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Inleiding 

 
 

ZieMij Utrecht 
ZieMij Utrecht is een vrijgevestigde zorgaanbieder in de regio Utrecht en omstreken. ZieMij Utrecht is 
opgericht op 1 januari 2014 en biedt begeleiding, training en psychomotorische therapie. Met een 
ervaringsgerichte werkwijze richten we ons op kinderen, jongeren en het systeem.  
 
ZieMij Utrecht is onderdeel van een groter geheel. Op dit moment bestaat ZieMij naast Utrecht uit 
vestigingen in Arnhem en Zutphen. Samen met deze partners bundelen we alle professionaliteit en 
ervaring die voorhanden is. Door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en vaardigheden zijn we in 
staat om elke hulpvraag optimaal te kunnen ondersteunen.  

Dit productenboek heeft als functie om alle potentiële verwijzers te informeren over de werkwijze en het 
specifieke aanbod van ZieMij Utrecht. Met behulp van dit document is in een kort tijdsbestek te zien 
welke mogelijkheden ZieMij Utrecht biedt om hulpvragen in zijn regio te ondersteunen. In korte 
ervaringsgerichte presentaties en workshops die ZieMij Utrecht organiseert zijn er mogelijkheden tot het 
opdoen van eigen ervaringen met het beschreven zorgaanbod.  
 

Transitie jeugdzorg 

Bekendheid vergaren bij potentiële verwijzers hangt vanaf dit jaar sterk samen met de komende transitie 
van de jeugdzorg. De organisatie van de zorg aan jeugdigen is namelijk volop in ontwikkeling. Vanaf 1 
januari 2015 is elke Nederlandse gemeente zelf verantwoordelijk voor kinderen, jongeren en gezinnen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Om een passend antwoord te geven op de toekomstige rol in de 
jeugdzorg, heeft de gemeente Utrecht enkele proeftuinen georganiseerd: “de proeftuinen richten zich op 
zorgvernieuwing, indicatievrije en -arme trajecten en buurtteams, met als uiteindelijke doel een hogere 
kwaliteit van zorg tegen lagere kosten”.  
 
ZieMij Utrecht ziet kansen in deze ontwikkeling door in samenwerking met de gemeente de ambulante 
zorg zo dicht en licht mogelijk bij de cliënt zelf te organiseren. Daarvoor zal het naast de samenwerking 
met huisartsen en psychologenpraktijken vooral de samenwerking gaan zoeken met de gemeente 
Utrecht. Bekendheid geven aan het zorgaanbod van ZieMij Utrecht binnen de gemeente Utrecht is een 
extra reden om vindbaar te zijn voor onze doelgroep op de sociale kaart van Utrecht.   
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Aanbod 

 
 
De hoofdactiviteit van ZieMij is het aanbieden van psychomotorische therapie.  Daarnaast kunnen onze 
verwijzers en cliënten ook terecht met een hulpvraag gericht op begeleiding of training.  
 

Psychomotorische therapie 

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm waarbij bewegings- en lichaamsgerichte 
activiteiten worden ingezet om (gedrags)verandering te bereiken. De PMT ruimte is voor ons een soort 
laboratorium. Door te doen en te ervaren, gaan we met onze cliënten op onderzoek uit. In de activiteiten 
vragen we hen om bewust te worden van eigen gevoelens en gedachten, waardoor ze eigen 
gedragspatronen leren herkennen.  
 
Om te kunnen veranderen, bieden we ook de mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te oefenen en te 
versterken. Door de link te leggen met ervaringen uit het dagelijkse leven, ontstaat er een transfer van het 
geleerde naar de praktijk. Op die wijze ontdekken en benutten onze cliënten hun kwaliteiten om moeilijke 
situaties zelfstandig de baas te zijn.  
 
De oefeningen waar in de PMT gebruik van wordt gemaakt zijn gericht op bewegen, beleven en ervaren. 
Lees daarvoor het volgende voorbeeld: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Begeleiding  
Samen met de jongere en zijn systeem (ouders/leerkracht) bedenken we oplossingen om de situatie van 
de jongere te verbeteren. We helpen hen om de situatie te analyseren, haalbare doelen te formuleren en 
een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. In vergelijking met therapie is deze ondersteuning 
minder onderzoekend en meer sturend ingericht. We bedenken welke ondersteuning er nodig is om de 
jongere en het systeem weer optimaal te laten functioneren. Soms wordt daarbij therapie geïndiceerd.  
 

Training 

Het woord ‘trainen’ zegt eigenlijk al waar dit aanbod over gaat, namelijk het oefenen van een bepaalde 
vaardigheid. Een training richt zich vaak op een specifieke hulpvraag of probleemgebied. Regelmatig 
geven we trainingen aan groepen binnen het (speciaal) onderwijs, gericht op het verminderen van 
pestgedrag en het versterken van groepsinteracties en samenwerking. Het is eveneens mogelijk om 
specifieke wensen aan te geven, zodat er in de aanvraag een training op maat wordt georganiseerd. In 
het specifieke productenoverzicht leest u meer over de trainingen die op dit moment worden 
aangeboden.   

Sanne (10 jaar) is aangemeld door school vanwege een negatief zelfbeeld en assertiviteitsproblemen. 

“Bij de PMT doe ik oefeningen waarbij ik stevig moet staan en voor mijzelf moet opkomen. Bij het 

chinees boksen moet je met je handen tegen de handen van een ander aanklappen en zo proberen die 

ander uit evenwicht te brengen. Wanneer je jou evenwicht verliest heeft de ander een punt. Deze 

oefening is erg leuk om te doen en ik ben er best goed in geworden. Nu sta ik veel steviger en wordt ik 

niet meer zo uit balans gebracht.” 
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Werkwijze 

 
 
Binnen de psychomotorische therapie staat het ervaringsleren centraal. Met behulp van lichaams- en 
bewegingsgerichte werkvormen staan we tijdens de therapie stil bij het denken, voelen en handelen van 
de client. Als theoretisch referentiekader maakt ZieMij Utrecht daarom gebruik van de cognitieve 
gedragstherapie. Omdat de therapeut van ZieMij Utrecht oplossingsgericht is opgeleid, staan de 
interventies uit de oplossingsgerichte methodiek centraal in de werkrelaties met zijn clienten.  
 
 
 

    Cognitieve gedragstherapie; 3 G model 
 
 

Binnen onze werkrelatie staat het denken, 
voelen en handelen van de client centraal. Als 
we weten hoe gedachten, gevoelens en gedrag 
van de client elkaar beinvloeden, creëren we in 
de therapie de mogelijkheid om die samenhang 
doelgericht aan te pakken. Door beter stil te 
staan bij wat de client voelt, bij wat het lichaam 
ons vertelt, is de client vaker in staat om 
bewuste en effectievere keuzes te maken.  
 
 
 

 
 
 
 

    Ervaringsleren; veranderen 

 
         

De lichamelijke ervaring (voelen) van de cliënt 
tijdens de bewegingsactiviteit (handelen) en de 
betekenis (denken) die daaraan wordt gegeven 
zijn basisingrediënten voor het 
ervaringsproces.  
 
De cliënt is zich vaak nog niet bewust van zijn 
onderliggende referentiekaders. Deze komen 
middels het opdoen van ervaringen bloot te 
liggen (herkennen, erkennen). De therapeut 
creëert nieuwe ervaringen (verkennen) 
waarmee de cliënt actief kan experimenteren.  

 
          De cliënt leert een nieuwe strategie voor het 
          omgaan met zijn/haar lasten of ontwikkelt  
          nieuwe oplossingsvaardigheden. Dat betekent 
          groei en verandering.  
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    Oplossingsgericht werken 

 
Naast de uitgangspunten uit het ervaringsleren werkt ZieMij Utrecht met de filosofie uit de 
oplossingsgerichte methodiek. Deze methodiek gaat uit van een doelgerichte benadering. Vanaf de start 
van de therapie zoeken we niet naar oorzaken van het probleem, maar gaan we uit van een gewenste 
toekomst waarin het probleem is veranderd in een betere of prettigere situatie. Binnen de therapie richten 
we ons op de krachten en hulpbronnen van de jongeren en het systeem. Door eigen hulpbronnen in 
ervaringsgerichte werkvormen te ontdekken en te benutten, zijn de cliënten op de langere termijn in staat 
om zelf de eigen problemen op te lossen.  
 
 

Flowchart 
De oplossingsgerichte flowchart is een hulpmiddel om 
de werkrelatie tussen de cliënt en de hulpverlener te 
beschrijven. De oplossingsgerichte hulpverlener gaat 
ervan uit dat de relatie met de cliënt afhankelijk is van de 
motivatie van de cliënt om te veranderen. Met de 
flowchart wordt de hulpverlener geholpen om een 
inschatting te maken van de werkrelatie die hij op dat 
moment met de cliënt heeft. Elke werkrelatie vraagt om 
andere interventies. Er worden drie typen relaties met de 
cliënt onderscheiden: ‘de bezoeker’, ‘de klager’ en ‘de 
klant’. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Acht stappendans 

In de acht-stappen-dans staan 
oplossingsgerichte interventies die de 
hulpverlener helpen om de cliënt 
efficiënt naar zijn doel te leiden. De 
contactlegging is altijd de eerste stap. 
Daarna moeten de stappen niet gezien 
worden in een bepaalde volgorde. De 
stappen kunnen door elkaar toegepast 
worden, waarbij de interventie 
complimenteren centraal staat in de 
bejegening van de cliënt.  
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Specifieke producten 

 
Individuele psychomotorische therapie 

 
 

Doelgroep 

Kinderen en jongeren met of zonder een verstandelijke beperking die problemen ondervinden bij:  

 Moeite om contact te maken en/of te onderhouden; 

 assertiviteitsproblemen;  

 aandacht- of motivatieproblemen; 

 opstandig, agressief of druk gedrag;  

 sterk teruggetrokken gedrag; 

 een negatief zelfbeeld; 

 (faal)angst. 
 

Type behandelvorm 

 Observatie en diagnostiek middels psychomotorische therapie. 

 Ambulante begeleiding en behandeling van individuele hulpvragen. 
 

Rationale 

Middels het aanbieden van lichaams- en bewegingsgerichte werkvormen en interventies wordt getracht 
de klacht/problematiek van de cliënt te verminderen en de positieve kwaliteiten te bevorderen. Hierbij 
worden lichamelijke, emotionele, cognitieve en sociale aspecten geïntegreerd. De cliënt doet nieuwe 
ervaringen op die hij of zij kan toepassen in het dagelijkse leven.  
 

Indicaties 

De cliënt is via de verbaal-cognitieve benadering moeilijk beïnvloedbaar en lijkt profijt te hebben van een 
meer fysiek-ervaringsgerichte werkwijze. De hulpvraag van de cliënt is samen met de verwijzer of de 
therapeut afgebakend en gericht op één van de probleemgebieden die zijn benoemd onder ‘doelgroep’.  
 

Doelen 

Het belangrijkste doel is dat kinderen en jongeren hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat 
problemen afnemen en zij in staat worden gesteld om een gelukkiger leven te leiden. Per hulpvraag 
worden er PRIMA-doelen geformuleerd: positief, resultaatgericht, individueel, meetbaar en acceptabel.  
 

Interventies 

De therapie is een op verandering gerichte behandelvorm. De oefeningen waar in de PMT gebruik van 
wordt gemaakt zijn gericht op bewegen, beleven en ervaren. Er wordt gebruik gemaakt van spel- en 
sportactiviteiten (bijvoorbeeld judo, basketbal, voetbal, badminton) en lichaamsgerichte oefeningen 
(bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen).  
 

Randvoorwaarden en behandelduur 
De therapie vindt in de startfase wekelijks plaats. De duur van de therapie is 45 minuten per sessie. De 
therapieruimte nodigt uit tot bewegen. Wekelijks is er (kort) contact met ouders om de voortgang van de 
therapie te bespreken, zodat de geleerde vaardigheden worden meegenomen naar de thuissituatie. De 
therapeut heeft mogelijkheden tot het meegeven van huiswerkopdrachten.  
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Psychomotorische groepstherapie 
 
 

Doelgroep 

Kinderen en jongeren met of zonder een verstandelijke beperking waarvan de individuele hulpvraag 
overeenkomt aan de hulpvraag van de overige deelnemers. De hulpvraag is gericht op een specifiek 
thema of problematiek. Groepstherapie kan bijvoorbeeld goed worden ingezet voor het versterken van de 
sociale vaardigheden binnen de volgende thema’s: contact maken, vertrouwen, hulp vragen en bieden, 
assertiviteit en samenwerken.  
 

Type behandelvorm 

 Observatie en diagnostiek middels psychomotorische therapie. 

 Ambulante begeleiding en behandeling van groepen. 
 
 

Rationale 

Middels het aanbieden van lichaams- en bewegingsgerichte werkvormen en interventies wordt getracht 
de klacht/problematiek van de cliënt te verminderen en de positieve kwaliteiten te bevorderen. Hierbij 
worden lichamelijke, emotionele, cognitieve en sociale aspecten geïntegreerd. De cliënten doen nieuwe 
ervaringen op die hij of zij kan toepassen in het dagelijkse leven. 
 

Indicaties 
De cliënt is via de verbaal-cognitieve benadering moeilijk beïnvloedbaar en lijkt profijt te hebben van een 
meer fysiek-ervaringsgerichte werkwijze. De hulpvraag van de cliënt is samen met de verwijzer of de 
therapeut afgebakend en gericht op één van de thema’s die zijn benoemd onder ‘doelgroep’. 
 
Doelen 

Het belangrijkste doel is dat kinderen en jongeren hun eigen krachten leren ontdekken en benutten, zodat 
problemen afnemen en zij in staat worden gesteld om een gelukkiger leven te leiden. Per individuele 
deelnemer worden er PRIMA-doelen geformuleerd: positief, resultaatgericht, individueel, meetbaar en 
acceptabel. 
 

Interventies 

De therapie is een op verandering gerichte behandelvorm. De oefeningen waar in de PMT gebruik van 
wordt gemaakt zijn gericht op bewegen, beleven en ervaren. Er wordt gebruik gemaakt van spel en 
sportactiviteiten (bijvoorbeeld judo, basketbal, voetbal, badminton) en lichaamsgerichte oefeningen 
(bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen).  
 

Randvoorwaarden 

De therapieruimte nodigt uit tot bewegen. De deelnemers krijgen een schrift met huiswerkopdrachten 
mee. Zij tonen zich bereid tot het uitvoeren van de opdrachten, zodat de geleerde vaardigheden worden 
meegenomen naar de thuis- of schoolsituatie.  

Behandelduur en frequentie 
De duur van de therapie is 75 minuten per sessie en vindt wekelijks plaats. De totale duur van de 
groepstherapie is afhankelijk van de voortgang van het leerproces van de deelnemers. Na 10 keer wordt 
de deelname met elke deelnemer en zijn/haar ouders geëvalueerd.  
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Psychomotorische gezinstherapie 

 
 

Doelgroep 
Psychomotorische Gezinstherapie is bedoeld voor gezinsleden die met elkaar vastlopen in de onderlinge 
afstemming, samenwerking of communicatie. De gezinsleden hebben een veranderwens in het anders 
met elkaar omgaan, zodat negatieve interacties uit het gezin worden omgebogen naar een betere 
samenwerking en een positiever gezinsklimaat. 
 

Type behandelvorm 

Steunend, directief-klachtgericht. 
 

Rationale 

Tijdens de therapie ontvangen de gezinsleden met behulp van concrete bewegingssituaties en 
lichaamsgerichte activiteiten de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen die leiden tot meer inzicht 
of verandering van de interactiepatronen binnen het gezin. Het gaat bij de therapie niet om de activiteiten 
op zichzelf, maar om het effect op de onderliggende relaties, patronen of posities. Op het moment dat 
gezinnen in behandeling komen, zien we daarin vaak verstoringen: de onderlinge afstemming lukt niet 
meer en het vertrouwen in elkaar is (gedeeltelijk) beschadigd.  
 
Onze aanpak is gericht op verbondenheid. Door het aanbieden van activiteiten ervaren gezinnen een 
nieuwe manier van met elkaar omgaan. We richten ons vooral op de krachten van het gezin. Door 
elkaars kwaliteiten te zien en te benutten, zullen er verschuivingen optreden in posities, opvattingen en 
interactiepatronen.  

Indicaties 
De gezinsleden zijn via de verbaal-cognitieve benadering moeilijk beïnvloedbaar en lijken profijt te 
hebben van een meer fysiek-ervaringsgerichte werkwijze. De indicatie voor psychomotorische 
gezinstherapie kan in verschillende fases van hulpverlening worden gesteld, zowel direct na de intake of 
diagnostiek als tijdens een lopende individuele behandeling.  
 
Gezinnen die in aanmerking komen voor psychomotorische gezinstherapie zijn: 

 Gezinnen waarbij gezinsproblematiek m.b.t. de interactie een rol speelt. 

 Gezinnen waarbij de verwachting is dat verandering op het gebied van interacties in het gezin 
een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de cliënt (kind/jongere) en zijn hulpvraag. 

 Gezinnen waarbij de verwachting is dat verandering op het gebied van interacties in het gezin 
een positieve invloed heeft op de gezinsinteracties. 
 
 

Doelen 

Per individuele deelnemer worden er PRIMA-doelen geformuleerd: positief, resultaatgericht, individueel, 
meetbaar en acceptabel. 

 Gezinsleden ervaren een prettige manier van communiceren met elkaar. 

 Gezinsleden hebben inzicht in de eigen mogelijkheden om de communicatie in het gezin positief 
te beïnvloeden. 

 Gezinsleden verbeteren de interactie met elkaar in de thuissituatie. D.w.z. dat de gezinsleden 
elkaar beter begrijpen en elkaars kwaliteiten meer kunnen benutten.  
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Interventies 

 
Rol van de therapeut 
In de startfase van de therapie zijn de interventies gericht op een sfeer van ontspanning en veiligheid. De 
acceptatie van de gezinsleden als persoon en het begrip voor de wijze waarop gezinsinteracties tot stand 
komen is de basis waarmee er wordt gewerkt. Het in kaart brengen van de huidige interactie patronen is 
belangrijk om zicht te krijgen op de problematiek van het gezin. Vervolgens is er ruimte en aandacht voor 
het ontdekken van de krachten (en goede bedoelingen) van de gezinsleden, die met behulp van 
bewegingsgerichte werkvormen aan de oppervlakte worden gebracht. De therapeut is daarbij iemand die 
de gezinsleden steunt en helpt met het verwoorden van wat ze voelen of vinden, zodat elk gezinslid zich 
gehoord, gezien en erkend voelt. 
 
Activiteit 

 Werkvormen gericht op plezier en ontspanning. 

 Werkvormen gericht op het vergroten van de samenwerking tussen gezinsleden. 

 Werkvormen gericht op het vergroten van inzicht in de interactiepatronen. 
 
Materiaal 
Door de lijfelijke invalshoek van de therapievorm werken we in een gymzaal. Er wordt gebruik gemaakt 
van lichaamsgerichte en bewegingsgeoriënteerde werkvormen. 
 
 

Randvoorwaarden 

 De therapeut heeft kennis van systemisch werken. 

 De therapeut heeft vaardigheden om de interactiepatronen van een gezin te laten ervaren en 
positief te beïnvloeden. 

 De gezinsleden hebben een gezamenlijke veranderwens. 

 De therapeut heeft de mogelijkheid om een extra hulpverlener bij de therapie te betrekken. 
 
 

Behandelduur en frequentie 
De duur van de behandeling is afhankelijk van de voortgang van het leerproces van de gezinsleden. Bij 
de startfase van de behandeling is het raadzaam om minimaal één keer in de twee weken met alle 
betrokken gezinsleden af te spreken. De duur van de therapie is 75 minuten per sessie. De gezinsleden 
krijgen huiswerkopdrachten mee. Zij tonen zich bereid tot het uitvoeren van de opdrachten, zodat het 
geleerde wordt meegenomen naar de thuissituatie.  
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PMT en spanning- of agressieregulatie  

 
 

Doelgroep 

Het product PMT en spanning- of agressieregulatie is bedoeld voor kinderen, jongeren met of zonder een 
licht verstandelijke beperking, die hun spanning moeilijk kunnen reguleren, wat zich uit in boosheid en 
agressief gedrag. In de behandeling zijn er mogelijkheden voor zowel individuele als groepstrajecten.  

Type behandelvorm 

Preventief, steunend, pragmatisch-structurerend. 

Rationale 

Via PMT kan de cliënt zijn eigen spanningsopbouw leren ervaren. De cliënt kan leren om in een 
spanningsvolle situatie lijfelijke spanning te herkennen en te beheersen. Er wordt via lijfelijke ervaringen 
geprobeerd om tot een cognitieve herstructurering te komen. Een eerste stap om dat te bereiken is het 
bewust zijn van het eigen lichaam. In de eerste fase staat het ervaren van lichaamssignalen daarom 
centraal. De cliënt wordt geleerd wat ontspanning is, zodat spanning gemakkelijker kan worden herkend. 
Er wordt veel aandacht besteed aan de waarneming van de cliënt. De cliënt oefent met waarnemen van 
zichzelf (het lichaamsbeeld), de omgeving en zijn spanningssignalen. Omdat in het bijzonder bij jongeren 
met een licht verstandelijke beperking de waarneming (intern en extern) vaak minder goed is ontwikkeld, 
wordt zoveel mogelijk geprobeerd om te checken of de waarneming van de cliënt klopt.  
 
De tweede fase is gericht op het experimenteren, het oefenen en het eigen maken van verschillende 
copingvaardigheden. Zinvolle vaardigheden zijn afleiding, zelfcontrole-technieken en mindfulness- en 
acceptatiebenaderingen (De Groot, 2007). De cliënt kan tijdens de bijeenkomsten alternatieven voor 
agressie ontdekken en leert om in spanningsvolle situaties deze adequaat te benutten. Het signaleren 
van lichaamssignalen, (als graadmeter voor oplopende spanning) en het experimenteren om assertief in 
plaats van agressief te reageren komen in deze fase als terugkerend item naar voren.  
 
In de derde fase wordt de cliënt zoveel mogelijk gestimuleerd om situaties uit het dagelijkse leven in te 
brengen en de geleerde gedragsalternatieven daar uit te proberen. Situaties waarin interactie een rol 
speelt staan op de voorgrond, omdat deze vaak spanningsvol en daarom moeilijk zijn. Het verbeteren van 
spanningsregulatie in de interactie met de ander is om die reden een belangrijk doel binnen de 
behandeling. In de therapie zijn daar veel mogelijkheden voor, door samenwerkingsopdrachten uit te 
voeren. 
  
In de laatste fase wordt er gekeken of de cliënten de geleerde vaardigheden uit de therapie blijvend 
kunnen generaliseren naar andere leefgebieden. Cliënten die weinig ontwikkeling qua zelfinzicht hebben 
doorgemaakt en moeite hebben met het generaliseren, zullen met behulp van steunende interventies en 
met betrokkenheid van belangrijke volwassenen in hun omgeving de behandeling afronden.  

Indicaties 

 Cliënten die niet in staat zijn om agressie op een adequate manier te reguleren 

 Cliënten die last hebben van ongecontroleerde agressieve uitbarstingen, waarbij de cliënt niet in 
staat is om zijn lichaam te beheersen 

 Cliënten die in de interactie gaan schreeuwen of boos te worden 
 

Doelen  

Hoofddoelen 

 Vergroten van het lichaamsbewustzijn 

 Ontdekken en eigen maken van passende copingvaardigheden 

 Verbeteren van de interactie met groepsgenoten of volwassenen 

 Vergroten van het inzicht in eigen gedragspatronen 
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Subdoelen 

 Aanleren van passende ontspanningstechnieken 

 Versterken van een reëel lichaamsbeeld / verkennen van oplopende spanning 

 Verbeteren van de waarneming / herkennen van non-verbaal gedrag 

 Verbeteren van de zelfbeheersing (zelfcontrole en frustratietolerantie vergroten) 

 Leren omgaan met grenzen van zichzelf en die van de ander (ervaren, aangeven en 
respecteren). 

 Voor jezelf opkomen én afgestemd op de ander handelen (assertief ipv agressief) 

 Het eigen aandeel zien in ontstane conflicten om verandering te realiseren 

 Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen 
 
 

Interventies 

Rol van de therapeut 
In de startfase zijn de interventies gericht op een sfeer van ontspanning en veiligheid. De acceptatie van 
de cliënt als persoon en het begrip voor de wijze waarop de cliënt tot agressie komt zijn de basis 
waarmee wordt gewerkt. Het in kaart brengen van de aard en wijze van agressie is belangrijk om zicht te 
krijgen op de individuele situatie en geeft richting aan de therapeutische invalshoek. In het verloop van de 
behandeling is de therapeut sturend, geeft voorbeeldgedrag en stimuleert de cliënt tot het benoemen van 
oplopende spanning. De therapeut bekrachtigt emotionele reacties en adequate copingvaardigheden.  
 
Activiteit 

 Werkvormen gericht op het verbeteren van de waarneming 

 Werkvormen waarbij de nadruk ligt op de bewustwording van lichamelijke kenmerken en emoties 
bij het oplopen van spanning en boosheid 

 Werkvormen gericht op het verbeteren van de zelfbeheersing 

 Werkvormen gericht op het leren omgaan met grenzen van zichzelf en de ander 

 Werkvormen gericht op het vergroten van inzicht in eigen interactiepatronen 
 
Materiaal 

Door de lijfelijke invalshoek van de therapievorm werken we in een gymzaal. Er wordt gebruik gemaakt 
van lichaamsgerichte en bewegingsgeoriënteerde werkvormen.  

Randvoorwaarden 

 De therapeut heeft kennis van agressieregulatie problematiek 

 De therapeut kan spanningsverhogende werkvormen inzetten en begeleiden 

 De therapeut heeft kennis van groepsdynamisch werken 

 De ouders of begeleiders van de cliënt begeleiden de cliënt bij thuisopdrachten 
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Rots & Water weerbaarheidstraining 
 
 

Doelgroep 
De Rots & Water- vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen en jongeren met of zonder een 
verstandelijke beperking die problemen ervaren met betrekking tot zelfvertrouwen, assertiviteit en het 
bewaken van eigen grenzen. Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidprogramma 
en anti-pestprogramma. Er zijn zowel mogelijkheden voor het werken in een individueel traject als het 
werken in groepsverband.  
 

Type behandelvorm 
Preventief, Steunend, Directief-klachtgericht 

Rationale 
Rots en Water maakt gebruik van een psycho-fysieke didactiek, wat inhoudt dat startend vanuit een 
fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Er wordt geleerd 
om de energie te beheersen en te richten en tegelijkertijd worden via fysieke vormen van communicatie 
andere communicatie vaardigheden aangeleerd. Om “sterk in je schoenen te staan” moet je ook letterlijk 
stevig staan. Er wordt daarom in de training veel aandacht besteed aan de lichaamshouding en signalen 
die je hiermee uitzendt. 80 % van weerbaarheid bereik je door uitstraling. Vanuit een stevige, stabiele 
basis creëren de deelnemers rust en overzicht. Van hieruit is het mogelijk een overwogen keuze te 
maken hoe er met een specifieke situatie kan worden omgegaan. Een zeer belangrijk, fundamenteel 
thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van 
pestgedrag in de klas en school. 
 
Deelnemers leren hiervoor Rots en Water vaardigheden. Rots staat in dit verband symbool voor 
weerbaarheid: voor jezelf opkomen, jezelf beschermen en in jezelf vertrouwen. Rots staat voor bewustzijn 
van de eigen mogelijkheden en je persoonlijke levensweg (verharden en verkrampen). Water staat voor 
vriendschap, respect en communicatie. Water leert iemand zich in te leven in de ander en zich te 
beheersen bij boosheid (het mee gaan in de beweging). Door fysiek de verschillen tussen Rots en Water 
te ervaren, kan de vertaalslag worden gemaakt naar verbale communicatie. Soms is een rotshouding 
noodzakelijk, veelal is een waterhouding echter even effectief. Beiden worden in de training geoefend.  
 
Indicaties 

 Cliënten met weinig zelfvertrouwen 

 Cliënten die moeite hebben om voor zichzelf op te komen 

 Cliënten die geen grenzen durven stellen of beperkt assertief zijn 

 Een groep cliënten waarbij negatieve interacties en onveiligheid overheerst 
 
 

Doelen  

 Het leren bewaken van eigen grenzen en rekening houden met grenzen van de ander 

 Het vergroten van communicatie / positieve interacties binnen een groep 

 Het verhogen van assertiviteit en weerbaarheid 

 Het vergroten van zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie 
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Interventies 
 
Rol van de therapeut 
De therapeut biedt oefeningen aan uit de Rots en Water training. De therapeut zorgt ervoor dat alle 
deelnemers met elkaar oefenen, waardoor de kans op positieve interacties tussen alle deelnemers wordt 
verhoogd. De opgedane ervaringen worden in korte kringgesprekken besproken. 
 
Activiteit 
In het programma wordt gewerkt vanuit een psycho-fysieke didactiek. Vanuit een fysieke invalshoek –met 
veel oefeningen en (rollen)spelen- worden mentale, sociale en fysieke vaardigheden geleerd. 
 
Materiaal 
Er wordt gewerkt in een gymzaal, waarbij er gebruik gemaakt wordt van judo- en/of boksmaterialen: 
judojassen, trap- en stootkussens.  

 

Randvoorwaarden 

 De therapeut is een gecertificeerd Rots & Water trainer 

 De therapeut heeft kennis, kunde en vaardigheid van de Rots & Water methodiek 

 De therapeut heeft kennis van groepsdynamisch werken 

 Bij het werken met een groep die groter is dan 8 cliënten is raadzaam om een co-therapeut in te 
schakelen 
 

 

Behandelduur en frequentie 

De duur van de training is afhankelijk van de doelstelling van de verwijzer. De reguliere training bestaat 
uit 14 bijeenkomsten van 1,5 uur. In overleg kan de training worden ingekort om specifieke thema’s te 
behandelen.  
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Meetinstrumenten 

 
 
Één van de manieren om aan te tonen dat het zorgaanbod van ZieMij Utrecht positieve resultaten 
oplevert voor onze doelgroep is het verrichten van effectmetingen. ZieMij Utrecht maakt gebruik van de 
Session Rating Scale (SRS) en de Outcome Rating Scale (SRS). Met deze instrumenten worden 
systematisch de uitkomsten van het therapeutisch proces en veranderingen bij de cliënt gescreend. Het 
meten van vooruitgang en ervaring van het therapeutisch proces kan gebruikt worden om te beoordelen 
of de behandeling van ZieMij Utrecht passend en nuttig is om de doelstellingen van de therapie te 
behalen. 
 
Session Rating Scale (SRS) 
De SRS is een zelfrapportagelijst waarbij de therapeutische relatie wordt beoordeeld. Aan de cliënt 
worden vier aspecten van de therapeutische relatie bevraagd en gescoord: de kwaliteit van de relatie, de 
mate van instemming met de therapie met betrekking tot het doel, de therapeutische methode en de 
algemene aanpak van de therapeut. Op een lijn van tien centimeter wordt er een kruisje geplaatst om 
deze facetten te kunnen scoren. Er bestaat een SRS voor zowel jongere als voor oudere kinderen.  

1. Relatie/contact: in welke mate voelde de cliënt zich gehoord, begrepen en gerespecteerd. 
2. Doelen en onderwerpen: in welke mate is er gewerkt aan of gesproken over onderwerpen waaraan de  
    cliënt wilde werken of waarover de cliënt wilde spreken. 
3. Aanpak / werkwijze: In welke mate is de manier waarop de therapeut de problemen van de cliënt  
    aanpakte aansluitend. 
4. Over het geheel: Een algemene beoordeling van (on)tevredenheid over het behandelcontact. 
 
Outcome Rating Scale (ORS) 
De ORS is een zelfrapportagelijst die bestaat uit vier items. De items bevragen het individuele, relationele 
en sociale functioneren van de cliënt. De cliënt beoordeelt terugkijkend op de afgelopen week, hoe het is 
gegaan op de verschillende levensgebieden. Op een lijn van tien centimeter wordt een kruisje gezet. Hoe 
meer het kruisje rechts wordt geplaats, hoe beter het is gegaan. Er bestaat een ORS voor zowel jongere 
als oudere kinderen. De vragen zijn als volgt: 
 
1.Individueel: hoe ging het met uzelf? 
2.Interpersoonlijk: hoe ging het in de contacten thuis, met mensen die dichtbij u staan? 
3.Maatschappelijk: hoe ging het met uw functioneren in de samenleving: werk, opleiding, sociale  
   contacten. 
4.Over het geheel: hoe ging het over het geheel met u? 
 
Door de vooruitgang van de cliënt te monitoren heeft ZieMij Utrecht een instrument in handen om de 
effecten van de therapie aan te kunnen tonen. Naast het monitoren van effecten van de behandeling bij 
ZieMij Utrecht, heeft de therapeut van ZieMij Utrecht in maart 2013 deelgenomen aan een onderzoek van 
zes vaktherapeuten binnen Ipse de Bruggen (organisatie in de gehandicaptenzorg, Zuid-Holland). De 
uitkomsten van de therapie waren overweldigend positief te noemen. De rapportage van dit onderzoek is 
op te vragen bij de therapeut van ZieMij Utrecht.  
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