
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.

Naam organisatie Stichting Prisma
Contactpersoon Marijke Doevendans
Email adres mdoevendans@prismanet.nl
Telefoonnummer 0654326902
Vestigingsplaats Waalwijk, werkgebied geheel provincie Brabant
Website aanbieder www.prismanet.nl
Beknopte algemene omschrijving Prisma is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Mensen  met én zonder hulpvraag zijn gelijkwaardig. Daar zijn we bij

Prisma van overtuigd. Ieder mens heeft recht op een waardevol en zo

normaal mogelijk leven. Daar zetten de professionals van Prisma zich

dagelijks voor in.

Wij vinden dat ieder kind het recht heeft op te groeien in het eigen

gezin, zoveel als mogelijk ondersteund door de eigen ouders en het

natuurlijke netwerk. Daarom zijn onze producten en diensten er op

gericht passende begeleiding en behandeling  zoveel als mogelijk naar

het kind/ gezin/reguliere voorziening  toe te brengen i.p.v. het kind naar

de zorg. We sluiten zoveel als mogelijk aan bij reguliere voorzieningen

voor kinderopvang/ peuterspeelzaalwerk en onderwijs om kinderen

met een ontwikkelingsachterstand of beperking niet op jonge leeftijd al

te separeren van leeftijd- en buurtgenootjes en om onze specialistische

kennis en ervaring te delen en over te dragen.

Systemisch denken en handelen staat centraal, dat wil o.a. zeggen dat

wij altijd ouders en netwerk uitnodigen om aan te geven wat voor hun

gezin op dat moment nodig is, wij ondersteunen hierbij en kijken vooral

met het gezin en netwerk wat nodig is om in hun kracht te komen.

Specifieke producten die
aanbieder levert

● Ambulante Gezinsbegeleiding

Ambulante Gezinsbegeleiding (AGB).Het doel van Ambulante

Gezinsbegeleiding (AGB) is om met zo min mogelijk

hulpverlening als gezin te kunnen functioneren en binnen

maximaal 2 jaar de hulpverlening te minimaliseren en de zorg

af te schalen.

● Ondersteuning op scholen

Deze dienst is er voor leerlingen binnen het speciaal onderwijs

(SO) in de leeftijd van 4-12 jaar en voor leerlingen in  het
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voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de leeftijd van 12-18

jaar.

● Orthopedagogische dagcentra

De dagbehandelingen zijn er voor kinderen met een beperking

of ontwikkelingsachterstand.

● Intensieve ambulante gezinsbehandeling

IAG is bedoeld voor gezinnen waar de vraag naar verandering in

de thuissituatie groot is. De betreffende gezinnen kampen met

meervoudige en complexe problemen op verschillende

terreinen.

● Pedagogische gezinsbehandeling ambulant

De hulp van PGA is gericht op gezinnen met kinderen waarbij

de ouders problemen ervaren met de opvoeding en de omgang

met hun kind. Pedagogische Gezinsbehandeling Ambulant richt

zich op gezinnen waarbij in de meeste gevallen een of meer van

de kinderen een ontwikkelingsprobleem, een verstandelijke

beperking en/of een psychiatrisch beeld hebben.

● Multi Systeem therapie

Multi Systeem Therapie wordt ingezet bij jongeren van 10 tot
19 jaar met ernstige gedragsproblemen én bij hun ouders.
Vaak gaat het om situaties waarbij de jongere en/of ouders
functioneren op het niveau van een licht verstandelijke
beperking. Het doel van multisysteemtherapie is het
terugdringen van ernstige gedragsproblemen en daarmee
(her)uithuisplaatsing voorkomen.

Overige informatie m.b.t.
samenwerking

Om altijd de best passende oplossing te bieden, werkt Prisma samen

met andere partijen. We doen zelf waar we echt goed in zijn en

schakelen andere partijen in als dat nodig is. Als ondersteuning door

derden gewenst is, dan doen we dat. Dit dient te gebeuren vanuit een

samenhangende keten van ondersteuning die tegemoet komt aan de

vragen van het kind en het gezin.

Wij vinden het belangrijk dat de regio inzet op een dekkend

zorglandschap zodat er keuzemogelijkheden zijn om tot maatwerk te

komen en zodat het kind de zorg zo dicht mogelijk in zijn natuurlijke

omgeving  kan ontvangen en zodat tijdig en in 1 keer de juiste zorg

ingezet kan worden. Door intensieve samenwerking met zorgpartners

gaan we dit in WBO met elkaar realiseren.


