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Voorwoord 
 

Het jaar 2020 heeft veel veranderingen met zich meegebracht voor Gezin en Ik. Gezin en Ik is 

uitgebreid in uren en dagen, er is een inschrijving gerealiseerd bij het register voor Complementair 

Therapeuten, waardoor vergoedingen in de aanvullende verzekering gerealiseerd konden worden. 

Daarnaast is er een zoektocht gaande naar hoe de zorg van Gezin en Ik toch nog meer mensen kan 

helpen. Onderdeel daarvan is omschreven in de plannen voor 2021-2025. Toch is in 2020 al gestart 

met de opleiding om SKJ geregistreerd te raken. Een must voor hulpverlening in de jeugdzorg. 
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1. Profiel van de organisatie 

 

Gezin en Ik is een eenmansbedrijf, geregistreerd bij de KvK als zijnde een bedrijf gericht op onderwijs, 

begeleiding en coaching (inschrijfnummer: 67756387). Gezin en Ik richt zich op kortdurende trajecten 

voor kinderen, ouders en instanties, waarbij een behandelplan wordt opgesteld bij licht 

psychologische of gedrag gerelateerde problemen. 

 

i. Omschrijving zorgvisie en kernwaarden 

De zorgvisie van Gezin en Ik is dat de zorg gericht moet zijn op de problematiek die speelt bij de 

cliënt. Alle zorg wordt gepersonaliseerd, zodat de cliënt het best mogelijke zorgtraject ervaart en in 

een korte tijd succeservaringen heeft. Kernwaarden daarbij zijn open en eerlijk overleggen over de 

mogelijkheden binnen een traject, flexibel zijn in het aanbod van de begeleiding en een veilige 

omgeving bieden om te kunnen ontwikkelen. 

ii. Missie 

Gezin en Ik biedt begeleiding aan ouders en kinderen in de omgeving van Leiderdorp. Een open, 

flexibele en veilige basis is wat Gezin en Ik wil bieden aan cliënten, zodat er op korte termijn een 

ontwikkeling kan plaatsvinden in het gedrag van iedere cliënt. Hierbij staat ook de open en eerlijke 

communicatie richting alle betrokkenen voorop. Duidelijkheid over de te behalen doelen en het 

ervaren van successen zijn in ieder traject de basis om in korte tijd gedragsverandering te bereiken. 

iii. Visie 

In de huidige onderwijscultuur is ontwikkeling van sociale vaardigheden en het leren kennen van 

eigen talenten vaak ondergeschikt aan de cognitieve vaardigheden. De huidige maatschappij 

verwacht veel van kinderen, dus ook van ouders. Stevig in de schoenen staan is geen overbodige luxe 

met de vele uitdagingen die gezinnen tegenkomen. Om kinderen, ouders en gezinnen te 

ondersteunen in deze (maatschappelijke) vragen kan Gezin en Ik een rol spelen. De persoonlijke 

benadering van iedere situatie zorgt voor een eigen coping strategie voor ieder individu. 

iv. Cultuur 

Gezien de gerichte aanpak van Gezin en Ik is de voorwaarde voor begeleiding kleinschaligheid. 

Groepstrainingen worden gegeven in groepen met maximaal 8 deelnemers, waardoor de kwaliteit 

van de gegeven training gecontroleerd kan worden. De persoonlijke coaching zorgt voor direct 

contact, waardoor openheid in de communicatie gegarandeerd kan worden. Alle stappen worden in 

cliëntcontact overlegd, waardoor de zorg transparant en laagdrempelig blijft.  

De missie en visie ondersteunen die cultuur door te benadrukken dat persoonlijke, duidelijke, 

kortdurende zorg centraal staan. 

  



2. Omschrijving doelgroep 

Gezin en Ik richt zich op kinderen, ouders, gezinnen en organisaties die werken met kinderen. 

Trainingen betreft weerbaarheid richten zich op kinderen van vier tot acht jaar, de 

mindfulnesstrainingen hebben een bredere doelgroep. Alle groepstrainingen hebben maximaal acht 

beschikbare plekken.  

De individuele begeleiding (coachingstraject) is beschikbaar voor zowel kinderen als ouders. In de 

intakegesprekken kan worden vastgesteld of de zorg die Gezin en Ik kan bieden passend is voor de 

problematiek die speelt. Individuele begeleiding is in 2019 ‘ambulante begeleiding’ gaan heten, 

omdat deze naam de inhoud van de begeleiding dekt. Daarnaast zijn in 2020 twee prestatiecodes 

toegevoegd (psychotherapie en (kinder) coaching) aan de te geven hulp. Deze prestatiecodes zijn 

onderdeel van de communicatie met zorgverzekeraars in de te vergoeden zorg. 

 

i. Type zorgverlening 

Er zijn verschillende typen zorg die Gezin en Ik kan bieden. In de onderstaande tabel is een overzicht 

van het verloop van een mogelijk zorgtraject weergegeven. Hierbij moet in acht worden genomen 

dat tijdens het intakegesprek en het bespreken van het behandelplan afgeweken kan worden van de 

in eerste instantie gevraagde hulp, aangezien een uiteindelijk geformuleerde zorgvraag toch gebaat 

kan zijn bij andere hulp. Bij ieder zorgtraject wordt uitgegaan van een maximum van tien 

bijeenkomsten. 

Intakegesprek  Stop traject Wanneer er geen mogelijkheden voor de 
hulpvraag zijn binnen Gezin en Ik of er een 
andere reden is om geen traject te starten 

 
   

Bespreken 
behandelplan 

 Ambulante begeleiding Begeleiding voor kinderen tot 15 jaar 
gericht op meta-cognitieve vaardigheden 

 Training Volgen van een vastgesteld traject richting 
weerbaarheid (4-8 jaar) of mindfulness (8-
20 jaar) 

 Pedagogische coaching 
(ouder- of 
gezinsbegeleiding) 

Begeleiding gericht op 
handelingsverlegenheid bij ongewenst 
gedrag en interactie binnen het gezin of 
pedagogische instelling als een school of 
kinderdagverblijf. 

 Verwijzing Doorverwijzen naar een specialist in geval 
van mogelijk langduriger zorgtraject. 

 

ii. Zorgomgeving 

Gezin en Ik biedt kortdurende trajecten aan, waarbij licht-psychologische problemen middels 

coaching, psycho-educatie en training aangepakt worden. Coaching en training vindt plaats in 

Leiderdorp op de eigen locatie, trainingen met een aantal deelnemers dat groter is dan vier worden 



gegeven op alternatieve locatie. De alternatieve locatie kan verschillen in verband met 

beschikbaarheid. 

Op dit moment is Gezin en Ik een eenmansbedrijf. Coaching wordt gegeven door Kirsten Oerlemans-

Jurgens. Mogelijk kan er ruimte worden geboden aan stagiaires. 

  



3. Plannen en voornemens 

Plannen en voornemens rondom de ontwikkeling van Gezin en Ik zijn nog steeds actueel. Wel zijn er 

veranderingen op te merken ten aanzien van andere jaren. Met name het kopje ‘uitbreiden van de 

praktijk’ vormt een groter onderdeel in dit kwaliteitsverslag. 

Belangrijk om apart te noemen is de inschrijving bij het register voor Complementair Aanvullend 

Therapeuten (CAT). Met inschrijving bij dit register voldoet ‘Gezin en Ik’ aan de voorwaarden van de 

wet Wkkgz, de wet AVG en is er een aansluiting bij een geschillencommissie en 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (GAT en BAT). Met een visitatie zal worden vastgesteld welke 

punten er binnen ‘Gezin en Ik’ ter verbetering worden aangedragen. Deze punten zullen ook weer 

terugkomen in het dan te maken kwaliteitsverslag. 

 

i. Uitbreiden netwerk 

De zorgverleners in en rond Leiderdorp zijn vastgesteld door zorgregio Hollands Midden. Gezin en Ik 

weet de –door zorgverzekering vergoede-  hulpverleners te bereiken en kan ook contact opnemen 

met de huisartsen in de omgeving mocht dat in bepaalde gevallen nodig zijn. Ook wordt sinds 2020 

de zorg bij enkele zorgverzekeraars vergoed, doordat Gezin en Ik aangesloten is bij CAT. 

Het eigen netwerk bestaat vooralsnog vooral uit scholen, kinderdagverblijven en particulieren. 

Mogelijkheden voor het uitbreiden van het netwerk worden op dit moment vooral gezien in het 

contacten leggen met deelnemers van de intervisiegroep, actief scholen en kinderdagverblijven 

benaderen en folders en flyers up-to-date houden. 

 

ii. Uitbreiden van praktijk 

Eind 2019 en begin 2020 is de aanloop van cliënten vanuit scholen voor de weerbaarheidstrainingen 

aangetrokken. Ook individuele trajecten komen steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zorgen 

automatisch voor meer naamsbekendheid. Echter door de pandemie in maart 2020 is deze groei tot 

stilstand gekomen. 

Het aangesloten zijn bij kwaliteitsregisters is nog steeds een speerpunt gezien de uitbreiding van de 

praktijk. Op dit moment is Gezin en Ik ingeschreven bij KABIZ  (Register Toegepast Psychologen, nr. 

18101614970). Dit register biedt een verzekering voor de cliënten dat de werknemer(s) van Gezin en 

Ik voldoen aan kennis en kwaliteiten om licht-psychologische hulpvragen in een kortdurend traject te 

kunnen behandelen. Daarnaast is sinds augustus 2020 Gezin en Ik aangesloten bij CAT 

(Complementair Aanvullend Therapeuten), GAT (Geschillencommissie Aanvullend Therapeuten) en 

BAT (Bedrijfsaansprakelijkheid Aanvullend Therapeuten). Hiermee voldoet Gezin en Ik aan de 

voorwaarden van de Wkkgz en de AVG. Met aansluiting bij het CAT is ook de mogelijkheid ontstaan 



voor cliënten met een aanvullende verzekering om soms een vergoeding voor de zorg te kunnen 

aanvragen. Op de website van CAT staat hier meer informatie over. 

Bovenstaande ontwikkeling zorgen voor een bredere basis om meer cliënten te kunnen bedienen en 

als praktijk conform een hoge kwaliteitsstandaard te kunnen werken. 

 

iii. Vormen van een intervisiegroep 

Sinds inschrijving bij het CAT is ook het vinden van intervisiecollegae gemakkelijker. Intervisie is 

onderdeel van de voorwaarden CAT registerlid te worden. Vanaf augustus 2020 zijn er verschillende 

intervisiemomenten geweest met andere CAT-registerleden volgens de CAT richtlijnen. Het doel om 

voor 2021 een intervisiegroep op te richten uit het plan van 2019 is hierbij gehaald. 

 

iv. Stage lopen in verschillende zorgfaciliteiten 

Overkoepelende borging van kennis, intervisie en het aantal contacturen met cliënten zal tot 2021 

plaatsvinden door bij verschillende zorgverleners een periode stage te lopen.  Uiteraard zullen deze 

‘snuffelstages’ bijdragen aan het uitbreiden van het netwerk en mogelijk de activiteiten van Gezin en 

Ik. In 2020 zijn er gesprekken geweest met een therapeut voor rouwbegeleiding en is er een bezoek 

gebracht aan een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Ook zijn er verschillende interviews 

gehouden met een jeugdzorgwerker en een lid van een jeugd -en gezinsteam.  



4. Evaluatie 
 

i. Evaluatie na begeleidingstrajecten en trainingen 

Uiteraard speelt evaluatie over de geboden trajecten en trainingen een belangrijke schakel in het 

borgen van de kwaliteit van de zorg. Zowel tijdens als na het traject met een cliënt wordt er met de 

betrokkenen geëvalueerd. Deze evaluatie is beschreven in een evaluatieprotocol, welke ook met de 

cliënt besproken zal worden in geval van begeleiding. 

In het onderstaande schema wordt visueel gemaakt hoe de zorg dient te verlopen wanneer een 

traject is ingezet. Ook de momenten waarop geëvalueerd wordt met de betrokkenen staan in dit 

schema vermeld. De evaluatiemomenten worden ingevuld naar aanleiding van het evaluatieprotocol 

(bijlage 1). 

Aanmelding van cliënt 
Betrokkenen nemen contact op met Gezin en Ik om informatie in te winnen over de te volgen trajecten. Bij mogelijke aanmelding worden 

de volgende documenten verstrekt ter informatie: 

• Informatie over het te volgen traject 

• Informatie over de kosten van het te volgen traject 

• Een intakevragenlijst om een achtergronden van de cliënt en de zorgvraag in kaart te brengen 

   

Intakegesprek & 
behandelplan 

 E-mail contact 

Bij het intakegesprek worden 
de mogelijkheden besproken 
die Gezin en Ik kan bieden bij 
de beschreven problematiek 

van de cliënt 
 

EVALUATIEMOMENT 

In dit e-mail contact wordt het plan van aanpak, begeleidingsdocument, 
privacyreglement en mogelijk andere documenten toegestuurd ter ondertekening. 

 
EVALUATIEMOMENT 

 

Start begeleiding 

     
Stop traject  Gezins-

begeleiding 
Ambulante 
begeleiding 

Training Verwijzing 

Wanneer er geen 
mogelijkheden voor de 

hulpvraag lijken binnen de 
organisatie 

 Begeleiding gericht 
op interactie binnen 

het gezin 

Begeleiding voor 
kinderen tot 15 jaar 

gericht op meta-
cognitieve 

vaardigheden 

Volgen van een 
vastgesteld 

traject 
betreffende 

weerbaarheid (4-
8 jaar) of 

mindfulness (8-20 
jaar) 

Doorverwijzen 
naar een specialist 

in geval van 
mogelijk 

langduriger 
zorgtraject. 

   
  EVALUATIEMOMENT 

Bij een traject van acht tot tien bijeenkomsten vindt tussentijds een evaluatie plaats over 
het verloop van het traject tot dan toe. 

   
  EVALUATIEMOMENT 

Na het traject vindt er een mondelinge en – in het geval van een groepstraining- een 
(anonieme) schriftelijke evaluatie plaats. 

 
  



Uitkomsten van de digitale enquête aan alle zorgvragers: 

• Alle respondenten waren tevreden over het contact met Gezin en Ik 

• De respondenten waren tevreden over de afgenomen diensten bij Gezin en Ik, bij een aantal 

respondenten zijn de diensten niet afgenomen en was deze vraag niet van toepassing. 

• Reacties van de respondenten over de afgenomen hulp van Gezin en Ik: 

o Goed geluisterd naar onze situatie. Goed plan van actie gemaakt. En, is belangrijkst, 

het heeft onze dochter echt geholpen. 

o Flexibel, meedenkend, enthousiast. 

o Alles wordt heel duidelijk en concreet uitgelegd, en bij vragen kregen we snel 

antwoord.  

o We zijn heel blij met wat ze heeft bereikt met onze dochter. 

o Concrete hulp en goede uitleg. Onze zoon heeft meer inzicht gekregen gedrag, zowel 

in dat van hemzelf als van anderen. Dat helpt hem om beter met bepaalde situaties 

om te gaan. 

• De kosten worden als marktconform of te hoog omschreven. 

• De respondenten zijn tevreden over de hulp gezien de hulpvraag. Daarbij is bij een aantal 

respondenten ‘niet van toepassing’ ingevuld. 

 

ii. Persoonlijke evaluatie 

 

Met inschrijving bij CAT is aan de behoefte om een intervisiegroep te vormen voldaan en zijn er legio 

mogelijkheden om tot intervisie te komen. Daarnaast is er door het inschrijven voor verschillende 

(na-)scholingen rekening gehouden met het vormen van de persoonlijke groei. 

  



5. Conclusies 

 

Conclusies over het jaar 2020 zijn: 

• Ondanks het ontstaan van de pandemie zijn er meerdere mogelijkheden benut door Gezin en 

Ik om de kennis uit te breiden en contacten te leggen binnen het werkveld jeugdzorg. 

• Intervisie mag succesvol genoemd worden. 

• Er is nascholing gevolgd op verschillende vlakken en de nascholingen voor het komende jaar 

zijn gepland. 

• Er is meer zicht op de mogelijkheden van Gezin en Ik om uit te breiden binnen de regio. 

In het plan van 2021-2025 zullen de mogelijkheden van Gezin en ik om uit te breiden binnen de regio 

nader onderzocht kunnen worden. Daarnaast zal er moeten worden voldaan aan de voorwaarden 

van de verschillende registerinschrijvingen. De kans bestaat dat het enkele jaren in beslag zal nemen 

om een gewaardeerd en geziene zorgverlener in de regio te worden.  

 

  



Kwaliteitsplan ‘Gezin en Ik’ 
Bijlage 1 

Evaluatieprotocol 
 

Opgesteld november 2018 

Dit protocol geeft een richtlijn voor het waarborgen van de kwaliteit van de 
geleverde zorg.  
Na doorlopen van dit protocol is de tevredenheid van de betrokkenen gemeten t.a.v.  

• de gegeven psychologische hulp 

• het doorlopen traject 

• de kosten van het traject 

Aanmelding van cliënt 

   

Intakegesprek & 
Bespreken 

behandelplan 
Consult 1 

Evaluatiemoment 1 vindt 
plaats tijdens het 

intakegesprek 
Gericht op de gestelde 

hulpvraag van de cliënt: is 
deze hulpvraag te behandelen 

binnen Gezin en Ik? 

 E-mail contact 
 

In dit e-mail contact wordt het plan van aanpak, begeleidingsdocument, 
privacyreglement en mogelijk andere documenten toegestuurd ter ondertekening. 

 

     

  Traject (max. 10 bijeenkomsten) 
Evaluatiemoment 2 vindt plaats halverwege het traject. De betrokkenen wordt gevraagd 

hoe zij tot nu toe de zorg ervaren. Dit wordt mondeling nagegaan in een (telefoon-) 
gesprek. 

   
  Afsluiting 

Evaluatiemoment 3 vindt plaats na het traject. Behalve dat nogmaals mondeling wordt 
nagegaan hoe de betrokkenen de zorg hebben ervaren wordt ook een (vrijwillige) 

vragenlijst ingevuld betreffende de gegeven hulp, het volledige traject en de kosten. 

 
Alle gegevens afkomstig uit het protocol worden verwerkt in een jaarverslag. Conclusies uit het 
jaarverslag kunnen leiden tot veranderingen in het zorgaanbod. 
 


