VERSLAG 2 0 1 8.

SPELPSYCHOLOGENPUTTEN B.V.
Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nr.: 6 9 9 2 8 9 3 2 .
Bank rekening nr.: NL 32 ABNA 0 24 67 58 090.

A G B Code.; 94100694.
Praktijk is gestart op 1 November 2017.
De activiteiten vinden plaats op de Boerderij / praktijk aan de Garderenseweg 158 te Putten.
Voor een indruk kijk SVP naar onze Site.: www.spelpsychologenputten.nl
Gedurende 2017 en het grootste deel van 2018 waren de volgende personen, eigenaren van deze
praktijk :
== Drs. Geza Kovacs / G Z Psycholoog.
== Drs. Ianthe Leeuw Tjiong / Psychotherapeute.
== Drs. Inge Umbgrove / Psychotherapeute
== Drs. Sabine Heufler /Psychotherapeute.
== de heer Jos Busscher / Zakelijk leider.
Deze 5 personen hebben ieder een 20% deel in de BV.
De 4 eerstgenoemden zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.
Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor zakelijk beleid.
Noot.: op 1 November 2018 is mevr. Tjiong als eigenaresse uitgetreden, maar blijft als therapeute
volledig actief.
De andere 4 hebben haar deel, op dezelfde datum, overgenomen.
Spelpsychologenputten BV is een W T Z I instelling, goed gekeurd door het Ministerie van
Volksgezondheid.

De Praktijk heeft zich gespecialiseerd in VROEG KINDERLIJKE TRAUMATISERING.
Onder de genoemde 4 Hoofdbehandelaars werken 6 Basis Therapeuten.
Naast dit inhoudelijk team werken 3 medewerkers binnen de praktijk en zij zijn verantwoordelijk
voor:
De administratie / Klantzorg, buiten de therapie en alle faciliteiten, benodigd om de praktijk op
verantwoorde wijze gaande te houden.
De heer Busscher is Directeur.

In het eerste jaar zijn ruim 300 cliënten ingeschreven en in behandeling genomen.
Verreweg de meeste ( 95 % ) van de cliënten gaat in een z.g. S G G Z traject met een looptijd van
gemiddeld 10 maanden.
Om een goed contact met huisartsen en P O H/ GGZ-Medewerkers op te bouwen vinden regelmatig
bezoeken plaats aan ongeveer 55 huisartspraktijken in ons gebied.:
Putten / Ermelo / Harderwijk / Nunspeet / Elspeet / Uddel / Garderen / Voorthuizen / Nijkerk
Naast deze groep is medio 2018 een contract gesloten met de Regio Noordwest Veluwe / Jeugdzorg.
Het aantal jeugdige cliënten is met de week toegenomen.
Naast de regio Noordwest Veluwe zal ook een contract aangegaan worden met het gebied onder de
naam FOOD Valley.
In dit gebied vinden we plaatsen als.: Barneveld / Garderen / Voorthuizen/ Nijkerk en zuidelijker tot
aan Ede / Wageningen.
Met vrijwel alle Verzekeraars zijn regelingen getroffen om de kosten op een klantvriendelijke manier
te kunnen verwerken.
Het is de nadrukkelijke bedoeling de wachttijden voor aanmeldende cliënten zo klein mogelijk te
houden.
Binnen dit beleid is ervoor gezorgd dat in de loop van het jaar 2018, tijdig nieuwe therapeuten het
team versterkt hebben.
In het najaar 2018 is al gebleken dat ook in 2019 er duidelijk sprake zal zijn van steeds uitbreidend
personeel.
Om die uitbreidingen te kunnen huisvesten is in December besloten 8 behandelkamers bij te
bouwen.
Deze bouw zal tegen de zomer van 2019 gerealiseerd zijn.

Kwaliteit.
Binnen de praktijk leeft het dagelijks bewustzijn dat wij streven naar een absolute Triple A standaard.
De Specialisatie en de factor Kwaliteit zijn de hoekstenen van deze zorgverlener.
In de loop van 2019 zal gestreefd worden naar de Certificering H K Z.
In het licht hiervan hebben wij een overeenkomst gesloten met BRAND Compliances te Den Bosch.
Door het verkrijgen van een z.g. H K Z certificering kunnen wij garant staan voor alle elementen van
zorg / verantwoordelijkheid en ethiek, als vereist in een top/psychologenpraktijk.

OPLEIDINGEN.
Spelpsychologenputten BV is inmiddels benoemd tot officiële opleidingsplaats voor her RINO te
Utrecht.
Een van onze medewerkers zal de opleiding gaan volgen tot GZ Psycholoog.
Die opleiding duurt 2 jaar en daarna zal de betreffende psycholoog ook z.g. Regie behandeling mogen
/ kunnen doen.
Om voldoende praktijkpunten te kunnen scoren zal een samenwerking worden aangegaan met het
Hersen - Centrum te Alkmaar.
Met die organisatie zullen wij praktijkplekken onderling uitwisselen.

Jaarverslag geschreven dd. 19 Maart 2019.

Jos Busscher.
Zakelijk leider. Directeur.

