Stichting De Enghoeve is een behandelcentrum voor jeugd en biedt dagbesteding aan
volwassenen op een groene locatie . “Samen, met rust en aandacht, present zijn,
kleinschalig, plezier, ruimte voor iedereen” zien wij als onze kernwaarden. Wij proberen
wederzijds respect voor elkaars grenzen te hebben en het systeem van de cliënt zo optimaal
mogelijk te betrekken. Onze groene locatie biedt tal van fysieke mogelijkheden en daarmee
een fijne leeromgeving om te ontwikkelen. Onze dieren nemen daarbij een speciale plaats in.

Jeugd
Doelgroep
Stichting De Enghoeve biedt hulp aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en hun ouders.
Met onder andere de volgende problemen kan een jeugdige bij ons terecht:
•

Sociale problemen (bv. moeilijkheden op
gebied van weerbaarheid, sociaal
inzicht, sociale afstemming enz.)

•

Emotionele problemen (bv. laag
zelfbeeld, angsten, agressie,
somberheid en overige moeilijkheden op
gebied van regulatie van emoties)

•

Problematiek op het gebied van
executief functioneren (bv. moeite met
impulsbeheersing, moeite met plannen
organiseren, moeite met volgehouden
aandacht enz.)

•

Sensorische informatieverwerkingsproblemen

•

Problematiek m.b.t. zelfredzaamheid

•

Problemen op gebied van ouder-kind interactie / gezinsdynamiek.

•

Levensloopbegeleiding (bijvoorbeeld bij autisme).

Soms is het zo dat de jeugdige bekend is met een diagnose (bv. autisme of AD(H)D), maar
dit is niet altijd het geval.

Personen met een zware lichamelijke beperking of personen die veel fysieke zorg behoeven,
behoren niet tot onze doelgroep.

Hulpaanbod
Stichting De Enghoeve biedt zorg op maat. Samen met het systeem en alle professionele
betrokkenen wordt er gekeken welke vorm van zorg passend zou kunnen zijn.
Stichting De Enghoeve werkt met een multidisciplinair team en maakt tijdens de behandeling
gebruik van observatie en diagnostiek, om zo een helder beeld te krijgen van de
problematiek. Voorbeelden zijn onderzoek naar executief functioneren, sensorische
informatieverwerking, sociaal-emotionele ontwikkeling en functioneren binnen het gezin. In
beperkte mate is intelligentieonderzoek mogelijk.
Er wordt systemisch gewerkt als het gaat om behandeling; het systeem rondom het kind
(gezin, school, andere betrokken professionals) wordt betrokken bij de behandeling.
Behandeling en/of gespecialiseerde begeleiding wordt geboden om de problematiek te
verminderen en handvatten te bieden aan bijvoorbeeld de ouders en de school.
De behandeling en/of gespecialiseerde begeleiding kan plaats vinden op de locatie van
Stichting De Enghoeve of in de thuissituatie. Er is ook de mogelijkheid om een intensief
traject te volgen (meerdere dagdelen per week behandeling/begeleiding) , bijvoorbeeld voor
kinderen/jongeren die uitvallen in het onderwijs of waarbij sprake is van complexe
problematiek.
De dagen en tijden van de behandeling of begeleiding worden in overleg bepaald. In principe
zijn deze tijdens werkdagen (kantoortijden), maar er wordt altijd gekeken naar de
mogelijkheden.

Verwijzing
Voor behandeling en begeleiding heeft Stichting De Enghoeve een contract met de regio’s
West-Brabant-Oost en Zaltbommel voor de jeugdwet, wat betekent dat er zorg in natura
geleverd kan worden. Voor de regio’s Zuid-Holland-Zuid en Zuid-Brabant kan er behandeling
en begeleiding geboden worden via PGB.
Mocht het kind/ de jongere een WLZ-indicatie hebben, dan kan er begeleiding geboden
worden in de vorm van PGB.
Daarnaast is het mogelijk om via de huisarts verwezen te worden (in regio West-BrabantOost of regio Zaltbommel). De huisarts verwijst dan voor diagnostiek/behandeling en/of
begeleiding naar De Enghoeve.

Volwassenen
Doelgroep
De dagbesteding van Stichting De
Enghoeve is mogelijk voor personen vanaf
18 jaar. Het betreft personen die wegens
bepaalde omstandigheden (tijdelijk) op
zoek zijn naar een plek waar ze in een
kleine groep of op individuele basis
structuur krijgen in de week, waar ze
sociale contacten kunnen opdoen, waar ze
zich nuttig kunnen maken door
werkzaamheden uit te voeren en waar ze
op een rustig tempo kunnen werken aan individuele doelen.
De grondslag van de problematiek kan divers zijn, denk bijvoorbeeld aan psychiatrische
problemen, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel enz. Personen met een
zware lichamelijke beperking, personen die veel fysieke zorg behoeven of zware agressie
vertonen, behoren niet tot onze doelgroep. Ook bieden wij voor mensen met dementiële
klachten alleen individuele begeleiding. Groepsbegeleiding is, gezien het feit dat er niet
continu toezicht geboden kan worden, niet mogelijk.

Hulpaanbod
Stichting De Enghoeve biedt dagbesteding (groep), welke plaatsvindt op de locatie van De
Enghoeve. De groepsbegeleiding vindt plaats tijdens de ochtenden op werkdagen van 9.00
tot 12.00 uur. Per dagdeel bestaat de groep uit maximaal 4 deelnemers en is er voor de
groep één begeleider aanwezig.
Individuele begeleiding is een mogelijkheid, bv. wanneer groepsbegeleiding teveel prikkels
geeft, er meer ondersteuning nodig is enz. Individuele begeleiding vindt in overleg met
betrokkenen plaats. De mogelijkheden voor individuele begeleiding zijn: Maandag hele dag,
dinsdag hele dag, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend. Op dit moment is er beperkt
ruimte voor individuele begeleiding.
De aangeboden taken worden afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt. Denk
bijvoorbeeld aan activiteiten als de dieren voeren, de dierenverblijven schoonmaken,
onderhoud van de wei, koken, knutselen, onderhoud van de tuin, samen koffiedrinken enz.
Cliënten voeren activiteiten uit verspreid over het terrein. Bij de dagbesteding is geen continu
toezicht mogelijk, maar wanneer er sprake is van individuele begeleiding is dit wel het geval.
Verwijzing

Dagbesteding kan gevolgd worden als er een Wmo-indicatie is of als men een Pgb heeft
vanuit de Wet langdurige zorg. Stichting De Enghoeve heeft een contract met de
Dongemond gemeenten wat betreft de Wmo.

Contact

Stichting de Enghoeve
Eng 7 – 4288 JT Uitwijk
info@enghoeve.nl
Tel. 06-36332373
Kijkt u voor meer informatie op onze website:

www.stichting-enghoeve.nl

