Opvoedingsondersteuning

Persoonlijke begeleiding

 het lukt ons maar niet om
's morgens zonder mopperen op
tijd op school te komen

 het naar bed gaan is bijna altijd
een gevecht

Autisme…

 als ik iets vraag krijg ik een grote
mond

 ik kan niet stoppen als mijn
moeder zegt dat ik op moet
houden

begeleiding en ondersteuning

 mijn kind wordt agressief als hem
iets niet lukt

 ik wil mijn zelfredzaamheid
vergroten

 afspraken maken lijkt zinloos, hij
houdt zich er toch niet aan

 ik weet niet hoe ik mijn vrije tijd in
moet vullen

 ik weet niet hoe ik hem iets nieuws
moet aanleren

 ik wil een relatie

In uw thuissituatie krijgt u
handvatten aangereikt.
U leert weer structuur te
brengen in uw gezin.

In jouw thuissituatie leer je
nieuwe vaardigheden.
In stappen; zo groot als kan, zo
klein als nodig is.

opvoedingsondersteuning
persoonlijke begeleiding
huiswerkbegeleiding
administratieve ondersteuning

Huiswerkbegeleiding

Administratieve
ondersteuning

Contact
Lidy Derksen
begeleiding en ondersteuning
bij autisme
Bergweg 2
7061 DJ Terborg

 ik leer wel, maar ik onthoud het
niet
 ik doe veel te lang over mijn
schoolwerk
 ik vind het moeilijk om mij goed te
concentreren
 ik heb thuis geen rustige plek om
te werken
 ik kan mijn werk niet plannen
 mijn agenda is mijn vijand

Op maandag-, woensdag- en
donderdagmiddag kom je naar
de Bergweg 2 in Terborg. Je
maakt een planning voor je
huiswerk.
Je krijgt hulp om op een
efficiënte manier te leren. Je
maakt zelfstandig je huiswerk.
De begeleider zorgt voor
omstandigheden waarbij je
geconcentreerd kunt werken.

mobiel
mail
website

 ik wil mijn energie niet kwijtraken
aan de papieren, maar die aan
mijn kind besteden

06-12936396
info@lidyderksen.nl
www.lidyderksen.nl

 de administratie rondom het
Persoonsgebonden Budget groeit
me boven het hoofd
 hoe sluit ik contracten met
zorgverleners?
 hoe moet ik een indicatie
aanvragen?
 bij lastige telefoongesprekken klap
ik dicht

Ik orden samen met u uw
administratie.
Ik sluit contracten af voor uw
zorgverleners.
Ik vul formulieren in en voer
lastige telefoongesprekken
namens u.
Ik help bij het aanvragen van een
indicatie bij uw gemeente of het CIZ.

KvK 09162356
AGB 98990161






aangesloten bij:
Autismespecialisme
Branchevereniging Kleinschalige Zorg
Sorg voor Zorg
Klachtenportaal
Mijn Keurmerk

 JW en WMO gecontracteerd
 ZPOké gecertificeerd
 SKJ geregistreerd

