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Gezinsbehandelaar

©
 C

op
yr

ig
ht

 W
AT

W
EL

 -
 A

ll 
ri
gh

t 
ar

e 
re

se
rv

ed
 2

01
5

Hoe dan ? 
Wat Wel legt de nadruk op de kracht van het individu 
als onderdeel van het gezinssysteem. De gezinsbe-
handelaar gaat samen met het gezin kijken naar wat 
wel goed gaat en wat wel al lukt. Er wordt gezocht 
naar de krachten van het gezin en van daaruit gaan 
we op een positieve manier met de problemen aan de 
slag.
Wat Wel gaat op zoek naar openheid en diepgang, 
met respect en integriteit voor ieders grens. “Het 
moet voor iedereen veilig voelen.” De rode draad in 
mijn behandeltrajecten is het mobiliseren van eigen 
krachten. Dit doe ik door de communicatie en inter-
actie van het gezin te observeren en te analyseren. 
Hierbij stel ik mij neutraal en onpartijdig op en hoor 
ik alle stemmen zonder oordeel. Om tot de kern te 
komen combineer ik humor met discretie.

“We gaan wat niet omzetten naar wat wel”



 Basis Jeugdcoaching
 Intensieve Jeugdcoaching

De jongeren coach kijkt samen met jou naar jouw 
leven en waarom dingen gaan zoals ze gaan. 
Wat is jouw aandeel? 
Wat is van de ander? 
Hoe zou jij het graag willen voor jezelf nu, en voor je 
toekomst? 
De coach is er voor jou, zonder oordeel over wat er is 
gebeurd en met respect voor jou en jouw leven.

Doelgroep:   
jongeren tussen 13 en 18+ jaar.
Duur:   
zo lang als wenselijk.
Intensiviteit: 
Basis  één keer per week. 
Intensieve  twee keer per week ± 60 tot 90
  minuten per gesprek.

Afhankelijk van traject basis of intensief inclusief: 
 Intake gesprek 60 tot 90 minuten
 Beschikbare/bereikbare jeugd coach tijdens 
 ingeplande traject
 Telefonische- en  mailcontacten
 Voorrijkosten (binnen regio 023)
 Op maat gesneden interventies
 Indien wenselijk gesprekken met 
           gezinsleden
 Indien wenselijk gesprekken met 
 school/contacten

 Basis gezinsbehandeling
 Intensieve gezinsbehandeling

Wat Wel biedt op maat gesneden professionele 
gezinsbehandeling en is deskundig in het analyseren 
van gezinsproblemen.
 
Laat je gezin weer stralen!

Kortdurende gezinsbehandeling kan een langdurig en 
groot verschil maken. 

Doelgroep: 
complete, gescheiden, samengestelde, 
of eenoudergezinnen.
Duur:  
in overleg te bepalen.
Intensiviteit: 
Basis  één keer per week. 
Intensieve  twee keer per week ± 60 tot 90
  minuten per gezinsbezoek.

Afhankelijk van traject basis of intensief inclusief: 
 Intake gesprek
 3 maanden beschikbare/bereikbare 
 gezinsbehandelaar
 Telefonische consulten/vragen
 Inclusief mailcontacten
 Voorrijkosten (binnen regio 023)
 Op maat gesneden interventies.
 Inclusief  twee kosteloze nazorgbezoeken 
 (alleen bij intensieve gezinsbehandeling, na 
 afloop traject) 

Werkwijze
Wat Wel specialist in gezinsbehandeling, biedt 
particuliere ambulante Gezinsbehandeling, Jeugd en 
Individuele Coaching aan in regio 023.
De gezinsbehandelaar richt zich altijd op het gezin 
als geheel, met als uitgangspunt dat gedragingen 
van gezinsleden niet op zichzelf staan, maar in de 
context van het gezin tot stand zijn gekomen. Het 
gezinssysteem en patronen worden inzichtelijk 
gemaakt wat bewust-wording van de relatie- en 
familiebanden zal verhelderen.
De ouder is de expert over zijn of haar kind, gezin en 
leven. De gezinsbehandelaar heeft de positie van 
vakdeskundige. Door mee te kijken en mee te 
denken worden de blokkades en patronen 
bespreekbaar gemaakt. Op deze manier vinden 
gezinsleden de oplossingen die bij hen passen. Want 
alleen dan zijn oplossingen blijvend.

“Alles wat aandacht krijgt groeit”

De hulpverlening is veelal gericht op de succesvolle 
veranderingen, ervaringen en de individuele en 
gezamenlijke krachten van de gezinsleden.


