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Multidisciplinaire zorg op een groene locatie



Autisme en adhd centrum ’t Zonneke is een gespecialiseerde zorginstelling 
voor jeugdigen en volwassenen met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 
of hoger. 

In 2008 hebben Pieter en Marie-Louise Bogers ’t Zonneke opgericht omdat 
er geen passend zorgaanbod bestond voor hun 3 kinderen met autisme. Op 
advies van de bestaande hulpverlening hebben zij destijds het initiatief ge-
nomen om zelf een zorginstelling op te starten op een grote groene locatie. 

Door zorgvuldige selectie van HBO en Universitair geschoold personeel is 
’t Zonneke uitgegroeid tot een multidisciplinair centrum. Dankzij  de unieke 
combinatie van ervaringsdeskundigen en geschoolde professionals kan aan 
volwassenen en kinderen met een lichte tot (zeer) complexe problematiek de 
benodigde zorg en ondersteuning geboden worden.

Jeugdigen met Autisme en/of ADHD hebben behoefte aan een veilige, prikkel- 
arme omgeving. De locatie van AACtZ is zo ingericht dat aan deze behoefte wordt 
voldaan. 
De cliënt staat centraal. Er is veel persoonlijke aandacht waarbij iedereen zichzelf 
kan en mag zijn. Daarnaast is de thuissituatie belangrijk, zodat niet alleen de cliënt, 
maar ook zijn/haar ouders/verzorgers zich begrepen voelen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer jeugdigen zelf hun keuze maken uit aange-
boden activiteiten, zij in staat zijn om, onder begeleiding en zonder druk, zichzelf 
te ontplooien. Vanuit een basis van duidelijkheid en structuur worden er ongemerkt 
ontwikkelsituaties gecreëerd waarbij, de jeugdigen worden ondersteund en bege-
leid. De cliënten leren en ontwikkelen zich bij ons op natuurlijke wijze.

Begeleiding groep 
Tijdens de groepsbegeleiding worden kinderen/jeugdigen in kleine groepjes van  
< 5 begeleid. Dit gebeurt uitsluitend op onze eigen locatie. We hebben ervoor ge-
kozen om tijdens deze begeleiding een programma op te stellen met keuze activi-
teiten. 

Activiteiten
Naast de verzorging van de dieren, de huishoudelijke taken en overige gezamen-
lijke activiteiten kunnen ze kiezen uit 3 activiteiten. Dit is meestal een kook/bak ac-
tiviteit, een knutsel/spel activiteit of een lichamelijk/actieve activiteit. Natuurlijk blijft 
er ook tijd over om te spelen en te chillen.

Logeren
Naast behandeling, diagnostiek, begeleiding in groepsverband of (intensieve) indi-
viduele begeleiding kunnen kinderen/jeugdigen bij AACtZ ook terecht voor logeer-
weekenden. 
Logeren kan bij Autisme en adhd centrum ’t Zonneke alleen in combinatie met 
groepsbegeleiding en/of (intensieve) individuele begeleiding.

De jeugdigen logeren 2 nachten in het logeerhuis. Ze hebben een leuk weekend en 
worden tijdens die dagen in kleine groepen (<5 kinderen) begeleid met alledaagse 
bezigheden en overige activiteiten. Natuurlijk is er ook volop tijd voor ontspanning.

Ondertussen kunnen ouders aandacht besteden aan elkaar en de rest van het 
gezin, want het opvoeden van een kind met een diagnose ASS en/of ADHD kan 
behoorlijk zwaar zijn en vergt veel van het gezin. 
Wanneer de cliënt na het logeerweekend thuis komt is niet alleen de jeugdige zelf, 
maar ook het gezin, weer helemaal opgeladen.


