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Veel gestelde vragen: Ouders 
 
 
Waar vindt een intakegesprek en de begeleiding voor ons plaats? 
Graag maken we kennis met u in uw eigen woonsituatie, en dat geldt ook voor 
het traject van de begeleiding van u en/of uw kind. Het is voor u en voor ons van 
belang een indruk te krijgen van de alledaagse situatie en dat kan het best in uw 
eigen leefomgeving. De coaching is er zoveel mogelijk op gericht om de geleerde 
vaardigheden toe te kunnen passen in uw eigen omgeving. 
 
Van welke methodieken wordt gebruik gemaakt voor communicatieve 
opvoedondersteuning en begeleiding? 
Dit is afhankelijk van uw vraag en behoeften. We hebben ervaring met het 
inzetten van methodieken zoals Video Interactie Begeleiding (VIB), Hanen (VAT-
principes), Praktisch Pedagogische Gezinsmethodiek, Oplossingsgericht 
communiceren, Geef me de 5 en (Concept) ondersteunde Communicatie. Het 
uitgangspunt bij onze coaching is altijd de communicatieve interactie tussen 
ouders en kind(eren). 
Vaak wordt gebruik gemaakt van een mix van de methodieken en wordt 
gaandeweg bekeken wat het best bij u en uw kind aansluit. Het gebruik van 
video-opnamen werkt veelal erg prettig en verduidelijkend.  
 
Hoeveel begeleidingsmomenten worden er ingepland? 
Dat is afhankelijk van uw vraag en mogelijkheden. Het kan zijn dat u met één of 
enkele momenten al weer op eigen kracht verder kunt, maar een 
begeleidingstraject kan ook langduriger van aard zijn.  
 
Is het mogelijk dat jullie ook adviezen aan de school of instelling van 
mijn kind verstrekken? 
Indien u dat wenselijk vindt kunnen wij contact opnemen met andere 
betrokkenen rondom uw kind. Wij bieden ook trainingen en coaching aan aan 
kinderdagverblijven, scholen en organisaties. Wij kunnen u tevens ondersteunen 
tijdens indicatie-gesprekken. 
 
Wat zijn de kosten van de begeleiding? 
Een eerste telefonisch kennismakingsgesprek (max 30 min) is gratis. Alle andere 
gesprekken, begeleidingsmomenten of cursusbijeenkomsten worden in rekening 
gebracht, evenals reiskosten. 
Het is mogelijk om het traject vanuit PGB, beschikking WMO of JeugdWet te 
financieren. Ook kunt u uw zorgverzekeraar raadplegen of (gedeeltelijke) 
vergoeding mogelijk is. 
	
 


