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Verpleegkundig  
Kinderdagverblijf

www.mkdvcitykids.nl

Praktisch 
Pedagogische 

Gezinsbegeleiding 

CityKids geeft 
bijzondere kinderen 

de aandacht en ruimte 
om zich te ontwikkelen 
en volop mee te doen!

Contactgegevens

CityKids Rotterdam bv
 van Oldenbarneveltplaats 442

3012 AP Rotterdam
Tel.: 010 - 467 3105

CityKids Den Haag bv
Jonckbloetplein 61
2523 AV Den Haag

Tel.: 070 - 450 0987

Email: 
ppg@mkdvcitykids.nl

Meer informatie:
www.mkdvcitykids.nl

Duur en frequentie

De gezinsbegeleiding vindt plaats op 
tijden die in overleg en afstemming 
met ouders/verzorgers is gedaan. 
Afhankelijk van de hulpvraag wordt 
het programma vormgegeven door de 
professional. De duur en frequentie 
van de begeleiding worden vastgelegd 
in een zorgplan. De intensiteit van de 
begeleiding wordt in overleg met ouders, 
betrokken hulpverleners en het PPG team 
vastgesteld.

Kwaliteit

CityKids voldoet aan alle verplichte 
kwaliteitseisen gesteld door het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS), is HKZ gecertificeerd 
en is lid van de brancheorganisatie 
Vereniging Gespecialiseerde Kindzorg 
(VGVK/BMKT, www.binkz.nl). 
CityKids heeft in september 2016 de 
‘Gouden Smiley’ van Stichting Kind en 
Ziekenhuis gekregen. 
De ‘Gouden Smiley’ wordt toegekend 
aan zorgorganisaties die excellente kind- 
en familiegerichte zorg leveren.

Tarieven en vergoedingen

De financiering voor de gezins-
begeleiding kan middels een indicatie 
vanuit de jeugdwet, een beschikking in 
Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons 
Gebonden Budget (PGB) vormgegeven 
worden. CityKids biedt, indien wenselijk, 
ondersteuning bij het aanvragen van de 
beschikking.

Aanmelden

Gezinnen kunnen aangemeld worden 
door een email te sturen naar 
ppg@mkdvcitykids.nl of door te bellen 
naar 010-4673105 voor regio Groot 
Rijnmond en voor regio Haaglanden  
naar 070-4500987. Hierna zal binnen 
2 werkdagen door een professional 
van het PPG-team telefonisch contact 
worden opgenomen, waarna,
na een telefonische screening, een 
intakegesprek zal worden ingepland. 



 
 

Waarom PPG?

PPG wordt ingezet als ondersteuning bij 
dagelijkse, praktische problemen. 
De professional heeft een adviserende 
en begeleidende rol gericht op het 
aanleren van praktische vaardigheden. 
PPG biedt ondersteuning bij vragen 
op het gebied van de opvoeding en 
ontwikkeling van het kind.

Voorbeelden hiervan zijn vragen omtrent 
gedragsproblematiek, slapen, eten 
en zindelijkheid. Er wordt gekeken 
hoe het gezin aan kan sluiten bij 
de ontwikkelingsmogelijkheden en 
beperkingen van het kind. 

PPG werkt gezinsgericht, waardoor er 
ook aandacht is voor het functioneren 
van het gezinssysteem en de inzet van 
het netwerk.

Werkwijze

Het PPG team bestaat uit 
ervaren professionals, die 
ouders thuis ondersteunen 
in de opvoed- en 
ontwikkelingsvragen van hun 
kind. De PPG professional 
komt bij het gezin thuis en 
werkt gezinsgericht aan de 
vooraf gestelde doelen. Samen 
met het gezin wordt gewerkt 
aan het vergroten van de 
draagkracht en het verminderen 
van de draaglast. Er wordt 
competentie- en doelgericht 
gewerkt aan het aanleren van 
vaardigheden aan ouders om zo 
hun eigen kracht te vergroten 
naar het moment dat zij zonder 
hulpverlening de opvoeding 
verder vorm kunnen geven. 
De gezinsbegeleiding is tijdelijk 
van aard en wordt afgesloten 
wanneer de opvoedingsvragen 
zijn beantwoord of wanneer 
verdere verandering niet 
te verwachten is. Er wordt 
planmatig gewerkt aan de 
gestelde doelen.

CityKids heeft jarenlange ervaring 
met het behandelen van kinderen 
met verscheidene complexe 
problematieken. Vanuit deze 
uiteenlopende ervaring ondersteunt 
CityKids uw kind en uw gezin goed en 
op maat.

Doelgroep

De doelgroep voor de gezinsbegeleiding 
is gelijk aan de doelgroep van het 
verpleegkundig kinderdagverblijf en 
het kinderdagcentrum. Dit betekent 
dat kinderen van 0 tot 12 jaar met 
een (verpleegkundige) zorgvraag en/of 
(ernstige) ontwikkelingsachterstand op 
cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel 
en/of communicatief gebied behoren 
tot de doelgroep. De gezinsbegeleiding 
wordt geboden door het PPG team van 
CityKids. 

CityKids is een Medische 
Kindzorg Instelling

Bij CityKids kunt u terecht bij het 
verpleegkundig kinderdagverblijf (VKDV), 
het kinderdagcentrum (KDC), voor 
KinderThuisZorg, praktisch pedagogische 
gezinsbegeleiding (PPG) en begeleid en 
beschermd wonen. Zorg voor kinderen en 
jongeren is onlosmakelijk verbonden met 
hun ouders en hun omgeving. 

Vanuit dit gezinsgerichte perspectief biedt 
CityKids gezinsbegeleiding op maat aan 
gezinnen met (jonge) kinderen. 
Verder breiden wij binnenkort ons 
zorgaanbod uit met een verpleegkundig 
kinderzorghuis voor 24-uurszorg. 

Voor informatie over het VKDV, het KDC, 
kinderthuiszorg, of begeleid en beschermd 
wonen, verwijzen wij u naar de folders 
en/of de website www.mkdvcitykids.nl.


