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Verpleegkundig  
Kinderdagverblijf

www.mkdvcitykids.nl

CityKids geeft 
bijzondere jongeren 

de aandacht en ruimte 
zich te ontwikkelen 

en volop in de 
samenleving  te 

participeren!

Aanmelding of vragen

Jongeren kunnen aangemeld worden 
door op de website 

www.mkdvcitykids.nl 
het aanmeldformulier in te vullen. 
Na ontvangst van het ingevulde 

aanmeldformulier wordt binnen twee 
weken telefonisch contact opgenomen.

CityKids Rotterdam bv
 van Oldenbarneveltplaats 442

3012 AP Rotterdam
Tel.: 010 - 467 3105

De Pastorie
Veurstraat 1

3037 BM  Rotterdam 

Email: 
depastorie@mkdvcitykids.nl

Meer informatie:
www.mkdvcitykids.nl

Begeleid en
Beschermd 

Wonen 

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 
Branchevereniging Integrale Kindzorg 
(BINKZ, 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 vergoeding

Aan het verblijf in De Pastorie zijn 
kosten verbonden. Naast een bijdrage 
aan de kamerhuurkosten, zijn er kosten 
voor voeding, persoonlijke verzorging, 
begeleiding en uitjes. 
Deze kosten vallen ten dele onder de 
WLZ of PGB vergoeding. Bij verblijf in 
De Pastorie wordt de PGB vergoeding 
omgezet in ZIN. 
Voor specifieke vragen kunt u contact 
opnemen: depastorie@mkdvcitykids.nl. 
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Indicatiestelling

Indien de jongere nog niet over een 
indicatie voor begeleid wonen beschikt 
adviseert CityKids contact op te nemen 
met de gemeente Rotterdam (sociale 
wijkteam) om navraag te doen of 
begeleid wonen wordt vergoed. 
Jongeren die al in het bezit zijn van een 
WLZ/ZIN of PGB-indicatie kunnen zich 
direct aanmelden via de 
website: www.mkdvcitykids.nl. 



 
 

Begeleid en beschermd wonen

In De Pastorie biedt CityKids woonruimte 
en begeleiding aan 11 jongens van 
16-25 jaar, die begeleiding, verzorging 
en ondersteuning nodig hebben.

Binnen De Pastorie wordt naast en met 
elkaar geleefd, gegeten, gewoond en 
ontwikkeld onder begeleiding van een 
team dat 24/7 ondersteuning biedt. 
In De Pastorie kunnen de jongens alles 
leren wat zij nodig hebben om steeds 
meer op eigen benen te leren staan. 
Ook helpt CityKids de jongens meer grip 
te krijgen op hun leven en beperking.

Dagbesteding/werk (intern of extern) is 
een essentieel en onmisbaar onderdeel 
van ieders leven. 
De Pastorie heeft een samenwerking 
met diverse projecten/leerwerkplekken/
ontwikkelmogelijkheden op het gebied 
van bouw, koken, tuin en techniek.

Doelgroep

Jongvolwassenen (jongens) met 
een verstandelijke beperking 
en/of bekend zijn met een 
autisme spectrum stoornis 
tussen 16 en 25 jaar oud, 
die begeleiding, verzorging 
en/of sturing nodig hebben. 
Ook jongeren die daarnaast 
bekend zijn met een (lichte) 
verpleegkundige zorgvraag, zijn 
welkom. 
De Pastorie is niet 
rolstoeltoegankelijk.
 
Belangrijk is dat de jongeren 
in staat zijn tot samenwonen 
en samenleven in een groep 
met deskundige (24-uurs) 
begeleiding. 
De Pastorie biedt hen dan 
een beschermde en veilige 
woonomgeving, midden in 
het gezellige Liskwartier in 
Rotterdam Noord.

De Pastorie

De Pastorie staat voor klein-
schaligheid met een individuele 
aanpak, uitgaande van de behoeften 
van de jonge bewoners. Elke jongere 
heeft een eigen slaapkamer met een 
bed, bureau en een eigen sanitaire 
ruimte. 

De gezamenlijke woon-eetkamer, 
keuken en tuin worden gedeeld met 
huisgenoten. Elke jongere heeft zijn 
eigen dagstructuur en werkt samen 
met zijn persoonlijke begeleider aan 
zijn eigen persoonlijke traject. 
Centraal staan daarbij groei en 
ontwikkeling mede door een zinvolle 
dagbesteding.

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 PPG, verwijzen wij u 
naar de folders en/of de website 
www.mkdvcitykids.nl.


