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Beknopte algemene omschrijving Autisme en adhd centrum ’t Zonneke is een unieke, 
landelijk gelegen, zorginstelling. Wij bieden diagnostiek, 
groepsbegeleiding en individuele begeleiding- en 
behandeling en kortdurend verblijf aan kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen. Zij hebben vermoedens 
van of de diagnose Autismespectrumstoornis en/of 
AD(H)D met een IQ van 70 of hoger. 
 
Wij hebben geen standaard zorgpakketten maar bieden 
maatwerk aan al onze cliënten. De zorg wordt zo smal 
als mogelijk maar ook zo breed als nodig ingezet. Met als 
doel te normaliseren. De zorg kan plaatsvinden op onze 
grote groene locatie, op school, in de thuissituatie of een 
andere locatie. De zorgintensiteit wordt bepaald in 
overleg met onze gedragswetenschappers, de gemeente 
en het gezin. De hulpvragen kunnen zich enkel richten 
op de jeugdigen maar waar nodig ook op de rest van het 
gezinssysteem. Wij bieden psycho-educatie, 
ouderbegeleiding en/of gezinsbehandeling of 
traumabehandeling middels EMDR. Er wordt gewerkt 
middels de principes van traumasensitief werken. Door 
het opdoen van succeservaringen leert de jeugdige 
kwaliteiten herkennen en inzetten. Vanuit een basis van 
duidelijkheid en structuur worden er leersituaties 
gecreëerd waarbij de jeugdigen worden ondersteund in 
het behalen van hun persoonlijke doelen.  

Specifieke producten die aanbieder 
levert 

Basis GGZ (behandeling en diagnostiek) 
Dagbesteding 
Begeleiding 
Persoonlijke verzorging 
Logeren 
Wij zijn een organisatie in groei en ons aan het 
oriënteren om specialistische GGZ en MST te bieden.  

Overige informatie m.b.t. samenwerking Wij zoeken partners met eenzelfde visie. Welke er staan 
voor de jeugdigen en zich ervoor inzetten om de 
jeugdigen te laten terugkeren naar minder intensieve of 
geen jeugdhulp.  
 
Wij zijn geïnteresseerd in sterke samenwerkingspartners 
of onderaannemers. Wij zoeken zowel samenwerkingen 
met organisaties met overlappingen als met producten 
welke wij niet leveren. Ons doel is een dekkend 
samenwerkingsverband te vormen. Wij zijn op zoek naar 
specialisten welke E.D., vaktherapie en/of MST bieden. 
Ook voor verblijfszorg, crisiszorg en pleegzorg staan wij 
open. Wij kunnen met ons specialisme een aanvulling 
zijn voor deze organisaties. 
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