Missie en Visie

Sla je vleugels uit!

Wij streven naar zelfstandigheid van de cliënt
Missie: wie zijn wij?
Vaktherapie Haaglanden is een coöperatie van erkende vaktherapeuten die specialist
zijn op het gebied van de non-verbale therapie: leren door te doen en te ervaren.
Beweging, lichaamsgerichte oefeningen, spel, kunstvormen als dans, muziek, drama en
beeldend werk zijn middelen die tijdens de non-verbale therapie gebruikt worden voor
de (persoonlijke) ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen en hun omgeving.
Onze Kernwaarden:
-

Toegankelijk: De therapie is laagdrempelig en vindt dichtbij de cliënt en zijn
netwerk plaats. De cliënt kan direct terecht. Samen met het netwerk van de cliënt
(gezin, school, werkgever, andere hulpverleners en gemeente) is er overleg zodat
we gezamenlijk aan hetzelfde doel werken.

-

Persoonlijk: Door de kleinschaligheid van onze praktijken is er gegarandeerd
persoonlijke aandacht voor iedere cliënt.

-

Resultaatgericht: Onze vaktherapeuten bieden therapie op maat. Zij zetten elk
hun eigen vaktherapeutische specialisme in om het doel van de cliënt te bereiken.
Het streven is om overbodig te worden.

-

Deskundig: Al onze vaktherapeuten volgen regelmatig na- en bijscholing. Ze zijn
aangesloten bij de FVB [www.vaktherapie.nl] (overkoepelende
beroepsorganisatie) en het Register Vaktherapeutische beroepen
[www.registervaktherapie.nl] (SRVB). Onze vaktherapeuten zetten bewezen
effectieve interventies in; practice based, consensus based of evidence based.

-

Innovatief: Onze therapeuten volgen de nieuwste ontwikkelingen binnen hun
vakgebied. Daarvoor is er samenwerking met de opleidingen, worden er steeds
nieuwe producten en modulen ontwikkeld en wordt er onderzoek uitgevoerd
zowel in Nederland als in het buitenland.

-

Preventief: Cliënten die ergens mee zitten, kunnen in een vroeg stadium geholpen
worden waardoor verergering van de klachten vaak voorkomen kan worden.

Visie: waar gaan wij voor?
Vaktherapeuten Haaglanden is een begrip in de regio.
Vaktherapie Haaglanden stelt zich ten doel om de komende jaren een breed netwerk van
cliënten en behandelaren op te bouwen om de continuïteit van zorg aan onze cliënten te
waarborgen.
Wij bieden hulpverlening aan de basis.
Wij bieden betaalbare en effectieve therapieën.
Bij ons staat de cliënt en zijn proces centraal.

