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U bent door Bureau Jeugdzorg of een andere instelling naar Spirit verwezen voor verdere hulp aan u 
en uw gezin. Hierbij is onze hulpvorm ‘Boddaertcentrum’ ter sprake gekomen.  
 
Boddaertcentrum 
Een Boddaertcentrum biedt hulp en ondersteuning bij de opvoeding van uw kinderen. We helpen u 
oplossingen te zoeken die het beste bij uw situatie passen. Mensen uit uw eigen omgeving kunnen 
vaak een bijdrage leveren aan de hulp. Dat is de reden waarom familie, vrienden, de school van uw 
kind en andere voor uw gezin belangrijke personen in overleg met u bij de hulpverlening kunnen 
worden betrokken. Bij problemen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk en gezondheid nemen 
we het initiatief naar andere instanties om de hulp op die gebieden te starten.  
 
De hulp van een Boddaertcentrum bestaat altijd uit ambulante hulp, bij u en uw gezin thuis. Daarnaast 
kan uw kind, afhankelijk van de situatie, begeleiding krijgen in een locatie van Spirit, een 
Boddaertcentrum. Er zijn Boddaertcentra voor verschillende leeftijden. Twee centra zijn voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar (in Wormerveer), er is een centrum voor jongeren van 12 tot 16 jaar en er is een 
centrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar (beiden in Purmerend). In het Boddaertcentrum 
wordt uw kind gemiddeld twee dagen per week (maximaal drie, soms vier dagen) na schooltijd tot na 
etenstijd opgevangen en begeleid in een groep van maximaal negen andere jeugdigen.  
 
Het resultaat 
Het doel van de hulpverlening is dat u, met steun van uw omgeving, de problemen rondom het 
opvoeden en opgroeien van uw kinderen weer aan kunt. Wat bereikt moet worden met de hulp 
varieert per gezin, maar u kunt bijvoorbeeld denken aan het volgende: u hebt weer overzicht over uw 
situatie, het contact met uw kind(eren) verloopt beter en u weet beter hoe met lastig gedrag om te 
gaan. Uw kinderen functioneren beter, zowel thuis als op school als in de vrije tijd. U staat er minder 
alleen voor en weet waar u voor hulp en steun terecht kunt.   
 
De betrokkenen 
Tijdens de hulpverlening krijgt u met verschillende personen te maken; met een orthopedagoog van 
Spirit en daarnaast biedt de gezinsgroepswerker die uw kind ook op de groep begeleidt, praktische 
pedagogische ondersteuning bij u thuis. Aan het Boddaertcentrum voor 12- tot 16-jarigen is tot slot 
een educatiemedewerker verbonden die u en uw kind begeleidt op het gebied van school en 
huiswerk.  
Ook de hulpverlener van Bureau Jeugdzorg of de GGZ blijft van begin tot eind betrokken bij de hulp. 
Als andere instanties zoals de thuiszorg of maatschappelijk werk, een rol kunnen spelen in het vinden 
van oplossingen of bieden van ondersteuning, dan wordt ook met hen samengewerkt. 
 
De werkwijze 
Spirit gaat er vanuit dat elk gezin sterke kanten en mogelijke oplossingen in zich heeft, ook als er 
grote problemen zijn. De hulpverleners zijn er op gericht deze sterke kanten te benutten. U krijgt zelf 
een zo actief mogelijke rol en inbreng in de hulpverlening. 
 
De hulpverlener komt gemiddeld eens per week bij u thuis. De hulpverlening gebeurt aan de hand van 
een plan dat gezamenlijk met u, uw kind, en de hulpverlener van Bureau Jeugdzorg of de GGZ wordt 
opgesteld. In dit plan komt te staan wat u wilt bereiken, op welke manier we daar gezamenlijk aan 
gaan werken en wie daar bij betrokken worden. Tijdens de hulpverlening wordt regelmatig de 
voortgang van de hulp en uw tevredenheid daarover besproken.  
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De hulp richt zich als eerste op het vinden van oplossingen voor die problemen die voor u op dat 
moment het belangrijkste zijn. Ondertussen wordt, afhankelijk van wat er al bekend is, in kaart 
gebracht wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. In overleg met u wordt contact gelegd met 
mensen en instanties die kunnen helpen. Er wordt ook gekeken naar wat er goed gaat in de 
opvoeding van uw kind en waar u tevreden over bent. Om u te helpen de situatie weer zelf aan te 
kunnen, krijgt u praktische ondersteuning en adviezen en worden lastige situaties in de opvoeding met 
u voorbereid en geoefend. Het maken van video-opnamen bij u thuis is hierbij een mogelijkheid.  
  
Als uw kind ook regelmatig in het Boddaertcentrum verblijft, krijgt hij of zij daar alle verzorging en 
begeleiding die nodig is. Er wordt geoefend met dagelijkse situaties die thuis, op school of in de vrije 
tijd moeizaam verlopen. Door middel van activiteiten en trainingen wordt gewerkt aan het vergroten 
van de vaardigheden op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Bij 12- tot 16-jarigen maakt ook 
huiswerkbegeleiding deel uit van het programma. Alle kinderen en jongeren hebben een eigen 
begeleider (mentor) met wie ze individuele gesprekken hebben. Het programma biedt daarnaast 
ruimte voor ontspanning.  
Over de begeleiding van uw kind én over de regels waaraan uw kind zich op het Boddaertcentrum van 
u moet houden, worden afspraken met u gemaakt. 
 
De duur en frequentie  
Gemiddeld komt er eens per week iemand bij u thuis. Uw kind kan maximaal drie, soms vier dagen 
per week naar het Boddaertcentrum komen (de meeste kinderen komen twee dagen). 
 Dit zijn alleen doordeweekse dagen: in de weekenden is het Boddaertcentrum gesloten. In een deel 
van de schoolvakanties wordt overdag een vakantieprogramma aangeboden. Gedurende twee weken 
in de zomervakantie en in de periode tussen kerst en nieuwjaar zijn de Boddaertcentra doorgaans 
gesloten. 
 
We streven ernaar de hulp af te ronden binnen negen maanden, maar soms is wat meer tijd nodig. De 
hulp wordt afgerond als u de opvoeding weer zelf of met behulp van anderen aan kunt. Als blijkt dat 
langdurige of andere hulp noodzakelijk is, dan wordt met u en de hulpverlener van Bureau Jeugdzorg 
gezocht naar de beste oplossing.  
 
En verder 
Er is praktische informatie beschikbaar over onze organisatie, zoals over hoe u uw mening kunt geven 
over de hulp die we u en uw kinderen geven en hoe wordt omgegaan met de privacy van uw gezin. 
Als u deze informatie nog niet heeft gekregen, kunt u deze opvragen bij uw hulpverlener of ons 
hoofdkantoor. Meer informatie over Spirit kunt u ook vinden in de brochure ‘wie we zijn en wat we 
doen’ en op www.spirit.nl. 
 
Kosten 
Aan de hulp die wordt geboden zijn geen kosten voor u verbonden, anders dan de eventuele kosten 
van het vervoer van uw kind van en naar het Boddaertcentrum. 
 
Contact met Spirit 
U kunt uw hulpverlener tijdens zijn of haar werktijden bereiken via het Boddaertcentrum. Degene die 
het team aanstuurt waar uw hulpverlener deel vanuit maakt is bereikbaar op het regiokantoor 
Zaanstreek of Waterland. 
 
 
Over Spirit 
Spirit helpt per jaar 6.000 jeugdigen en hun gezinnen bij het oplossen van problemen met opgroeien 
en opvoeden. Wij werken met ruim 1.000 medewerkers vanuit negen regio’s in de Stadsregio 
Amsterdam en bieden verschillende soorten hulp. Spirit is resultaatgericht en staat voor inspiratie, 
flexibiliteit en het versterken van de eigen kracht van de cliënt. 
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Boddaertcentra voor 6 tot 12-jarigen: 
Botenmakersstraat 108 
1506 TH Zaandam  
Tel: 075 6177461   
Fax: 075 6700766 
 
Esdoornlaan 12 
1521 EA Wormerveer 
Tel: 075 6211945   
Fax: 075 6701968 
 
Boddaertcentrum voor 12 tot 16-jarigen: 
Esdoornlaan 20 
1521 EB Wormerveer 
Tel: 075 6701950 
 
Boddaertcentrum voor 6 tot 16-jarigen: 
Pampusstraat 6 
1443 WE Purmerend 
Tel: 0299 429349   
Fax: 0299 472241 
 
 
Afdelingsmanager bereikbaar via regiokantoor Zaanstreek: 
Regiokantoor Zaanstreek 
Westzijde 416 
1506 GM Zaandam 
tel: 075 681 55 44 
fax: 075 670 22 50 
 
 
 


