Meidenzaken is bedoeld voor meiden vanaf 14 jaar en kan vergoed
worden vanuit de jeugdwet/WMO. De activiteiten richten zich niet
alleen op het huidige functioneren, maar ook op het vergroten van
een succesvolle en positieve toekomst. Jongeren die hebben deelgenomen aan de activiteiten zijn in staat gebleken om bijvoorbeeld
succesvol stage te lopen, een opleiding te vinden en af te ronden en
werk te zoeken.
Veel voorkomende struikelblokken zijn: oplossingsgerichte vaardigheden, paniekaanvallen, (faal)angst, extreme verlegenheid, moeite
hebben met leggen en onderhouden van sociale contacten, moeite
met hardop spreken, en problemen met plannen en organiseren.
De volgende ontwikkelingsdoelen komen aan bod tijdens
Hallo Cultuur!
- Het versoepelen van denken en handelen;
- Het leren plannen en organiseren binnen
verschillende contexten;
- Het leren leggen en onderhouden van sociale contacten;
- Communicatievaardigheden verbeteren en aanscherpen;
- Het (door)ontwikkelen van de zelfstandigheid.
In kleine groepen wordt op actieve wijze
gewerkt aan genoemde doelen. Door het actief
bezig zijn en het mogen meedenken in het
activiteitenplanning wordt er gestimuleerd tot
overleggen, vooruit denken, plannen en zorgen
voor overzicht. Dit alles in een gemoedelijke
en laagdrempelige setting.

Contact?

Kelly van Verseveld
Begeleidster vo Coach

Hoogeinde 7b
4001 BH, Tiel
+31 (0)6 43 28 85 25
kelly@vo-coach.nl
www.vo-coach.nl

Innovatief binnen de
jeugdhulpverlening en WMO

Meiden vanaf 14 jaar, gediagnosticeerd binnen ASS of met
een verwijzing van de huisarts, hebben veelal moeite met
het begrijpen en toepassen van complexe sociale
gedragsregels. Daarnaast zijn rigide denk - en
gedragspatronen, moeite met gevoelens en gedachten onder
woorden brengen en een sensorische overgevoeligheid vaak
leidend in het dagelijks bestaan.

Wat bieden wij?
- Actief aan de slag met het verbeteren
van sociale vaardigheden;
- Zelfredzaamheid stimuleren op een
leuke en actieve manier;
- Een sociaal netwerk opbouwen en
behouden.
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HI!

Meidenzaken richt zich op het
opbouwen en onderhouden
van een sociaal netwerk, het
uitwisselen van ervaringen en
het hebben van gezellige
avonden door op een
laagdrempelige, actieve
manier met deelnemers bezig
te zijn.

Wat?
- Gezellige meidenavonden
- Kletsen
- Sporten
- Koken & bakken
- Filmavonden
- Creatieve activiteiten

Aandacht voor:
- Het sociale netwerk
- Sociale vaardigheden
- Zelfredzaamheid

Wie?
Meiden vanaf 14
jaar,
gediagnosticeerd
binnen ASS of met
een verwijzing van
de huisarts.

