Informatieboekje
Bloesem
Dagbehandeling jonge kind (2 t/m 6 jaar)

Contactgegevens
Youké - Locatie Ede
Bloesem
Jachtlaan 14
6713 KM Ede
Tel. 06 387 809 13 / 088 170 5115
www.youke.nl
groepbloesem@youke.nl
Wij zijn niet altijd in staat om de telefoon te beantwoorden vanwege de diverse activiteiten
op de groep en/of andere afspraken. In geval van urgentie kunt u bij geen gehoor bellen naar
de Fonkel 0318-64409.
In noodgevallen kunt u bij geen gehoor ook bellen met de locatie van Youké in Veenendaal:
0318-524041.

Jeugdzorgwerkers:

Hinriët Alkema-Veneman
Aniek van Boheemen-Woudstra
Monique Jonkers

Gedragswetenschapper:
Gezinsbegeleider:

Tineke van der Vliet
Beatrijs Quitte

Denkt u dat dagbehandeling bij uw situatie past? Voor advies,
informatie of aanmelding kunt u terecht bij START. Bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

088 170 5000
start@youke.nl

Bloesem
Bloesem is een dagbehandelingsgroep van Youké voor jonge
kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar uit de gemeente Ede en
Wageningen.
Er zijn per dagdeel maximaal 8 kinderen aanwezig. Er is veel ruimte
voor begeleiding en behandeling vanuit de jeugdzorgwerkers. Elke
dag zijn er 2 medewerkers op de groep aanwezig. De kinderen
krijgen (op individueel niveau) een dagprogramma aangeboden
wat verloopt volgens een vaste dagstructuur en wordt er aan
individuele behandeldoelen gewerkt. Daarnaast is er ook de
mogelijkheid tot diagnostiek door een gedragswetenschapper.
De kinderen die naar Bloesem komen hebben het moeilijk in hun
ontwikkeling en/of gedrag. Het kan zijn dat ze heel druk zijn, of
juist teruggetrokken, dat ze niet goed luisteren, of veel ruzie
maken. Sommige kinderen blijven achter in hun ontwikkeling en
kunnen daardoor niet meekomen op de peuterspeelzaal of school.
In deze situaties hebben kinderen extra hulp nodig om zich verder
te ontwikkelen.
Samenwerking met ouders is
belangrijk om de juiste hulp
te kunnen bieden. Samen
wordt gekeken op welke
diverse gebieden er een
hulpvraag ligt. Zo kan er ook
in de thuissituatie, op de
peuterspeelzaal of op school
hulp geboden worden.
Praktische (pedagogische) gezinsbegeleiding of thuisbegeleiding
kan ingezet worden om met ouders mee te kijken in de
thuissituatie. Ook kunnen er andere vormen van begeleiding
worden ingezet, zoals een reeks oudergesprekken, een training hoe

ouders positief contact opbouwen met hun kind, hoe ouders
gewenst gedrag bevorderen of nieuwe vaardigheden (aan)leren.
Locatie
Bloesem is gevestigd in het gebouw van
de Fonkel aan de Jachtlaan 14 in Ede. Er
wordt samen gewerkt met de kleuterklas
van de Fonkel, maar er is ook een
samenwerking mogelijk met een andere
kleuterklas of peuterspeelzaal.
Beschikking
Kinderen die in aanmerking komen voor dagbehandeling van Youké
hebben een beschikking van het sociaal team of van de huisarts
nodig. Zij brengen in eerste instantie de zorg in kaart en kijken
welke hulp er nodig is. Bij Youké wordt er in een periode van
ongeveer 9 maanden, samen met ouders gewerkt aan het bereiken
van diverse doelen en wordt er toegewerkt naar een goede
vervolgplek in het onderwijs of op een peuterspeelzaal.
U kunt START Zorgcoordinatie bellen (088-1705000) voor
consultatie en vragen over de aanmelding, de beschikking en de
diverse productcodes die nodig zijn.
Dagdelen
De kinderen komen een verschillend aantal dagdelen naar
Bloesem. Per situatie wordt gekeken hoeveel dagdelen passend is
en of een kind een hele of een halve dag (tot 13.00) komt.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.45 tot 14.30
08.45 tot 13.00
GESLOTEN
08.45 tot 14.30
08.45 tot 13.00

Het behandelteam
Het team van Bloesem bestaat uit 3 HBO geschoolde
jeugdzorgwerkers, een gedragswetenschapper en een gezins/ambulant begeleider. Zij zijn gespecialiseerd in het werken met
kinderen met (ernstige)psychische stoornissen, (externaliserende/
internaliserende) gedragsstoornissen en diverse
ontwikkelingsachterstanden.
Bloesem werkt samen met Reinaerde, van waaruit logopedische
behandeling op de groep kan worden geboden.
Het dagprogramma
Bij Bloesem wordt gewerkt met een vast dagprogramma, dit maakt
een dag voorspelbaar en duidelijk voor de kinderen. Daarnaast
worden de activiteiten aangegeven door middel van een planbord.
Zo wordt er (zelfstandig/ samen) gespeeld, geknutseld,
voorgelezen, gezongen en wordt er gewerkt met
ontwikkelingsmateriaal. Voor het ene kind is het bieden van
structuur belangrijker dan voor de ander. Hierin wordt aangesloten
bij wat het kind nodig heeft. Dit geldt ook voor de diverse
activiteiten op Bloesem. Er wordt goed gekeken naar de
ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk.

Iedere ochtend wordt in de kring besproken welke dag het is en
wie er aanwezig zijn. Aan de hand van picto’s wordt gekeken wat er
die dag gedaan wordt.
In de groep hangt een weekbord met de dagen van de week. Iedere
dag heeft een eigen kleur. Maandag – geel, dinsdag – rood,
woensdag – roze, donderdag – paars, vrijdag – blauw, zaterdag &
zondag – groen.

Middels de diverse activiteiten die op een dag gedaan worden,
wordt er met het kind geoefend in diverse vaardigheden. Deze
doelen worden vooraf met ouders besproken. Dit zijn doelen als
het accepteren van leiding van de volwassene, voegen naar
groepsregels, beheersen van leeftijdsadequate sociale
vaardigheden/ schoolse vaardigheden, versterken van de
taal/spraakontwikkeling of voldoende zelfredzaam zijn.
Er wordt competentie vergrotend gewerkt. Hierbij wordt uitgegaan
van de sterke kanten van een kind en door daarbij aan te sluiten,
wordt het kind gestimuleerd om ook moeilijkere dingen aan te
pakken.

Samenwerken met externen
Heeft een kind de leeftijd om naar een peuterspeelzaal of school te
gaan, maar is het daar nog niet aan toe, dan is er hulp nodig. Wat
het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen, komt aan bod
in de dagbehandeling. In iedere situatie wordt bekeken of het kind
alleen naar Bloesem komt of dat er een samenwerking zal zijn met
een peuterspeelzaal of school. Wanneer het vinden van een
passende onderwijsplek een belangrijk doel is, zal er ook een
samenwerking met het SWV (samenwerkingsverband) zijn. In
sommige gezinnen zijn ook andere hulpverleners betrokken, dan
zal hier uiteraard ook een afstemming mee zijn om de
hulpverlening zo passend mogelijk te laten verlopen.
Praktische informatie
Inloop
Voor de gezamenlijke behandeling is het belangrijk regelmatig
contact te hebben met ouders. Om deze reden is er een inloop op
de groep van 08.45 uur tot 9.15/ 9.30 uur. Met ouders wordt een
vaste afspraak gemaakt op welke dag in de week zij op de inloop
komen.
Tijdens de inloop is het de bedoeling dat ouders samen met hun
kind spelen, is er ruimte voor overleg met de jeugdzorgwerkers,
onderling contact met andere ouders en voor een kopje thee of
koffie. De inloop is niet de plek voor het bespreken van
vertrouwelijke zaken. Hier is op andere momenten ruimte voor.
Brengen/halen
Kinderen worden gebracht via de hoofdingang van de Fonkel. De
jas en tas kunnen bij de kapstok worden opgehangen. Drink- en
etenswaren mogen in de koelkast en het schriftje mag mee naar de
groep. De kinderen worden gestimuleerd dit zoveel mogelijk zelf te
doen. De kinderen worden buiten op het schoolplein weer door
ouders opgehaald. Zij kunnen wachten op de bankjes buiten.

Meenemen
Ouders wordt gevraagd om de volgende spullen mee te geven naar
de groep:
Tas met naam (om o.a. schrift en eten/drinken in te vervoeren)
Reservekleding (voor evt. ongelukjes e.d.)
Luiers (als een kind deze gebruikt)
Medicijnen (indien nodig)
Schriftje
Er wordt wekelijks in een schriftje geschreven wat er zoal gedaan is
en hoe de dagen zijn verlopen. Het geeft ouders ook de
mogelijkheid te schrijven over hoe het thuis gaat. Zo blijft men op
de hoogte van de (bijzondere) gebeurtenissen op de groep en
thuis. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor vragen of belangrijke
mededelingen.
Eten
Ouders / verzorgers zorgen zelf voor het eten en drinken van hun
kind. Ouders zorgen voor twee keer drinken, fruit en een gevulde
broodtrommel. Alles voorzien van naam.
Planning en activiteiten
Bij plaatsing ontvangen ouders een jaarplanning over feestdagen
en overige dagen dat groep Bloesem van Youké gesloten is.
Daarnaast kan het zijn dat Bloesem sluit als er een gezamenlijke
(studie)dag of een personeelsuitje wordt georganiseerd. Ouders
zullen tijdig op de hoogte gebracht worden van deze data. Ook
worden er activiteiten gepland met Sinterklaas en kerst waar
ouders bij uitgenodigd worden. De kinderen gaan af en toe een
(mid)dagje uit. Een stukje wandelen, naar de kinderboerderij, de
winkel of naar de eendjes.

