Format aanbieder website Regio WBO samenwerken
Vul de bijlage in en stuur deze terug naar jeugdhulp@breda.nl.

Let op: wat je hieronder invult, zullen wij op de website plaatsen. De website is openbaar, dus
bedenk in het kader van je eigen privacy wat je op de website geplaatst wil hebben. Als je iets van
het format dus niet op de site wil hebben, dan laat je dat vakje open.
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Specifieke producten die aanbieder levert

Praktijk de Wens
Wendy Schoenmakers
wendy@praktijkdewens.nl
0612322333
Aan huis bij gezinnen
www.praktijkdewens.nl
Praktijk de Wens is in 2019 ontstaan vanuit Praktijk voor
Opvoedkundig Advies in samenwerking met andere ZZP'ers en
kleine praktijken die al jaren werkzaam zijn binnen de
jeugdhulpverlening.
Persoonlijke betrokkenheid, korte lijntje, geen wachtlijsten,
geen 9 tot 5 mentaliteit, praktische, oplossingsgericht en
systemisch aan de slag bij de gezinnen aan huis en op locatie.
Iedereen heeft zijn eigen expertise. Deze wordt ingezet om
een uitgebreid hulpaanbod te kunnen bieden aan gezinnen
onder de vlag van een (jeugd)hulpaanbieder.
Ons streven is om na 6 maximaal 9 maanden het gezin
zelfstandig verder te kunnen laten gaan, indien nodig met
inzet van eigen netwerk.
Wij ondersteunen gezinnen aan huis, voornamelijk aan huis
geboden door de hulpaanbieder met zijn specialisme
gekoppeld aan de hulpvragen die binnen komen. Bijvoorbeeld
voor huilbaby’s een pedagoog – slaapconsulent.
Deze volgt het gezin bij start 24 uur per dag met een
afbouwend karakter gekoppeld aan de wens vanuit het gezin.
Afhankelijk van de uitleg van de gemeente kunnen wij bepalen
welke “type” zorg wij op dit moment onder onze noemer
kunnen laten vallen naast “begeleiding”.
Zoals zelfstandigheidstraining, persoonlijke verzorging en
crisiszorg.

Overige informatie m.b.t. samenwerking

Graag zijn wij op zoek naar praktijken die willen samenwerken
om het brede scala van hulpvragen structureel op te kunnen
pakken;
Specialistische GGZ, Basis GGZ, Dagbehandeling, Dagbesteding
Logeren, E.D., Vaktherapie, MST
Verblijfszorg, Pleegzorg, Gezinshuiszorg
(crisiszorg, zelfstandigheidstraining en persoonlijke
verzorging)

Wij hebben een intentieverklaring voor een
kwaliteitskeurmerk. We werken al volgens de normen van HKZ
NEN Kleine organisaties.

