Jongeren- & gezinscoaching

Leren door te doen

BEHANDELKOMPAS
gezinstraject

Gezinstrajecten bij Back to Basic
Gaat het niet goed met jou of loopt het in het
contact met je gezin moeizaam? Misschien heb je
van alles geprobeerd, maar lijkt niets te werken?
Of nemen de conflicten en stress alleen maar toe?
Back to Basic kan hier verandering in brengen en is
er voor jou!
We gaan samen met jullie als gezin actief op zoek
naar jullie talenten en kwaliteiten. Hierbij worden
jullie gestimuleerd om gedragspatronen die niet
(meer) werken te doorbreken, en door middel van
succeservaringen ander gedrag hiervoor in de
plaats te laten komen.
Waar richten we ons op tijdens een
gezinstraject?
»	Verbeteren van het contact en meer begrip
krijgen voor elkaar.
»	Vaardigheden aanleren en dit toepassen in het
dagelijkse leven.
» 	Grip krijgen op de situatie, rust creëren en de
balans terugvinden.
» Weer fijn samen thuis kunnen leven.

Je gaat met je gezin ‘Terug naar de Basis’
en ervaart een unieke tijd met elkaar.

Hoe?

Voor wie?

We nemen jou en je gezin letterlijk mee op pad,
om samen met elkaar een unieke tijd door te
brengen zonder afleiding van de dagelijkse
verplichtingen. We zijn meerdere dagen en
nachten met elkaar onderweg om zo jullie ‘reis’
te bewandelen.

Allerlei soorten gezinnen zijn je
voorgegaan. Gezinnen met kinderen
of jongeren en hun ouders/verzorgers
die vastlopen met opgroei- en
opvoedvraagstukken; ouders die wel
willen, maar bij wie het niet (meer) lukt
om vanuit verbinding op te voeden.

Ons team staat voor oprecht contact,
gelijkwaardigheid en vertrouwen.
Je mag bij ons zijn wie je bent!

We werken met thema’s als:
machteloosheid, agressie, vermijding,

rouw, contactbreuk tussen gezinsleden,
gebrek aan vaardigheden, criminaliteit of
uitval op school/werk.
Alle gezinssamenstellingen
zijn welkom; eenoudergezin,
pleeggezin, samengesteld gezin, of
multiprobleemgezin. We hebben ruime
ervaring binnen DSM-classificaties en
ingrijpende (levens)gebeurtenissen.

Onze manier van werken

Onze kernwaarden

De natuur houdt je gezond, werkt rustgevend en is een van de beste manieren
om te herstellen van stress. Daarom zijn we met Back to Basic veel buiten en
letterlijk samen in beweging.
Methodes waar veel van ons werk op gebaseerd is:
Ervaringsleer
In groepsverband, onder begeleiding
van coaches en therapeuten, gaan we
leren door te doen! We hebben allemaal
leren lopen met vallen en opstaan;
door te oefenen en uit te proberen.
Enkel over problemen praten helpt niet;
we ontdekken nieuwe inzichten door
te ervaren. Uit onderzoek blijkt dat
ervaringsleer leidt tot vermindering van
probleemgedrag, verbetering van de
interactie met anderen en vergroting
van het doorzettingsvermogen en
probleemoplossend vermogen.
Met elkaar verkennen en meteen ander
gedrag uitproberen wat bijdraagt tot het
gewenste resultaat, dat is ervaringsleren!

Systeemgericht Werken
Je bent niet enkel een individu. Alles
gebeurd in interactie en in contact met
je omgeving; de mensen om je heen. Als
één persoon verandert, heeft dit effect
op het hele (gezins)systeem. We creëren
ruimte voor persoonlijke groei waardoor
het systeem een nieuw evenwicht
bereikt.
Bij Back to Basic is iedereen welkom; ook
je beste vriend(in), andere belangrijke
familieleden, buren, sporttrainer of
bijvoorbeeld een leerkracht. Wij zullen
maar tijdelijk een onderdeel in je leven
zijn, terwijl zij zullen blijven!

Verbindende Communicatie
Het maakt niet uit wie je bent, voor
iedereen is verbindend communiceren
van meerwaarde. Voor de rest van je
leven! We hebben allemaal onze eigen
behoeften en gevoelens. Wanneer je
goed weet wat je eigen behoeften en
gevoelens zijn en accepteert dat ieder
mens anders is, dan kun je zonder
oordeel of verwijt een gesprek aan
gaan. Wanneer je met elkaar in contact
en in verbinding blijft, zullen conflicten
gegarandeerd afnemen.

Onze kernwaarden vind je door de hele organisatie terug.
Zoals wij onderling met elkaar om gaan, zo zullen we ook met jou om gaan.
Gelijkwaardigheid en oprecht contact vinden wij van essentieel belang.

Eerlijk & Transparant

Daadkrachtig

Samen-werkt

Groei & Ontwikkeling

Wij staan voor
gelijkwaardig contact.
Alles kan en mag
besproken worden. Bij
ons is het veilig!

Wij blijven staan!
Vanuit onze passie
gaan we gezamenlijk
het avontuur aan en
zoeken we grenzen
op om tot de kern te
komen.

Wij verbinden, zijn
flexibel en creëren
unieke combinaties
met duurzame
oplossingen.

We zijn blijvend in
beweging, innovatief
en bieden kansen om
het beste uit een ieder
te halen

Het programma bestaat uit verschillende bouwstenen

Ons programma
Onze gezinstrajecten zijn maatwerk.
Tijdens de intakefase wordt gezamenlijk
een plan opgesteld met alle betrokkenen.
Gedurende het traject worden de doelen
en hulpvraag regelmatig geëvalueerd en
indien nodig aangepast.

komen. Je hebt namelijk tijd nodig
om nieuw gedrag eigen te maken.
Daar hebben wij onze programma’s op
afgestemd.

Ook heeft onderzoek aangetoond dat
men niet tot leren komt wanneer emoties
of stress te hoog oplopen. Je komt
We werken met een concreet begin- en
dan in je ‘fight, flight or freeze’ modus.
eindpunt, zodat je weet waar je aan
Doordat we meerdaagse bijeenkomsten
toe bent. Om alle inzet en successen te
aanbieden, hebben we letterlijk tijd,
vieren, sluiten we het traject positief af
rust en ruimte voor elk individueel
met een certificaatuitreiking.
Bij ons is er geen 9-tot-5 mentaliteit. We
en systemisch proces waardoor er
kunnen ook contactmomenten plannen in voor daadwerkelijk iedereen groei en
ontwikkeling mogelijk is.
de avond of in het weekend.

Intakefase Plan op maat

Bijeenkomsten

Thuisbegeleiding

Ouder workshops

»	Meerdere dagen en

» Transfer vanuit

» Je rol als ouder,

nachten op pad

»	Tijd met elkaar
»	Beweging en
activiteiten

»	Coaches

Wetenschap toont aan dat je minimaal 6
maanden nodig hebt, om daadwerkelijk
tot gedragsverandering te kunnen

»	Unieke momenten

Resultaten

Back to Basic bestaat sinds 2006 en
is uitgegroeid tot een kwalitatieve
behandelsetting (Practice Based) door
trouw te blijven aan onze eigen idealen;
iedereen mag er zijn, en iedereen
verdient een eigen uniek proces in zijn
eigen tempo!
Elke coach en therapeut zal vanuit zijn
expertise bewust keuzes maken in het
aanbieden van effectieve interventies/
werkvormen; afgestemd op het moment,
op de behoeften en wat nodig is voor
groei en ontwikkeling.
We dragen bij aan een fundamentele
en duurzame ontwikkeling van je
persoonlijke groei. Eerdere deelnemers
scoren een traject gemiddeld met een 8
of hoger (op een schaal van 0-10).

als partner,
maar ook jij
als persoon

» Delen en ervaren

» W
 at wil je leren

24/7 aanwezig

>8/10

bijeenkomsten;
Wat heb je daar
geleerd wat
je thuis kan
toepassen?

en ervaringen

of uitproberen
bij de volgende
bijeenkomst?

Aanvullend
Procesdiagnostiek

Psychomotorische
Therapie

Systeemtherapie

Familie
opstelling

Cognitieve gedragstherapie

Traumabehandeling
Zoals EMDR

Viering Stilstaan bij succes en inzet!

Jongeren- & gezinscoaching

Onze hoofdkantoren zitten in het noorden
en zuiden van het land, maar onze coaches
zijn overal dichtbij te vinden

Aanmelden
Back to Basic heeft door het hele
land contracten met verschillende
gemeenten. Aanmelden kan middels
een verwijzing vanuit het wijkteam,
huisarts of een persoonsgebonden
budget (PGB).
Ons aanmeldformulier vind je op
de website www.btobasic.nl.
Meer weten of vrijblijvend sparren?
Bel, app of mail gerust.

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag
Via WhatsApp reageren
wij doordeweeks en in het
weekend zo snel mogelijk en
altijd binnen 24 uur.
Zowel bellen als WhatsApp
gaat via 085-0640428.

www.btobasic.nl
info@btobasic.nl
085-0640428

Bezoekadres noorden
Dwazziewegen 23
9301 ZR Roden
Bezoekadres zuiden
Hazeldonkseweg 1B
5757 SL Liessel

