
 
 

Vragen? Mail naar aanmeldingen@asendocare.nl of bel 06-25102640 

 

Nieuwsbrief Asendo  

November 2021 

Hallo! Voor je ligt de nieuwsbrief van Asendo van november 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  geëvalueerd 

Vanaf april 2021 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, gemeente Tilburg en de Jeugdgezondheidszorg 

een bijdrage voor dit maatschappelijk probleem. Dit aanbod is met de betrokkene gemeentes 

eind juli geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat de Samen Start als waardevol en 

aanvullend wordt gezien. Er volgen nog gesprekken over het verder uitrollen van passend 

beleid en aanbod voor deze doelgroep.  

 
Verbinding tussen SamenStart en de omgeving 

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

het thuisnetwerk. Zo kan de kennis en ontwikkeling die bij SamenStart is opgedaan ook écht 

gebruikt worden. Dat is Samen Starten! Meer info? Mail naar aanmelding@asendocare.nl 

 

Ondersteunen op scholen 

Ook dit schooljaar zet Asendo zich weer in om kinderen die een extra steuntje op school 

kunnen gebruiken te helpen en zo uitval of opschaling naar specialistisch onderwijs te 

voorkomen. En mocht het opschalen wel nodig zijn? Ook dan kunnen we mee en gaan we 

ook daar samen aan de slag! We zijn daar waar het nodig is. Neem contact op via 

aanmelding@asendocare.nl om mogelijkheden te bespreken.  
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Expertpool BEN (Bovenregionaal Expertise Netwerk) 

Het regionale expertteam schakelt BEN in als een kind tussen wal en schip dreigt te vallen. 

BEN was op zoek naar experts in de jeugdhulp bij zeer complexe, meervoudige, weinig 

voorkomende problematiek, juridisch en financieel. Asendo is vanaf november opgenomen in 

de expertpool van BEN! Afhankelijk van de binnenkomende vragen, wordt een beroep 

gedaan op onze experts.  

 

Terugblik JuniorDagen 

Tijdens de zomer- en herfstvakantie zijn er weer JuniorDagen georganiseerd en hebben veel 

kinderen een fijne en leerzame dag beleefd. Voor veel kinderen en ouders gaf dat nét even 

dat extra beetje steun wat zij in de vakantie nodig hadden. In de kerstvakantie worden de 

JuniorDagen opnieuw georganiseerd. We heten alle kinderen weer welkom! Mail naar 

aanmelding@asendocare.nl voor meer informatie.  

 

mailto:aanmeldingen@asendocare.nl
mailto:aanmelding@asendocare.nl

