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ZO!-skool is voor kinderen en jongeren, die om verschillende redenen 

niet goed kunnen functioneren door schoolproblemen en waarbij de extra zorg vanuit 

school niet meer toereikend is. De behandeling kan thuis, bij ons op de praktijk of op 

school worden gegeven. Bijvoorbeeld omdat leren en functioneren moeilijk is door 

AD(H)D, Autisme, Problematische Gehechtheid, angsten, disharmonische 

intelligentie, FASD, moeilijk lerend niveau enz. Of omdat je erg faalangstig bent, lange 

tijd ziek bent geweest, er steeds ruzie is op school enz. 

ZO!-skool kan in verschillende gradaties. Van een uur per week buiten school tot 

deeltijdbehandeling (dagelijks of een paar keer per week) op school, thuis of bij ons 

op de praktijk. Ook om thuiszitters voor te bereiden op terugkeer of voor thuiszitters 

een ander passend traject te maken. 

Belangrijkste doel is in stand houden van schoolgang, herstel van schoolgang en in 

stand houden van de ontwikkeling. De insteek is het schoolse functioneren, maar onze 

blik is breder. We kijken ook naar de verdere ontwikkeling, diagnostiek, het 

functioneren thuis, in de vrije tijd enz. Er is samenwerking met ouders en school. 

Binnen ZO!-skool kan aanvullend therapie, training en ouderbegeleiding worden 

ingezet. 

ZO!-skool wordt gegeven vanuit het Team van ZO! door docenten speciaal onderwijs, 

GZ-psychologen en orthopedagogen. 

 

JAARBERICHT 
2017/2018 

juni  2018 

 

TRENDs 

-Verwijzing zonder eerdere zorg is een uitzondering; vrijwel alle kinderen zijn 

elders in zorg geweest (minimaal POH, kindercoach). 

-Meer kinderen onder de 10 jaar (van 16% in 2016 naar 37% in 2017). 

-Behandelduur van overwegend kortdurend (maximaal 15 contacten) in 2015  

naar overwegend langdurige intensieve trajecten in 2017. 60% van onze 

cliënten is langer dan 12 maanden in zorg bij ons. In 2015 was dit nog 29%.  

- Meer verwijzingen voor diagnostiek en behandeling rond Problematische 

Gehechtheid, Autisme, schooluitval, FASD en adoptie.  

-Aanmeldingen en wachttijd nemen toe, ondanks uitbreiding capaciteit. 

Eigenwijs is leuker! 

 

 

Bij ZO! werken GZ-kinderpsychologen, orthopedagogen, docenten speciaal 

onderwijs en gezinswerkers. Deskundig en waar nodig out of the box.  

 

 

2017 

 724 in zorg genomen verwijzingen.  

 501 cliënten.  

o 37% jonger dan 10 jaar (was 16% in 2016).  

o 33% tussen 10-14 jaar oud (was 36% in 2016). 

o 20% tussen 15-18 jaar oud (was 32% in 2016). 

o 15% 18 jaar en ouder (was 15% in 2016).  

o 60%  jongens/mannen.  

 

JAARBERICHT 

 

In dit jaarbericht kun je 

lezen hoe wij onze 

kwaliteit bewaken en 

ontwikkelen. Wij 

publiceren dit verslag op 

onze site en sturen het 

naar collega’s, verwijzers, 

gemeenten, verzekeraars, 

cliënten en  inspecties. 

Hiermee voldoen wij aan 

eisen uit o.a. de 

Kwaliteitswet. 

 

Als organisatievorm 

hoeven wij niet een 

Jaardocument Jeugdzorg & 

Jaardocument 

Zorginstelling te maken.  
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https://www.zo-zorgoplossingen.nl/ouderbegeleiding-kinderpsycholoog/
https://www.zo-zorgoplossingen.nl/zo-team/
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https://www.zo-zorgoplossingen.nl/adoptieproblemen-adoptiepsycholoog/
https://www.youtube.com/watch?v=DqzF23yoBLM


 

 

vragen of suggesties? mail naar info@zo-zorgoplossingen.nl 
  

 

CALAMITEITEN 

In onze praktijk hebben zich geen 

zorgcalamiteiten  en zorgincidenten 

voorgedaan.  

ZOrgvormen

 
 

 

participatie 

Cliënten kunnen bij ons 

hun eigen 

zorgverlener(s) kiezen 

en stellen met hun 

zorgverlener hun eigen 

zorgplan op. 

 

onderaannemen&ZO! 

Bij een aantal regio’s mogen wij zelf de zorg “inkopen” voor en 

met onze cliënten als wij een bepaald aanbod zelf niet hebben. 

Hierdoor kunnen we meer slagvaardig reageren. Met diverse 

organisaties hebben wij over en weer afspraken gemaakt.  

 

Ambulante behandeling blijft onze kerntaak. Verblijf of 

dagbesteding kan tijdelijk via ons als hoofdaanbieder worden 

ingezet, als de cliënt dit wil uitproberen.  

Wij vragen collega aanbieders te voldoen aan o.a. werken 

volgens richtlijnen, doelmatigheid en tuchtrecht.  

 

Het nieuwe stelsel geeft ruimte om ons verder te bekwamen in 

waar wij goed in zijn en andere vragen bij collega’s te laten.  

 

   

Zorgverleners van ZO! hebben een beroepsregistratie (BIG, NIP/NVO, SKJ). De 

praktijk heeft het NIP kwaliteitsvisitatie certificaat in 2017 vernieuwd, heeft een 

Profesioneel Statuut, Kwaliteitsstatuut, AVG Privacy Policy en is aangesloten bij de  

Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg P3NL. Binnen de praktijk is er 

multidisciplinair overleg, intervisie en zijn er studiemomenten.  

Cliëntervaring 

Clientervaringen worden gemonitord 

via de Jeugdthermometer Benchmark 

KliniekenMonitor.  

Over 2017 meldde 89% van de cliënten 

nu beter de dingen te kunnen doen die 

ze willen doen. 100% van de cliënten uit 

het onafhankelijk onderzoek zich 

gerespecteerd te hebben gevoeld en 

geven een 8,7 voor bejegening. 96% 

vond dat de zorg naar hun wens werd 

uitgevoerd.  

99% gaf aan dat men goed kon 

meedenken en meebeslissen.  

98% zou anderen aanraden naar ZO! te 

gaan.  

 

De meeste cliënten kiezen voor ZO! op 

grond van de specifieke deskundigheid 

van de behandelaren.  

 

De totaalscore is een 8,5 en de 

Netpromotorscore 51, op een schaal 

van -100 tot 100. 

 

De komende tijd gaan wij aan de slag 

om ons laagste cijfer (8,2 op  

“Informatie voorafgaand aan de zorg”) 

te verhogen.  

 

 

  

REGISTRATIES  

ZO! contracten Jeugd 

met Friesland, Groningen, 

Assen, Zuid-Drenthe, 

Dronten, IJsselland, West-

Friesland en Veluwe.  Met 

Almere en Dordrecht zijn 

zorgarrangementen per  

cliënt. 

ZO! heeft met diverse 

zorgverzekeraars 

contracten voor GBGGZ en 

zorg voor minderjarige 

asielzoekers. 

 

 

 

CALAMITEITEN 

In onze praktijk hebben zich 

geen zorgcalamiteiten  en 

zorgincidenten voorgedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ezeltjes van ZO! 

Eigenwijs is leuker. ZO! is 

een wat eigenwijze praktijk, 

met wat eigenwijze 

zorgverleners, voor wat 

eigenwijze cliënten. 

De ezeltjes die je zo nu en 

dan op onze site en in onze 

praktijk ziet, zijn onze 

mascottes. Niet omdat ze 

dom zijn, maar omdat ze 

eigenzinnig zijn. Achter 

“dom” zit bij ezels altijd een 

goede reden; ze zijn juist 

voorzichtig en gevoelig.  

De ezeltjes spreken ons ook 

aan, omdat ze niet 

statusgevoelig, harde 

werkers en veelzijdig zijn. 

Lees onze uitgangspunten 

bij   VISIE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ZO! online 

niet-cliënten kunnen voor een 

eenmalig advies zelf een 

afspraak inboeken via onze 

online agenda. Het consult is 

zonder verwijzing en 

dossiervorming. 

KENNIS 

ZO! draagt bij aan 

maatschappelijke discussie 

en kennis  via o.a. lezingen, 

publicaties, 

opleidingsplaatsen, landelijke 

expertgroepen en 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

 

 

 

SCHOLING 
Teamleden van ZO! volgen o.a. de volgende scholingen: Differentiatie-, Fase- en Basistherapie, Oplossingsgericht 

werken, EMDR, Sensorimotor Psychotherapy, Neurofeedback bij ADHD & insomnia, ITGG, WISC-5.  

 

Bij ZO! zijn 3 collega’s in  opleiding tot GZ psycholoog, via de Radboud Universiteit. Er wordt supervisie gegeven aan 

collega’s van andere organisaties.  

ZO!ambulant 

De helft van ons hulpaanbod wordt 

ambulant uitgevoerd; op locatie bij 

cliënten thuis of op scholen in noordelijk 

Nederland. 

 

 

 

   

THERAPEUTISCH OPVOEDEN 

 

 

 

 

Bij kinderen met een 

hechtingsstoornis is 

gewoon opvoeden niet 

toereikend. Therapeutisch 

Opvoeden is onderdeel 

van onze behandeling. 

 

Op dit momenten werken 

er 20 zorgverleners bij ZO!. 

Ons team heeft 5 

gezinswerkers, 5 docenten 

speciaal onderwijs en 10 

orthopedagogen en 

kinderpsychologen. We 

omvatten met elkaar ± 

16,5 FTE. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHavEZkKyZg
http://www.zo-zorgoplossingen.nl/zo-missie-visie/
https://www.zo-zorgoplossingen.nl/online-agenda/
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https://www.youtube.com/watch?v=qhZrI9VdPg0
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