
Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind en wilt u 

daarbij tijdelijk ondersteund worden? Siloah biedt Praktisch 

Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) voor ouders 

van kinderen met een verstandelijke beperking of een 

ontwikkelingsachterstand. Soms is er sprake van bijkomende 

problematiek zoals ADHD of autisme. Samen zoeken we 

vanuit Bijbelse visie naar mogelijkheden om u als ouder te 

versterken en moeilijke opvoedsituaties het hoofd te kunnen 

bieden.
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Vanaf het moment dat Sebastian geboren is, wilden wij 

alles doen wat in ons vermogen lag om hem met zorg en 

liefde te omringen, maar ook om hem in zijn ontwikkeling te 

stimuleren. Maar als je zo’n kindje krijgt weet je nog zo weinig. 

De eerste twee jaren was Sebastian veel ziek en verbleef 

veel in het ziekenhuis omdat hij ernstige luchtwegproblemen 

heeft. Toen Sebastian ruim 2 jaar oud was, zijn we gestart 

met PPG van Siloah.

Bent u benieuwd hoe het nu met Sebastian gaat? Lees dan 

het hele verhaal op onze website www.siloah.nl/dankzij-ppg-

mag-het-nu-zo-goed-gaan.  

Meer weten?
Wilt u meer weten over PPG of wilt u zich aanmelden? 

Neem dan contact op met de coördinator van PPG via 

088-2754500 of ppg@siloah.nl. 

‘’Dankzij PPG mag het 
nu zo goed gaan!’’



Rick heeft een verstandelijke beperking en autisme. 

Hij vindt het moeilijk om contact te maken en kan snel driftig 

worden. Zijn ouders hebben hierover vragen. Hoe gaan we 

om met Ricks driftbuien? Kunnen we het contact met hem 

verbeteren? Doen we het wel goed?

Opvoedingshulp
Kinderen met een beperking vragen vaak speciale 

aandacht binnen het gezin. Ze ontwikkelen zich anders 

en de gewone manier van omgang en opvoeding 

werkt niet. Dit kan u als ouders onzeker maken. 

Hoe reageren we goed op het gedrag van ons kind? Is er 

iemand met wie we over de opvoeding kunnen praten?

Siloah biedt waardevolle ondersteuning door middel 

van Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG). 

PPG vormt tijdelijke opvoedingshulp in de thuissituatie. 

Er hoeft hierbij geen sprake te zijn van zware problematiek of 

een uit de hand gelopen situatie. Ook als het nog niet duidelijk 

is wat er met uw kind aan de hand is, kunt u in aanmerking 

komen voor PPG. De begeleiding richt zich op het hele gezin. 

Samen met een pedagogisch gezinsbegeleider wordt naar 

mogelijkheden gezocht om te komen tot een juiste aanpak 

die past bij uw kind en gezin. Vroeghulp is een speciale vorm 

van PPG, gericht op kinderen die nog niet naar een school 

of dagverblijf gaan.

Hoe werkt PPG?
We starten met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit eerste 

gesprek bij u thuis maken u en uw gezin kennis met de 

gezinsbegeleider en krijgt u verdere uitleg over de werkwijze 

van PPG.

Er volgt een periode van oriënteren waarin de 

gezinsbegeleider wekelijks bij u op bezoek komt. 

De begeleiding van PPG richt zich op het hele gezin. Vaak 

doen we tijdens het bezoek een spel om elkaar beter te 

leren kennen en begrijpen. Hierdoor kan veel waardevolle 

informatie naar boven komen waardoor de hulpvraag 

meer duidelijk wordt. De gezinsbegeleider gaat met u in 

gesprek over uw kind en de zorgen en vragen die u hebt 

bij de opvoeding. Uw vragen vormen het uitgangspunt 

voor de begeleiding. Naar aanleiding hiervan wordt een 

begeleidingsplan opgesteld. Hierin beschrijven we onder 

andere de doelen die u als ouder graag wilt bereiken.

Aan de hand van het plan gaan we praktisch met elkaar 

aan de slag met het werken aan haalbare doelen. Er wordt 

toegewerkt naar een situatie waarin u als ouders weer het 

gevoel hebt dat u verder kunt met de toegepaste aanpak. 

Na een aantal maanden volgt een evaluatiemoment. 

We kijken samen hoe het gaat met de opgestelde doelen 

waaraan wordt gewerkt. Aan de hand hiervan kunnen doelen 

afgerond of bijgesteld worden of worden nieuwe doelen 

opgesteld. 

Als u als ouders, samen met de gezinsbegeleider, het 

gevoel hebt dat u weer verder kunt zonder begeleiding, 

volgt de afrondingsfase. Het is dan tijd om PPG langzaam 

af te bouwen. De gezinsbegeleider komt in deze periode 

bijvoorbeeld eens in de twee weken bij u langs. 

Als dit goed gaat, kan PPG worden afgesloten. Er blijft de 

mogelijkheid om opnieuw PPG aan te vragen. 

Voor wie is PPG?
PPG is voor alle ouders die tegen knelpunten aanlopen in 

de opvoeding van hun kind met een beperking. Denkt u 

bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

• Uw kind heeft moeite met eten

• Uw kind slaapt onrustig en komt ‘s nachts angstig uit bed 

• Uw kind wordt niet zindelijk

• Uw kind loopt achter in de ontwikkeling

• Uw kind is snel boos 

• Uw kind is bang in nieuwe situaties 

• Uw kind vindt samenspelen moeilijk

• Uw kind heeft moeite met luisteren

Zo zijn er nog meer zaken waar u als ouder mee kunt 

worstelen en waarbij we samen aan verbetering kunnen 

werken.

PPG is voor iedereen 
die vragen heeft 
over opvoeding

PPG houdt rekening 
met de mogelijkheden 

van uw gezin


