
 
 

 
 

Leidende principes aanbod Jeugdhulp: 
 
NORMALISERING: 

● PasWijs werkt aan normalisering door in een 1 op 1 situatie het kind mee te laten 
doen met o.a. onderwijs. Hier kunnen ouders en kinderen aan meedoen ongeacht 
hun financiële situatie. Daarnaast werken we in kleine groepen met voldoende 
ondersteuning zodat de kinderen ook hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen 

● PasWijs wil uitleg geven over en adequate ondersteuning bieden d.m.v. bruggen 
bouwen via de kortst mogelijke weg tussen kind en hulpverlening 

● PasWijs werkt met een integrale aanpak waarbij wordt gekeken naar wat werkt voor 
het kind, en waarin we open staan voor de zienswijze van de ouders. We kijken op 
professionele wijze of de keuze van de ouders ook passend is voor het kind. 

● Uitgaande van preventie kunnen wij begeleiding bieden door een Jeugd-Breincoach 
waar zowel scholen als ouders een beroep op kunnen doen.  

 
POLITIEKE LOKALE WERKELIJKHEID: 

● PasWijs is een kleinschalige stichting (zonder winstoogmerk), waarbij alleen de 
professionals, die zzp-er zijn, betaald hoeven te worden voor de uren die ze werken. 
We hebben geen overhead waardoor we heel betaalbaar zijn. 

● Door de 1 op 1 benadering kunnen we de educatieve- en sociale vaardigheden van 
het kind ontwikkelen,die belangrijk zijn voor de toekomst en, zo mogelijk, de 
integratie naar een groep bevorderen. 

● Door onze kleinschaligheid kunnen we een vast team bieden. Stapsgewijs kan het 
kind kennis maken met het hele team. We kunnen beginnen bij het kind thuis, daarna 
kan het kind doorstromen naar PasWijs en vervolgens, indien mogelijk naar een 
groepssituatie. Dat kan een school zijn, maar ook dagbesteding. 

 
ZAKELIJK OPDRACHTGEVERSCHAP: 

● Ondanks alle hulpverleningsinstanties zijn er nog steeds kinderen die tussen wal en 
schip vallen. Het concept van PasWijs sluit aan bij de hulpvraag van het kind 
waardoor we diagnose-overstijgend kunnen werken. Hierdoor krijgt het kind de kans 
om zich naar eigen capaciteit stapsgewijs optimaal te ontwikkelen. Wat dus betekent 
dat het kind niet in één beweging van de ‘kelder naar de zolder’ hoeft te gaan. 
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OPTIMALE KEUZEVRIJHEID MET OOG VOOR HET ZORGLANDSCHAP: 

● Met PasWijs bieden wij een aanpak die er nog niet is. Daardoor vergroten wij de 
keuzevrijheid. Door onze integrale aanpak en de lage kosten, bieden we aan alle 
ouders met kinderen die een speciale hulpvraag hebben, de mogelijkheid om de 
professionele hulp te kiezen die bij hen past. 

● Door met PasWijs in zee te gaan laat de gemeente zien dat ze ook oog heeft voor 
andere zienswijzen. 

 
WE WILLEN INNOVATIE: 

● PasWijs is de innovatie die de gemeente zoekt. Het is ontstaan uit het inzicht dat bij 
sommige kinderen de linker- en rechter-hersenhelft niet goed samenwerken. Door bij 
het leren gebruik te maken impulsen van de verschillende onderdelen van de 
hersenen, auditief, tactiel, visueel en motorisch, wordt de opgedane kennis beter 
geïntegreerd en kunnen de kinderen beter functioneren. 

● Met bovenstaande sluit PasWijs aan bij de uiteenlopende ontwikkelingsprofielen 
waarin kinderen zich kunnen bevinden. 

 
LOKAAL WAT KAN: 

● PasWijs is een goed voorbeeld van een ontwikkeling die is ontstaan vanuit een 
lokale hulpvraag en heeft laten zien wat mogelijk is. 

 

 www.PasWijs.nl    Info@PasWijs.nl   06-22993421           Blz 2/2 

http://www.paswijs.nl/
mailto:Info@PasWijs.nl

