Overeenkomst
Tussen …………………………………………………………en Tijd Voor Ruimte/Veerle Dierckx
1. Gegevens :
Naam cliënt (kind) :
Adres :
Postcode en plaats :
Geboortedatum :
Telefoon :
Email :
Naam vader + tel + e-mail :
Maan moeder + tel + e-mail :
Veerle Dierckx / Tijd Voor Ruimte
Adres : Spoorweglei 8
2520 Emblem
21/08/1972
0497117437
veerle@tijdvoorruimte.nu
www.tijdvoorruimte.nu
2. Situering :
Dit document bevat een aantal praktische zaken en afspraken welke zowel
voor de coach/therapeut als de cliënt geldig zijn gedurende het hele
traject dat start op datum onderaan het document.
3. Relatie en gedragscode:
De cliënt beslist om een traject aan te gaan met coach/therapeut. Tijd
Voor Ruimte staat voor een oplossingsgerichte, positieve, creatieve en
veerkrachtige begeleiding. Elke traject wordt zo veel mogelijk op maat
gemaakt.
De basis van de wederzijdse relatie berust op respect en
gelijkwaardigheid. Uitgebreide verwoording van deze 2 begrippen staan
uitvoerig beschreven in de gedragscode, te vinden op de site onderaan de
home-pagina. De cliënt heeft kennis genomen van de gedragscode en de
cliënt en de coach/therapeut houden zich aan de gedragscode.
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4. Werkwijze :
Vanuit de intake wordt er een persoonlijk doel geformuleerd waaraan
gewerkt zal worden. Dat doel kan in de loop van het traject scherp gesteld
worden of veranderen.
DOEL na intake : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Een coach/therapeut hanteert verschillende technieken en werkwijzen
naargelang het doel, de vraag en noden. Mogelijkheden : interactieve
vraagstelling, creatieve werkvormen, psycho-educatie,
reflectieopdrachten, …
De cliënt engageert zich om op de afgesproken tijdstippen aanwezig te
zijn in de praktijk in Emblem.
Annulatievoorwaarden zijn van kracht, zoals omschreven in de Algemene
Voorwaarden te vinden onderaan de home-pagina van de site :
www.tijdvoorruimte.nu

5. Wat biedt de coach/therapeut ?
De coach/therapeut staat in voor deskundige begeleiding en ondersteuning
van de cliënt. Hij engageert zich om alles in het werk te stellen zodat het
traject kwaliteitsvol verloopt. Er is een inspanningsverbintenis, geen
resultaatsverbintenis. De cliënt blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk
voor de eigen gedachten en acties.
Verder wordt er gewerkt onder het beroepsgeheim en met een
uitgebreidde GDPS/Privacy-verklaring. Die is te vinden onderaan de homepagina van de site : www.tijdvoorruimte.nu.
Er mag gemaild worden over het traject via veerle@tijdvoorruimte.nu. Bij
dringende zaken stuur je een sms met je naam en telnummer en dan bel ik
je zo snel mogelijk op.
Op maandagavond ben ik altijd telefonisch bereikbaar tussen 19u en 20u
op 0497117437.
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5. Wat doet de cliënt ?
Het werken naar persoonlijke doelen is een creatief en motiverend proces
dat veel energie vraagt, maar ook een heleboel energie oplevert. Het
welslagen van het proces is mede afhankelijk van de inzet van de cliënt. Er
wordt ten allen tijde gewerkt op maat en op het ritme van de cliënt.
Om meer uit het traject te halen kan de cliënt een werkmap/schrift
aanleggen waarin alles bewaard wordt wat er in het traject aan bod komt.
(resultaten van gesprekken, inzichten, ontwikkelingen, gemaakte
afspraken, aantekeningen, reflecties, …) . De dingen die gemaakt worden
mogen ook in de praktijkruimte blijven staan in onderling overleg.
Ouders staan hun kinderen bij in het traject dat soms ook ‘met vallen en
opstaan’ zal verlopen.
Bij Tijd Voor Ruimte is men ook gehouden aan de wettelijke regel dat bij
kinderen onder de 16 jaar , beide ouders akkoord moeten gaan met de
begeleiding. Als er maar 1 ouder dit contract ondertekent is hij/zij zelf
verantwoordelijk om de andere ouder op de hoogte te brengen. Indien de
andere ouder bezwaren maakt tegen het begeleidingstraject kan de
coach/therapeut niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele
consequenties ervan.
6. Duur , tijd en plaats van de sessies
Een sessie duurt 50 minuten individueel contact + 10 minuten
administratie en supervisie tijd voor de coach/therapeut.
Een traject begint met een intake, en bestaat daarna uit meer dan 1
sessie. Ik werk met kinderen haast altijd, en met volwassenen meestal in
blokken van 5 sessies. Daar kan met goede reden van afgeweken worden.
Voor het effect van het traject is het belangrijk regelmatig te komen.
Het is ook van belang dat je op de afgesproken tijd, op tijd komt naar de
praktijk, Spoorweglei 8, 2520 Emblem.
Nieuwe afspraken worden geplant aan het einde van de intake, bij het
einde van een sessie, of via mail. Om andere sessies niet te storen
verloopt de communicatie liefst via mail : veerle@tijdvoorruimte.nu
7. Tarieven en betaling :
Kinderen en jongeren tot 18 jaar :
Intake : € 55/sessie
Oudergesprek : € 55/sessie
Een enkele individuele kind-sessie : € 55/sessie
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5 sessie die voor de eerste sessie afgesproken zijn en vooraf betaald
worden : € 250/5 sessies (€ 50/sessie)
Volwassenen vanaf 18 jaar
Intake : € 60/sessie
Een enkele individuele sessie : € 60/sessie
5 sessie die voor de eerste sessie afgesproken zijn en betaald worden : €
55/sessie
Betalen gebeurt ten laatste na elke sessie. Betalen kan cash, via mobiele
overschrijving, met de payconiq-app/QR-code en met een gewone
overschrijving.
Er kan een factuur opgemaakt worden aan het einde van het traject.
8. Beëindigen van het traject
Het traject wordt beëindigd wanneer de cliënt het gevoel heeft alleen
verder te kunnen. Bij kinderen wordt het traject afgesloten met een
oudergesprek.
De coach/therpeut kan de cliënt doorverwijzen als ze merkt dat ze het
traject niet (meer) positief kan beïnvloeden. De coach/therapeut is
verpicht hierover een uitleg te geven aan de cliënt.
Alle geheimhoudings-en betalingsverplichtingen blijven van kracht bij het
beëindigen van het traject.
9. handtekening :
Bovengenoemde partijen verklaren een exemplaar van dit document
ontvangen te hebben en tekenen voor akkoord. Ze verklaren zich ook
akkoord met de GDPR/Privacy-verklaring, de Algemene Voorwaarden en de
Gedragscode zoals omschreven onderaan de home-pagina op
www.tijdvoorruimte.nu.
Datum :

Cliënt : voor akkoord

Veerle Dierckx : voor akkoord
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