw kind ondersteund
en behandeld worden door pedagogisch ondersteuners, een orthopeda-
goog, een psycholoog, een logopedist, een fysio-, ergo- of speltherapeut 
of een arts. Zij zijn deskundig in het ondersteunen en behandelen van 
kinderen met ontwikkelingsproblemen. Naast deskundigheid op het eigen 
vakgebied hebben zij specialistische kennis en werkwijzen op het gebied 
van diagnostisch onderzoek, orthopedagogische behandeling en de inzet 
van verschillende methodieken. 

Om goede zorg, behandeling en ondersteuning te bieden aan kinderen is 
samenwerking met andere partners essentieel. Partners zijn onder andere 
het onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, wijkteams en de kinderopvang. 
Met deze partners biedt Zozijn maatwerk in de lokale samenleving. 
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‘Het orthopedagogisch centrum biedt uw kind 

een veilige basis om zich te ontwikkelen’
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Respi j tzorg
Even de zorg aan een ander overlaten

Uw kind woont bij u thuis en gaat overdag naar school, de opvang of het 
orthopedagogisch centrum. Dat loopt goed, maar toch zou u het fijn vinden 
om af en toe de extra zorg en aandacht voor uw kind aan een ander over 
te kunnen laten. Zodat u tijd voor uzelf of de andere gezinsleden heeft. 
Of om even op adem te komen, zodat u de zorg langer kunt volhouden. 
De tijdelijke overname van de zorg voor uw kind heet respijtzorg.

Zozijn biedt drie vormen van respijtzorg: 

Praktische gezinsondersteuning
Bij praktische gezinsondersteuning gaat het vooral om het tijdelijk 
overnemen van de intensieve zorg en/of ondersteuning.

Specialistische begeleiding in vrije tijd
Begeleiding voor en na schooltijd, op woensdagmiddag, zaterdag of 
tijdens schoolvakanties of dagopvang. 

Logeren
Logeren kan bij een logeergezin of in een logeerhuis van Zozijn. 
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‘Ieder kind is een belofte 
voor de toekomst’
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Genieten van elk logeerweekend 
Thijmen is een vrolijk joch met blond stekelhaar. Hij is acht jaar en heeft 
het syndroom van Prader Willi, een erfelijke aandoening. Thijmen logeert 
eens per maand een weekend in een logeerhuis, zodat zijn ouders bij 
kunnen komen van de zorg en opvoedkundige problemen rondom Thij-
men. “Hij is altijd heel blij als hij hoort dat hij weer mag logeren”, vertelt 
zijn moeder. Hij rolt zijn trolleykoffertje steevast parmantig naar de auto. 
En aangekomen bij het logeerhuis, groet hij iedereen vol enthousiasme 
en checkt vervolgens of alles binnen nog op de plek staat. Vast ritueel. 
Samen met de andere kinderen van het logeerhuis is hij regelmatig te vin-
den in de speeltuin. De moeder van Thijmen zegt: “Wij vinden het fijn dat 
de speciale begeleiding voor Thijmen gewoon doorgaat in een omgeving 
waar Thijmen zich fijn voelt. Tegelijkertijd tanken wij tijdens het weekend 
weer energie bij voor een nieuwe week.” 



Wonen en woontraining
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Voor ouders is het vaak een grote stap om hun kind niet meer thuis te laten 
wonen. Zeker in het begin is het moeilijk om de zorg van een kind toe te 
vertrouwen aan iemand anders. Maar hoe graag alle gezinsleden het ook 
willen, soms kan een kind met een ontwikkelingsprobleem niet langer thuis 
opgroeien. Thuis wonen kan tijdelijk een probleem geven, maar het kan ook 
wenselijk zijn om voor een lange(re) periode een andere woonomgeving te 
zoeken. Een gezinshuis of kleinschalige woonvorm van Zozijn biedt een kind 
een veilige en vertrouwde plek waar de ontwikkeling van kinderen wordt 
gestimuleerd. 

Woontraining
De meeste jonge mensen verlaten vroeg of laat hun ouders om ergens 
anders te wonen. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. 
Vooral niet bij jonge mensen met ontwikkelingsproblemen. Om (begeleid) 
zelfstandig te gaan wonen kunnen jongeren woontraining volgen om allerlei 
praktische zaken te oefenen, zoals boodschappen doen, koken en persoon-
lijke verzorging. Ook is er veel aandacht voor het leren omgaan met 
anderen en het maken en onderhouden van sociale contacten.  

Kind & Jeugdhulp
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Zorgloket
T  088 - 575 3001
E  zorgloket@zozijn.nl

Ondersteuning nodig?
Wilt u gebruik maken van de ondersteuning van Zozijn, dan heeft 
u daarvoor een beschikking of indicatie nodig. 

Beschikking 
Een beschikking wordt afgegeven door de gemeente waar u woont. 
Daarin wordt aangegeven of en hoeveel uw kind recht heeft op 
specialistische jeugdhulp. Een wijk- of jeugdteam van de gemeente, 
de huis- of jeugdarts of medisch specialist kunnen bepalen dat 
jeugdhulp vanuit de Jeugdwet nodig is. Voordat de hulp start, 
moet dit altijd gemeld en goedgekeurd worden door de gemeente. 

Indicatie 
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of uw kind in 
aanmerking komt voor een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg 
(Wlz). De Wlz is er voor kinderen die de hele dag zeer intensieve 
zorg of toezicht dichtbij nodig hebben; kinderen met een ernstige 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Wilt u meer 
weten? Neem dan contact op met het Zorgloket van Zozijn. 



voo r  mensen  met  een  n ie t -aangeboren  he r sen le t se l

Orthopedagogisch centrum De Winde
Nachtegaalstraat 15  -  6942 CV  Didam
T  088 - 575 1990  M  06 - 511 759 27 
E  winde@zozijn.nl 
Orthopedagogisch centrum Anneriet
Rekhemseweg 79  -  7004 HA  Doetinchem
T  088 - 575 1290  M  06 - 104 919 94
E  anneriet@zozijn.nl
Orthopedagogisch centrum ’t Kempske
Borgsche Rieten 15-H  -  7061 ZM  Terborg
T  088 - 575 1110    M  06 - 511 759 27
E  kempske@zozijn.nl  
Orthopedagogisch centrum De Timp
Hollandse Schans 2  -  7137 MT  Lievelde
T  088 - 575 1840  M  06 - 109 480 26
E  timp@zozijn.nl  
Orthopedagogisch centrum De Speeldoos
Bachstraat 2  -  7204 NT  Zutphen
T  088 - 575 4490  M  06 - 104 919 94
E  speeldoos@zozijn.nl 
Orthopedagogisch centrum Kompas
Molenallee 50  -  7384 AN  Wilp
T  088 - 575 3000  E  kompas@zozijn.nl  
Orthopedagogisch centrum Salland
Passage 15  -  8102 EW  Raalte
T  088 - 575 2805  M  06 - 511 952 03
E  info@zozijn.nl  
  

Zozijn biedt zorg, onder-
steuning en behandeling 
aan kinderen en jeugdigen 
van 0 tot 18 jaar in 
Gelderland en Overijssel. 
Dit doen we op en vanuit 
zeven basislocaties. 
Zoveel mogelijk dichtbij 
het kind, dichtbij huis, 
in de eigen vertrouwde 
omgeving. 

Kind & Jeugdhulp

facebook.com/Zozijn

@ZozijnJeugdhulp

Zorgloket
T  088 - 575 3001
E  zorgloket@zozijn.nl

Werkgebied 


