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Nieuwsbrief Asendo  

Juli 2021 

Welkom! Voor je ligt de nieuwsbrief van Asendo (voorheen JuniorCare) van juli 2021. 

Asendo heeft een breed en divers aanbod: diagnostiek, behandeling voor de leeftijd van 0-18 

jaar en begeleiding voor kinderen én volwassenen (t/m 27 jaar). Via deze brief willen we je 

graag op de hoogte stellen van ons laatste nieuws over het zorgaanbod, innovaties en 

ontwikkelingen. 

Aanbod voorschoolse voorzieningen 

Vanaf april is Asendo gestart met het bieden van SamenStart. SamenStart richt zich op 

kinderen met gedrags en/of ontwikkelingsproblemen in de leeftijd 2,5 - 4 jaar die uitvallen op 

het reguliere kinderdagverblijf of VVE.  

Om te voorkomen dat de kinderen, die niet direct terecht kunnen op een passende plek, 

noodgedwongen thuis komen te zitten biedt Asendo de SamenStart. Hiermee levert Asendo 

in samenwerking met de gemeente Breda en de Jeugdgezondheidszorg een bijdrage voor 

dit maatschappelijk probleem. 

Inhoud programma 

SamenStart biedt de mogelijkheid om kinderopvang te ondersteunen bij het leveren van de 

zorg. Een jeugdzorgwerker van Asendo komt op locatie ondersteunen om de last binnen het 

team te verlagen en tips te geven hoe zij met het gedrag van het kind om kunnen gaan. 

Mocht dat niet haalbaar of passend zijn, dan is er ook de mogelijkheid voor kinderen om in 

de ochtenduren gebruik te maken van de SamenStart op de locatie van Asendo in Breda. 

Vanuit een veilig pedagogisch klimaat wordt in kleine groepjes opvang geboden door 

gespecialiseerde jeugdzorgwerkers en waar mogelijk ontwikkeling gestimuleerd. Op deze 

manier wordt er gewerkt aan het voorkomen van uitval op de reguliere kinderopvang of 

overbruggingszorg richting de complexere zorgvormen. Zo licht waar mogelijk en zwaar waar 

noodzakelijk. 

Verbinding tussen Samen Start en de omgeving 

Asendo kan de brug slaan richting een regulier kinderdagverblijf, de overstap naar school of 

het thuisnetwerk. Dat is Samen Starten! Meer info? Mail naar aanmelding@asendocare.nl 

 

Samen Start nu ook in Tilburg 

Vanaf mei is het SamenStart programma niet alleen in Breda beschikbaar, maar ook in 

Tilburg! Neem contact op via aanmelding@asendocare.nl om mogelijkheden te bespreken.  
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Kinderpsychiater is gestart 

Nieuw! Vanaf juni heeft Asendo naast een regiebehandelaar ook een kinderpsychiater in 

dienst. Deborah Spalter is beschikbaar voor vragen over medicatie advies, controle of 

(psychiatrische) consultatie. Op deze manier verwachten wij het aanbod nóg completer te 

maken en een antwoord te kunnen geven op de vragen van de gezinnen. 

 

Stageplaatsen beschikbaar 

Voor komend schooljaar heeft Asendo nog stageplaatsen beschikbaar. Ken jij die 

pedagogiek of social work student? Bij Asendo kunnen zij ervaring opdoen op de groepen en 

bij ambulante begeleiding. Laat dit gauw weten via personeelszaken@asendocare.nl.  

 

Toename gesprekken over emotionele problemen en huiselijk 

geweld bij de kindertelefoon 

In het onderzoek van de Kindertelefoon wat in januari 2021 is gepubliceerd is gebleken dat 

kinderen sinds de coronapandemie steeds vaker de kindertelefoon bellen. Daarnaast zijn de 

problemen die zij bespreken minder vaak de normale puberzaken zoals verliefdheid. 

Kinderen bellen of chatten steeds vaker met De Kindertelefoon over emotionele problemen 

zoals eenzaamheid of depressie. In vergelijking met de eerste lockdown steeg het aantal 

gesprekken over dit onderwerp zelfs met 21%! Kinderen namen in de onderzoeksperiode 21 

keer per dag contact op over zelfdoding. Een toename t.o.v. de vorige lockdown periode 

waarin het om 16 gesprekken per dag ging. Asendo kan en wil een positieve rol spelen. Ken 

jij een kind of jongere met deze gevoelens en gedachten? Laat het ons dan weten. We gaan 

dan samen in gesprek om te onderzoeken wat we voor jullie kunnen betekenen. 

Meer weten over het onderzoek? https://www.kindertelefoon.nl/nieuws-tweede-lockdown 

 

Zomervakantie 

Vanaf eind van deze week is het de start voor de zomervakantie. Waar de een er naar uit 

kijkt, ziet de ander er tegen op. Een vakantie van 6 weken kan soms belastend zijn voor het 

gezin. Voor deze situaties biedt Asendo JuniorDagen aan. Op deze dagen worden de 

kinderen opgevangen en wordt er op een leuke, speelse manier aan leerdoelen gewerkt. 

Kom je ook? Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar! Mail naar 

aanmelding@asendocare.nl voor meer informatie. 
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