
Veldman & Wouters kan u tijdens de situatie 

van alledag begeleiden bij opvoedingsvragen.

In de begeleiding ligt een belangrijk accent op 

de afstemming in communicatie tussen ouder(s) 

en kind; de interactie. 

Ondersteunde communicatie, bijvoorbeeld in de 

vorm van gebaren of afbeeldingen kan hierbij 

worden ingezet.

In elke levensfase van een kind kunnen ouders vragen 

en twijfels hebben over de opvoeding.

Ouders van kinderen met een beperking ervaren vaak 

meer uitdagingen. De opvoeding vergt dan extra vaar-

digheden en inspanning. 

Ondersteuning in het opvoeden of het verkrijgen 

van opvoedingsadvies kan dan prettig zijn.
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Communiceren met en door een 

kind met een beperking kan moeilijk 

zijn. Dit heeft invloed op het contact 

tussen ouders en kind, de opvoeding 

en de zelfredzaamheid.

Of het nu gaat om zindelijkheid, 

eten, spelen, slapen, gedrag of het 

bieden van structuur, altijd speelt 

communicatie hierin een belangrijke 

rol.
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In Interactie
begeleiding, coaching en advies 

Communicatie centraal:

Communicatie maakt een belangrijk onderdeel uit van onze begelei-

ding.  

Contact en interactie staan aan de basis van de opvoedingsrelatie.

In onze begeleiding in de thuissituatie richten we ons zowel op de 

ouders als het kind. We helpen ouders in het begrijpelijk en af-

gestemd communiceren, zodat het opvoeden makkelijker wordt. 

Wanneer een kind zich moeilijk verstaanbaar kan maken, zoeken we 

naar manieren om de uitdrukkingsvaardigheid te vergroten. 

Veldman & Wouters, overig aanbod:

Veldman & Wouters richt zich ook op scholing van ouders, 

zorg -en onderwijsprofessionals. Een speciaal accent hierin 

hebben onze gebarencursussen, standaard en op maat. 

Tevens bieden we begeleiding aan (plots)dove en slechtho-

rende mensen.

Veldman & Wouters heeft diverse contracten met gemeen-

tes voor Jeugdwet en WMO in regio Eindhoven - De Kem-

pen. 

Opvoedondersteuning en communicatieve 

begeleiding voor:

 I Ouders en kinderen 

 I met of zonder een verstandelijke beperking, slechtho-

rendheid en/of autisme


