Praktische informatie en voorwaarden gezinscoaching
Stichting Gezinsfundament wil ouders en verzorgers inspireren, tips geven en ondersteunen in de
opvoeding van hun kinderen vanuit een combinatie van Bijbelse principes en wetenschap. Dit doen
we onder andere door middel van gezinscoaching bij het gezin thuis. Hieronder volgen de praktische
informatie en voorwaarden die van toepassing zijn op de gezinscoaching door Gezinsfundament.
Afspraken
• De gezinscoaching vindt altijd in overleg plaats. In sommige gevallen zal Gezinsfundament
ouders/verzorgers doorverwijzen naar andere hulpinstanties omdat de vraag verder reikt dan wat
Gezinsfundament kan bieden.
• De gezinscoaching vindt in principe plaats bij het gezin in huis, omdat dit de meest natuurlijke
situatie is. Wanneer er goede redenen zijn waardoor dit niet mogelijk is, kan het in overleg elders
plaatsvinden.
• Tijdens het eerste bezoek van Gezinsfundament vindt een intake en observatie plaats. Indien
mogelijk, worden tijdens het zelfde bezoek ook al adviezen gegeven. In overleg met de
ouders/verzorgers zal bepaald worden of, en zo ja hoeveel, vervolgbezoeken zullen plaatsvinden.
• In de loop van een coachingstraject kunnen eventueel extra vervolgbezoeken worden ingepland,
wanneer dit noodzakelijk mocht blijken.
• Eventueel kan in overleg (een deel van) de coaching gegeven worden via een digitaal kanaal, zoals
e-mail, telefoon of videobellen.
• Gezinsfundament behoudt zich het recht voor om het gezin gedurende het coachingstraject
alsnog door te verwijzen naar andere hulpinstanties, indien blijkt dat er meer problemen spelen
dan vooraf duidelijk was.
• In geval van verhindering of ziekte van de ouders/verzorgers dienen zij dit uiterlijk 24 uur van
tevoren door te geven, anders worden de reiskosten in rekening gebracht.
• In geval van onvoorziene verhindering van de ontwikkelingspsycholoog van Gezinsfundament,
geven wij dit zo spoedig mogelijk door aan de (aanstaande) ouders/verzorgers. Samen met hen
zal gezocht worden naar een alternatieve datum.
Kosten
• Voor de gezinscoaching zijn ouders/verzorgers per bezoek (intake en vervolgbezoeken) een
reiskostenvergoeding verschuldigd. Gezinsfundament zal de hoogte van de reiskostenvergoeding
voor het eerste bezoek kenbaar maken. Tijdens of na ieder bezoek, ontvangt het gezin van ons
een declaratieformulier. De reiskostenvergoedingen die Gezinsfundament rekent, zijn vrijgesteld
van BTW.
• Als stichting willen wij vanuit onze doelstelling gezinnen ondersteunen en daarom rekenen wij,
behalve de reiskosten, geen vergoeding voor de gezinscoaching. De kosten voor een
coachingstraject liggen voor ons als stichting echter op 75 euro per bezoek (buiten de reiskosten
om). Omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften, stellen wij een donatie zeer op prijs.
Aansprakelijkheid
• Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie en adviezen die gegeven worden
door Gezinsfundament. In alle gevallen blijven ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de gevolgen van het toepassen van de gegeven adviezen. Gezinsfundament
kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze een onvoldoende of verkeerde uitwerking
hebben.
• De aansprakelijkheid van Gezinsfundament is beperkt tot zaken die binnen haar
bedrijfsaansprakelijkheid vallen.
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Gegevens en dossiervorming
• De ouders/verzorgers geven Gezinsfundament naar beste weten de inlichtingen en de
medewerking die redelijkerwijs nodig zijn voor de gezinscoaching.
• Gezinsfundament richt een dossier in met betrekking tot de ondersteuning van gezinnen. Zij
houdt in het dossier aantekeningen bij van de gegevens omtrent de stand van zaken in het gezin
en de gegeven adviezen, een en ander voor zover dit voor een goede ondersteuning van het gezin
noodzakelijk is.
• Desgevraagd hebben ouders/verzorgers inzage in hun dossier.
• Het dossier wordt gedurende drie jaar na het laatste contact zorgvuldig bewaard en is slechts
toegankelijk voor medewerkers van Gezinsfundament.
• Gezinsfundament vernietigt het door haar bewaarde dossier binnen drie maanden na een
schriftelijk verzoek daartoe van de ouder/verzorger.
• Gezinsfundament verstrekt aan anderen dan de ouders/verzorgers geen mondelinge en/of
schriftelijke inlichtingen over het gezin, dan met toestemming van de ouders/verzorgers, of
wanneer wij daartoe verplicht worden op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Voor vragen over deze informatie en voorwaarden kan contact opgenomen worden met
Gezinsfundament via info@gezinsfundament.nl of 06-39 46 22 65. Op www.gezinsfundament.nl is
meer informatie te vinden waaronder algemene gegevens, ons beleidsplan, ons jaarverslag en onze
statuten.
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