
 
 

Wat is dagbehandeling? 

De Vlinder is van maandag tot en met vrijdag 

geopend. De kinderen zijn aanwezig van 8.45 tot 

14.45 uur. In de groepen zitten maximaal 10 

kinderen. De groepen worden geleid door twee of 

drie pedagogische medewerkers en een 

leerkracht. Elke groep heeft een vast dagritme. 

Spelenderwijs en doelgericht worden de 

vaardigheden aangeleerd, zowel in  

groepsactiviteiten als individueel.  

 

De eerste periode wordt gebruikt om uw kind te 

laten wennen. Daarnaast wordt er geobserveerd 

en worden er onderzoeken gedaan om een goed 

beeld van u kind te krijgen. Samen met u worden 

de doelen en de aanpak van de behandeling 

besproken waarna deze gegevens in het werkplan 

worden vastgelegd. U bent en blijft de 

hoofdpersoon in het leven van uw kind. Onze 

begeleiding is tijdelijk. Het doel is dat u en uw 

kind weer goed samen verder kunnen. Voor 

ondersteuning en begeleiding van de ouders is 

een ambulant hulpverlener beschikbaar. Met de 

ambulant hulpverlener kunt u ook problemen 

rond de opvoeding van uw kind bespreken. 

 

Aanmelden 

Voor dit programma kunt u zich laten verwijzen 

door het Centrum voor Jeugd & Gezin, het 

wijkteam, Jeugdbescherming West, uw huisarts of 

jeugdarts. In overleg met u wordt bekeken of het 

programma een passende oplossing is voor de 

problemen binnen uw gezin. Aanmelden kan via 

de aanmeldcoördinator in Midden-Holland: 

aanmeldenMH@enver.nl | 0182-522855. 

 

 

 

    

 

De Vlinder Jeugdhulp, Onderwijs en Behandeling 

De Vlinder biedt dagbehandeling en ambulante zorg aan kinderen van 

2 tot 7 jaar, terwijl uw kind gewoon thuis blijft wonen. Er kan sprake 

zijn van een achterstand in de emotionele, cognitieve of motorische 

ontwikkeling van uw kind, gedragsproblemen of medische problemen, 

waardoor zij extra aandacht nodig hebben. Soms zijn er 

omstandigheden thuis, zoals persoonlijke problemen van ouders, die 

de opvoeding extra zwaar maken. Naast pedagogische medewerkers 

beschikt De Vlinder over gedragswetenschappers, gezinsbegeleiders 

en een fysiotherapeut die uw kind die extra zorg kunnen bieden. Voor 

kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis is er een speciale groep. 

Jeugdhulp en onderwijs zijn geïntegreerd binnen De Vlinder. Aan alle 

behandelgroepen is een leerkracht verbonden van De Piloot. 
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Enver 

De Vlinder is onderdeel van Enver. Enver 

ondersteunt kinderen, jongeren, ouders en 

opvoeders bij opgroeien en opvoeden door 

begeleiding en behandeling. De hulp is gericht op 

het benutten, activeren en versterken van de 

eigen mogelijkheden van het kind of de jongere, 

het gezin en de familie. Kijk op onze website voor 

meer informatie: www.enver.nl.  

 

http://www.enver.nl/

