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Talent plus 
 

Welkom bij de plus groep van zorgbureau Talent. 

De plus groep is een onderdeel van het zorgaanbod van Groepsbegeleiding Jeugd. 

Groepsbegeleiding Talent Plus richt zich specifiek op de groepsbegeleiding van kinderen en jeugdigen 

van 4 tot 18 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking. De aangeboden activiteiten 

vinden plaats van maandag t/m zaterdag en tijdens schoolvakanties. 

Binnen de groepsbegeleiding van Talent plus staat structuur, duidelijkheid en rust voorop! 

De aangeboden activiteiten binnen de groepsbegeleiding Talent Plus zijn actief en voornamelijk 

gericht op beweging, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. Hierbij 

wordt natuurlijk rekening gehouden met de individuele behoefte behoeften en talenten. De exacte 

doelen zijn voor elk Talent ander en worden beschreven in het plan van aanpak. 

Binnen de groepsbegeleiding wordt er permanent toezicht geboden door professionele begeleiding, 

zodat uw kind zich binnen een veilige context kan ontwikkelen! 

Locatie: 
De hoofdlocatie van Groepsbegeleiding Jeugd Gronsveld is gelegen op Kampweg 37B, 6247 AR, 
Gronsveld. Bij deze locatie heeft talent plus een vast lokaal. Op doordeweekse dagen vertrekt het 
vervoer vanuit Gronsveld naar het terugbreng adres om 18.30 uur.  
Telefoonnummer van het secretariaat is 043-4083063, voor informatie, aan,- of afmelden. 
 
De hoofdlocatie van de Groepsbegeleiding Jeugd Brunssum is gelegen op Schoolstraat 16, 6443BT 
Brunssum. Ook bij deze locatie heeft talent plus een vast lokaal. Op doordeweekse dagen vertrekt 
het vervoer vanuit Brunssum naar het terugbreng adres vertrekt om 18.30 uur. Telefoonnummer van 
het secretariaat is 043-4083063, voor informatie, aan,- of afmelden. 
 
Aanbod per dag 
Maandag: natuurclub 
Dinsdag: sportclub 
Donderdag: kookclub 
Vrijdag: kookclub 
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Natuurclub (maandag) 
 
Zoals de naam het al zegt, maken we tijdens de natuurclub gebruik van alle natuurlijke facetten die 
onze prachtige omgeving te bieden heeft. Door middel van wisselende activiteiten in het thema van 
natuur (denk hierbij aan mooie natuurwandelingen, knutselopdrachten met natuurlijke materialen 
en natuur spelletjes) zal er gewerkt worden aan de doelen van uw kind. 
 
Binnen de natuurclub staan de volgende doelen centraal: 

 Kennis verwerven rondom het thema natuur en dier. 

 Verdieping in natuuraspecten binnen een sociale context. 

 Het ervaren van succesbelevingen. 

 Het vergroten van de zelfstandigheid. 

 Leren samenwerken met leeftijdsgenoten. 

 Zelfredzaamheid/zelfstandigheid bevorderen. 
 
Om te werken aan deze doelen zetten wij verschillende middelen in. Spellen waarbij samenwerking 
vereist is, complimenteren, het bieden van structuur en duidelijkheid enzovoorts.  
Wekelijks zullen er dan ook door de begeleiders uitdagende, leuke en leerzame activiteiten worden 
voorbereid. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste begeleiding! 
 
Begeleiding: 
Gronsveld: Cecile Ter Linde 
Brunssum: Kris Leunissen 
 
Dagprogramma: 
De Talenten worden vanuit school opgehaald met taxibusjes van een bedrijf waar Talent mee 
samenwerkt. Deze busjes zijn te herkennen door het logo van Talent. Vervolgens worden de talenten 
afgezet op de locatie, waar zij even kunnen spelen totdat de groep compleet is. Wanneer de groep 
compleet is, wordt de dag besproken door middel van een pictogrammenbord en is er tijd om iets te 
drinken en fruit te eten.  
Na deze dagbespreking zal het natuurprogramma starten. Dit programma is wisselend: wandelingen 
door de mooie omgeving, knutselen met natuurlijke materialen, een bezoekje aan de 
kinderenboerderij, natuurspelletjes enzovoorts. Na het programma maken wij ons klaar voor het 
gezamenlijke eetmoment, waarna we de dag afsluiten middels een dagevaluatie. Na de dagafsluiting 
gaan de talenten met de taxibusjes naar huis. 
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Hieronder een voorbeeld van een dagprogramma zoals dat geboden wordt aan de Talenten. 

16.00 uur 

 

Aankomst Talent 

16.15 uur 

  

Dagbespreking met fruit. 

16.30 uur 

 

Winterwandeling 

17.40 uur 

 

Samen eten  

18.15 uur 

 

Dag afsluiten 

18.25 uur 

  

Naar de busjes en naar huis. 
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Sportclub (dinsdag) 

De sportclub is een actieve vorm van begeleiden, waarin verschillende facetten van beweging als 
middel worden ingezet, om te werken aan de doelen van uw kind. De ondernomen 
bewegingsactiviteiten zullen worden afgestemd op de mogelijkheden en krachtbronnen van de 
Talenten, zodat zij op sportieve wijze succeservaringen op kunnen doen. 
 
Binnen de sportclub zal er gewerkt worden aan de volgende doelen: 

 Versterken van een positief zelfbeeld. 

 Onderhouden en versterken van conditionele en motorische vaardigheden. 

 Samenwerken met groepsgenoten. 

 Verbeteren van doorzettingsvermogen. 

 Samenwerken met groepsgenoten. 

 Omgaan met winst en verlies. 

 Zelfredzaamheid/zelfstandigheid bevorderen. 
 
Om te werken aan deze doelen zetten wij verschillende middelen in. Spellen waarbij samenwerking 
vereist is, complimenteren, het bieden van structuur en duidelijkheid enzovoorts.  
Wekelijks zullen er dan ook door de begeleiders uitdagende, leuke en vooral actieve activiteiten 
worden voorbereid. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste begeleiding! 
 
Begeleiding: 
Gronsveld: Luc Wouters 
Brunssum: Iris Kikken 
 
Dagprogramma: 
De Talenten worden vanuit school opgehaald met taxibusjes van een bedrijf waar Talent mee 
samenwerkt. Deze busjes zijn te herkennen door het logo van Talent. Vervolgens worden de talenten 
afgezet op de locatie, waar zij even kunnen spelen totdat de groep compleet is. Wanneer de groep 
compleet is, wordt de dag besproken door middel van een pictogrammenbord en is er tijd om iets te 
drinken en fruit te eten.  
Na deze dagbespreking zal het sportprogramma starten. Dit programma is wisselend: wandelingen 
door de mooie omgeving, dans, samenwerkingsspellen, balsporten enzovoorts. Na het programma 
maken wij ons klaar voor het gezamenlijke eetmoment, waarna we de dag afsluiten middels een 
dagevaluatie. Hierna gaan de talenten met de taxibusjes naar huis. 
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Hieronder een voorbeeld van een dagprogramma zoals dat geboden wordt aan de Talenten. 

16.00 uur 

 

Aankomst Talent 

16.15 uur 

  

Dagbespreking met fruit. 

16.30 uur 

 

Voetballen 

17.40 uur 

 

Samen eten  

18.15 uur 

 

Dag afsluiten 

18.25 uur 

  

Naar de busjes en naar huis. 
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Kookclub (donderdag en vrijdag) 

Tijdens de kookclub worst er kennis gemaakt met alle facetten die bij het koken naar voren komen. 

Zo doen de talenten kennis op met betrekking tot ingrediënten, omgang met keukenmaterialen, 

verschillende kookwijzen/snij wijzen,  hygiëne enzovoorts.  

Onder begeleiding bereiden de talenten wekelijks verse maaltijden, die in een huislijke en 

gestructureerde sfeer gezamenlijk gegeten worden. 

Binnen de kookclub zal er gewerkt worden aan de volgende doelen: 

 Versterken van een positief zelfbeeld. 

 Het onderhouden/verbeteren van de fijne motoriek. 

 Samenwerken met groepsgenoten. 

 Zelfredzaamheid/zelfstandigheid bevorderen. 

 Kennis verwerven en opdoen rondom het thema  koken en voeding. 

 Bevorderen van de zelfstandigheid op het gebied van persoonlijke verzorging. 
 
Om te werken aan deze doelen zetten wij verschillende middelen in: pictogrammen, het bieden van 
structuur en duidelijkheid, complimenteren en belonen van gewenst gedrag enzovoorts. Binnen de 
kookclub wordt er zoveel mogelijk gewerkt met vaste begeleiding! 
 
Begeleiding: 
Gronsveld (vrijdag): Cecile Ter Linde 
Brunssum (donderdag): Iris Kikken 
 
Dagprogramma: 
De Talenten worden vanuit school opgehaald met taxibusjes van een bedrijf waar Talent mee 
samenwerkt. Deze busjes zijn te herkennen door het logo van Talent. Vervolgens worden de talenten 
afgezet op de locatie, waar zij even kunnen spelen totdat de groep compleet is. Wanneer de groep 
compleet is, wordt de dag besproken door middel van een pictogrammenbord en is er tijd om iets te 
drinken en fruit te eten.  
Na deze dagbespreking zal het kookprogramma starten.  
Binnen dit kookmoment zullen de talenten kennis maken en oefenen met alle facetten die behoren 
bij de bereiding van voedsel: hygiëne, ingrediëntenkennis, omgaan met keukenmaterialen, het 
hanteren van verschillende kookwijzen en snij wijzen. Natuurlijk hoort hier ook het opruimen bij! 
Na het programma dekken wij de tafel, zodat wij in een huislijke en gestructureerde sfeer kunnen 
genieten van onze vers bereide maaltijd. Hierna sluiten wij gezamenlijk de dag af en gaan de talenten 
met de taxibusjes naar huis. 
 
Hieronder een voorbeeld van een dagprogramma zoals dat geboden wordt aan de Talenten. 

16.00 uur 

 

Aankomst Talent 

16.15 uur 

  

Dagbespreking met fruit. 
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16.25 uur 

 

Handen wassen 

16.30 uur 

 

Koken 

17.40 uur 

 

Samen eten  

18.15 uur 

 

Dag afsluiten 

18.25 uur 

  

Naar de busjes en naar huis. 
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Even voorstellen… 

 

Mijn naam is Iris Kikken en ik ben al bijna 7 jaar werkzaam 

binnen zorgbureau Talent, als begeleidster van de groep talent 

plus. Hiervoor heb ik pedagogiek gestudeerd aan Fontys 

hogescholen te Sittard. 

Binnen de groepsbegeleiding hecht ik veel belang aan 

duidelijkheid, rust, plezier, maar natuurlijk ook een positieve 

benadering. Dit zijn voor mij kernwaarden die ervoor zorgen dat 

de groep voor ieder kind zich veilig en welkom kan voelen 

binnen de plus groep. 

In mijn vrije tijd houd ik van lekker actief bezig zijn, wandelen, 

sporten, maar ook van koken of een avondje creatief bezig zijn. 

Email: iris.kikken@talentonline.nl 
Tel: 06-29459868 
 
 
 
Mijn naam is Laila Zdou, ben 25 jaar oud en woon in 

Hoensbroek. Ik werk nu 1,5 jaar bij Zorgbureau Talent binnen de 

Sector  VB jeugd en volwassenen,wat mijn werk zo leuk maakt is 

de flexibiliteit en variatie. Ik sta voor de Plusgroep in Brunssum, 

IB en dagbesteding meidenmiddag in Gronsveld. Ik heb de BBL 

opleidingen Medewerker maatschappelijke zorg gedaan intern 

via Radar. 

In mijn vrije tijd sport ik graag en doe ik leuke dingen met 

familie  en vrienden zoals lekker uit eten gaan, winkelen of een 

filmpje. 

Mijn grootste hobby is reizen en wil zo veel mogelijk van de 

wereld zien, ik ga dan ook wanneer ik de kans krijg op tour!! 

Email: Laila.zdou@talentonline.nl 

Tel: 06-40708678 

 

mailto:iris.kikken@talentonline.nl
mailto:Laila.zdou@talentonline.nl
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Mijn naam is Kris Leunissen. Ik ben 27 jaar en woon in Sittard. Ik 

ben afgestudeerd als ‘Social Worker‘ aan Fontys Hogescholen te 

Eindhoven 

Ik werk sinds 2,5 jaar met veel passie en plezier bij Zorgbureau 

Talent. Ik ben werkzaam als groepsbegeleider bij VB  Jeugd in 

Brunssum.  

Plezier in combinatie met structuur, duidelijkheid en rust is wat 

ik belangrijk vind op de groep.  

In mijn vrije tijd onderneem ik het liefst dingen met mijn vriend 

of vriendinnen. Lekker uit eten, een bioscoopje pakken of een 

filmavondje staan regelmatig op mijn agenda! Ook ga ik graag 

een flink stuk wandelen met mijn hond, Mika.  

Email: kris.leunissen@talentonline.nl  

Tel: 06-31631491 

 

Mijn naam is Luc Wouters, ben 22 jaar oud en woon in Epen. Ik 

heb in Eindhoven aan de Sport-Hogeschool gestudeerd en ben 

afgestudeerd als Sportkundige.  Ik ben werkzaam bij de Plus 

groepen in Gronsveld,  Brunssum en bij de dagbesteding Plus 

Volwassenen in Sint Geertruid. Ik rij ook in het vervoer als 

taxichauffeur voor Talent, in dienst van Taxi Bastings. Naast mijn 

werk doe ik graag aan krachttraining en voetbal. Ook rij ik in 

mijn vrije tijd  graag op mijn motor. Ik heb specifiek voor de plus 

groepen gekozen, omdat ik het heel leuk vind om met deze 

doelgroep te werken en wil laten zien dat ook zij in staat zijn 

deel te nemen aan allerlei sport/beweeg en maatschappelijke 

activiteiten die binnen én buiten Talent worden aangeboden. 

Email: luc.wouters@talentonline.nl 

Tel: 06-40956015 
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