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0475 - 474 400

Onze passie kent geen beperkingen

Voor elk kind 
een passende plek

Voor vragen en opmerkingen 
kunt u contact opnemen met

PSW Junior
Charles de Gaullestraat 21
6049 HB Roermond

Postbus 420
6040 AK Roermond 20
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nlHet verhaal van Yuna
Als de ontwikkeling van je kind extra ondersteuning vraagt,
betekent dat als ouder meer zorgen en onzekerheden. Yuna,
dochter van Marcha en Martijn, krijgt zorg en ondersteuning
van PSW Junior. "Yuna begon bij KDC 't Brombemke. 

Inmiddels gaat Yuna naar het speciaal
onderwijs. Ze krijgt o.a. gespeciali-

seerde thuisbegeleiding: "In
het begin was het even aftas-

ten. Nu kan Yuna niet wachten
tot de begeleidster komt!
Ook kunnen we ons verhaal
aan de begeleidster kwijt en

denkt ze mee als we ergens
mee zitten. Eén keer per twee

weken bezoekt Yuna de ver-
lengde dagopvang en in vakanties

gaat ze naar de vakantieopvang. Daar
komt ze altijd super enthousiast van terug. Wij zorgen met
liefde voor Yuna en krijgen er veel voor terug. Samen met PSW
Junior hebben we al grote stappen gemaakt."

"PSW heeft mij goed geholpen. Ik heb 
geleerd wat autisme is en waarom ik 
sommige dingen anders doe en ervaar"
Ruben

De ontwikkeling van een kind
Ieder kind maakt volwaardig deel uit van de samenleving. En ieder kind heeft het recht om zich zo goed mogelijk te
kunnen ontwikkelen. Daar gaan we voor. We werken resultaatgericht en zetten altijd die ene stap extra. Bovendien
doen we wat we beloven. 

Wij bieden begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met:
• een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en /of verstandelijke beperking
• een bijkomende beperking
• een bijkomende diagnose zoals autisme, ADHD of hechtingsproblematiek

De ontwikkeling van het kind staat centraal. Daarnaast begeleiden we ouders, leerkrachten en andere begeleiders 
bij de opvoeding en/of verzorging in de eigen omgeving. Afhankelijk van de situatie en behoefte bieden wij de juiste
ondersteuning. 

Yuna krijgt
thuisbegeleiding

van PSW



"Het belangrijkste vind ik dat Noa het fijn
heeft en de juiste begeleiding krijgt. Die
krijgt ze bij PSW. We zijn erg trots op wat 
ze tot nu toe bereikt heeft." 
Sandra Beskes, moeder van Noa

Opgroeien met
PSW Junior
Elk kind is anders, elk kind ontwikkelt zich anders.
Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ge-
dragsproblemen en/of verstandelijke beperking
hebben meer ondersteuning nodig om zich opti-
maal te ontwikkelen. PSW biedt die ondersteuning
en kan tevens ouders, leerkrachten en begeleiders
versterken of ontlasten. 

Altijd dichtbij
Wij geloven dat een kind zich het beste ontwikkelt in zijn
of haar eigen, vertrouwde omgeving. We werken altijd
nauw samen met de ouders. Op de eerste plaats luis-
teren we goed. Om welk kind gaat het en wat maakt
hem of haar bijzonder? Welke zorgen of vragen zijn er?
Vervolgens bekijken we wat de behoefte is en hoe we
daar een passend antwoord op kunnen geven. 

Onze medewerkers hebben veel kennis en expertise. Ze
werken met professionele methoden en verschillende
therapieën om de ontwikkeling van het kind te stimule-
ren. We sluiten daarbij aan op de mogelijkheden en 
talenten van het kind en de ouders. PSW Junior kan op
diverse manieren ondersteuning bieden. 

Beeldvorming en behandeling
We brengen altijd eerst de ondersteuningsbehoefte
goed in kaart en geven dan een passend advies. 
Aansluitend kunnen we specifiek begeleiden en behan-
delen, met behulp van onder meer: logopedie, fysio-
therapie, spelbegeleiding, sensorische integratie en
communicatietraining.

Ondersteuning aan het gezin
• Pedagogische gezinsbegeleiding: kortdurende, spe-

cifieke begeleiding en behandeling met als doel 
ouders te versterken om zo zelfstandig mogelijk hun
taak als opvoeder te vervullen.

• Gespecialiseerde thuisbegeleiding: specifieke be-
geleiding van het kind en het ontlasten van de ouders
met als doel het functioneren van het kind binnen het
gezin te verbeteren.

"Morris voelt zich veilig, dat vind ik 
essentieel. En de begeleiders werken 
met schoolse vaardigheden aan zijn 
leerbaarheid. Ik ben erg tevreden." 
Femke Hehemann, moeder van Morris

Ondersteuning in opvang/onderwijs
We begeleiden kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben binnen de kinderopvang of op school. Voor kinde-
ren die een specifieke omgeving nodig hebben, hebben we
ontwikkelingsgroepen met specialistische begeleiding. 
Kinderen met een ernstige en/of meervoudige beperking
die intensieve zorg nodig hebben en waar onderwijs niet
of beperkt mogelijk is, kunnen terecht in het volledig 
gefaciliteerde kinderdagcentrum De Heisterkes.

Vrije tijd
Voor sommige kinderen is het moeilijk een goede invulling
te vinden van hun vrije tijd en vakanties. Daarom organise-
ren wij groepsactiviteiten met professionele begeleiding.
Waar mogelijk sluiten we aan bij reguliere clubs. Soms is 
het goed voor een kind of ter ontlasting van de ouders dat
het kind op een vertrouwde plek gaat logeren. Daarvoor 
hebben we een logeerhuis.


