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Samen staan 

we sterk! 

Tarieven en contact

Ambulante begeleiding, coaching en training 
bij gedragsuitdagingen voor jongeren, 

volwassenen én hun omgeving

Hoe kan ik jou helpen? Gewoon Speciaal levert 
diensten op maat. Vergoeding vanuit bijvoorbeeld 
een PGB is mogelijk. Voor tarieven en overige 
informatie neem gerust vrijblijvend contact op. 

Gewoon Speciaal 
Trommelaarshoeve 235 

7326 VW Apeldoorn 

info@gewoonspeciaalbegeleiding.nl 
06 48 35 28 43 gewoonspeciaalbegeleiding.nl

Spannend, zo'n gesprek? Dat valt mee. Tijdens 
een intake maken we kennis. Samen stellen we 
een overzichtelijk plan op, zodat we allebei weten 
wat we kunnen verwachten. Daarna gaan we 
praktisch aan de slag met de opgestelde doelen.  

Gewoon Speciaal is voor mij, Tanja Bos, dé 
manier om betekenis te geven aan het leven 
van iedereen die met uitdagingen op het vlak 
van gedrag te maken krijgt.

Als MSEN-gediplomeerd gedragsspecialist en 
coach, met praktijkervaring in het onderwijs, 
ondersteun ik jongeren, maar ook volwassenen 
en hun omgeving, om wat gemakkelijker om te 
gaan met de dagelijkse dingen in het leven. 
Belangrijk daarbij? 
Een nuchtere, praktische aanpak met een beetje 
humor.  

Over Gewoon SpeciaalManier van werken

We richten ons op kansen en mogelijkheden
In een sfeer van openheid en eerlijkheid
Zodat je je vertrouwd en veilig voelt
En daar hoort ook de nodige humor bij



Welke ondersteuning kan 
Gewoon Speciaal 

bijvoorbeeld bieden? Sta je voor uitdagingen die het gevolg zijn van 
een diagnose als AD(H)D en Autisme Spectrum 
Stoornissen (ASS)? Of heb je nooit een 
diagnose gehad, maar vind je sommige dingen 
in het leven maar lastig? Je bent van harte 
welkom! 

Jongeren en volwassenen

We werken samen aan de gedragsuitdagingen in 
de levensgebieden die voor jou relevant zijn: 
school, thuis, werk en vrije tijd.

Leren plannen en overzicht verkrijgen 
Zelfvertrouwen en weerbaarheid vergroten 
Inzichten in kwaliteiten en valkuilen verkrijgen 
Werkgerelateerde coachvragen 
Sociale vaardigheden aanleren 
Samenwerken met klasgenoten of collega’s 
Vriendschappen aangaan en onderhouden 
Je diagnose begrijpen en hiermee leren 
omgaan 
Soepele overgang tussen Basisonderwijs, 
Voortgezet Onderwijs, MBO of HBO 
Als je 18+ bent: het aanvragen van indicaties en 
contact met (zorg)instanties 

Observeren, signaleren, adviseren 
Presentatie AD(H)D  
Presentatie autisme (ASS)  
Begeleiding omgaan met moeilijke klassen
Individuele begeleidings- en coachvragen 

Scholen en werkgevers

Gewoon Speciaal is er ook voor docenten, 
begeleiders en ondersteunend personeel:

(Klassen)voorlichting over gedrag 
Begeleiding leerling of medewerker met een 
gedragsuitdaging 
Training sociale vaardigheden 
Training weerbaarheid (Rots en Water) 

Met en voor leerlingen en medewerkers: 

Voor je zoon of dochter zelf 
Voor de rest van het gezin 
Praktische tips 
Meer kennis over gedragsuitdagingen 
Samenwerking en afstemming 
Creëren van bewustwording en begrip  
Respectvolle feedback 
Inzichten krijgen  
Wederzijds begrip 
Groeien in zelfstandigheid  
Rust in het gezin 

Vraagt één (of meer) van je kinderen extra 
aandacht – al dan niet als gevolg van AD(H)D 
of autisme (ASS)? Dan kan Gewoon Speciaal 
helpen! Denk aan: 

Ouders

"Een kleine aanpassing kan zomaar 
het verschil tussen succes en falen betekenen.”

“Vertrouwelijkheid en je veilig voelen is hartstikke 
belangrijk. Alles wat je vertelt, blijft tussen ons.”

“Gewoon Speciaal, dat is eigenlijk ieder mens. 
Met al zijn te gekke kwaliteiten én uitdagingen.”


