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“Wij wilden een plek vinden waar 
onze zoon gelukkig kon zijn. Waar 
prestatie niet het einddoel is. 
Geen enkel ander dagverblijf dat 
we bezochten, kon dat gevoel van 
die pure, intense wereld evenaren. 
Want dat was het: een gevoel.  
En dat gevoel is er na al die jaren 
nog steeds. Onze zoon wordt 
gezien als een persoon en niet als 
het jongetje met een complexe 
zorgvraag.”

Bent u op zoek naar het gevoel  
dat deze ouders bij Kinderdiensten
centrum Heimdal ervaren? Lees 
dan deze folder. 



Zorgmetaandacht,
puurenintens
Kleinschalig Kinderdienstencentrum 

Heimdal is er voor kinderen en jongeren 

met een ontwikkelingsachterstand, 

verstandelijke of meervoudige beperking 

en bijkomende problematiek. Speciaal 

voor hen ontwikkelden we een groeps

programma, dienstverlening thuis 

en een logeerhuis. Alle diensten van 

Kinderdiensten centrum Heimdal zijn 

geïnspireerd door de antroposofie.

KinderdagcentrumHeimdal
In Kinderdagcentrum Heimdal in  

Eind hoven volgen kinderen en jongeren  

van 0 tot 18 jaar dagbehandeling in 

een huiselijke en ontwikkelingsgerichte 

setting. Uw kind maakt deel uit van 

(leeftijds)groepen van maximaal acht 

kinderen en volgt een programma dat 

is afgestemd op zijn of haar individuele 

zorgvragen. Een multidisciplinair team, 

bestaande uit een AVGarts, ortho

pedagoog, fysiotherapeut en logopedist, 

ondersteunt de dagbehandeling.



In het groepsprogramma wisselen rust, 

ontspanning en activiteiten elkaar af. 

Zorg, therapie en onderwijs zijn onlos

makelijk met elkaar verbonden. Kinderen 

leren van en met elkaar. Ook omdat ze 

vaak verschillende problematieken en 

dus verschillende mogelijkheden hebben. 

U heeft regelmatig contact met de ortho

pedagoog, groepsleiding en therapeuten 

over de leer en zorgdoelen. Wanneer nodig 

stellen we deze doelen tussentijds bij.

AmbulantedienstverleningNovae
Thuiswonende kinderen en jongeren met 

een (meervoudige) beperking vragen 

vaak extra zorg en aandacht. Ambulante 

dienstverlening Novae in Eindhoven biedt 

praktische thuiszorg en pedagogische 

gezinsbehandeling aan uw kind en uw 

gezin. De ondersteuning kan bestaan  

uit hulp bij de dagelijkse verzorgings

momenten van uw kind, denk aan opstaan, 

naar bed gaan en eten. Daarnaast kan de 

thuiszorgmedewerker begeleiding geven 

bij activiteiten als wandelen, zwemmen, 

knutselen en spelen. 

Novae biedt ook praktische pedagogische 

gezinsbegeleiding als u opvoedingsvra

gen heeft of moeilijk kunt omgaan met 

de complexe zorgvraag van uw kind. 

Gezinsbegeleiders stemmen samen met 

u af welke werkwijze het beste past in uw 

gezin. Gezinsbegeleiding is bedoeld als 

tijdelijke ondersteuning. Het helpt u op 

weg bij het vinden van een nieuwe, eigen 

manier om met uw kind om te gaan.

LogeerhuisdeRoskam
In logeerhuis de Roskam, gevestigd 

in Kinderdienstencentrum Heimdal in 

Eindhoven, is uw kind er even helemaal 

uit. U heeft dan even tijd voor uzelf. Wij 

weten als geen ander dat de zorg voor 

een kind met een (ernstige) beperking 

zwaar op uw schouders en die van de 

andere gezinsleden kan drukken. Vaak is 

er nauwelijks tijd voor andere zaken, laat 

staan voor ontspanning. Maar bovenal 

is het voor uw kind ook erg leuk om bij 

de Roskam te logeren. De Roskam is een 

logeerhuis voor kinderen en jongeren tot 

23 jaar met een complexe zorgvraag. 





Het logeren is bedoeld als vrijetijds

besteding. ‘s Nachts is er altijd een 

begeleider van de Roskam aanwezig. 

Daarnaast zijn er ook dagdelen waarop 

uw kind kan komen spelen. In het 

logeerhuis verblijven maximaal zeven 

kinderen per nacht. Zij zijn welkom op 

doordeweekse dagen, in het weekend en 

tijdens vakanties. Uw kind komt terecht 

in zijn of haar eigen groep, heeft een 

eigen kamer en ontmoet zo veel mogelijk 

dezelfde begeleiders.

De huiselijke sfeer, natuurlijke en duur

zame materialen en kleuren van de 

inrichting zorgen ervoor dat uw kind  

zich echt thuisvoelt en een prettig 

logeermoment ervaart. In het logeerhuis 

doet hij of zij mee aan individuele en 

gezamenlijke activiteiten. 

Hierbij kunnen we gebruikmaken van de 

faciliteiten die Heimdal biedt, zoals het 

zwembad. Onze medewerkers zorgen 

voor begeleiding en ontspanning. We 

kijken altijd hoe we onze opvang zo goed 

mogelijk kunnen laten aansluiten op de 

wensen en mogelijkheden van uw kind 

en uw gezin.

Contact&aanmelden
Voor aanmelden en voor meer informatie 

over het kinderdagcentrum, ambulante 

hulpverlening en het logeerhuis kunt u 

contact opnemen met:

Kinderdienstencentrum Heimdal

Sterrenlaan 14, 5631 KA Eindhoven

Telefoon: 088  001 69 33

Email: mvandijck@pluryn.nl



Heimdal is een centrum voor kinderen en jongeren. 
Zij hebben een of meer beperkingen.
Heimdal staat in Eindhoven.
Heimdal heeft verschillende diensten. 
Er is sprake van dagbehandeling.
Kinderen kunnen therapie krijgen.
De kinderen volgen een groepsprogramma. 
Er is veel aandacht voor iedereen.
Rust en actie wisselen elkaar af.
Ook geeft Heimdal gezinszorg aan huis. 
Deze dienst heet Novae.
Die zorg is praktisch en opvoedkundig. 
De Roskam is een logeerhuis.
Kinderen kunnen zich hier ontspannen. 
Ouders hebben dan even tijd voor zichzelf.

Samengevat
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Sterkerindesamenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, 

een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in 

gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de 

mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatieenadvies
Voor meer informatie of aanmelding kun je 

terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

	
	088	-	779	50	00

klantenbureau@pluryn.nl


