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Beleidsverklaring KJ Psychologen BV
KJ Psychologen | Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie en -psychiatrie is een zelfstandig
behandelcentrum (instelling met WTZi erkenning) voor gespecialiseerde jeugd-ggz. KJ Psychologen
verzorgt diagnostiek, behandeling en begeleiding voor kinderen, jongeren, jong volwassenen en hun
ouders.
Het werkgebied van KJ Psychologen is het westelijk deel van Noord-Brabant. KJ Psychologen heeft in
het kader van de Jeugdwet contracten afgesloten met alle gemeenten in West-Brabant West en
West-Brabant Oost. De zorg voor jongvolwassenen wordt bekostigd door de zorgverzekering binnen
de basis-generalistische en specialistische ggz.
In de ontwikkeling van het jonge kind tot jongvolwassene, hebben ouders van tijd tot tijd twijfels.
Soms gaat het om gewone ontwikkelingsproblemen, maar wanneer de problemen aanhouden of
erger worden is het verstandig om tijdig deskundige hulp te zoeken. KJ Psychologen helpt ouders en
kinderen bij hun ontwikkeling. Zorg wordt geleverd via het matched-care principe: zo kleinschalig als
mogelijk, zo uitgebreid en specialistisch als nodig is.
KJ Psychologen hecht veel waarde aan het welbevinden van de cliënt. Een goede therapeutische
relatie maar ook continuïteit in het behandeltraject is voor ons belangrijk. Wij denken
systeemgericht, waarbij we problemen vanuit de context benaderen. Onze aanpak is actief en
doelgericht en betreft niet alleen de cliënt maar ook zijn directe omgeving. Onze medewerkers
hebben persoonlijke aandacht en respect voor de mensen met wie zij werken. We spelen actief in op
de behoeften van onze cliënten, doen wat we beloven en zijn daarbij open in onze communicatie.
We denken en werken in zorgarrangementen. Wanneer wij zelf de zorg niet volledig kunnen bieden,
verwijzen we gericht door. Hierbij blijft de hulpvraag van de cliënt onze verantwoordelijkheid. Binnen
die verantwoordelijkheid participeert de andere hulpverlener. Onze werkwijze is resultaatgericht. We
bieden niet meer zorg dan nodig is en niet minder dan noodzakelijk is.
Doel van de interventies is het op gang brengen en houden van een ontwikkeling die stagneert of
dreigt te stagneren, met het oog op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke participatie in de
samenleving.
Aan de hand van het managementsysteem dat is ingericht conform ISO 9001:2015 wordt ervoor
gezorgd dat de processen in de organisatie goed worden ingericht, risico’s en wet- en regelgeving in
kaart worden gebracht en dat processen op een efficiënte wijze worden uitgevoerd en geborgd om
een optimale kwaliteit te leveren en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Aan de hand van diverse
controlemechanismen, waaronder interne audits, wordt gezorgd dat processen worden uitgevoerd
zoals gepland en dat verbetermogelijkheden worden geïdentificeerd en benut.

