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O n s  Tw e e d e  T h u i s

S A M E N S T E V I G S TA A N



De kinderen en jongeren leren sociale 
problemen op een goede manier op 
te lossen. Zij leren ook hun boosheid 
op tijd te herkennen en daar op een 
oplossingsgerichte manier mee om te 
gaan. 

Er zijn aparte bijeenkomsten voor 
ouders en kinderen. Deze trainingen 
wisselen elkaar af en zijn met elkaar 
verbonden. Er zijn thuisopdrachten 
en we betrekken de omgeving van 
het kind, zoals de leerkracht of 
groepsbegeleiders, bij de training. 
Hierdoor is het makkelijker om alles 
thuis toe te passen. Dat is de kracht 
van Samen Stevig Staan. 

Voor wie?
• Kinderen tussen de 9 – 16 jaar  
 met een LVB (IQ 50 – 85)
• Kinderen met gedragsproblemen 
 die thuis wonen 
• Gemotiveerde ouders  
• Ouders en kinderen spreken 
 en begrijpen de Nederlandse taal
 voldoende. Kunnen lezen en  
 schrijven is niet nodig.
• De training is meestal niet  
 geschikt voor kinderen met  
 autisme. Je kunt dit wel  
 bespreken met de trainers.  

& SAMEN STEVIG STAAN

Wat is Samen Stevig Staan?
Samen Stevig Staan is een training voor ouders en kinderen van 
9 - 16 jaar met een lichte verstandelijke beperking. De training 
helpt gedragsproblemen te verminderen. 
Ouders leren om het gedrag van hun kind op een goede manier 
te beïnvloeden zodat ongewenst gedrag afneemt en gewenst 
gedrag toeneemt.  



Praktische informatie training 
Samen Stevig Staan? 

Voor de kinderen en jongeren:
• groepen van maximaal vijf  
 deelnemers
• twaalf wekelijkse  
 bijeenkomsten van ongeveer  
 75 minuten per keer
• met twee trainers:  
 de kind- en co-trainer

Voor de ouders: 
• tien bijeenkomsten van 90 minuten.  
 De bijeenkomsten wisselen elkaar af  
 volgens bovenstaand schema. 
• met twee trainers: de ouder- en de  
 co-trainer (dezelfde als bij de  
 bijeenkomst voor kinderen en  
 jongeren.)

De individuele training Samen Stevig 
Staan is in ontwikkeling. We hopen die 
in de toekomst te kunnen bieden. Voor 
meer informatie hierover kun je terecht 
bij de trainers.
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JIJ&IK zeggen we bij Ons 
Tweede Thuis. Samen werken 
we aan een goed leven voor 
mensen met een beperking in de 
regio Amstelland, Meerlanden, 
Zuid- en Midden-Kennemerland 
en de gemeenten Amsterdam, 
Haarlem, Diemen en De Ronde 
Venen.

Contact
Adviespunt Ons Tweede Thuis
Veteranenlaan 7 
1183 DL  Amstelveen 
020 4061030 
adviespunt@onstweedethuis.nl  
www.onstweedethuis.nl

Aanmelding en financiering
Wil je meer weten over de training? Neem 
dan contact op met het Adviespunt van 
Ons Tweede Thuis. Aanmelden kan via een 
aanvraagformulier. Na de aanmelding is er 
een intake. 
De training kan op verschillende manieren 
gefinancierd worden. Dit is afhankelijk van 
de gemeente waar je woont. Voor meer 
informatie hierover kun je ook terecht bij het 
Adviespunt.


