NIEUWE ONTWIKKELINGEN
In 2020 hoopt Beeldenbox de opleiding tot EMDR
therapeut te gaan volgen en af te ronden. Ook de
ACT basis opleiding en toegespitst op opvoeders,
ligt in het verschiet. Hierdoor kan ons aanbod
voor trauma behandeling worden uitgebreid. We
willen daarnaast een opvoedcursus voor
opvoeders aanbieden vanuit het
ACT principe; DOEN wat werkt voor
kind en gezin.
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Kiwa keurmerk voor zelfstandige zorgverleners
heeft de praktijk getoetst
en opnieuw gecertificeerd.
Hiermee voldoet de praktijk
aan de door de overheid
gestelde kwaliteitseisen
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VOORUITKIJKEN
Beeldebox heeft de mogelijkheid om in 2020 weer gebruik te
maken van verschillende gekwalificeerde collega’s in
onderaannemerschap. Ook willen we vaker zelf diagnostiek
uitvoeren via een onderaannemer. Beeldenbox is zelf ook
inzetbaar als onderaannemer; beeldend therapeut voor andere
instellingen. Op www.beeldenbox.nl onder het kopje Therapeut
stellen enkele collega’s zich aan u voor. Hierdoor leveren we
maatwerk en verhogen we onze kwaliteit, ieder heeft immers
zijn eigen expertise.We willen ook graag ons kwaliteitshandboek
doorontwikkelen.

VOORUITKIJKEN
Ook voor 2020 spreken we ons
vertrouwen uit in een goede samenwerking met verwijzers, opvoeders
en collega’s. We hopen kinderen te
helpen welke emotioneel vastlopen
of met onverwerkte ervaringen rondlopen en achterblijven in hun ontwikkeling. We hopen bij veel kinderen
en jongeren, ‘achter het gedrag’ te
kijken, de oorzaak te ontdekken van
het disfunctioneren en deze te
behandelen. Soms moet je stoppen
met praten en gaan DOEN, want dat
werkt! Ook krijgen cliënten en opvoeder een ‘gebruiksaanwijzing’ mee,
waarmee ze zelf weer de regie over
hun leven en opvoeding hebben.

TERUGBLIK
Er is een samenwerkingsverband ontstaan met collega’s uit verschillende disciplines zoals;
een dramatherapeut een psychomotorisch therapeut een orthopedagoog. We hebben geleerd dat
“het geheel meer is dan de som van de delen”. Deze trend willen we doorzetten en uitbreiden in
2020.
Maarten Felix van Zorgfinancials is sinds 2018 zakenpartner en contactpersoon van Beeldenbox
en staat garant voor een zorgvuldig berichtenverkeer en financiële afhandeling info@zorgfinacials.
frl tel. 0618654614. Door de financiële handelingen uit handen te geven is er meer tijd en ruimte
ontstaan, welke we kunnen besteden aan de kinderen en jongeren.
We zijn gestart met een voor- en nameting bij de behandeling, zodat verbetering van functioneren
nog meer inzichtelijk werd gemaakt. Hiervoor hebben we de SDQ lijst gebruikt. We hebben geleerd
dat hierdoor het behandeleffect, juist ook voor ouders & opvoeder meer inzichtelijk wordt. We
willen dit in 2020 standaard doen.

CLIENTENERVARINGEN

CONTACT:

Info@beeldenbox.nl
06-40335639
www.beeldenbox.nl

CALAMITEITEN
In 2019 zijn er geen zorgcalamiteiten of incidenten
geweest op beide locaties;
Heerenveen en Ureterp,
van Beeldenbox.

KWALTEITSBEWAKING
Beeldenbox is aangesloten bij verschillende beroeps
verenigingen zoals de Federatie Vaktherpeutische beroepen
en de Beroepsvereniging voor Professionals in Sociaal Werk.
Ze handelt naar de beroepscode en de richtlijnen voor de
jeugdzorgwerker en volgt het klacht en tuchtrecht van de
FVB. Beeldenbox is ook aangesloten bij het SGJ kwaliteit
register jeugd.
Het visitatie bureau heeft op
15-04-2019 een
kwaliteitsaudit uitgevoerd in
opdracht van de Federatie
Vaktherapeutische beroepen.
Beeldenbox is geslaagd voor
de audit. De vrijblijvende
adviezen hebben we in dank
aangenomen en opgevolgd.

