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Kwaliteitshandboek MeX

In de jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders opgenomen. Een aantal 
bepalingen betreft rechtstreeks aanbieders van de jeugdhulp. In de jeugdwet is vastge-
legd dat jeugdhulpaanbieders aan de volgende kwaliteitseisen moeten voldoen: 
•  Hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
•  Moeten zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel dat  
 verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling). 
• Moeten werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
•  Dienen een kwaliteitssysteem te hebben. 
•  Moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
•  Dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan  
 deling. 
•  Hebben een meldplicht bij een calamiteit. 
•  Hebben van een Interne meldingssysteem. 
•  Hebben van een privacywetgeving.  
•  Hebben beschikking over een klachtenprocedure. 
• Hebben de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIR  
•  Moeten beschikken over een cliëntenraad. 
•  Vragen toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
•  Hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen   
 zijn taak uit te oefenen. 

De genoemde eisen zullen per eis toegelicht worden hoe MeX zorg draagt om aan deze 
verplichting te voldoen. 
De Kwaliteitseisen nader toegelicht: 

MeX heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen: 
 
1 In beginsel wordt gewerkt met in het BIG-register en/of Kwaliteitsregister Jeugd   
 geregistreerde professionals (hbo- of wo-functieniveau); 

 MeX bestaat uit 2 personen:  
 Xaviera van Maanen is Ambulant Gezinsbehandelaar en SKJ geregistreerd: nummer   
 110009714 . 
 Madelon Smits is Vaktherapeut, Senior Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en  
 geregistreerd bij haar beroepsvereniging FVB: nummer 100863. 

2 Bij het toedelen van taken aan professionals wordt rekening gehouden met hun   
 specifieke kennis en vaardigheden; 
 MeX biedt Praktische Gezinstherapie bij opvoedproblemen. 
 De integrale behandeling is een combinatie tussen enerzijds Beeldende Therapie met  
 Gezinnen (BTmG) genoemd en anderzijds Ambulante Gezinsbehandeling (AG). De   
 Beeldende Therapie met Gezinnen is gericht op het veranderen van de interactie-
 patronen binnen het gezin, zie www.mexhelpt.nl  
 
3 Deze therapie wordt gegeven en geleid door Madelon Smits.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze methodiek bij het RINO in Amsterdam. Deze   
 methodiek vereist specifieke vaardigheden om te kunnen werken met beeldende   
 therapie in combinatie met gezinssystemen. Zij is zelf als hoofddocent aan de oplei-  
 ding Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) bij MeX verbonden. MeX heeft het   
 CRKBO keurmerk ontvangen na het aanmelden van de BTmG opleiding.  
 De Ambulante Gezinsbehandelaar is gericht op het integreren van de veranderingen  
 uit de therapie in de thuissituatie. Deze AG wordt gegeven door Xaviera van Maanen.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze functie, Post HBO -IAG. Xaviera van Maanen werkt  
 als co-therapeut onder leiding van Madelon Smits binnen de BTmG en is assistent   
 docent binnen de BTmG opleiding.  opleiding.mexhelpt.nl  
 
Geregistreerde professionals moeten kunnen werken volgens de voor hen geldende 
professionele standaarden. 
 
Als bewijs dat men voldoet aan geldende professionele standaarden zijn Madelon Smits 
en Xaviera van Maanen geregistreerd in hun eigen register. Daarnaast voldoet MeX aan 
de professionele standaarden ten aanzien van de faciliteiten waaraan een beeldende 
therapie (ruimte) en ambulante gezinsbehandeling moet voldoen nl: 

•   een overzichtelijke ruimte; uit onderzoek (Van de Vem, 2005) is gebleken dat cliën  
 ten graag werken in een overzichtelijke, rustige en vrolijke ruimte. Dit wil zeggen niet  
 te veel prikkels in de ruimte, gesloten kasten, zachte kleuren op de muur en liefst   
 planten in het lokaal.  
•   Werken met water; om de hoek van de therapieruimte is een aanrecht met koud en   
 warm water. Het is handig om een harde gladde vloer te hebben, omdat dit het   
 schoonmaken en schoonhouden vergemakkelijkt. Dit is bij MeX aanwezig.  
•  Opbergruimte; er is beperkt opruim mogelijkheden. Dit is echter bij MeX minder   
 belangrijk, omdat de gezinnen hun beeldend werk altijd mee naar huis nemen. Er is   
 ruimte genoeg om materialen en gereedschap geordend op te bergen in de kasten.  
•  Meubilair; Tijdens de therapie moet de cliënt op verschillende manieren kunnen   
 werken, zowel zittend als staand of met een stoel met of zonder armleuningen. De   
 tafel dient een glad en schoon oppervlak te hebben waar je met een groot vel  aan   
 kunt werken. MeX beschikt over 4 tafels waar aan gewerkt kan worden. Zo zijn er   
 genoeg verschillende opstellingen mogelijk. Naast de tafels staat er ook een work-  

 mate klaar voor het werken met hout. Men heeft genoeg ruimte om aan de tafel of   
 werkbank te werken zonder andere lastig te vallen. 
•  Sfeer; de sfeer van de ruimte moet passend zijn bij de doelgroep die gebruikt maakt  
 van de ruimte. De ruimte bevindt zich in een oude zuivelfabriek waar zich voorname- 
 lijk grafische vormgevers hebben gevestigd. Het is een creatieve omgeving. De   
 ruimte is licht en heeft kleine ramen wat het gevoel van privacy vergroot.  
•  Fysieke veiligheid; de beeldende therapieruimte moet praktisch en een veilige ruimte  
 zijn, zowel fysiek als emotioneel. Met fysieke veiligheid wordt bedoeld dat de   
 cliënt en de therapeut geen fysieke gevaar lopen. Gevaarlijk gereedschap liggen in   
 een afgesloten kast, de meubels zijn stevig en stabiel. Tijdens een opdracht in de   
 therapie of thuissituatie zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en voor   
 de veiligheid bij het hanteren van materiaal en gereedschap. Veiligheid is altijd een   
 onderwerp die, voordat ouders met hun kinderen aan het werk gaan 
 wordt besproken door de therapeut en of gezinsbehandelaar, zodat ouders weten   
 hoe zij de veiligheid kunnen waarborgen binnen de therapie of opdrachten thuis.  
•  Emotionele veiligheid; emotionele veiligheid is nodig, omdat cliënten zich op hun   
 gemak moeten voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Een ruimte voor beel  
 dende therapie dient daarom een prettige sfeer uit te stralen en te stimuleren tot   
 beeldend werken, zonder overbodige prikkels. De transfer naar thuis zorgt voor het   
 voortzetten van de geleerde vaardigheden. 
•  Risico’s;  vaktherapeuten en gezinsbehandelaars werken vaak in solo posities. Bij   
 MeX is dit niet het geval, omdat MeX bestaat uit een integrale behandeling; de   
 vaktherapeut en de gezinsbehandelaar werken intensief samen met dezelfde gezin-  
 nen. Tijdens de  therapie wordt er bijvoorbeeld altijd gewerkt met een co-therapeut   
 (gezinsbehandelaar). De therapeut en co-therapeut zijn beiden aanwezig wanneer   
 het gezin aan het werk gaat met een opdracht. De vaktherapeut en de co-therapeut  
 hebben zo voldoende gelegenheid om hun eigen handelen kritisch te kunnen over  
 denken. Zowel in relatie met elkaar, als met de cliënt en zijn gezin. Daarnaast maakt   
 MeX gebruik van geplande reflectiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een   
 combinatie van intervisie en werkbegeleiding. Bij reflectie bespreekt een groep   
 professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen en helpen zij elkaar   
 het functioneren te verbeteren. De focus van deze bijeenkomsten liggen bij de   
 reflectie op hun cliëntgebonden taken.  
•  Cliëntgebonden taken; taken die te maken hebben met het werken met kinderen,   
 jeugdigen en opvoeders; bijvoorbeeld het opbouwen van contacten, het opstellen   
 van een behandelplan en het uitvoeren van interventies. 
• Met reflectie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de vraaggerichtheid, ef-
 fectiviteit, doelgerichtheid en het handelen conform de beroepscode. Het is enerzijds  
 gericht op het ontwikkelen van de eigen persoon binnen de beroepsgerichte rol en   
 anderzijds het praktisch beroepsmatig handelen verbeteren onder begeleiding van   
 een ervaren gedragswetenschapper, Licheng Chao.  Binnen de reflectie wordt er   
 gewerkt met het PDCA model ingevuld door 1 van de werkers. Werkbegeleiding is 4x  
 per jaar op afspraak (1 x per kwartaal), zoals hierboven omschreven en waarnodig op  

•  handtekening cliënt/ouders/verwijzer/MeX 
•  De cliënt is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de cliënt dient zelf het specifieke   
 behandelplan te tekenen (vereist). MeX stuurt, mits cliënt daar geen bezwaar tegen   
 heeft, het specifiek behandelplan ter kennisgeving naar ouder(s); 
•    De cliënt is tussen 12 en 16 jaar: de cliënt dient zelf het specifieke behandelplan te   
 tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger   
 vereist.
• De cliënt is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegen-  
 woordiger is vereist. MeX vraagt aan de cliënt of hij/zij het specifieke behandelplan   
 wil ondertekenen. 
•  De cliënt wordt vertegenwoordigd door de mentor, de curator of een schriftelijk   
 aangewezen belangenbehartiger vanwege andere juridische redenen zoals meerder- 
 jarigheid en wilsonbekwaamheid. 
 
Aandachtspunten behandelplan: 
•  zelfredzaamheid bevordering, stimuleren en stabiliseren en waar nodig compenseren  
 en/of ondersteunen plus aantoonbaar investeren in afschalen van zorg. 
•  De afschaling staat per traject omschreven in het plan. MeX werkt regelmatig samen  
 met vrijwilligersorganisatie Home Start.  
 
MeX moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
MeX bestaat uit 2 professionals, zij hebben alle twee een VOG. 
MeX heeft een VOG rechtspersoon.
 
MeX dient een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 
Beiden professionals zijn gecertificeerd voor de meldcode huiselijke geweld en kinder-
mishandeling. Zie stappenplan (meldcode 2019) pagina 5. 

 gistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor  
 hen geldende professionele standaarden. 
 
MeX is een kleine zorgaanbieder die bestaat uit 2 professionals. Zij dragen zelf de 
verantwoordelijkheid om te werken volgens de geldende professionele standaarden.  
 
MeX houdt op de site de wachttijd bij zie www.mexhelpt.nl  

MeX moet werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
MeX zal in de intake vragen of het gezin beschikt over een familiegroepsplan (FGP). 
Mocht dit zo zijn dan zal dat plan als basis dienen voor het behandelplan van MeX. 
Mocht het gezin geen FGP hebben dan is MeX verplicht het gezin te wijzen op de 
mogelijkheid om dit plan te maken. Dit kan op verschillende manieren: zelfstandig, met 
ondersteuning van onafhankelijke derden of door ondersteuning van een professional. 
Wanneer het gezin geen FGP heeft zal MeX met het betreffende wijkteam/sociaal team 
afstemmen en dit verder niet benoemen in het behandelplan. 
 
Mex werkt met een behandelplan (hulpverleningsplan) via een behandel format. Het 
behandelplan wordt binnen 6 weken na de intake datum geschreven en uiterlijk  8 
weken voor het einde van de behandeling. Als er een vervolgtraject nodig is dan biedt 
MeX in overleg met het gezin en verwijzer overbruggingszorg aan.  
 
Het behandelplan voldoet aan de norm van de vaktherapeutisch beroepen, VNG en de 
NJI. In het behandel format staan de volgende punten: 

•  cliënt gegevens: naam, adres,  etc 
•  omschrijving behandeling: doel is bijvoorbeeld om bij het ontbreken van de eigen   
 regie deze te herstellen en MeX sluit aan bij de eigen mogelijkheden en behoeften   
 waar de focus ligt op het vinden van eigen kracht van zowel ouders als kinderen, het  
 leren omgaan met klachten. De behandeling van uit MeX werkt normaliserend door   
 de oplossingsgerichte manier van werken. Als een cliënt 16 jaar of ouder is zal MeX   
 samen met de verwijzer/regisseur (vanuit het lokale team) als er nog geen toekomst  
 plan opgesteld is,een toekomstplan opstellen. En netwerkondersteuning maakt   
 onderdeel uit van dit plan.          
•  familiegroepsplan/zie hierboven   
•  hulpvraag cliënt/ouders/verwijzer 
•  hoofddoelen/werkpunten 
•  beschermende en risicofactoren  
•  start- en einddatum  
•  frequentie therapie/ag  
•  afspraken  
•  start behandeling  
•  volgende evaluatie (bij einde behandeling volgt het kopje advies) 

•  MeX krijgt, zoals hierboven omschreven, werkbegeleiding van een ervaren gedrags-  
 wetenschapper en zo nodig  kunnen zij een consultatie aanvragen, waarbij 
 MeX de eindverantwoordelijkheid houdt.  
•  Materialen; om te kunnen werken met de gekozen beeldende methode 
 (BTmG ) heeft men een assortiment aan materialen en gereedschappen nodig. De   
 materialen dienen tenslotte als middel om de gestelde doelen te behalen. MeX heeft  
 een breed scala aan materialen en gereedschappen zodat er voor ieder cliënt onge-  
 acht leeftijd of voorkeur genoeg keuzes zijn om te kunnen werken aan zijn of haar   
 gestelde doelen.  
•  Tijd; tijd is een van de kaders van de behandeling. Vaste tijdstippen voor de therapie,  
 vaste duur van een sessie, dragen bij aan regelmaat en het vertrouwen in een behan- 
 deling. De sessies worden vooraf gepland. In de tussenliggende tijd heeft het gezin   
 de tijd om te oefenen met of zonder de ondersteuning van de gezinsbehandelaar in   
 de thuissituatie.  
•  Dossiervorming; MeX dient zich te houden aan een aantal wettelijke regels en aan de  
 richtlijnen van de FVB ( Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen). De wet op de   
 geneeskundige overeenkomst (WGBO) regelt zaken als dossiervorming en inzage  
 recht, maar ook een goed hulpverlenerschap, geeft gedragsregels voor de hulpverle- 
 ner en de cliënt. Het beschrijft de verplichting een dossier aan te  leggen en dit tot 15  
 jaar na de beëindiging van de behandeling te bewaren. Het College Bescherming   
 Persoonsgegevens (CBP), geeft richtlijnen voor bijvoorbeeld het bewaren van dos-  
 siers in goed afgesloten kasten. MeX heeft een dossierkast met slot, waarin de dos-  
 siers worden bewaard. 
 
MeX moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel 
dat verantwoorde hulp kan worden geboden ( norm van de verantwoorde 
werktoedeling) 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen.  

1 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat de taken   
 worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde   
 professional. Zij delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en    
 vaardigheden van de geregistreerde professional.  
 
MeX werkt met geregistreerde professionals.  
 
2 De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde   
 professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan    
 maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïn  
 vloed  of noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak. (tenzij bepaling) 
 Niet van toepassing op MeX. 
 
3 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat gere-

 consult. De werkers reflecteren elke vrijdagmiddag van 16:00 - 17:00 middels het   
 PDCA model.

Plan 
1. Probleemdefinitie
 Wat wil je bereiken?
 Omschrijf het probleem ? 
 Sinds wanneer is het een probleem?
 Wat is het effect /gevolgen van het probleem?
 Wanneer gaat het niet goed?
 Wat gaat er wel goed en wanneer?

2.  Actuele situatie
 Wat zie/hoor/voel je tijdens het optreden van het probleem?

3. Oorzaak en gevolg analyse
 Wat zijn mogelijke oorzaken/hypothesen en beschrijf deze.
 Beschrijf je mogelijke oplossingen om de oorzaak weg te nemen.
 Kies een oplossing/aanpak.

Do
4. Oplossingen
 Voer de gekozen oplossing/aanpak uit.

Check
5. Resultaten
 Wat zijn de resultaten van je aanpak?
 Heb je bereikt wat je beschreven hebt in je plan.

Act
6.  Standaardisatie
 Generaliseer de oplossing in de behandeling.
7. Evaluatie 
 Evalueer en stel bij waar nodig. 

MeX heeft een meldplicht bij een calamiteit. 
Calamiteitenprotocol

MeX meldt iedere calamiteit.
MeX doet melding van: 
a) Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. 
Dat zijn gebeurtenissen zoals: 
• Een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide. 
• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt als gevolg van 
het handelen van een hulpverlener of cliënt. 
• Ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener 
en cliënt. 
b) Geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
c) Maar ook andere gebeurtenissen met: 
• (Potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening en/of; 
• (Potentiële) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke 
onrust waarbij reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen. 

MeX volgt de volgende stappen binnen dit protocol:
Stap 1: MeX meldt binnen 2 werkdagen bij de desbetreffende gemeente en toezicht-
houdende ambtenaar de calamiteit:
Bij de melding dient MeX de gegevens te verstrekken die voor het onderzoek van de 
melding nodig zijn middels het format calamiteiten van de desbetreffend gemeente. 
Indien nodig maken opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken over het informeren 
van direct betrokkenen, andere overheidsdiensten of andere professionals, bindende 
afspraken over informatie richting pers en media en het verstrekken van informatie aan 
politiek verantwoordelijken. MeX vraagt bij de betreffende ambtenaar na hoe zij de 
informatie, zoals hierboven omschreven, aangeleverd willen hebben. 

Stap 2: MeX meldt tegelijk binnen 2 werkdagen de calamiteit ook bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd waar MeX is geregistreerd via www.igj.nl 

Stap 3 MeX zet zelf ook een onderzoek in i.v.m. de calamiteit.
MeX is zelf verantwoordelijk voor het voeren van onderzoek naar de calamiteit na het 
aanmelden bij de desbetreffende gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, binnen 6 weken.
MeX zal de betrokken gedragswetenschapper bij MeX betrekken om de calamiteit te 
bespreken, te onderzoeken wat er nodig is om de calamiteit in de toekomst te voor-
komen, hierbij de eventuele verbeterpunten op te pakken en bespreekt MeX hoe verder 
te handelen.
Het rapporteren van de calamiteit geschiedt volgens het volgende overzicht:
Calamiteit meldingsformulier MeX
Naam behandelaar MeX die melding doet:

Gegevens cliënt:
Wanneer (datum en tijd) heeft de calamiteit plaatsgevonden :
Waar (plaats naam en ruimte) heeft het plaatsgevonden:
Feitelijke omschrijving van de calamiteit:
Feitelijke beschrijving van de beschreven interventies:
Gevolgen voor cliënt/gezinssysteem:
Gevolgen voor behandelaar(en):

MeX heeft  een Interne meldingssysteem 
MeX meldt incidenten of bijna incidenten via het interne meldingsformulier met als doel 
te reflecteren op de melding, hiervan te leren en zonodig actie te ondernemen. 
MeX neemt contact op met de  gedragswetenschapper om het incident of bijna 
incident middels het meldingsformulier te bespreken.  
 
MeX heeft een privacywetgeving  
Binnen de privacywetgeving gaat het voornamelijk over persoonsgegevens en hoe MeX 
hier mee omgaat. Hoe je met persoonsgegevens omgaat moet in een register gezet 
worden. Dus wat MeX opslaat, waar, waarom en hoe lang. Iedereen waarvan MeX 
gegevens opslaat heeft inzagerecht. Dit houdt in dat MeX alle verzamelde gegevens 
moet kunnen vrijgeven, vernietigen of overdragen.  
De cliënt of ouder(s) (gezaghebbende) afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, mag 
ten alle tijden zijn of haar dossier opvragen middels een brief, met handtekening om 
fraude te voorkomen, gericht aan MeX. Binnen 20 werkdagen ontvangt de aanvrager 
zijn of haar dossier per post. 
Het vernietigen van het papieren dossier ( wat zich in een afgesloten kast bevindt) zal 
aan het einde van de behandeling plaatsvinden. Digitaal zal het aanmeldformulier, 
rapportage en de behandelplan(nen) 15 jaar worden bewaard. 
Persoonsgegevens worden door de persoon of zijn of haar ouder(s) zelf overgedragen 
aan derden.  
Een client/ouders(s) kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over 
de manier waarop MeX met hun gegevens omgaat.  
MeX behoort binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
via een formulier op de website. Daarnaast moeten alle betrokkenen geïnformeerd 
worden en de melding in eigen data register worden gezet. 
Behandelplannen worden verstuurd via de post of persoonlijk overhandigd. Binnen het 
mail verkeer gebruikt MeX de initialen van de cliënt. Inhoudelijke informatie wordt 
alleen gedeeld via telefonisch, face to face contact of per post naar de cliënt verstuurd. 

MeX heeft de beschikking over een klachtenprocedure. 
Wanneer een cliënt of zijn ouders een klacht heeft over MeX en/of de professional dan 
wordt getracht deze klacht eerst gezamenlijk op te lossen middels een gesprek. 
Wanneer dit niet lukt wordt het AKJ ( Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) ingescha-
keld. Zij bieden een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zie folder of www.akj.nl  

Wanneer in het gesprek met de vertrouwenspersoon de klacht niet naar tevredenheid is 
opgelost heeft men het recht om deze klacht aan een erkende instantie voor te leggen. 
Klacht instellingsgericht (MeX) kan bij de NIBIG voorgelegd worden of het SKJ.  
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de vakthe-  
 rapie beoefend dan kan men terecht bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belan-  
 genbehartiging Integrale Gezondheidszorg)  en zijn klacht neerleggen. De klachten-  
 commissie behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met de therapeut  
 en de cliënt een oplossing te vinden. Als ook deze stap niet leidt tot een bevredigen  
 de oplossing, kan de cliënt via een NIBIG een geschillenprocedure starten. 
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de gezins  
 behandeling geeft dan kan men, wanneer de  hierboven genoemde stappen niet   
 voldoen de waren, zich melden bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  
- Bij de start van de behandeling geeft MeX aan dat zij een klachtenprocedure op de   
 website vermeld staat en het gezin/cliënt ook het AKJ kan benaderen zonodig.  
 
MeX heeft de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIRA ( VIR in Arnhem)
De verwijsindex Risicojongeren is een landelijk hulpmiddel om de onderlinge afstemming 
tussen professionals te versterken. Het registreren van persoonsgegevens van jongeren tot 
23 jaar waarover men zich zorgen maakt. Zie internet: Verwijsindex Arnhem  
 
MeX moet beschikken over een cliëntenraad. 
MeX is per 1 januari 2017 gestart en is nog te klein in omvang en is dus niet in staat om een 
cliëntenraad te bezetten.  
 
MeX vraagt voor toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
Voordat er jeugdhulp geboden wordt door MeX is er altijd een intake gesprek met cliënt en 
eventueel met verwijzer. Gezamenlijk wordt er gesproken of MeX de hulp kan bieden die 
past bij de hulpvraag van de cliënt. Pas wanneer er overeenstemming is over het verlenen 
van de hulp door MeX dan kan de behandeling starten. Het behandelplan wordt in overleg 
met ouders door ouders of door MeX gedeeld met de verwijzer. Als ouders aangeven dat 
MeX het behandelplan niet mag delen met verwijzer dan gaat MeX hierover met ouders in 
gesprek. MeX mag zonder het akkoord van ouders het behandelplan niet delen. Het niet 
delen zonder akkoord geldt ook voor jongeren binnen het gezin van 16 jaar en ouder. MeX 
adviseert dan dat ouders in gesprek gaan met hun zoon/dochter. 

MeX heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 
taak uit te oefenen.  
De vertrouwenspersoon komt van het AKJ ( het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het 
AKJ is onafhankelijk. Dit is vastgelegd in de jeugdwet. Zie www.akj.nl.  

MeX heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven 
MeX is verzekerd bij de Balens voor beroepen en bedrijven. Lidmaatschapsnummer: 222650
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In de jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders opgenomen. Een aantal 
bepalingen betreft rechtstreeks aanbieders van de jeugdhulp. In de jeugdwet is vastge-
legd dat jeugdhulpaanbieders aan de volgende kwaliteitseisen moeten voldoen: 
•  Hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
•  Moeten zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel dat  
 verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling). 
• Moeten werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
•  Dienen een kwaliteitssysteem te hebben. 
•  Moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
•  Dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan  
 deling. 
•  Hebben een meldplicht bij een calamiteit. 
•  Hebben van een Interne meldingssysteem. 
•  Hebben van een privacywetgeving.  
•  Hebben beschikking over een klachtenprocedure. 
• Hebben de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIR  
•  Moeten beschikken over een cliëntenraad. 
•  Vragen toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
•  Hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen   
 zijn taak uit te oefenen. 

De genoemde eisen zullen per eis toegelicht worden hoe MeX zorg draagt om aan deze 
verplichting te voldoen. 
De Kwaliteitseisen nader toegelicht: 

MeX heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen: 
 
1 In beginsel wordt gewerkt met in het BIG-register en/of Kwaliteitsregister Jeugd   
 geregistreerde professionals (hbo- of wo-functieniveau); 

 MeX bestaat uit 2 personen:  
 Xaviera van Maanen is Ambulant Gezinsbehandelaar en SKJ geregistreerd: nummer   
 110009714 . 
 Madelon Smits is Vaktherapeut, Senior Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en  
 geregistreerd bij haar beroepsvereniging FVB: nummer 100863. 

2 Bij het toedelen van taken aan professionals wordt rekening gehouden met hun   
 specifieke kennis en vaardigheden; 
 MeX biedt Praktische Gezinstherapie bij opvoedproblemen. 
 De integrale behandeling is een combinatie tussen enerzijds Beeldende Therapie met  
 Gezinnen (BTmG) genoemd en anderzijds Ambulante Gezinsbehandeling (AG). De   
 Beeldende Therapie met Gezinnen is gericht op het veranderen van de interactie-
 patronen binnen het gezin, zie www.mexhelpt.nl  
 
3 Deze therapie wordt gegeven en geleid door Madelon Smits.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze methodiek bij het RINO in Amsterdam. Deze   
 methodiek vereist specifieke vaardigheden om te kunnen werken met beeldende   
 therapie in combinatie met gezinssystemen. Zij is zelf als hoofddocent aan de oplei-  
 ding Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) bij MeX verbonden. MeX heeft het   
 CRKBO keurmerk ontvangen na het aanmelden van de BTmG opleiding.  
 De Ambulante Gezinsbehandelaar is gericht op het integreren van de veranderingen  
 uit de therapie in de thuissituatie. Deze AG wordt gegeven door Xaviera van Maanen.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze functie, Post HBO -IAG. Xaviera van Maanen werkt  
 als co-therapeut onder leiding van Madelon Smits binnen de BTmG en is assistent   
 docent binnen de BTmG opleiding.  opleiding.mexhelpt.nl  
 
Geregistreerde professionals moeten kunnen werken volgens de voor hen geldende 
professionele standaarden. 
 
Als bewijs dat men voldoet aan geldende professionele standaarden zijn Madelon Smits 
en Xaviera van Maanen geregistreerd in hun eigen register. Daarnaast voldoet MeX aan 
de professionele standaarden ten aanzien van de faciliteiten waaraan een beeldende 
therapie (ruimte) en ambulante gezinsbehandeling moet voldoen nl: 

•   een overzichtelijke ruimte; uit onderzoek (Van de Vem, 2005) is gebleken dat cliën  
 ten graag werken in een overzichtelijke, rustige en vrolijke ruimte. Dit wil zeggen niet  
 te veel prikkels in de ruimte, gesloten kasten, zachte kleuren op de muur en liefst   
 planten in het lokaal.  
•   Werken met water; om de hoek van de therapieruimte is een aanrecht met koud en   
 warm water. Het is handig om een harde gladde vloer te hebben, omdat dit het   
 schoonmaken en schoonhouden vergemakkelijkt. Dit is bij MeX aanwezig.  
•  Opbergruimte; er is beperkt opruim mogelijkheden. Dit is echter bij MeX minder   
 belangrijk, omdat de gezinnen hun beeldend werk altijd mee naar huis nemen. Er is   
 ruimte genoeg om materialen en gereedschap geordend op te bergen in de kasten.  
•  Meubilair; Tijdens de therapie moet de cliënt op verschillende manieren kunnen   
 werken, zowel zittend als staand of met een stoel met of zonder armleuningen. De   
 tafel dient een glad en schoon oppervlak te hebben waar je met een groot vel  aan   
 kunt werken. MeX beschikt over 4 tafels waar aan gewerkt kan worden. Zo zijn er   
 genoeg verschillende opstellingen mogelijk. Naast de tafels staat er ook een work-  

 mate klaar voor het werken met hout. Men heeft genoeg ruimte om aan de tafel of   
 werkbank te werken zonder andere lastig te vallen. 
•  Sfeer; de sfeer van de ruimte moet passend zijn bij de doelgroep die gebruikt maakt  
 van de ruimte. De ruimte bevindt zich in een oude zuivelfabriek waar zich voorname- 
 lijk grafische vormgevers hebben gevestigd. Het is een creatieve omgeving. De   
 ruimte is licht en heeft kleine ramen wat het gevoel van privacy vergroot.  
•  Fysieke veiligheid; de beeldende therapieruimte moet praktisch en een veilige ruimte  
 zijn, zowel fysiek als emotioneel. Met fysieke veiligheid wordt bedoeld dat de   
 cliënt en de therapeut geen fysieke gevaar lopen. Gevaarlijk gereedschap liggen in   
 een afgesloten kast, de meubels zijn stevig en stabiel. Tijdens een opdracht in de   
 therapie of thuissituatie zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en voor   
 de veiligheid bij het hanteren van materiaal en gereedschap. Veiligheid is altijd een   
 onderwerp die, voordat ouders met hun kinderen aan het werk gaan 
 wordt besproken door de therapeut en of gezinsbehandelaar, zodat ouders weten   
 hoe zij de veiligheid kunnen waarborgen binnen de therapie of opdrachten thuis.  
•  Emotionele veiligheid; emotionele veiligheid is nodig, omdat cliënten zich op hun   
 gemak moeten voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Een ruimte voor beel  
 dende therapie dient daarom een prettige sfeer uit te stralen en te stimuleren tot   
 beeldend werken, zonder overbodige prikkels. De transfer naar thuis zorgt voor het   
 voortzetten van de geleerde vaardigheden. 
•  Risico’s;  vaktherapeuten en gezinsbehandelaars werken vaak in solo posities. Bij   
 MeX is dit niet het geval, omdat MeX bestaat uit een integrale behandeling; de   
 vaktherapeut en de gezinsbehandelaar werken intensief samen met dezelfde gezin-  
 nen. Tijdens de  therapie wordt er bijvoorbeeld altijd gewerkt met een co-therapeut   
 (gezinsbehandelaar). De therapeut en co-therapeut zijn beiden aanwezig wanneer   
 het gezin aan het werk gaat met een opdracht. De vaktherapeut en de co-therapeut  
 hebben zo voldoende gelegenheid om hun eigen handelen kritisch te kunnen over  
 denken. Zowel in relatie met elkaar, als met de cliënt en zijn gezin. Daarnaast maakt   
 MeX gebruik van geplande reflectiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een   
 combinatie van intervisie en werkbegeleiding. Bij reflectie bespreekt een groep   
 professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen en helpen zij elkaar   
 het functioneren te verbeteren. De focus van deze bijeenkomsten liggen bij de   
 reflectie op hun cliëntgebonden taken.  
•  Cliëntgebonden taken; taken die te maken hebben met het werken met kinderen,   
 jeugdigen en opvoeders; bijvoorbeeld het opbouwen van contacten, het opstellen   
 van een behandelplan en het uitvoeren van interventies. 
• Met reflectie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de vraaggerichtheid, ef-
 fectiviteit, doelgerichtheid en het handelen conform de beroepscode. Het is enerzijds  
 gericht op het ontwikkelen van de eigen persoon binnen de beroepsgerichte rol en   
 anderzijds het praktisch beroepsmatig handelen verbeteren onder begeleiding van   
 een ervaren gedragswetenschapper, Licheng Chao.  Binnen de reflectie wordt er   
 gewerkt met het PDCA model ingevuld door 1 van de werkers. Werkbegeleiding is 4x  
 per jaar op afspraak (1 x per kwartaal), zoals hierboven omschreven en waarnodig op  

•  handtekening cliënt/ouders/verwijzer/MeX 
•  De cliënt is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de cliënt dient zelf het specifieke   
 behandelplan te tekenen (vereist). MeX stuurt, mits cliënt daar geen bezwaar tegen   
 heeft, het specifiek behandelplan ter kennisgeving naar ouder(s); 
•    De cliënt is tussen 12 en 16 jaar: de cliënt dient zelf het specifieke behandelplan te   
 tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger   
 vereist.
• De cliënt is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegen-  
 woordiger is vereist. MeX vraagt aan de cliënt of hij/zij het specifieke behandelplan   
 wil ondertekenen. 
•  De cliënt wordt vertegenwoordigd door de mentor, de curator of een schriftelijk   
 aangewezen belangenbehartiger vanwege andere juridische redenen zoals meerder- 
 jarigheid en wilsonbekwaamheid. 
 
Aandachtspunten behandelplan: 
•  zelfredzaamheid bevordering, stimuleren en stabiliseren en waar nodig compenseren  
 en/of ondersteunen plus aantoonbaar investeren in afschalen van zorg. 
•  De afschaling staat per traject omschreven in het plan. MeX werkt regelmatig samen  
 met vrijwilligersorganisatie Home Start.  
 
MeX moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
MeX bestaat uit 2 professionals, zij hebben alle twee een VOG. 
MeX heeft een VOG rechtspersoon.
 
MeX dient een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 
Beiden professionals zijn gecertificeerd voor de meldcode huiselijke geweld en kinder-
mishandeling. Zie stappenplan (meldcode 2019) pagina 5. 

 gistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor  
 hen geldende professionele standaarden. 
 
MeX is een kleine zorgaanbieder die bestaat uit 2 professionals. Zij dragen zelf de 
verantwoordelijkheid om te werken volgens de geldende professionele standaarden.  
 
MeX houdt op de site de wachttijd bij zie www.mexhelpt.nl  

MeX moet werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
MeX zal in de intake vragen of het gezin beschikt over een familiegroepsplan (FGP). 
Mocht dit zo zijn dan zal dat plan als basis dienen voor het behandelplan van MeX. 
Mocht het gezin geen FGP hebben dan is MeX verplicht het gezin te wijzen op de 
mogelijkheid om dit plan te maken. Dit kan op verschillende manieren: zelfstandig, met 
ondersteuning van onafhankelijke derden of door ondersteuning van een professional. 
Wanneer het gezin geen FGP heeft zal MeX met het betreffende wijkteam/sociaal team 
afstemmen en dit verder niet benoemen in het behandelplan. 
 
Mex werkt met een behandelplan (hulpverleningsplan) via een behandel format. Het 
behandelplan wordt binnen 6 weken na de intake datum geschreven en uiterlijk  8 
weken voor het einde van de behandeling. Als er een vervolgtraject nodig is dan biedt 
MeX in overleg met het gezin en verwijzer overbruggingszorg aan.  
 
Het behandelplan voldoet aan de norm van de vaktherapeutisch beroepen, VNG en de 
NJI. In het behandel format staan de volgende punten: 

•  cliënt gegevens: naam, adres,  etc 
•  omschrijving behandeling: doel is bijvoorbeeld om bij het ontbreken van de eigen   
 regie deze te herstellen en MeX sluit aan bij de eigen mogelijkheden en behoeften   
 waar de focus ligt op het vinden van eigen kracht van zowel ouders als kinderen, het  
 leren omgaan met klachten. De behandeling van uit MeX werkt normaliserend door   
 de oplossingsgerichte manier van werken. Als een cliënt 16 jaar of ouder is zal MeX   
 samen met de verwijzer/regisseur (vanuit het lokale team) als er nog geen toekomst  
 plan opgesteld is,een toekomstplan opstellen. En netwerkondersteuning maakt   
 onderdeel uit van dit plan.          
•  familiegroepsplan/zie hierboven   
•  hulpvraag cliënt/ouders/verwijzer 
•  hoofddoelen/werkpunten 
•  beschermende en risicofactoren  
•  start- en einddatum  
•  frequentie therapie/ag  
•  afspraken  
•  start behandeling  
•  volgende evaluatie (bij einde behandeling volgt het kopje advies) 

•  MeX krijgt, zoals hierboven omschreven, werkbegeleiding van een ervaren gedrags-  
 wetenschapper en zo nodig  kunnen zij een consultatie aanvragen, waarbij 
 MeX de eindverantwoordelijkheid houdt.  
•  Materialen; om te kunnen werken met de gekozen beeldende methode 
 (BTmG ) heeft men een assortiment aan materialen en gereedschappen nodig. De   
 materialen dienen tenslotte als middel om de gestelde doelen te behalen. MeX heeft  
 een breed scala aan materialen en gereedschappen zodat er voor ieder cliënt onge-  
 acht leeftijd of voorkeur genoeg keuzes zijn om te kunnen werken aan zijn of haar   
 gestelde doelen.  
•  Tijd; tijd is een van de kaders van de behandeling. Vaste tijdstippen voor de therapie,  
 vaste duur van een sessie, dragen bij aan regelmaat en het vertrouwen in een behan- 
 deling. De sessies worden vooraf gepland. In de tussenliggende tijd heeft het gezin   
 de tijd om te oefenen met of zonder de ondersteuning van de gezinsbehandelaar in   
 de thuissituatie.  
•  Dossiervorming; MeX dient zich te houden aan een aantal wettelijke regels en aan de  
 richtlijnen van de FVB ( Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen). De wet op de   
 geneeskundige overeenkomst (WGBO) regelt zaken als dossiervorming en inzage  
 recht, maar ook een goed hulpverlenerschap, geeft gedragsregels voor de hulpverle- 
 ner en de cliënt. Het beschrijft de verplichting een dossier aan te  leggen en dit tot 15  
 jaar na de beëindiging van de behandeling te bewaren. Het College Bescherming   
 Persoonsgegevens (CBP), geeft richtlijnen voor bijvoorbeeld het bewaren van dos-  
 siers in goed afgesloten kasten. MeX heeft een dossierkast met slot, waarin de dos-  
 siers worden bewaard. 
 
MeX moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel 
dat verantwoorde hulp kan worden geboden ( norm van de verantwoorde 
werktoedeling) 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen.  

1 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat de taken   
 worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde   
 professional. Zij delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en    
 vaardigheden van de geregistreerde professional.  
 
MeX werkt met geregistreerde professionals.  
 
2 De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde   
 professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan    
 maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïn  
 vloed  of noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak. (tenzij bepaling) 
 Niet van toepassing op MeX. 
 
3 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat gere-

 consult. De werkers reflecteren elke vrijdagmiddag van 16:00 - 17:00 middels het   
 PDCA model.

Plan 
1. Probleemdefinitie
 Wat wil je bereiken?
 Omschrijf het probleem ? 
 Sinds wanneer is het een probleem?
 Wat is het effect /gevolgen van het probleem?
 Wanneer gaat het niet goed?
 Wat gaat er wel goed en wanneer?

2.  Actuele situatie
 Wat zie/hoor/voel je tijdens het optreden van het probleem?

3. Oorzaak en gevolg analyse
 Wat zijn mogelijke oorzaken/hypothesen en beschrijf deze.
 Beschrijf je mogelijke oplossingen om de oorzaak weg te nemen.
 Kies een oplossing/aanpak.

Do
4. Oplossingen
 Voer de gekozen oplossing/aanpak uit.

Check
5. Resultaten
 Wat zijn de resultaten van je aanpak?
 Heb je bereikt wat je beschreven hebt in je plan.

Act
6.  Standaardisatie
 Generaliseer de oplossing in de behandeling.
7. Evaluatie 
 Evalueer en stel bij waar nodig. 

MeX heeft een meldplicht bij een calamiteit. 
Calamiteitenprotocol

MeX meldt iedere calamiteit.
MeX doet melding van: 
a) Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. 
Dat zijn gebeurtenissen zoals: 
• Een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide. 
• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt als gevolg van 
het handelen van een hulpverlener of cliënt. 
• Ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener 
en cliënt. 
b) Geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
c) Maar ook andere gebeurtenissen met: 
• (Potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening en/of; 
• (Potentiële) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke 
onrust waarbij reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen. 

MeX volgt de volgende stappen binnen dit protocol:
Stap 1: MeX meldt binnen 2 werkdagen bij de desbetreffende gemeente en toezicht-
houdende ambtenaar de calamiteit:
Bij de melding dient MeX de gegevens te verstrekken die voor het onderzoek van de 
melding nodig zijn middels het format calamiteiten van de desbetreffend gemeente. 
Indien nodig maken opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken over het informeren 
van direct betrokkenen, andere overheidsdiensten of andere professionals, bindende 
afspraken over informatie richting pers en media en het verstrekken van informatie aan 
politiek verantwoordelijken. MeX vraagt bij de betreffende ambtenaar na hoe zij de 
informatie, zoals hierboven omschreven, aangeleverd willen hebben. 

Stap 2: MeX meldt tegelijk binnen 2 werkdagen de calamiteit ook bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd waar MeX is geregistreerd via www.igj.nl 

Stap 3 MeX zet zelf ook een onderzoek in i.v.m. de calamiteit.
MeX is zelf verantwoordelijk voor het voeren van onderzoek naar de calamiteit na het 
aanmelden bij de desbetreffende gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, binnen 6 weken.
MeX zal de betrokken gedragswetenschapper bij MeX betrekken om de calamiteit te 
bespreken, te onderzoeken wat er nodig is om de calamiteit in de toekomst te voor-
komen, hierbij de eventuele verbeterpunten op te pakken en bespreekt MeX hoe verder 
te handelen.
Het rapporteren van de calamiteit geschiedt volgens het volgende overzicht:
Calamiteit meldingsformulier MeX
Naam behandelaar MeX die melding doet:

Gegevens cliënt:
Wanneer (datum en tijd) heeft de calamiteit plaatsgevonden :
Waar (plaats naam en ruimte) heeft het plaatsgevonden:
Feitelijke omschrijving van de calamiteit:
Feitelijke beschrijving van de beschreven interventies:
Gevolgen voor cliënt/gezinssysteem:
Gevolgen voor behandelaar(en):

MeX heeft  een Interne meldingssysteem 
MeX meldt incidenten of bijna incidenten via het interne meldingsformulier met als doel 
te reflecteren op de melding, hiervan te leren en zonodig actie te ondernemen. 
MeX neemt contact op met de  gedragswetenschapper om het incident of bijna 
incident middels het meldingsformulier te bespreken.  
 
MeX heeft een privacywetgeving  
Binnen de privacywetgeving gaat het voornamelijk over persoonsgegevens en hoe MeX 
hier mee omgaat. Hoe je met persoonsgegevens omgaat moet in een register gezet 
worden. Dus wat MeX opslaat, waar, waarom en hoe lang. Iedereen waarvan MeX 
gegevens opslaat heeft inzagerecht. Dit houdt in dat MeX alle verzamelde gegevens 
moet kunnen vrijgeven, vernietigen of overdragen.  
De cliënt of ouder(s) (gezaghebbende) afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, mag 
ten alle tijden zijn of haar dossier opvragen middels een brief, met handtekening om 
fraude te voorkomen, gericht aan MeX. Binnen 20 werkdagen ontvangt de aanvrager 
zijn of haar dossier per post. 
Het vernietigen van het papieren dossier ( wat zich in een afgesloten kast bevindt) zal 
aan het einde van de behandeling plaatsvinden. Digitaal zal het aanmeldformulier, 
rapportage en de behandelplan(nen) 15 jaar worden bewaard. 
Persoonsgegevens worden door de persoon of zijn of haar ouder(s) zelf overgedragen 
aan derden.  
Een client/ouders(s) kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over 
de manier waarop MeX met hun gegevens omgaat.  
MeX behoort binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
via een formulier op de website. Daarnaast moeten alle betrokkenen geïnformeerd 
worden en de melding in eigen data register worden gezet. 
Behandelplannen worden verstuurd via de post of persoonlijk overhandigd. Binnen het 
mail verkeer gebruikt MeX de initialen van de cliënt. Inhoudelijke informatie wordt 
alleen gedeeld via telefonisch, face to face contact of per post naar de cliënt verstuurd. 

MeX heeft de beschikking over een klachtenprocedure. 
Wanneer een cliënt of zijn ouders een klacht heeft over MeX en/of de professional dan 
wordt getracht deze klacht eerst gezamenlijk op te lossen middels een gesprek. 
Wanneer dit niet lukt wordt het AKJ ( Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) ingescha-
keld. Zij bieden een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zie folder of www.akj.nl  

Wanneer in het gesprek met de vertrouwenspersoon de klacht niet naar tevredenheid is 
opgelost heeft men het recht om deze klacht aan een erkende instantie voor te leggen. 
Klacht instellingsgericht (MeX) kan bij de NIBIG voorgelegd worden of het SKJ.  
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de vakthe-  
 rapie beoefend dan kan men terecht bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belan-  
 genbehartiging Integrale Gezondheidszorg)  en zijn klacht neerleggen. De klachten-  
 commissie behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met de therapeut  
 en de cliënt een oplossing te vinden. Als ook deze stap niet leidt tot een bevredigen  
 de oplossing, kan de cliënt via een NIBIG een geschillenprocedure starten. 
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de gezins  
 behandeling geeft dan kan men, wanneer de  hierboven genoemde stappen niet   
 voldoen de waren, zich melden bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  
- Bij de start van de behandeling geeft MeX aan dat zij een klachtenprocedure op de   
 website vermeld staat en het gezin/cliënt ook het AKJ kan benaderen zonodig.  
 
MeX heeft de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIRA ( VIR in Arnhem)
De verwijsindex Risicojongeren is een landelijk hulpmiddel om de onderlinge afstemming 
tussen professionals te versterken. Het registreren van persoonsgegevens van jongeren tot 
23 jaar waarover men zich zorgen maakt. Zie internet: Verwijsindex Arnhem  
 
MeX moet beschikken over een cliëntenraad. 
MeX is per 1 januari 2017 gestart en is nog te klein in omvang en is dus niet in staat om een 
cliëntenraad te bezetten.  
 
MeX vraagt voor toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
Voordat er jeugdhulp geboden wordt door MeX is er altijd een intake gesprek met cliënt en 
eventueel met verwijzer. Gezamenlijk wordt er gesproken of MeX de hulp kan bieden die 
past bij de hulpvraag van de cliënt. Pas wanneer er overeenstemming is over het verlenen 
van de hulp door MeX dan kan de behandeling starten. Het behandelplan wordt in overleg 
met ouders door ouders of door MeX gedeeld met de verwijzer. Als ouders aangeven dat 
MeX het behandelplan niet mag delen met verwijzer dan gaat MeX hierover met ouders in 
gesprek. MeX mag zonder het akkoord van ouders het behandelplan niet delen. Het niet 
delen zonder akkoord geldt ook voor jongeren binnen het gezin van 16 jaar en ouder. MeX 
adviseert dan dat ouders in gesprek gaan met hun zoon/dochter. 

MeX heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 
taak uit te oefenen.  
De vertrouwenspersoon komt van het AKJ ( het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het 
AKJ is onafhankelijk. Dit is vastgelegd in de jeugdwet. Zie www.akj.nl.  

MeX heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven 
MeX is verzekerd bij de Balens voor beroepen en bedrijven. Lidmaatschapsnummer: 222650



In de jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders opgenomen. Een aantal 
bepalingen betreft rechtstreeks aanbieders van de jeugdhulp. In de jeugdwet is vastge-
legd dat jeugdhulpaanbieders aan de volgende kwaliteitseisen moeten voldoen: 
•  Hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
•  Moeten zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel dat  
 verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling). 
• Moeten werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
•  Dienen een kwaliteitssysteem te hebben. 
•  Moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
•  Dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan  
 deling. 
•  Hebben een meldplicht bij een calamiteit. 
•  Hebben van een Interne meldingssysteem. 
•  Hebben van een privacywetgeving.  
•  Hebben beschikking over een klachtenprocedure. 
• Hebben de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIR  
•  Moeten beschikken over een cliëntenraad. 
•  Vragen toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
•  Hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen   
 zijn taak uit te oefenen. 

De genoemde eisen zullen per eis toegelicht worden hoe MeX zorg draagt om aan deze 
verplichting te voldoen. 
De Kwaliteitseisen nader toegelicht: 

MeX heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen: 
 
1 In beginsel wordt gewerkt met in het BIG-register en/of Kwaliteitsregister Jeugd   
 geregistreerde professionals (hbo- of wo-functieniveau); 

 MeX bestaat uit 2 personen:  
 Xaviera van Maanen is Ambulant Gezinsbehandelaar en SKJ geregistreerd: nummer   
 110009714 . 
 Madelon Smits is Vaktherapeut, Senior Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en  
 geregistreerd bij haar beroepsvereniging FVB: nummer 100863. 

2 Bij het toedelen van taken aan professionals wordt rekening gehouden met hun   
 specifieke kennis en vaardigheden; 
 MeX biedt Praktische Gezinstherapie bij opvoedproblemen. 
 De integrale behandeling is een combinatie tussen enerzijds Beeldende Therapie met  
 Gezinnen (BTmG) genoemd en anderzijds Ambulante Gezinsbehandeling (AG). De   
 Beeldende Therapie met Gezinnen is gericht op het veranderen van de interactie-
 patronen binnen het gezin, zie www.mexhelpt.nl  
 
3 Deze therapie wordt gegeven en geleid door Madelon Smits.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze methodiek bij het RINO in Amsterdam. Deze   
 methodiek vereist specifieke vaardigheden om te kunnen werken met beeldende   
 therapie in combinatie met gezinssystemen. Zij is zelf als hoofddocent aan de oplei-  
 ding Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) bij MeX verbonden. MeX heeft het   
 CRKBO keurmerk ontvangen na het aanmelden van de BTmG opleiding.  
 De Ambulante Gezinsbehandelaar is gericht op het integreren van de veranderingen  
 uit de therapie in de thuissituatie. Deze AG wordt gegeven door Xaviera van Maanen.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze functie, Post HBO -IAG. Xaviera van Maanen werkt  
 als co-therapeut onder leiding van Madelon Smits binnen de BTmG en is assistent   
 docent binnen de BTmG opleiding.  opleiding.mexhelpt.nl  
 
Geregistreerde professionals moeten kunnen werken volgens de voor hen geldende 
professionele standaarden. 
 
Als bewijs dat men voldoet aan geldende professionele standaarden zijn Madelon Smits 
en Xaviera van Maanen geregistreerd in hun eigen register. Daarnaast voldoet MeX aan 
de professionele standaarden ten aanzien van de faciliteiten waaraan een beeldende 
therapie (ruimte) en ambulante gezinsbehandeling moet voldoen nl: 

•   een overzichtelijke ruimte; uit onderzoek (Van de Vem, 2005) is gebleken dat cliën  
 ten graag werken in een overzichtelijke, rustige en vrolijke ruimte. Dit wil zeggen niet  
 te veel prikkels in de ruimte, gesloten kasten, zachte kleuren op de muur en liefst   
 planten in het lokaal.  
•   Werken met water; om de hoek van de therapieruimte is een aanrecht met koud en   
 warm water. Het is handig om een harde gladde vloer te hebben, omdat dit het   
 schoonmaken en schoonhouden vergemakkelijkt. Dit is bij MeX aanwezig.  
•  Opbergruimte; er is beperkt opruim mogelijkheden. Dit is echter bij MeX minder   
 belangrijk, omdat de gezinnen hun beeldend werk altijd mee naar huis nemen. Er is   
 ruimte genoeg om materialen en gereedschap geordend op te bergen in de kasten.  
•  Meubilair; Tijdens de therapie moet de cliënt op verschillende manieren kunnen   
 werken, zowel zittend als staand of met een stoel met of zonder armleuningen. De   
 tafel dient een glad en schoon oppervlak te hebben waar je met een groot vel  aan   
 kunt werken. MeX beschikt over 4 tafels waar aan gewerkt kan worden. Zo zijn er   
 genoeg verschillende opstellingen mogelijk. Naast de tafels staat er ook een work-  
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 mate klaar voor het werken met hout. Men heeft genoeg ruimte om aan de tafel of   
 werkbank te werken zonder andere lastig te vallen. 
•  Sfeer; de sfeer van de ruimte moet passend zijn bij de doelgroep die gebruikt maakt  
 van de ruimte. De ruimte bevindt zich in een oude zuivelfabriek waar zich voorname- 
 lijk grafische vormgevers hebben gevestigd. Het is een creatieve omgeving. De   
 ruimte is licht en heeft kleine ramen wat het gevoel van privacy vergroot.  
•  Fysieke veiligheid; de beeldende therapieruimte moet praktisch en een veilige ruimte  
 zijn, zowel fysiek als emotioneel. Met fysieke veiligheid wordt bedoeld dat de   
 cliënt en de therapeut geen fysieke gevaar lopen. Gevaarlijk gereedschap liggen in   
 een afgesloten kast, de meubels zijn stevig en stabiel. Tijdens een opdracht in de   
 therapie of thuissituatie zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en voor   
 de veiligheid bij het hanteren van materiaal en gereedschap. Veiligheid is altijd een   
 onderwerp die, voordat ouders met hun kinderen aan het werk gaan 
 wordt besproken door de therapeut en of gezinsbehandelaar, zodat ouders weten   
 hoe zij de veiligheid kunnen waarborgen binnen de therapie of opdrachten thuis.  
•  Emotionele veiligheid; emotionele veiligheid is nodig, omdat cliënten zich op hun   
 gemak moeten voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Een ruimte voor beel  
 dende therapie dient daarom een prettige sfeer uit te stralen en te stimuleren tot   
 beeldend werken, zonder overbodige prikkels. De transfer naar thuis zorgt voor het   
 voortzetten van de geleerde vaardigheden. 
•  Risico’s;  vaktherapeuten en gezinsbehandelaars werken vaak in solo posities. Bij   
 MeX is dit niet het geval, omdat MeX bestaat uit een integrale behandeling; de   
 vaktherapeut en de gezinsbehandelaar werken intensief samen met dezelfde gezin-  
 nen. Tijdens de  therapie wordt er bijvoorbeeld altijd gewerkt met een co-therapeut   
 (gezinsbehandelaar). De therapeut en co-therapeut zijn beiden aanwezig wanneer   
 het gezin aan het werk gaat met een opdracht. De vaktherapeut en de co-therapeut  
 hebben zo voldoende gelegenheid om hun eigen handelen kritisch te kunnen over  
 denken. Zowel in relatie met elkaar, als met de cliënt en zijn gezin. Daarnaast maakt   
 MeX gebruik van geplande reflectiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een   
 combinatie van intervisie en werkbegeleiding. Bij reflectie bespreekt een groep   
 professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen en helpen zij elkaar   
 het functioneren te verbeteren. De focus van deze bijeenkomsten liggen bij de   
 reflectie op hun cliëntgebonden taken.  
•  Cliëntgebonden taken; taken die te maken hebben met het werken met kinderen,   
 jeugdigen en opvoeders; bijvoorbeeld het opbouwen van contacten, het opstellen   
 van een behandelplan en het uitvoeren van interventies. 
• Met reflectie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de vraaggerichtheid, ef-
 fectiviteit, doelgerichtheid en het handelen conform de beroepscode. Het is enerzijds  
 gericht op het ontwikkelen van de eigen persoon binnen de beroepsgerichte rol en   
 anderzijds het praktisch beroepsmatig handelen verbeteren onder begeleiding van   
 een ervaren gedragswetenschapper, Licheng Chao.  Binnen de reflectie wordt er   
 gewerkt met het PDCA model ingevuld door 1 van de werkers. Werkbegeleiding is 4x  
 per jaar op afspraak (1 x per kwartaal), zoals hierboven omschreven en waarnodig op  

•  handtekening cliënt/ouders/verwijzer/MeX 
•  De cliënt is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de cliënt dient zelf het specifieke   
 behandelplan te tekenen (vereist). MeX stuurt, mits cliënt daar geen bezwaar tegen   
 heeft, het specifiek behandelplan ter kennisgeving naar ouder(s); 
•    De cliënt is tussen 12 en 16 jaar: de cliënt dient zelf het specifieke behandelplan te   
 tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger   
 vereist.
• De cliënt is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegen-  
 woordiger is vereist. MeX vraagt aan de cliënt of hij/zij het specifieke behandelplan   
 wil ondertekenen. 
•  De cliënt wordt vertegenwoordigd door de mentor, de curator of een schriftelijk   
 aangewezen belangenbehartiger vanwege andere juridische redenen zoals meerder- 
 jarigheid en wilsonbekwaamheid. 
 
Aandachtspunten behandelplan: 
•  zelfredzaamheid bevordering, stimuleren en stabiliseren en waar nodig compenseren  
 en/of ondersteunen plus aantoonbaar investeren in afschalen van zorg. 
•  De afschaling staat per traject omschreven in het plan. MeX werkt regelmatig samen  
 met vrijwilligersorganisatie Home Start.  
 
MeX moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
MeX bestaat uit 2 professionals, zij hebben alle twee een VOG. 
MeX heeft een VOG rechtspersoon.
 
MeX dient een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 
Beiden professionals zijn gecertificeerd voor de meldcode huiselijke geweld en kinder-
mishandeling. Zie stappenplan (meldcode 2019) pagina 5. 

 gistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor  
 hen geldende professionele standaarden. 
 
MeX is een kleine zorgaanbieder die bestaat uit 2 professionals. Zij dragen zelf de 
verantwoordelijkheid om te werken volgens de geldende professionele standaarden.  
 
MeX houdt op de site de wachttijd bij zie www.mexhelpt.nl  

MeX moet werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
MeX zal in de intake vragen of het gezin beschikt over een familiegroepsplan (FGP). 
Mocht dit zo zijn dan zal dat plan als basis dienen voor het behandelplan van MeX. 
Mocht het gezin geen FGP hebben dan is MeX verplicht het gezin te wijzen op de 
mogelijkheid om dit plan te maken. Dit kan op verschillende manieren: zelfstandig, met 
ondersteuning van onafhankelijke derden of door ondersteuning van een professional. 
Wanneer het gezin geen FGP heeft zal MeX met het betreffende wijkteam/sociaal team 
afstemmen en dit verder niet benoemen in het behandelplan. 
 
Mex werkt met een behandelplan (hulpverleningsplan) via een behandel format. Het 
behandelplan wordt binnen 6 weken na de intake datum geschreven en uiterlijk  8 
weken voor het einde van de behandeling. Als er een vervolgtraject nodig is dan biedt 
MeX in overleg met het gezin en verwijzer overbruggingszorg aan.  
 
Het behandelplan voldoet aan de norm van de vaktherapeutisch beroepen, VNG en de 
NJI. In het behandel format staan de volgende punten: 

•  cliënt gegevens: naam, adres,  etc 
•  omschrijving behandeling: doel is bijvoorbeeld om bij het ontbreken van de eigen   
 regie deze te herstellen en MeX sluit aan bij de eigen mogelijkheden en behoeften   
 waar de focus ligt op het vinden van eigen kracht van zowel ouders als kinderen, het  
 leren omgaan met klachten. De behandeling van uit MeX werkt normaliserend door   
 de oplossingsgerichte manier van werken. Als een cliënt 16 jaar of ouder is zal MeX   
 samen met de verwijzer/regisseur (vanuit het lokale team) als er nog geen toekomst  
 plan opgesteld is,een toekomstplan opstellen. En netwerkondersteuning maakt   
 onderdeel uit van dit plan.          
•  familiegroepsplan/zie hierboven   
•  hulpvraag cliënt/ouders/verwijzer 
•  hoofddoelen/werkpunten 
•  beschermende en risicofactoren  
•  start- en einddatum  
•  frequentie therapie/ag  
•  afspraken  
•  start behandeling  
•  volgende evaluatie (bij einde behandeling volgt het kopje advies) 

•  MeX krijgt, zoals hierboven omschreven, werkbegeleiding van een ervaren gedrags-  
 wetenschapper en zo nodig  kunnen zij een consultatie aanvragen, waarbij 
 MeX de eindverantwoordelijkheid houdt.  
•  Materialen; om te kunnen werken met de gekozen beeldende methode 
 (BTmG ) heeft men een assortiment aan materialen en gereedschappen nodig. De   
 materialen dienen tenslotte als middel om de gestelde doelen te behalen. MeX heeft  
 een breed scala aan materialen en gereedschappen zodat er voor ieder cliënt onge-  
 acht leeftijd of voorkeur genoeg keuzes zijn om te kunnen werken aan zijn of haar   
 gestelde doelen.  
•  Tijd; tijd is een van de kaders van de behandeling. Vaste tijdstippen voor de therapie,  
 vaste duur van een sessie, dragen bij aan regelmaat en het vertrouwen in een behan- 
 deling. De sessies worden vooraf gepland. In de tussenliggende tijd heeft het gezin   
 de tijd om te oefenen met of zonder de ondersteuning van de gezinsbehandelaar in   
 de thuissituatie.  
•  Dossiervorming; MeX dient zich te houden aan een aantal wettelijke regels en aan de  
 richtlijnen van de FVB ( Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen). De wet op de   
 geneeskundige overeenkomst (WGBO) regelt zaken als dossiervorming en inzage  
 recht, maar ook een goed hulpverlenerschap, geeft gedragsregels voor de hulpverle- 
 ner en de cliënt. Het beschrijft de verplichting een dossier aan te  leggen en dit tot 15  
 jaar na de beëindiging van de behandeling te bewaren. Het College Bescherming   
 Persoonsgegevens (CBP), geeft richtlijnen voor bijvoorbeeld het bewaren van dos-  
 siers in goed afgesloten kasten. MeX heeft een dossierkast met slot, waarin de dos-  
 siers worden bewaard. 
 
MeX moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel 
dat verantwoorde hulp kan worden geboden ( norm van de verantwoorde 
werktoedeling) 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen.  

1 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat de taken   
 worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde   
 professional. Zij delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en    
 vaardigheden van de geregistreerde professional.  
 
MeX werkt met geregistreerde professionals.  
 
2 De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde   
 professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan    
 maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïn  
 vloed  of noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak. (tenzij bepaling) 
 Niet van toepassing op MeX. 
 
3 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat gere-

 consult. De werkers reflecteren elke vrijdagmiddag van 16:00 - 17:00 middels het   
 PDCA model.

Plan 
1. Probleemdefinitie
 Wat wil je bereiken?
 Omschrijf het probleem ? 
 Sinds wanneer is het een probleem?
 Wat is het effect /gevolgen van het probleem?
 Wanneer gaat het niet goed?
 Wat gaat er wel goed en wanneer?

2.  Actuele situatie
 Wat zie/hoor/voel je tijdens het optreden van het probleem?

3. Oorzaak en gevolg analyse
 Wat zijn mogelijke oorzaken/hypothesen en beschrijf deze.
 Beschrijf je mogelijke oplossingen om de oorzaak weg te nemen.
 Kies een oplossing/aanpak.

Do
4. Oplossingen
 Voer de gekozen oplossing/aanpak uit.

Check
5. Resultaten
 Wat zijn de resultaten van je aanpak?
 Heb je bereikt wat je beschreven hebt in je plan.

Act
6.  Standaardisatie
 Generaliseer de oplossing in de behandeling.
7. Evaluatie 
 Evalueer en stel bij waar nodig. 

MeX heeft een meldplicht bij een calamiteit. 
Calamiteitenprotocol

MeX meldt iedere calamiteit.
MeX doet melding van: 
a) Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. 
Dat zijn gebeurtenissen zoals: 
• Een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide. 
• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt als gevolg van 
het handelen van een hulpverlener of cliënt. 
• Ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener 
en cliënt. 
b) Geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
c) Maar ook andere gebeurtenissen met: 
• (Potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening en/of; 
• (Potentiële) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke 
onrust waarbij reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen. 

MeX volgt de volgende stappen binnen dit protocol:
Stap 1: MeX meldt binnen 2 werkdagen bij de desbetreffende gemeente en toezicht-
houdende ambtenaar de calamiteit:
Bij de melding dient MeX de gegevens te verstrekken die voor het onderzoek van de 
melding nodig zijn middels het format calamiteiten van de desbetreffend gemeente. 
Indien nodig maken opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken over het informeren 
van direct betrokkenen, andere overheidsdiensten of andere professionals, bindende 
afspraken over informatie richting pers en media en het verstrekken van informatie aan 
politiek verantwoordelijken. MeX vraagt bij de betreffende ambtenaar na hoe zij de 
informatie, zoals hierboven omschreven, aangeleverd willen hebben. 

Stap 2: MeX meldt tegelijk binnen 2 werkdagen de calamiteit ook bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd waar MeX is geregistreerd via www.igj.nl 

Stap 3 MeX zet zelf ook een onderzoek in i.v.m. de calamiteit.
MeX is zelf verantwoordelijk voor het voeren van onderzoek naar de calamiteit na het 
aanmelden bij de desbetreffende gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, binnen 6 weken.
MeX zal de betrokken gedragswetenschapper bij MeX betrekken om de calamiteit te 
bespreken, te onderzoeken wat er nodig is om de calamiteit in de toekomst te voor-
komen, hierbij de eventuele verbeterpunten op te pakken en bespreekt MeX hoe verder 
te handelen.
Het rapporteren van de calamiteit geschiedt volgens het volgende overzicht:
Calamiteit meldingsformulier MeX
Naam behandelaar MeX die melding doet:

Gegevens cliënt:
Wanneer (datum en tijd) heeft de calamiteit plaatsgevonden :
Waar (plaats naam en ruimte) heeft het plaatsgevonden:
Feitelijke omschrijving van de calamiteit:
Feitelijke beschrijving van de beschreven interventies:
Gevolgen voor cliënt/gezinssysteem:
Gevolgen voor behandelaar(en):

MeX heeft  een Interne meldingssysteem 
MeX meldt incidenten of bijna incidenten via het interne meldingsformulier met als doel 
te reflecteren op de melding, hiervan te leren en zonodig actie te ondernemen. 
MeX neemt contact op met de  gedragswetenschapper om het incident of bijna 
incident middels het meldingsformulier te bespreken.  
 
MeX heeft een privacywetgeving  
Binnen de privacywetgeving gaat het voornamelijk over persoonsgegevens en hoe MeX 
hier mee omgaat. Hoe je met persoonsgegevens omgaat moet in een register gezet 
worden. Dus wat MeX opslaat, waar, waarom en hoe lang. Iedereen waarvan MeX 
gegevens opslaat heeft inzagerecht. Dit houdt in dat MeX alle verzamelde gegevens 
moet kunnen vrijgeven, vernietigen of overdragen.  
De cliënt of ouder(s) (gezaghebbende) afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, mag 
ten alle tijden zijn of haar dossier opvragen middels een brief, met handtekening om 
fraude te voorkomen, gericht aan MeX. Binnen 20 werkdagen ontvangt de aanvrager 
zijn of haar dossier per post. 
Het vernietigen van het papieren dossier ( wat zich in een afgesloten kast bevindt) zal 
aan het einde van de behandeling plaatsvinden. Digitaal zal het aanmeldformulier, 
rapportage en de behandelplan(nen) 15 jaar worden bewaard. 
Persoonsgegevens worden door de persoon of zijn of haar ouder(s) zelf overgedragen 
aan derden.  
Een client/ouders(s) kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over 
de manier waarop MeX met hun gegevens omgaat.  
MeX behoort binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
via een formulier op de website. Daarnaast moeten alle betrokkenen geïnformeerd 
worden en de melding in eigen data register worden gezet. 
Behandelplannen worden verstuurd via de post of persoonlijk overhandigd. Binnen het 
mail verkeer gebruikt MeX de initialen van de cliënt. Inhoudelijke informatie wordt 
alleen gedeeld via telefonisch, face to face contact of per post naar de cliënt verstuurd. 

MeX heeft de beschikking over een klachtenprocedure. 
Wanneer een cliënt of zijn ouders een klacht heeft over MeX en/of de professional dan 
wordt getracht deze klacht eerst gezamenlijk op te lossen middels een gesprek. 
Wanneer dit niet lukt wordt het AKJ ( Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) ingescha-
keld. Zij bieden een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zie folder of www.akj.nl  

Wanneer in het gesprek met de vertrouwenspersoon de klacht niet naar tevredenheid is 
opgelost heeft men het recht om deze klacht aan een erkende instantie voor te leggen. 
Klacht instellingsgericht (MeX) kan bij de NIBIG voorgelegd worden of het SKJ.  
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de vakthe-  
 rapie beoefend dan kan men terecht bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belan-  
 genbehartiging Integrale Gezondheidszorg)  en zijn klacht neerleggen. De klachten-  
 commissie behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met de therapeut  
 en de cliënt een oplossing te vinden. Als ook deze stap niet leidt tot een bevredigen  
 de oplossing, kan de cliënt via een NIBIG een geschillenprocedure starten. 
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de gezins  
 behandeling geeft dan kan men, wanneer de  hierboven genoemde stappen niet   
 voldoen de waren, zich melden bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  
- Bij de start van de behandeling geeft MeX aan dat zij een klachtenprocedure op de   
 website vermeld staat en het gezin/cliënt ook het AKJ kan benaderen zonodig.  
 
MeX heeft de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIRA ( VIR in Arnhem)
De verwijsindex Risicojongeren is een landelijk hulpmiddel om de onderlinge afstemming 
tussen professionals te versterken. Het registreren van persoonsgegevens van jongeren tot 
23 jaar waarover men zich zorgen maakt. Zie internet: Verwijsindex Arnhem  
 
MeX moet beschikken over een cliëntenraad. 
MeX is per 1 januari 2017 gestart en is nog te klein in omvang en is dus niet in staat om een 
cliëntenraad te bezetten.  
 
MeX vraagt voor toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
Voordat er jeugdhulp geboden wordt door MeX is er altijd een intake gesprek met cliënt en 
eventueel met verwijzer. Gezamenlijk wordt er gesproken of MeX de hulp kan bieden die 
past bij de hulpvraag van de cliënt. Pas wanneer er overeenstemming is over het verlenen 
van de hulp door MeX dan kan de behandeling starten. Het behandelplan wordt in overleg 
met ouders door ouders of door MeX gedeeld met de verwijzer. Als ouders aangeven dat 
MeX het behandelplan niet mag delen met verwijzer dan gaat MeX hierover met ouders in 
gesprek. MeX mag zonder het akkoord van ouders het behandelplan niet delen. Het niet 
delen zonder akkoord geldt ook voor jongeren binnen het gezin van 16 jaar en ouder. MeX 
adviseert dan dat ouders in gesprek gaan met hun zoon/dochter. 

MeX heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 
taak uit te oefenen.  
De vertrouwenspersoon komt van het AKJ ( het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het 
AKJ is onafhankelijk. Dit is vastgelegd in de jeugdwet. Zie www.akj.nl.  

MeX heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven 
MeX is verzekerd bij de Balens voor beroepen en bedrijven. Lidmaatschapsnummer: 222650



In de jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders opgenomen. Een aantal 
bepalingen betreft rechtstreeks aanbieders van de jeugdhulp. In de jeugdwet is vastge-
legd dat jeugdhulpaanbieders aan de volgende kwaliteitseisen moeten voldoen: 
•  Hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
•  Moeten zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel dat  
 verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling). 
• Moeten werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
•  Dienen een kwaliteitssysteem te hebben. 
•  Moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
•  Dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan  
 deling. 
•  Hebben een meldplicht bij een calamiteit. 
•  Hebben van een Interne meldingssysteem. 
•  Hebben van een privacywetgeving.  
•  Hebben beschikking over een klachtenprocedure. 
• Hebben de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIR  
•  Moeten beschikken over een cliëntenraad. 
•  Vragen toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
•  Hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen   
 zijn taak uit te oefenen. 

De genoemde eisen zullen per eis toegelicht worden hoe MeX zorg draagt om aan deze 
verplichting te voldoen. 
De Kwaliteitseisen nader toegelicht: 

MeX heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen: 
 
1 In beginsel wordt gewerkt met in het BIG-register en/of Kwaliteitsregister Jeugd   
 geregistreerde professionals (hbo- of wo-functieniveau); 

 MeX bestaat uit 2 personen:  
 Xaviera van Maanen is Ambulant Gezinsbehandelaar en SKJ geregistreerd: nummer   
 110009714 . 
 Madelon Smits is Vaktherapeut, Senior Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en  
 geregistreerd bij haar beroepsvereniging FVB: nummer 100863. 

2 Bij het toedelen van taken aan professionals wordt rekening gehouden met hun   
 specifieke kennis en vaardigheden; 
 MeX biedt Praktische Gezinstherapie bij opvoedproblemen. 
 De integrale behandeling is een combinatie tussen enerzijds Beeldende Therapie met  
 Gezinnen (BTmG) genoemd en anderzijds Ambulante Gezinsbehandeling (AG). De   
 Beeldende Therapie met Gezinnen is gericht op het veranderen van de interactie-
 patronen binnen het gezin, zie www.mexhelpt.nl  
 
3 Deze therapie wordt gegeven en geleid door Madelon Smits.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze methodiek bij het RINO in Amsterdam. Deze   
 methodiek vereist specifieke vaardigheden om te kunnen werken met beeldende   
 therapie in combinatie met gezinssystemen. Zij is zelf als hoofddocent aan de oplei-  
 ding Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) bij MeX verbonden. MeX heeft het   
 CRKBO keurmerk ontvangen na het aanmelden van de BTmG opleiding.  
 De Ambulante Gezinsbehandelaar is gericht op het integreren van de veranderingen  
 uit de therapie in de thuissituatie. Deze AG wordt gegeven door Xaviera van Maanen.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze functie, Post HBO -IAG. Xaviera van Maanen werkt  
 als co-therapeut onder leiding van Madelon Smits binnen de BTmG en is assistent   
 docent binnen de BTmG opleiding.  opleiding.mexhelpt.nl  
 
Geregistreerde professionals moeten kunnen werken volgens de voor hen geldende 
professionele standaarden. 
 
Als bewijs dat men voldoet aan geldende professionele standaarden zijn Madelon Smits 
en Xaviera van Maanen geregistreerd in hun eigen register. Daarnaast voldoet MeX aan 
de professionele standaarden ten aanzien van de faciliteiten waaraan een beeldende 
therapie (ruimte) en ambulante gezinsbehandeling moet voldoen nl: 

•   een overzichtelijke ruimte; uit onderzoek (Van de Vem, 2005) is gebleken dat cliën  
 ten graag werken in een overzichtelijke, rustige en vrolijke ruimte. Dit wil zeggen niet  
 te veel prikkels in de ruimte, gesloten kasten, zachte kleuren op de muur en liefst   
 planten in het lokaal.  
•   Werken met water; om de hoek van de therapieruimte is een aanrecht met koud en   
 warm water. Het is handig om een harde gladde vloer te hebben, omdat dit het   
 schoonmaken en schoonhouden vergemakkelijkt. Dit is bij MeX aanwezig.  
•  Opbergruimte; er is beperkt opruim mogelijkheden. Dit is echter bij MeX minder   
 belangrijk, omdat de gezinnen hun beeldend werk altijd mee naar huis nemen. Er is   
 ruimte genoeg om materialen en gereedschap geordend op te bergen in de kasten.  
•  Meubilair; Tijdens de therapie moet de cliënt op verschillende manieren kunnen   
 werken, zowel zittend als staand of met een stoel met of zonder armleuningen. De   
 tafel dient een glad en schoon oppervlak te hebben waar je met een groot vel  aan   
 kunt werken. MeX beschikt over 4 tafels waar aan gewerkt kan worden. Zo zijn er   
 genoeg verschillende opstellingen mogelijk. Naast de tafels staat er ook een work-  

 mate klaar voor het werken met hout. Men heeft genoeg ruimte om aan de tafel of   
 werkbank te werken zonder andere lastig te vallen. 
•  Sfeer; de sfeer van de ruimte moet passend zijn bij de doelgroep die gebruikt maakt  
 van de ruimte. De ruimte bevindt zich in een oude zuivelfabriek waar zich voorname- 
 lijk grafische vormgevers hebben gevestigd. Het is een creatieve omgeving. De   
 ruimte is licht en heeft kleine ramen wat het gevoel van privacy vergroot.  
•  Fysieke veiligheid; de beeldende therapieruimte moet praktisch en een veilige ruimte  
 zijn, zowel fysiek als emotioneel. Met fysieke veiligheid wordt bedoeld dat de   
 cliënt en de therapeut geen fysieke gevaar lopen. Gevaarlijk gereedschap liggen in   
 een afgesloten kast, de meubels zijn stevig en stabiel. Tijdens een opdracht in de   
 therapie of thuissituatie zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en voor   
 de veiligheid bij het hanteren van materiaal en gereedschap. Veiligheid is altijd een   
 onderwerp die, voordat ouders met hun kinderen aan het werk gaan 
 wordt besproken door de therapeut en of gezinsbehandelaar, zodat ouders weten   
 hoe zij de veiligheid kunnen waarborgen binnen de therapie of opdrachten thuis.  
•  Emotionele veiligheid; emotionele veiligheid is nodig, omdat cliënten zich op hun   
 gemak moeten voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Een ruimte voor beel  
 dende therapie dient daarom een prettige sfeer uit te stralen en te stimuleren tot   
 beeldend werken, zonder overbodige prikkels. De transfer naar thuis zorgt voor het   
 voortzetten van de geleerde vaardigheden. 
•  Risico’s;  vaktherapeuten en gezinsbehandelaars werken vaak in solo posities. Bij   
 MeX is dit niet het geval, omdat MeX bestaat uit een integrale behandeling; de   
 vaktherapeut en de gezinsbehandelaar werken intensief samen met dezelfde gezin-  
 nen. Tijdens de  therapie wordt er bijvoorbeeld altijd gewerkt met een co-therapeut   
 (gezinsbehandelaar). De therapeut en co-therapeut zijn beiden aanwezig wanneer   
 het gezin aan het werk gaat met een opdracht. De vaktherapeut en de co-therapeut  
 hebben zo voldoende gelegenheid om hun eigen handelen kritisch te kunnen over  
 denken. Zowel in relatie met elkaar, als met de cliënt en zijn gezin. Daarnaast maakt   
 MeX gebruik van geplande reflectiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een   
 combinatie van intervisie en werkbegeleiding. Bij reflectie bespreekt een groep   
 professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen en helpen zij elkaar   
 het functioneren te verbeteren. De focus van deze bijeenkomsten liggen bij de   
 reflectie op hun cliëntgebonden taken.  
•  Cliëntgebonden taken; taken die te maken hebben met het werken met kinderen,   
 jeugdigen en opvoeders; bijvoorbeeld het opbouwen van contacten, het opstellen   
 van een behandelplan en het uitvoeren van interventies. 
• Met reflectie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de vraaggerichtheid, ef-
 fectiviteit, doelgerichtheid en het handelen conform de beroepscode. Het is enerzijds  
 gericht op het ontwikkelen van de eigen persoon binnen de beroepsgerichte rol en   
 anderzijds het praktisch beroepsmatig handelen verbeteren onder begeleiding van   
 een ervaren gedragswetenschapper, Licheng Chao.  Binnen de reflectie wordt er   
 gewerkt met het PDCA model ingevuld door 1 van de werkers. Werkbegeleiding is 4x  
 per jaar op afspraak (1 x per kwartaal), zoals hierboven omschreven en waarnodig op  

•  handtekening cliënt/ouders/verwijzer/MeX 
•  De cliënt is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de cliënt dient zelf het specifieke   
 behandelplan te tekenen (vereist). MeX stuurt, mits cliënt daar geen bezwaar tegen   
 heeft, het specifiek behandelplan ter kennisgeving naar ouder(s); 
•    De cliënt is tussen 12 en 16 jaar: de cliënt dient zelf het specifieke behandelplan te   
 tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger   
 vereist.
• De cliënt is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegen-  
 woordiger is vereist. MeX vraagt aan de cliënt of hij/zij het specifieke behandelplan   
 wil ondertekenen. 
•  De cliënt wordt vertegenwoordigd door de mentor, de curator of een schriftelijk   
 aangewezen belangenbehartiger vanwege andere juridische redenen zoals meerder- 
 jarigheid en wilsonbekwaamheid. 
 
Aandachtspunten behandelplan: 
•  zelfredzaamheid bevordering, stimuleren en stabiliseren en waar nodig compenseren  
 en/of ondersteunen plus aantoonbaar investeren in afschalen van zorg. 
•  De afschaling staat per traject omschreven in het plan. MeX werkt regelmatig samen  
 met vrijwilligersorganisatie Home Start.  
 
MeX moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
MeX bestaat uit 2 professionals, zij hebben alle twee een VOG. 
MeX heeft een VOG rechtspersoon.
 
MeX dient een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 
Beiden professionals zijn gecertificeerd voor de meldcode huiselijke geweld en kinder-
mishandeling. Zie stappenplan (meldcode 2019) pagina 5. 

 gistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor  
 hen geldende professionele standaarden. 
 
MeX is een kleine zorgaanbieder die bestaat uit 2 professionals. Zij dragen zelf de 
verantwoordelijkheid om te werken volgens de geldende professionele standaarden.  
 
MeX houdt op de site de wachttijd bij zie www.mexhelpt.nl  

MeX moet werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
MeX zal in de intake vragen of het gezin beschikt over een familiegroepsplan (FGP). 
Mocht dit zo zijn dan zal dat plan als basis dienen voor het behandelplan van MeX. 
Mocht het gezin geen FGP hebben dan is MeX verplicht het gezin te wijzen op de 
mogelijkheid om dit plan te maken. Dit kan op verschillende manieren: zelfstandig, met 
ondersteuning van onafhankelijke derden of door ondersteuning van een professional. 
Wanneer het gezin geen FGP heeft zal MeX met het betreffende wijkteam/sociaal team 
afstemmen en dit verder niet benoemen in het behandelplan. 
 
Mex werkt met een behandelplan (hulpverleningsplan) via een behandel format. Het 
behandelplan wordt binnen 6 weken na de intake datum geschreven en uiterlijk  8 
weken voor het einde van de behandeling. Als er een vervolgtraject nodig is dan biedt 
MeX in overleg met het gezin en verwijzer overbruggingszorg aan.  
 
Het behandelplan voldoet aan de norm van de vaktherapeutisch beroepen, VNG en de 
NJI. In het behandel format staan de volgende punten: 

•  cliënt gegevens: naam, adres,  etc 
•  omschrijving behandeling: doel is bijvoorbeeld om bij het ontbreken van de eigen   
 regie deze te herstellen en MeX sluit aan bij de eigen mogelijkheden en behoeften   
 waar de focus ligt op het vinden van eigen kracht van zowel ouders als kinderen, het  
 leren omgaan met klachten. De behandeling van uit MeX werkt normaliserend door   
 de oplossingsgerichte manier van werken. Als een cliënt 16 jaar of ouder is zal MeX   
 samen met de verwijzer/regisseur (vanuit het lokale team) als er nog geen toekomst  
 plan opgesteld is,een toekomstplan opstellen. En netwerkondersteuning maakt   
 onderdeel uit van dit plan.          
•  familiegroepsplan/zie hierboven   
•  hulpvraag cliënt/ouders/verwijzer 
•  hoofddoelen/werkpunten 
•  beschermende en risicofactoren  
•  start- en einddatum  
•  frequentie therapie/ag  
•  afspraken  
•  start behandeling  
•  volgende evaluatie (bij einde behandeling volgt het kopje advies) 

•  MeX krijgt, zoals hierboven omschreven, werkbegeleiding van een ervaren gedrags-  
 wetenschapper en zo nodig  kunnen zij een consultatie aanvragen, waarbij 
 MeX de eindverantwoordelijkheid houdt.  
•  Materialen; om te kunnen werken met de gekozen beeldende methode 
 (BTmG ) heeft men een assortiment aan materialen en gereedschappen nodig. De   
 materialen dienen tenslotte als middel om de gestelde doelen te behalen. MeX heeft  
 een breed scala aan materialen en gereedschappen zodat er voor ieder cliënt onge-  
 acht leeftijd of voorkeur genoeg keuzes zijn om te kunnen werken aan zijn of haar   
 gestelde doelen.  
•  Tijd; tijd is een van de kaders van de behandeling. Vaste tijdstippen voor de therapie,  
 vaste duur van een sessie, dragen bij aan regelmaat en het vertrouwen in een behan- 
 deling. De sessies worden vooraf gepland. In de tussenliggende tijd heeft het gezin   
 de tijd om te oefenen met of zonder de ondersteuning van de gezinsbehandelaar in   
 de thuissituatie.  
•  Dossiervorming; MeX dient zich te houden aan een aantal wettelijke regels en aan de  
 richtlijnen van de FVB ( Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen). De wet op de   
 geneeskundige overeenkomst (WGBO) regelt zaken als dossiervorming en inzage  
 recht, maar ook een goed hulpverlenerschap, geeft gedragsregels voor de hulpverle- 
 ner en de cliënt. Het beschrijft de verplichting een dossier aan te  leggen en dit tot 15  
 jaar na de beëindiging van de behandeling te bewaren. Het College Bescherming   
 Persoonsgegevens (CBP), geeft richtlijnen voor bijvoorbeeld het bewaren van dos-  
 siers in goed afgesloten kasten. MeX heeft een dossierkast met slot, waarin de dos-  
 siers worden bewaard. 
 
MeX moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel 
dat verantwoorde hulp kan worden geboden ( norm van de verantwoorde 
werktoedeling) 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen.  

1 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat de taken   
 worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde   
 professional. Zij delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en    
 vaardigheden van de geregistreerde professional.  
 
MeX werkt met geregistreerde professionals.  
 
2 De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde   
 professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan    
 maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïn  
 vloed  of noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak. (tenzij bepaling) 
 Niet van toepassing op MeX. 
 
3 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat gere-

versie 1.2 - 2020 pagina 4/11

L.J.Costerstraat 5

6827 AR Arnhem
MeX

 consult. De werkers reflecteren elke vrijdagmiddag van 16:00 - 17:00 middels het   
 PDCA model.

Plan 
1. Probleemdefinitie
 Wat wil je bereiken?
 Omschrijf het probleem ? 
 Sinds wanneer is het een probleem?
 Wat is het effect /gevolgen van het probleem?
 Wanneer gaat het niet goed?
 Wat gaat er wel goed en wanneer?

2.  Actuele situatie
 Wat zie/hoor/voel je tijdens het optreden van het probleem?

3. Oorzaak en gevolg analyse
 Wat zijn mogelijke oorzaken/hypothesen en beschrijf deze.
 Beschrijf je mogelijke oplossingen om de oorzaak weg te nemen.
 Kies een oplossing/aanpak.

Do
4. Oplossingen
 Voer de gekozen oplossing/aanpak uit.

Check
5. Resultaten
 Wat zijn de resultaten van je aanpak?
 Heb je bereikt wat je beschreven hebt in je plan.

Act
6.  Standaardisatie
 Generaliseer de oplossing in de behandeling.
7. Evaluatie 
 Evalueer en stel bij waar nodig. 

MeX heeft een meldplicht bij een calamiteit. 
Calamiteitenprotocol

MeX meldt iedere calamiteit.
MeX doet melding van: 
a) Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. 
Dat zijn gebeurtenissen zoals: 
• Een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide. 
• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt als gevolg van 
het handelen van een hulpverlener of cliënt. 
• Ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener 
en cliënt. 
b) Geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
c) Maar ook andere gebeurtenissen met: 
• (Potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening en/of; 
• (Potentiële) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke 
onrust waarbij reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen. 

MeX volgt de volgende stappen binnen dit protocol:
Stap 1: MeX meldt binnen 2 werkdagen bij de desbetreffende gemeente en toezicht-
houdende ambtenaar de calamiteit:
Bij de melding dient MeX de gegevens te verstrekken die voor het onderzoek van de 
melding nodig zijn middels het format calamiteiten van de desbetreffend gemeente. 
Indien nodig maken opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken over het informeren 
van direct betrokkenen, andere overheidsdiensten of andere professionals, bindende 
afspraken over informatie richting pers en media en het verstrekken van informatie aan 
politiek verantwoordelijken. MeX vraagt bij de betreffende ambtenaar na hoe zij de 
informatie, zoals hierboven omschreven, aangeleverd willen hebben. 

Stap 2: MeX meldt tegelijk binnen 2 werkdagen de calamiteit ook bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd waar MeX is geregistreerd via www.igj.nl 

Stap 3 MeX zet zelf ook een onderzoek in i.v.m. de calamiteit.
MeX is zelf verantwoordelijk voor het voeren van onderzoek naar de calamiteit na het 
aanmelden bij de desbetreffende gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, binnen 6 weken.
MeX zal de betrokken gedragswetenschapper bij MeX betrekken om de calamiteit te 
bespreken, te onderzoeken wat er nodig is om de calamiteit in de toekomst te voor-
komen, hierbij de eventuele verbeterpunten op te pakken en bespreekt MeX hoe verder 
te handelen.
Het rapporteren van de calamiteit geschiedt volgens het volgende overzicht:
Calamiteit meldingsformulier MeX
Naam behandelaar MeX die melding doet:

Gegevens cliënt:
Wanneer (datum en tijd) heeft de calamiteit plaatsgevonden :
Waar (plaats naam en ruimte) heeft het plaatsgevonden:
Feitelijke omschrijving van de calamiteit:
Feitelijke beschrijving van de beschreven interventies:
Gevolgen voor cliënt/gezinssysteem:
Gevolgen voor behandelaar(en):

MeX heeft  een Interne meldingssysteem 
MeX meldt incidenten of bijna incidenten via het interne meldingsformulier met als doel 
te reflecteren op de melding, hiervan te leren en zonodig actie te ondernemen. 
MeX neemt contact op met de  gedragswetenschapper om het incident of bijna 
incident middels het meldingsformulier te bespreken.  
 
MeX heeft een privacywetgeving  
Binnen de privacywetgeving gaat het voornamelijk over persoonsgegevens en hoe MeX 
hier mee omgaat. Hoe je met persoonsgegevens omgaat moet in een register gezet 
worden. Dus wat MeX opslaat, waar, waarom en hoe lang. Iedereen waarvan MeX 
gegevens opslaat heeft inzagerecht. Dit houdt in dat MeX alle verzamelde gegevens 
moet kunnen vrijgeven, vernietigen of overdragen.  
De cliënt of ouder(s) (gezaghebbende) afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, mag 
ten alle tijden zijn of haar dossier opvragen middels een brief, met handtekening om 
fraude te voorkomen, gericht aan MeX. Binnen 20 werkdagen ontvangt de aanvrager 
zijn of haar dossier per post. 
Het vernietigen van het papieren dossier ( wat zich in een afgesloten kast bevindt) zal 
aan het einde van de behandeling plaatsvinden. Digitaal zal het aanmeldformulier, 
rapportage en de behandelplan(nen) 15 jaar worden bewaard. 
Persoonsgegevens worden door de persoon of zijn of haar ouder(s) zelf overgedragen 
aan derden.  
Een client/ouders(s) kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over 
de manier waarop MeX met hun gegevens omgaat.  
MeX behoort binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
via een formulier op de website. Daarnaast moeten alle betrokkenen geïnformeerd 
worden en de melding in eigen data register worden gezet. 
Behandelplannen worden verstuurd via de post of persoonlijk overhandigd. Binnen het 
mail verkeer gebruikt MeX de initialen van de cliënt. Inhoudelijke informatie wordt 
alleen gedeeld via telefonisch, face to face contact of per post naar de cliënt verstuurd. 

MeX heeft de beschikking over een klachtenprocedure. 
Wanneer een cliënt of zijn ouders een klacht heeft over MeX en/of de professional dan 
wordt getracht deze klacht eerst gezamenlijk op te lossen middels een gesprek. 
Wanneer dit niet lukt wordt het AKJ ( Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) ingescha-
keld. Zij bieden een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zie folder of www.akj.nl  

Wanneer in het gesprek met de vertrouwenspersoon de klacht niet naar tevredenheid is 
opgelost heeft men het recht om deze klacht aan een erkende instantie voor te leggen. 
Klacht instellingsgericht (MeX) kan bij de NIBIG voorgelegd worden of het SKJ.  
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de vakthe-  
 rapie beoefend dan kan men terecht bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belan-  
 genbehartiging Integrale Gezondheidszorg)  en zijn klacht neerleggen. De klachten-  
 commissie behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met de therapeut  
 en de cliënt een oplossing te vinden. Als ook deze stap niet leidt tot een bevredigen  
 de oplossing, kan de cliënt via een NIBIG een geschillenprocedure starten. 
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de gezins  
 behandeling geeft dan kan men, wanneer de  hierboven genoemde stappen niet   
 voldoen de waren, zich melden bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  
- Bij de start van de behandeling geeft MeX aan dat zij een klachtenprocedure op de   
 website vermeld staat en het gezin/cliënt ook het AKJ kan benaderen zonodig.  
 
MeX heeft de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIRA ( VIR in Arnhem)
De verwijsindex Risicojongeren is een landelijk hulpmiddel om de onderlinge afstemming 
tussen professionals te versterken. Het registreren van persoonsgegevens van jongeren tot 
23 jaar waarover men zich zorgen maakt. Zie internet: Verwijsindex Arnhem  
 
MeX moet beschikken over een cliëntenraad. 
MeX is per 1 januari 2017 gestart en is nog te klein in omvang en is dus niet in staat om een 
cliëntenraad te bezetten.  
 
MeX vraagt voor toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
Voordat er jeugdhulp geboden wordt door MeX is er altijd een intake gesprek met cliënt en 
eventueel met verwijzer. Gezamenlijk wordt er gesproken of MeX de hulp kan bieden die 
past bij de hulpvraag van de cliënt. Pas wanneer er overeenstemming is over het verlenen 
van de hulp door MeX dan kan de behandeling starten. Het behandelplan wordt in overleg 
met ouders door ouders of door MeX gedeeld met de verwijzer. Als ouders aangeven dat 
MeX het behandelplan niet mag delen met verwijzer dan gaat MeX hierover met ouders in 
gesprek. MeX mag zonder het akkoord van ouders het behandelplan niet delen. Het niet 
delen zonder akkoord geldt ook voor jongeren binnen het gezin van 16 jaar en ouder. MeX 
adviseert dan dat ouders in gesprek gaan met hun zoon/dochter. 

MeX heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 
taak uit te oefenen.  
De vertrouwenspersoon komt van het AKJ ( het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het 
AKJ is onafhankelijk. Dit is vastgelegd in de jeugdwet. Zie www.akj.nl.  

MeX heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven 
MeX is verzekerd bij de Balens voor beroepen en bedrijven. Lidmaatschapsnummer: 222650



In de jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders opgenomen. Een aantal 
bepalingen betreft rechtstreeks aanbieders van de jeugdhulp. In de jeugdwet is vastge-
legd dat jeugdhulpaanbieders aan de volgende kwaliteitseisen moeten voldoen: 
•  Hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
•  Moeten zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel dat  
 verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling). 
• Moeten werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
•  Dienen een kwaliteitssysteem te hebben. 
•  Moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
•  Dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan  
 deling. 
•  Hebben een meldplicht bij een calamiteit. 
•  Hebben van een Interne meldingssysteem. 
•  Hebben van een privacywetgeving.  
•  Hebben beschikking over een klachtenprocedure. 
• Hebben de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIR  
•  Moeten beschikken over een cliëntenraad. 
•  Vragen toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
•  Hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen   
 zijn taak uit te oefenen. 

De genoemde eisen zullen per eis toegelicht worden hoe MeX zorg draagt om aan deze 
verplichting te voldoen. 
De Kwaliteitseisen nader toegelicht: 

MeX heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen: 
 
1 In beginsel wordt gewerkt met in het BIG-register en/of Kwaliteitsregister Jeugd   
 geregistreerde professionals (hbo- of wo-functieniveau); 

 MeX bestaat uit 2 personen:  
 Xaviera van Maanen is Ambulant Gezinsbehandelaar en SKJ geregistreerd: nummer   
 110009714 . 
 Madelon Smits is Vaktherapeut, Senior Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en  
 geregistreerd bij haar beroepsvereniging FVB: nummer 100863. 

2 Bij het toedelen van taken aan professionals wordt rekening gehouden met hun   
 specifieke kennis en vaardigheden; 
 MeX biedt Praktische Gezinstherapie bij opvoedproblemen. 
 De integrale behandeling is een combinatie tussen enerzijds Beeldende Therapie met  
 Gezinnen (BTmG) genoemd en anderzijds Ambulante Gezinsbehandeling (AG). De   
 Beeldende Therapie met Gezinnen is gericht op het veranderen van de interactie-
 patronen binnen het gezin, zie www.mexhelpt.nl  
 
3 Deze therapie wordt gegeven en geleid door Madelon Smits.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze methodiek bij het RINO in Amsterdam. Deze   
 methodiek vereist specifieke vaardigheden om te kunnen werken met beeldende   
 therapie in combinatie met gezinssystemen. Zij is zelf als hoofddocent aan de oplei-  
 ding Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) bij MeX verbonden. MeX heeft het   
 CRKBO keurmerk ontvangen na het aanmelden van de BTmG opleiding.  
 De Ambulante Gezinsbehandelaar is gericht op het integreren van de veranderingen  
 uit de therapie in de thuissituatie. Deze AG wordt gegeven door Xaviera van Maanen.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze functie, Post HBO -IAG. Xaviera van Maanen werkt  
 als co-therapeut onder leiding van Madelon Smits binnen de BTmG en is assistent   
 docent binnen de BTmG opleiding.  opleiding.mexhelpt.nl  
 
Geregistreerde professionals moeten kunnen werken volgens de voor hen geldende 
professionele standaarden. 
 
Als bewijs dat men voldoet aan geldende professionele standaarden zijn Madelon Smits 
en Xaviera van Maanen geregistreerd in hun eigen register. Daarnaast voldoet MeX aan 
de professionele standaarden ten aanzien van de faciliteiten waaraan een beeldende 
therapie (ruimte) en ambulante gezinsbehandeling moet voldoen nl: 

•   een overzichtelijke ruimte; uit onderzoek (Van de Vem, 2005) is gebleken dat cliën  
 ten graag werken in een overzichtelijke, rustige en vrolijke ruimte. Dit wil zeggen niet  
 te veel prikkels in de ruimte, gesloten kasten, zachte kleuren op de muur en liefst   
 planten in het lokaal.  
•   Werken met water; om de hoek van de therapieruimte is een aanrecht met koud en   
 warm water. Het is handig om een harde gladde vloer te hebben, omdat dit het   
 schoonmaken en schoonhouden vergemakkelijkt. Dit is bij MeX aanwezig.  
•  Opbergruimte; er is beperkt opruim mogelijkheden. Dit is echter bij MeX minder   
 belangrijk, omdat de gezinnen hun beeldend werk altijd mee naar huis nemen. Er is   
 ruimte genoeg om materialen en gereedschap geordend op te bergen in de kasten.  
•  Meubilair; Tijdens de therapie moet de cliënt op verschillende manieren kunnen   
 werken, zowel zittend als staand of met een stoel met of zonder armleuningen. De   
 tafel dient een glad en schoon oppervlak te hebben waar je met een groot vel  aan   
 kunt werken. MeX beschikt over 4 tafels waar aan gewerkt kan worden. Zo zijn er   
 genoeg verschillende opstellingen mogelijk. Naast de tafels staat er ook een work-  

 mate klaar voor het werken met hout. Men heeft genoeg ruimte om aan de tafel of   
 werkbank te werken zonder andere lastig te vallen. 
•  Sfeer; de sfeer van de ruimte moet passend zijn bij de doelgroep die gebruikt maakt  
 van de ruimte. De ruimte bevindt zich in een oude zuivelfabriek waar zich voorname- 
 lijk grafische vormgevers hebben gevestigd. Het is een creatieve omgeving. De   
 ruimte is licht en heeft kleine ramen wat het gevoel van privacy vergroot.  
•  Fysieke veiligheid; de beeldende therapieruimte moet praktisch en een veilige ruimte  
 zijn, zowel fysiek als emotioneel. Met fysieke veiligheid wordt bedoeld dat de   
 cliënt en de therapeut geen fysieke gevaar lopen. Gevaarlijk gereedschap liggen in   
 een afgesloten kast, de meubels zijn stevig en stabiel. Tijdens een opdracht in de   
 therapie of thuissituatie zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en voor   
 de veiligheid bij het hanteren van materiaal en gereedschap. Veiligheid is altijd een   
 onderwerp die, voordat ouders met hun kinderen aan het werk gaan 
 wordt besproken door de therapeut en of gezinsbehandelaar, zodat ouders weten   
 hoe zij de veiligheid kunnen waarborgen binnen de therapie of opdrachten thuis.  
•  Emotionele veiligheid; emotionele veiligheid is nodig, omdat cliënten zich op hun   
 gemak moeten voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Een ruimte voor beel  
 dende therapie dient daarom een prettige sfeer uit te stralen en te stimuleren tot   
 beeldend werken, zonder overbodige prikkels. De transfer naar thuis zorgt voor het   
 voortzetten van de geleerde vaardigheden. 
•  Risico’s;  vaktherapeuten en gezinsbehandelaars werken vaak in solo posities. Bij   
 MeX is dit niet het geval, omdat MeX bestaat uit een integrale behandeling; de   
 vaktherapeut en de gezinsbehandelaar werken intensief samen met dezelfde gezin-  
 nen. Tijdens de  therapie wordt er bijvoorbeeld altijd gewerkt met een co-therapeut   
 (gezinsbehandelaar). De therapeut en co-therapeut zijn beiden aanwezig wanneer   
 het gezin aan het werk gaat met een opdracht. De vaktherapeut en de co-therapeut  
 hebben zo voldoende gelegenheid om hun eigen handelen kritisch te kunnen over  
 denken. Zowel in relatie met elkaar, als met de cliënt en zijn gezin. Daarnaast maakt   
 MeX gebruik van geplande reflectiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een   
 combinatie van intervisie en werkbegeleiding. Bij reflectie bespreekt een groep   
 professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen en helpen zij elkaar   
 het functioneren te verbeteren. De focus van deze bijeenkomsten liggen bij de   
 reflectie op hun cliëntgebonden taken.  
•  Cliëntgebonden taken; taken die te maken hebben met het werken met kinderen,   
 jeugdigen en opvoeders; bijvoorbeeld het opbouwen van contacten, het opstellen   
 van een behandelplan en het uitvoeren van interventies. 
• Met reflectie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de vraaggerichtheid, ef-
 fectiviteit, doelgerichtheid en het handelen conform de beroepscode. Het is enerzijds  
 gericht op het ontwikkelen van de eigen persoon binnen de beroepsgerichte rol en   
 anderzijds het praktisch beroepsmatig handelen verbeteren onder begeleiding van   
 een ervaren gedragswetenschapper, Licheng Chao.  Binnen de reflectie wordt er   
 gewerkt met het PDCA model ingevuld door 1 van de werkers. Werkbegeleiding is 4x  
 per jaar op afspraak (1 x per kwartaal), zoals hierboven omschreven en waarnodig op  

•  handtekening cliënt/ouders/verwijzer/MeX 
•  De cliënt is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de cliënt dient zelf het specifieke   
 behandelplan te tekenen (vereist). MeX stuurt, mits cliënt daar geen bezwaar tegen   
 heeft, het specifiek behandelplan ter kennisgeving naar ouder(s); 
•    De cliënt is tussen 12 en 16 jaar: de cliënt dient zelf het specifieke behandelplan te   
 tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger   
 vereist.
• De cliënt is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegen-  
 woordiger is vereist. MeX vraagt aan de cliënt of hij/zij het specifieke behandelplan   
 wil ondertekenen. 
•  De cliënt wordt vertegenwoordigd door de mentor, de curator of een schriftelijk   
 aangewezen belangenbehartiger vanwege andere juridische redenen zoals meerder- 
 jarigheid en wilsonbekwaamheid. 
 
Aandachtspunten behandelplan: 
•  zelfredzaamheid bevordering, stimuleren en stabiliseren en waar nodig compenseren  
 en/of ondersteunen plus aantoonbaar investeren in afschalen van zorg. 
•  De afschaling staat per traject omschreven in het plan. MeX werkt regelmatig samen  
 met vrijwilligersorganisatie Home Start.  
 
MeX moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
MeX bestaat uit 2 professionals, zij hebben alle twee een VOG. 
MeX heeft een VOG rechtspersoon.
 
MeX dient een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 
Beiden professionals zijn gecertificeerd voor de meldcode huiselijke geweld en kinder-
mishandeling. Zie stappenplan (meldcode 2019) pagina 5. 

 gistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor  
 hen geldende professionele standaarden. 
 
MeX is een kleine zorgaanbieder die bestaat uit 2 professionals. Zij dragen zelf de 
verantwoordelijkheid om te werken volgens de geldende professionele standaarden.  
 
MeX houdt op de site de wachttijd bij zie www.mexhelpt.nl  

MeX moet werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
MeX zal in de intake vragen of het gezin beschikt over een familiegroepsplan (FGP). 
Mocht dit zo zijn dan zal dat plan als basis dienen voor het behandelplan van MeX. 
Mocht het gezin geen FGP hebben dan is MeX verplicht het gezin te wijzen op de 
mogelijkheid om dit plan te maken. Dit kan op verschillende manieren: zelfstandig, met 
ondersteuning van onafhankelijke derden of door ondersteuning van een professional. 
Wanneer het gezin geen FGP heeft zal MeX met het betreffende wijkteam/sociaal team 
afstemmen en dit verder niet benoemen in het behandelplan. 
 
Mex werkt met een behandelplan (hulpverleningsplan) via een behandel format. Het 
behandelplan wordt binnen 6 weken na de intake datum geschreven en uiterlijk  8 
weken voor het einde van de behandeling. Als er een vervolgtraject nodig is dan biedt 
MeX in overleg met het gezin en verwijzer overbruggingszorg aan.  
 
Het behandelplan voldoet aan de norm van de vaktherapeutisch beroepen, VNG en de 
NJI. In het behandel format staan de volgende punten: 

•  cliënt gegevens: naam, adres,  etc 
•  omschrijving behandeling: doel is bijvoorbeeld om bij het ontbreken van de eigen   
 regie deze te herstellen en MeX sluit aan bij de eigen mogelijkheden en behoeften   
 waar de focus ligt op het vinden van eigen kracht van zowel ouders als kinderen, het  
 leren omgaan met klachten. De behandeling van uit MeX werkt normaliserend door   
 de oplossingsgerichte manier van werken. Als een cliënt 16 jaar of ouder is zal MeX   
 samen met de verwijzer/regisseur (vanuit het lokale team) als er nog geen toekomst  
 plan opgesteld is,een toekomstplan opstellen. En netwerkondersteuning maakt   
 onderdeel uit van dit plan.          
•  familiegroepsplan/zie hierboven   
•  hulpvraag cliënt/ouders/verwijzer 
•  hoofddoelen/werkpunten 
•  beschermende en risicofactoren  
•  start- en einddatum  
•  frequentie therapie/ag  
•  afspraken  
•  start behandeling  
•  volgende evaluatie (bij einde behandeling volgt het kopje advies) 

•  MeX krijgt, zoals hierboven omschreven, werkbegeleiding van een ervaren gedrags-  
 wetenschapper en zo nodig  kunnen zij een consultatie aanvragen, waarbij 
 MeX de eindverantwoordelijkheid houdt.  
•  Materialen; om te kunnen werken met de gekozen beeldende methode 
 (BTmG ) heeft men een assortiment aan materialen en gereedschappen nodig. De   
 materialen dienen tenslotte als middel om de gestelde doelen te behalen. MeX heeft  
 een breed scala aan materialen en gereedschappen zodat er voor ieder cliënt onge-  
 acht leeftijd of voorkeur genoeg keuzes zijn om te kunnen werken aan zijn of haar   
 gestelde doelen.  
•  Tijd; tijd is een van de kaders van de behandeling. Vaste tijdstippen voor de therapie,  
 vaste duur van een sessie, dragen bij aan regelmaat en het vertrouwen in een behan- 
 deling. De sessies worden vooraf gepland. In de tussenliggende tijd heeft het gezin   
 de tijd om te oefenen met of zonder de ondersteuning van de gezinsbehandelaar in   
 de thuissituatie.  
•  Dossiervorming; MeX dient zich te houden aan een aantal wettelijke regels en aan de  
 richtlijnen van de FVB ( Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen). De wet op de   
 geneeskundige overeenkomst (WGBO) regelt zaken als dossiervorming en inzage  
 recht, maar ook een goed hulpverlenerschap, geeft gedragsregels voor de hulpverle- 
 ner en de cliënt. Het beschrijft de verplichting een dossier aan te  leggen en dit tot 15  
 jaar na de beëindiging van de behandeling te bewaren. Het College Bescherming   
 Persoonsgegevens (CBP), geeft richtlijnen voor bijvoorbeeld het bewaren van dos-  
 siers in goed afgesloten kasten. MeX heeft een dossierkast met slot, waarin de dos-  
 siers worden bewaard. 
 
MeX moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel 
dat verantwoorde hulp kan worden geboden ( norm van de verantwoorde 
werktoedeling) 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen.  

1 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat de taken   
 worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde   
 professional. Zij delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en    
 vaardigheden van de geregistreerde professional.  
 
MeX werkt met geregistreerde professionals.  
 
2 De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde   
 professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan    
 maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïn  
 vloed  of noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak. (tenzij bepaling) 
 Niet van toepassing op MeX. 
 
3 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat gere-

 consult. De werkers reflecteren elke vrijdagmiddag van 16:00 - 17:00 middels het   
 PDCA model.

Plan 
1. Probleemdefinitie
 Wat wil je bereiken?
 Omschrijf het probleem ? 
 Sinds wanneer is het een probleem?
 Wat is het effect /gevolgen van het probleem?
 Wanneer gaat het niet goed?
 Wat gaat er wel goed en wanneer?

2.  Actuele situatie
 Wat zie/hoor/voel je tijdens het optreden van het probleem?

3. Oorzaak en gevolg analyse
 Wat zijn mogelijke oorzaken/hypothesen en beschrijf deze.
 Beschrijf je mogelijke oplossingen om de oorzaak weg te nemen.
 Kies een oplossing/aanpak.

Do
4. Oplossingen
 Voer de gekozen oplossing/aanpak uit.

Check
5. Resultaten
 Wat zijn de resultaten van je aanpak?
 Heb je bereikt wat je beschreven hebt in je plan.

Act
6.  Standaardisatie
 Generaliseer de oplossing in de behandeling.
7. Evaluatie 
 Evalueer en stel bij waar nodig. 

MeX heeft een meldplicht bij een calamiteit. 
Calamiteitenprotocol

MeX meldt iedere calamiteit.
MeX doet melding van: 
a) Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. 
Dat zijn gebeurtenissen zoals: 
• Een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide. 
• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt als gevolg van 
het handelen van een hulpverlener of cliënt. 
• Ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener 
en cliënt. 
b) Geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
c) Maar ook andere gebeurtenissen met: 
• (Potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening en/of; 
• (Potentiële) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke 
onrust waarbij reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen. 

MeX volgt de volgende stappen binnen dit protocol:
Stap 1: MeX meldt binnen 2 werkdagen bij de desbetreffende gemeente en toezicht-
houdende ambtenaar de calamiteit:
Bij de melding dient MeX de gegevens te verstrekken die voor het onderzoek van de 
melding nodig zijn middels het format calamiteiten van de desbetreffend gemeente. 
Indien nodig maken opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken over het informeren 
van direct betrokkenen, andere overheidsdiensten of andere professionals, bindende 
afspraken over informatie richting pers en media en het verstrekken van informatie aan 
politiek verantwoordelijken. MeX vraagt bij de betreffende ambtenaar na hoe zij de 
informatie, zoals hierboven omschreven, aangeleverd willen hebben. 

Stap 2: MeX meldt tegelijk binnen 2 werkdagen de calamiteit ook bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd waar MeX is geregistreerd via www.igj.nl 

Stap 3 MeX zet zelf ook een onderzoek in i.v.m. de calamiteit.
MeX is zelf verantwoordelijk voor het voeren van onderzoek naar de calamiteit na het 
aanmelden bij de desbetreffende gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, binnen 6 weken.
MeX zal de betrokken gedragswetenschapper bij MeX betrekken om de calamiteit te 
bespreken, te onderzoeken wat er nodig is om de calamiteit in de toekomst te voor-
komen, hierbij de eventuele verbeterpunten op te pakken en bespreekt MeX hoe verder 
te handelen.
Het rapporteren van de calamiteit geschiedt volgens het volgende overzicht:
Calamiteit meldingsformulier MeX
Naam behandelaar MeX die melding doet:

Gegevens cliënt:
Wanneer (datum en tijd) heeft de calamiteit plaatsgevonden :
Waar (plaats naam en ruimte) heeft het plaatsgevonden:
Feitelijke omschrijving van de calamiteit:
Feitelijke beschrijving van de beschreven interventies:
Gevolgen voor cliënt/gezinssysteem:
Gevolgen voor behandelaar(en):

MeX heeft  een Interne meldingssysteem 
MeX meldt incidenten of bijna incidenten via het interne meldingsformulier met als doel 
te reflecteren op de melding, hiervan te leren en zonodig actie te ondernemen. 
MeX neemt contact op met de  gedragswetenschapper om het incident of bijna 
incident middels het meldingsformulier te bespreken.  
 
MeX heeft een privacywetgeving  
Binnen de privacywetgeving gaat het voornamelijk over persoonsgegevens en hoe MeX 
hier mee omgaat. Hoe je met persoonsgegevens omgaat moet in een register gezet 
worden. Dus wat MeX opslaat, waar, waarom en hoe lang. Iedereen waarvan MeX 
gegevens opslaat heeft inzagerecht. Dit houdt in dat MeX alle verzamelde gegevens 
moet kunnen vrijgeven, vernietigen of overdragen.  
De cliënt of ouder(s) (gezaghebbende) afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, mag 
ten alle tijden zijn of haar dossier opvragen middels een brief, met handtekening om 
fraude te voorkomen, gericht aan MeX. Binnen 20 werkdagen ontvangt de aanvrager 
zijn of haar dossier per post. 
Het vernietigen van het papieren dossier ( wat zich in een afgesloten kast bevindt) zal 
aan het einde van de behandeling plaatsvinden. Digitaal zal het aanmeldformulier, 
rapportage en de behandelplan(nen) 15 jaar worden bewaard. 
Persoonsgegevens worden door de persoon of zijn of haar ouder(s) zelf overgedragen 
aan derden.  
Een client/ouders(s) kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over 
de manier waarop MeX met hun gegevens omgaat.  
MeX behoort binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
via een formulier op de website. Daarnaast moeten alle betrokkenen geïnformeerd 
worden en de melding in eigen data register worden gezet. 
Behandelplannen worden verstuurd via de post of persoonlijk overhandigd. Binnen het 
mail verkeer gebruikt MeX de initialen van de cliënt. Inhoudelijke informatie wordt 
alleen gedeeld via telefonisch, face to face contact of per post naar de cliënt verstuurd. 

MeX heeft de beschikking over een klachtenprocedure. 
Wanneer een cliënt of zijn ouders een klacht heeft over MeX en/of de professional dan 
wordt getracht deze klacht eerst gezamenlijk op te lossen middels een gesprek. 
Wanneer dit niet lukt wordt het AKJ ( Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) ingescha-
keld. Zij bieden een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zie folder of www.akj.nl  
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Wanneer in het gesprek met de vertrouwenspersoon de klacht niet naar tevredenheid is 
opgelost heeft men het recht om deze klacht aan een erkende instantie voor te leggen. 
Klacht instellingsgericht (MeX) kan bij de NIBIG voorgelegd worden of het SKJ.  
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de vakthe-  
 rapie beoefend dan kan men terecht bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belan-  
 genbehartiging Integrale Gezondheidszorg)  en zijn klacht neerleggen. De klachten-  
 commissie behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met de therapeut  
 en de cliënt een oplossing te vinden. Als ook deze stap niet leidt tot een bevredigen  
 de oplossing, kan de cliënt via een NIBIG een geschillenprocedure starten. 
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de gezins  
 behandeling geeft dan kan men, wanneer de  hierboven genoemde stappen niet   
 voldoen de waren, zich melden bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  
- Bij de start van de behandeling geeft MeX aan dat zij een klachtenprocedure op de   
 website vermeld staat en het gezin/cliënt ook het AKJ kan benaderen zonodig.  
 
MeX heeft de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIRA ( VIR in Arnhem)
De verwijsindex Risicojongeren is een landelijk hulpmiddel om de onderlinge afstemming 
tussen professionals te versterken. Het registreren van persoonsgegevens van jongeren tot 
23 jaar waarover men zich zorgen maakt. Zie internet: Verwijsindex Arnhem  
 
MeX moet beschikken over een cliëntenraad. 
MeX is per 1 januari 2017 gestart en is nog te klein in omvang en is dus niet in staat om een 
cliëntenraad te bezetten.  
 
MeX vraagt voor toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
Voordat er jeugdhulp geboden wordt door MeX is er altijd een intake gesprek met cliënt en 
eventueel met verwijzer. Gezamenlijk wordt er gesproken of MeX de hulp kan bieden die 
past bij de hulpvraag van de cliënt. Pas wanneer er overeenstemming is over het verlenen 
van de hulp door MeX dan kan de behandeling starten. Het behandelplan wordt in overleg 
met ouders door ouders of door MeX gedeeld met de verwijzer. Als ouders aangeven dat 
MeX het behandelplan niet mag delen met verwijzer dan gaat MeX hierover met ouders in 
gesprek. MeX mag zonder het akkoord van ouders het behandelplan niet delen. Het niet 
delen zonder akkoord geldt ook voor jongeren binnen het gezin van 16 jaar en ouder. MeX 
adviseert dan dat ouders in gesprek gaan met hun zoon/dochter. 

MeX heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 
taak uit te oefenen.  
De vertrouwenspersoon komt van het AKJ ( het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het 
AKJ is onafhankelijk. Dit is vastgelegd in de jeugdwet. Zie www.akj.nl.  

MeX heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven 
MeX is verzekerd bij de Balens voor beroepen en bedrijven. Lidmaatschapsnummer: 222650



In de jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders opgenomen. Een aantal 
bepalingen betreft rechtstreeks aanbieders van de jeugdhulp. In de jeugdwet is vastge-
legd dat jeugdhulpaanbieders aan de volgende kwaliteitseisen moeten voldoen: 
•  Hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
•  Moeten zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel dat  
 verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling). 
• Moeten werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
•  Dienen een kwaliteitssysteem te hebben. 
•  Moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
•  Dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan  
 deling. 
•  Hebben een meldplicht bij een calamiteit. 
•  Hebben van een Interne meldingssysteem. 
•  Hebben van een privacywetgeving.  
•  Hebben beschikking over een klachtenprocedure. 
• Hebben de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIR  
•  Moeten beschikken over een cliëntenraad. 
•  Vragen toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
•  Hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen   
 zijn taak uit te oefenen. 

De genoemde eisen zullen per eis toegelicht worden hoe MeX zorg draagt om aan deze 
verplichting te voldoen. 
De Kwaliteitseisen nader toegelicht: 

MeX heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen: 
 
1 In beginsel wordt gewerkt met in het BIG-register en/of Kwaliteitsregister Jeugd   
 geregistreerde professionals (hbo- of wo-functieniveau); 

 MeX bestaat uit 2 personen:  
 Xaviera van Maanen is Ambulant Gezinsbehandelaar en SKJ geregistreerd: nummer   
 110009714 . 
 Madelon Smits is Vaktherapeut, Senior Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en  
 geregistreerd bij haar beroepsvereniging FVB: nummer 100863. 

2 Bij het toedelen van taken aan professionals wordt rekening gehouden met hun   
 specifieke kennis en vaardigheden; 
 MeX biedt Praktische Gezinstherapie bij opvoedproblemen. 
 De integrale behandeling is een combinatie tussen enerzijds Beeldende Therapie met  
 Gezinnen (BTmG) genoemd en anderzijds Ambulante Gezinsbehandeling (AG). De   
 Beeldende Therapie met Gezinnen is gericht op het veranderen van de interactie-
 patronen binnen het gezin, zie www.mexhelpt.nl  
 
3 Deze therapie wordt gegeven en geleid door Madelon Smits.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze methodiek bij het RINO in Amsterdam. Deze   
 methodiek vereist specifieke vaardigheden om te kunnen werken met beeldende   
 therapie in combinatie met gezinssystemen. Zij is zelf als hoofddocent aan de oplei-  
 ding Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) bij MeX verbonden. MeX heeft het   
 CRKBO keurmerk ontvangen na het aanmelden van de BTmG opleiding.  
 De Ambulante Gezinsbehandelaar is gericht op het integreren van de veranderingen  
 uit de therapie in de thuissituatie. Deze AG wordt gegeven door Xaviera van Maanen.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze functie, Post HBO -IAG. Xaviera van Maanen werkt  
 als co-therapeut onder leiding van Madelon Smits binnen de BTmG en is assistent   
 docent binnen de BTmG opleiding.  opleiding.mexhelpt.nl  
 
Geregistreerde professionals moeten kunnen werken volgens de voor hen geldende 
professionele standaarden. 
 
Als bewijs dat men voldoet aan geldende professionele standaarden zijn Madelon Smits 
en Xaviera van Maanen geregistreerd in hun eigen register. Daarnaast voldoet MeX aan 
de professionele standaarden ten aanzien van de faciliteiten waaraan een beeldende 
therapie (ruimte) en ambulante gezinsbehandeling moet voldoen nl: 

•   een overzichtelijke ruimte; uit onderzoek (Van de Vem, 2005) is gebleken dat cliën  
 ten graag werken in een overzichtelijke, rustige en vrolijke ruimte. Dit wil zeggen niet  
 te veel prikkels in de ruimte, gesloten kasten, zachte kleuren op de muur en liefst   
 planten in het lokaal.  
•   Werken met water; om de hoek van de therapieruimte is een aanrecht met koud en   
 warm water. Het is handig om een harde gladde vloer te hebben, omdat dit het   
 schoonmaken en schoonhouden vergemakkelijkt. Dit is bij MeX aanwezig.  
•  Opbergruimte; er is beperkt opruim mogelijkheden. Dit is echter bij MeX minder   
 belangrijk, omdat de gezinnen hun beeldend werk altijd mee naar huis nemen. Er is   
 ruimte genoeg om materialen en gereedschap geordend op te bergen in de kasten.  
•  Meubilair; Tijdens de therapie moet de cliënt op verschillende manieren kunnen   
 werken, zowel zittend als staand of met een stoel met of zonder armleuningen. De   
 tafel dient een glad en schoon oppervlak te hebben waar je met een groot vel  aan   
 kunt werken. MeX beschikt over 4 tafels waar aan gewerkt kan worden. Zo zijn er   
 genoeg verschillende opstellingen mogelijk. Naast de tafels staat er ook een work-  

 mate klaar voor het werken met hout. Men heeft genoeg ruimte om aan de tafel of   
 werkbank te werken zonder andere lastig te vallen. 
•  Sfeer; de sfeer van de ruimte moet passend zijn bij de doelgroep die gebruikt maakt  
 van de ruimte. De ruimte bevindt zich in een oude zuivelfabriek waar zich voorname- 
 lijk grafische vormgevers hebben gevestigd. Het is een creatieve omgeving. De   
 ruimte is licht en heeft kleine ramen wat het gevoel van privacy vergroot.  
•  Fysieke veiligheid; de beeldende therapieruimte moet praktisch en een veilige ruimte  
 zijn, zowel fysiek als emotioneel. Met fysieke veiligheid wordt bedoeld dat de   
 cliënt en de therapeut geen fysieke gevaar lopen. Gevaarlijk gereedschap liggen in   
 een afgesloten kast, de meubels zijn stevig en stabiel. Tijdens een opdracht in de   
 therapie of thuissituatie zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en voor   
 de veiligheid bij het hanteren van materiaal en gereedschap. Veiligheid is altijd een   
 onderwerp die, voordat ouders met hun kinderen aan het werk gaan 
 wordt besproken door de therapeut en of gezinsbehandelaar, zodat ouders weten   
 hoe zij de veiligheid kunnen waarborgen binnen de therapie of opdrachten thuis.  
•  Emotionele veiligheid; emotionele veiligheid is nodig, omdat cliënten zich op hun   
 gemak moeten voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Een ruimte voor beel  
 dende therapie dient daarom een prettige sfeer uit te stralen en te stimuleren tot   
 beeldend werken, zonder overbodige prikkels. De transfer naar thuis zorgt voor het   
 voortzetten van de geleerde vaardigheden. 
•  Risico’s;  vaktherapeuten en gezinsbehandelaars werken vaak in solo posities. Bij   
 MeX is dit niet het geval, omdat MeX bestaat uit een integrale behandeling; de   
 vaktherapeut en de gezinsbehandelaar werken intensief samen met dezelfde gezin-  
 nen. Tijdens de  therapie wordt er bijvoorbeeld altijd gewerkt met een co-therapeut   
 (gezinsbehandelaar). De therapeut en co-therapeut zijn beiden aanwezig wanneer   
 het gezin aan het werk gaat met een opdracht. De vaktherapeut en de co-therapeut  
 hebben zo voldoende gelegenheid om hun eigen handelen kritisch te kunnen over  
 denken. Zowel in relatie met elkaar, als met de cliënt en zijn gezin. Daarnaast maakt   
 MeX gebruik van geplande reflectiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een   
 combinatie van intervisie en werkbegeleiding. Bij reflectie bespreekt een groep   
 professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen en helpen zij elkaar   
 het functioneren te verbeteren. De focus van deze bijeenkomsten liggen bij de   
 reflectie op hun cliëntgebonden taken.  
•  Cliëntgebonden taken; taken die te maken hebben met het werken met kinderen,   
 jeugdigen en opvoeders; bijvoorbeeld het opbouwen van contacten, het opstellen   
 van een behandelplan en het uitvoeren van interventies. 
• Met reflectie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de vraaggerichtheid, ef-
 fectiviteit, doelgerichtheid en het handelen conform de beroepscode. Het is enerzijds  
 gericht op het ontwikkelen van de eigen persoon binnen de beroepsgerichte rol en   
 anderzijds het praktisch beroepsmatig handelen verbeteren onder begeleiding van   
 een ervaren gedragswetenschapper, Licheng Chao.  Binnen de reflectie wordt er   
 gewerkt met het PDCA model ingevuld door 1 van de werkers. Werkbegeleiding is 4x  
 per jaar op afspraak (1 x per kwartaal), zoals hierboven omschreven en waarnodig op  

•  handtekening cliënt/ouders/verwijzer/MeX 
•  De cliënt is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de cliënt dient zelf het specifieke   
 behandelplan te tekenen (vereist). MeX stuurt, mits cliënt daar geen bezwaar tegen   
 heeft, het specifiek behandelplan ter kennisgeving naar ouder(s); 
•    De cliënt is tussen 12 en 16 jaar: de cliënt dient zelf het specifieke behandelplan te   
 tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger   
 vereist.
• De cliënt is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegen-  
 woordiger is vereist. MeX vraagt aan de cliënt of hij/zij het specifieke behandelplan   
 wil ondertekenen. 
•  De cliënt wordt vertegenwoordigd door de mentor, de curator of een schriftelijk   
 aangewezen belangenbehartiger vanwege andere juridische redenen zoals meerder- 
 jarigheid en wilsonbekwaamheid. 
 
Aandachtspunten behandelplan: 
•  zelfredzaamheid bevordering, stimuleren en stabiliseren en waar nodig compenseren  
 en/of ondersteunen plus aantoonbaar investeren in afschalen van zorg. 
•  De afschaling staat per traject omschreven in het plan. MeX werkt regelmatig samen  
 met vrijwilligersorganisatie Home Start.  
 
MeX moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
MeX bestaat uit 2 professionals, zij hebben alle twee een VOG. 
MeX heeft een VOG rechtspersoon.
 
MeX dient een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 
Beiden professionals zijn gecertificeerd voor de meldcode huiselijke geweld en kinder-
mishandeling. Zie stappenplan (meldcode 2019) pagina 5. 

 gistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor  
 hen geldende professionele standaarden. 
 
MeX is een kleine zorgaanbieder die bestaat uit 2 professionals. Zij dragen zelf de 
verantwoordelijkheid om te werken volgens de geldende professionele standaarden.  
 
MeX houdt op de site de wachttijd bij zie www.mexhelpt.nl  

MeX moet werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
MeX zal in de intake vragen of het gezin beschikt over een familiegroepsplan (FGP). 
Mocht dit zo zijn dan zal dat plan als basis dienen voor het behandelplan van MeX. 
Mocht het gezin geen FGP hebben dan is MeX verplicht het gezin te wijzen op de 
mogelijkheid om dit plan te maken. Dit kan op verschillende manieren: zelfstandig, met 
ondersteuning van onafhankelijke derden of door ondersteuning van een professional. 
Wanneer het gezin geen FGP heeft zal MeX met het betreffende wijkteam/sociaal team 
afstemmen en dit verder niet benoemen in het behandelplan. 
 
Mex werkt met een behandelplan (hulpverleningsplan) via een behandel format. Het 
behandelplan wordt binnen 6 weken na de intake datum geschreven en uiterlijk  8 
weken voor het einde van de behandeling. Als er een vervolgtraject nodig is dan biedt 
MeX in overleg met het gezin en verwijzer overbruggingszorg aan.  
 
Het behandelplan voldoet aan de norm van de vaktherapeutisch beroepen, VNG en de 
NJI. In het behandel format staan de volgende punten: 

•  cliënt gegevens: naam, adres,  etc 
•  omschrijving behandeling: doel is bijvoorbeeld om bij het ontbreken van de eigen   
 regie deze te herstellen en MeX sluit aan bij de eigen mogelijkheden en behoeften   
 waar de focus ligt op het vinden van eigen kracht van zowel ouders als kinderen, het  
 leren omgaan met klachten. De behandeling van uit MeX werkt normaliserend door   
 de oplossingsgerichte manier van werken. Als een cliënt 16 jaar of ouder is zal MeX   
 samen met de verwijzer/regisseur (vanuit het lokale team) als er nog geen toekomst  
 plan opgesteld is,een toekomstplan opstellen. En netwerkondersteuning maakt   
 onderdeel uit van dit plan.          
•  familiegroepsplan/zie hierboven   
•  hulpvraag cliënt/ouders/verwijzer 
•  hoofddoelen/werkpunten 
•  beschermende en risicofactoren  
•  start- en einddatum  
•  frequentie therapie/ag  
•  afspraken  
•  start behandeling  
•  volgende evaluatie (bij einde behandeling volgt het kopje advies) 

•  MeX krijgt, zoals hierboven omschreven, werkbegeleiding van een ervaren gedrags-  
 wetenschapper en zo nodig  kunnen zij een consultatie aanvragen, waarbij 
 MeX de eindverantwoordelijkheid houdt.  
•  Materialen; om te kunnen werken met de gekozen beeldende methode 
 (BTmG ) heeft men een assortiment aan materialen en gereedschappen nodig. De   
 materialen dienen tenslotte als middel om de gestelde doelen te behalen. MeX heeft  
 een breed scala aan materialen en gereedschappen zodat er voor ieder cliënt onge-  
 acht leeftijd of voorkeur genoeg keuzes zijn om te kunnen werken aan zijn of haar   
 gestelde doelen.  
•  Tijd; tijd is een van de kaders van de behandeling. Vaste tijdstippen voor de therapie,  
 vaste duur van een sessie, dragen bij aan regelmaat en het vertrouwen in een behan- 
 deling. De sessies worden vooraf gepland. In de tussenliggende tijd heeft het gezin   
 de tijd om te oefenen met of zonder de ondersteuning van de gezinsbehandelaar in   
 de thuissituatie.  
•  Dossiervorming; MeX dient zich te houden aan een aantal wettelijke regels en aan de  
 richtlijnen van de FVB ( Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen). De wet op de   
 geneeskundige overeenkomst (WGBO) regelt zaken als dossiervorming en inzage  
 recht, maar ook een goed hulpverlenerschap, geeft gedragsregels voor de hulpverle- 
 ner en de cliënt. Het beschrijft de verplichting een dossier aan te  leggen en dit tot 15  
 jaar na de beëindiging van de behandeling te bewaren. Het College Bescherming   
 Persoonsgegevens (CBP), geeft richtlijnen voor bijvoorbeeld het bewaren van dos-  
 siers in goed afgesloten kasten. MeX heeft een dossierkast met slot, waarin de dos-  
 siers worden bewaard. 
 
MeX moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel 
dat verantwoorde hulp kan worden geboden ( norm van de verantwoorde 
werktoedeling) 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen.  

1 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat de taken   
 worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde   
 professional. Zij delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en    
 vaardigheden van de geregistreerde professional.  
 
MeX werkt met geregistreerde professionals.  
 
2 De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde   
 professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan    
 maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïn  
 vloed  of noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak. (tenzij bepaling) 
 Niet van toepassing op MeX. 
 
3 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat gere-

 consult. De werkers reflecteren elke vrijdagmiddag van 16:00 - 17:00 middels het   
 PDCA model.

Plan 
1. Probleemdefinitie
 Wat wil je bereiken?
 Omschrijf het probleem ? 
 Sinds wanneer is het een probleem?
 Wat is het effect /gevolgen van het probleem?
 Wanneer gaat het niet goed?
 Wat gaat er wel goed en wanneer?

2.  Actuele situatie
 Wat zie/hoor/voel je tijdens het optreden van het probleem?

3. Oorzaak en gevolg analyse
 Wat zijn mogelijke oorzaken/hypothesen en beschrijf deze.
 Beschrijf je mogelijke oplossingen om de oorzaak weg te nemen.
 Kies een oplossing/aanpak.

Do
4. Oplossingen
 Voer de gekozen oplossing/aanpak uit.

Check
5. Resultaten
 Wat zijn de resultaten van je aanpak?
 Heb je bereikt wat je beschreven hebt in je plan.

Act
6.  Standaardisatie
 Generaliseer de oplossing in de behandeling.
7. Evaluatie 
 Evalueer en stel bij waar nodig. 

MeX heeft een meldplicht bij een calamiteit. 
Calamiteitenprotocol

MeX meldt iedere calamiteit.
MeX doet melding van: 
a) Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. 
Dat zijn gebeurtenissen zoals: 
• Een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide. 
• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt als gevolg van 
het handelen van een hulpverlener of cliënt. 
• Ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener 
en cliënt. 
b) Geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
c) Maar ook andere gebeurtenissen met: 
• (Potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening en/of; 
• (Potentiële) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke 
onrust waarbij reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen. 

MeX volgt de volgende stappen binnen dit protocol:
Stap 1: MeX meldt binnen 2 werkdagen bij de desbetreffende gemeente en toezicht-
houdende ambtenaar de calamiteit:
Bij de melding dient MeX de gegevens te verstrekken die voor het onderzoek van de 
melding nodig zijn middels het format calamiteiten van de desbetreffend gemeente. 
Indien nodig maken opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken over het informeren 
van direct betrokkenen, andere overheidsdiensten of andere professionals, bindende 
afspraken over informatie richting pers en media en het verstrekken van informatie aan 
politiek verantwoordelijken. MeX vraagt bij de betreffende ambtenaar na hoe zij de 
informatie, zoals hierboven omschreven, aangeleverd willen hebben. 

Stap 2: MeX meldt tegelijk binnen 2 werkdagen de calamiteit ook bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd waar MeX is geregistreerd via www.igj.nl 

Stap 3 MeX zet zelf ook een onderzoek in i.v.m. de calamiteit.
MeX is zelf verantwoordelijk voor het voeren van onderzoek naar de calamiteit na het 
aanmelden bij de desbetreffende gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, binnen 6 weken.
MeX zal de betrokken gedragswetenschapper bij MeX betrekken om de calamiteit te 
bespreken, te onderzoeken wat er nodig is om de calamiteit in de toekomst te voor-
komen, hierbij de eventuele verbeterpunten op te pakken en bespreekt MeX hoe verder 
te handelen.
Het rapporteren van de calamiteit geschiedt volgens het volgende overzicht:
Calamiteit meldingsformulier MeX
Naam behandelaar MeX die melding doet:

Gegevens cliënt:
Wanneer (datum en tijd) heeft de calamiteit plaatsgevonden :
Waar (plaats naam en ruimte) heeft het plaatsgevonden:
Feitelijke omschrijving van de calamiteit:
Feitelijke beschrijving van de beschreven interventies:
Gevolgen voor cliënt/gezinssysteem:
Gevolgen voor behandelaar(en):

MeX heeft  een Interne meldingssysteem 
MeX meldt incidenten of bijna incidenten via het interne meldingsformulier met als doel 
te reflecteren op de melding, hiervan te leren en zonodig actie te ondernemen. 
MeX neemt contact op met de  gedragswetenschapper om het incident of bijna 
incident middels het meldingsformulier te bespreken.  
 
MeX heeft een privacywetgeving  
Binnen de privacywetgeving gaat het voornamelijk over persoonsgegevens en hoe MeX 
hier mee omgaat. Hoe je met persoonsgegevens omgaat moet in een register gezet 
worden. Dus wat MeX opslaat, waar, waarom en hoe lang. Iedereen waarvan MeX 
gegevens opslaat heeft inzagerecht. Dit houdt in dat MeX alle verzamelde gegevens 
moet kunnen vrijgeven, vernietigen of overdragen.  
De cliënt of ouder(s) (gezaghebbende) afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, mag 
ten alle tijden zijn of haar dossier opvragen middels een brief, met handtekening om 
fraude te voorkomen, gericht aan MeX. Binnen 20 werkdagen ontvangt de aanvrager 
zijn of haar dossier per post. 
Het vernietigen van het papieren dossier ( wat zich in een afgesloten kast bevindt) zal 
aan het einde van de behandeling plaatsvinden. Digitaal zal het aanmeldformulier, 
rapportage en de behandelplan(nen) 15 jaar worden bewaard. 
Persoonsgegevens worden door de persoon of zijn of haar ouder(s) zelf overgedragen 
aan derden.  
Een client/ouders(s) kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over 
de manier waarop MeX met hun gegevens omgaat.  
MeX behoort binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
via een formulier op de website. Daarnaast moeten alle betrokkenen geïnformeerd 
worden en de melding in eigen data register worden gezet. 
Behandelplannen worden verstuurd via de post of persoonlijk overhandigd. Binnen het 
mail verkeer gebruikt MeX de initialen van de cliënt. Inhoudelijke informatie wordt 
alleen gedeeld via telefonisch, face to face contact of per post naar de cliënt verstuurd. 

MeX heeft de beschikking over een klachtenprocedure. 
Wanneer een cliënt of zijn ouders een klacht heeft over MeX en/of de professional dan 
wordt getracht deze klacht eerst gezamenlijk op te lossen middels een gesprek. 
Wanneer dit niet lukt wordt het AKJ ( Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) ingescha-
keld. Zij bieden een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zie folder of www.akj.nl  
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Wanneer in het gesprek met de vertrouwenspersoon de klacht niet naar tevredenheid is 
opgelost heeft men het recht om deze klacht aan een erkende instantie voor te leggen. 
Klacht instellingsgericht (MeX) kan bij de NIBIG voorgelegd worden of het SKJ.  
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de vakthe-  
 rapie beoefend dan kan men terecht bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belan-  
 genbehartiging Integrale Gezondheidszorg)  en zijn klacht neerleggen. De klachten-  
 commissie behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met de therapeut  
 en de cliënt een oplossing te vinden. Als ook deze stap niet leidt tot een bevredigen  
 de oplossing, kan de cliënt via een NIBIG een geschillenprocedure starten. 
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de gezins  
 behandeling geeft dan kan men, wanneer de  hierboven genoemde stappen niet   
 voldoen de waren, zich melden bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  
- Bij de start van de behandeling geeft MeX aan dat zij een klachtenprocedure op de   
 website vermeld staat en het gezin/cliënt ook het AKJ kan benaderen zonodig.  
 
MeX heeft de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIRA ( VIR in Arnhem)
De verwijsindex Risicojongeren is een landelijk hulpmiddel om de onderlinge afstemming 
tussen professionals te versterken. Het registreren van persoonsgegevens van jongeren tot 
23 jaar waarover men zich zorgen maakt. Zie internet: Verwijsindex Arnhem  
 
MeX moet beschikken over een cliëntenraad. 
MeX is per 1 januari 2017 gestart en is nog te klein in omvang en is dus niet in staat om een 
cliëntenraad te bezetten.  
 
MeX vraagt voor toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
Voordat er jeugdhulp geboden wordt door MeX is er altijd een intake gesprek met cliënt en 
eventueel met verwijzer. Gezamenlijk wordt er gesproken of MeX de hulp kan bieden die 
past bij de hulpvraag van de cliënt. Pas wanneer er overeenstemming is over het verlenen 
van de hulp door MeX dan kan de behandeling starten. Het behandelplan wordt in overleg 
met ouders door ouders of door MeX gedeeld met de verwijzer. Als ouders aangeven dat 
MeX het behandelplan niet mag delen met verwijzer dan gaat MeX hierover met ouders in 
gesprek. MeX mag zonder het akkoord van ouders het behandelplan niet delen. Het niet 
delen zonder akkoord geldt ook voor jongeren binnen het gezin van 16 jaar en ouder. MeX 
adviseert dan dat ouders in gesprek gaan met hun zoon/dochter. 

MeX heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 
taak uit te oefenen.  
De vertrouwenspersoon komt van het AKJ ( het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het 
AKJ is onafhankelijk. Dit is vastgelegd in de jeugdwet. Zie www.akj.nl.  

MeX heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven 
MeX is verzekerd bij de Balens voor beroepen en bedrijven. Lidmaatschapsnummer: 222650



In de jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders opgenomen. Een aantal 
bepalingen betreft rechtstreeks aanbieders van de jeugdhulp. In de jeugdwet is vastge-
legd dat jeugdhulpaanbieders aan de volgende kwaliteitseisen moeten voldoen: 
•  Hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
•  Moeten zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel dat  
 verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling). 
• Moeten werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
•  Dienen een kwaliteitssysteem te hebben. 
•  Moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
•  Dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan  
 deling. 
•  Hebben een meldplicht bij een calamiteit. 
•  Hebben van een Interne meldingssysteem. 
•  Hebben van een privacywetgeving.  
•  Hebben beschikking over een klachtenprocedure. 
• Hebben de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIR  
•  Moeten beschikken over een cliëntenraad. 
•  Vragen toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
•  Hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen   
 zijn taak uit te oefenen. 

De genoemde eisen zullen per eis toegelicht worden hoe MeX zorg draagt om aan deze 
verplichting te voldoen. 
De Kwaliteitseisen nader toegelicht: 

MeX heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen: 
 
1 In beginsel wordt gewerkt met in het BIG-register en/of Kwaliteitsregister Jeugd   
 geregistreerde professionals (hbo- of wo-functieniveau); 

 MeX bestaat uit 2 personen:  
 Xaviera van Maanen is Ambulant Gezinsbehandelaar en SKJ geregistreerd: nummer   
 110009714 . 
 Madelon Smits is Vaktherapeut, Senior Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en  
 geregistreerd bij haar beroepsvereniging FVB: nummer 100863. 

2 Bij het toedelen van taken aan professionals wordt rekening gehouden met hun   
 specifieke kennis en vaardigheden; 
 MeX biedt Praktische Gezinstherapie bij opvoedproblemen. 
 De integrale behandeling is een combinatie tussen enerzijds Beeldende Therapie met  
 Gezinnen (BTmG) genoemd en anderzijds Ambulante Gezinsbehandeling (AG). De   
 Beeldende Therapie met Gezinnen is gericht op het veranderen van de interactie-
 patronen binnen het gezin, zie www.mexhelpt.nl  
 
3 Deze therapie wordt gegeven en geleid door Madelon Smits.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze methodiek bij het RINO in Amsterdam. Deze   
 methodiek vereist specifieke vaardigheden om te kunnen werken met beeldende   
 therapie in combinatie met gezinssystemen. Zij is zelf als hoofddocent aan de oplei-  
 ding Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) bij MeX verbonden. MeX heeft het   
 CRKBO keurmerk ontvangen na het aanmelden van de BTmG opleiding.  
 De Ambulante Gezinsbehandelaar is gericht op het integreren van de veranderingen  
 uit de therapie in de thuissituatie. Deze AG wordt gegeven door Xaviera van Maanen.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze functie, Post HBO -IAG. Xaviera van Maanen werkt  
 als co-therapeut onder leiding van Madelon Smits binnen de BTmG en is assistent   
 docent binnen de BTmG opleiding.  opleiding.mexhelpt.nl  
 
Geregistreerde professionals moeten kunnen werken volgens de voor hen geldende 
professionele standaarden. 
 
Als bewijs dat men voldoet aan geldende professionele standaarden zijn Madelon Smits 
en Xaviera van Maanen geregistreerd in hun eigen register. Daarnaast voldoet MeX aan 
de professionele standaarden ten aanzien van de faciliteiten waaraan een beeldende 
therapie (ruimte) en ambulante gezinsbehandeling moet voldoen nl: 

•   een overzichtelijke ruimte; uit onderzoek (Van de Vem, 2005) is gebleken dat cliën  
 ten graag werken in een overzichtelijke, rustige en vrolijke ruimte. Dit wil zeggen niet  
 te veel prikkels in de ruimte, gesloten kasten, zachte kleuren op de muur en liefst   
 planten in het lokaal.  
•   Werken met water; om de hoek van de therapieruimte is een aanrecht met koud en   
 warm water. Het is handig om een harde gladde vloer te hebben, omdat dit het   
 schoonmaken en schoonhouden vergemakkelijkt. Dit is bij MeX aanwezig.  
•  Opbergruimte; er is beperkt opruim mogelijkheden. Dit is echter bij MeX minder   
 belangrijk, omdat de gezinnen hun beeldend werk altijd mee naar huis nemen. Er is   
 ruimte genoeg om materialen en gereedschap geordend op te bergen in de kasten.  
•  Meubilair; Tijdens de therapie moet de cliënt op verschillende manieren kunnen   
 werken, zowel zittend als staand of met een stoel met of zonder armleuningen. De   
 tafel dient een glad en schoon oppervlak te hebben waar je met een groot vel  aan   
 kunt werken. MeX beschikt over 4 tafels waar aan gewerkt kan worden. Zo zijn er   
 genoeg verschillende opstellingen mogelijk. Naast de tafels staat er ook een work-  

 mate klaar voor het werken met hout. Men heeft genoeg ruimte om aan de tafel of   
 werkbank te werken zonder andere lastig te vallen. 
•  Sfeer; de sfeer van de ruimte moet passend zijn bij de doelgroep die gebruikt maakt  
 van de ruimte. De ruimte bevindt zich in een oude zuivelfabriek waar zich voorname- 
 lijk grafische vormgevers hebben gevestigd. Het is een creatieve omgeving. De   
 ruimte is licht en heeft kleine ramen wat het gevoel van privacy vergroot.  
•  Fysieke veiligheid; de beeldende therapieruimte moet praktisch en een veilige ruimte  
 zijn, zowel fysiek als emotioneel. Met fysieke veiligheid wordt bedoeld dat de   
 cliënt en de therapeut geen fysieke gevaar lopen. Gevaarlijk gereedschap liggen in   
 een afgesloten kast, de meubels zijn stevig en stabiel. Tijdens een opdracht in de   
 therapie of thuissituatie zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en voor   
 de veiligheid bij het hanteren van materiaal en gereedschap. Veiligheid is altijd een   
 onderwerp die, voordat ouders met hun kinderen aan het werk gaan 
 wordt besproken door de therapeut en of gezinsbehandelaar, zodat ouders weten   
 hoe zij de veiligheid kunnen waarborgen binnen de therapie of opdrachten thuis.  
•  Emotionele veiligheid; emotionele veiligheid is nodig, omdat cliënten zich op hun   
 gemak moeten voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Een ruimte voor beel  
 dende therapie dient daarom een prettige sfeer uit te stralen en te stimuleren tot   
 beeldend werken, zonder overbodige prikkels. De transfer naar thuis zorgt voor het   
 voortzetten van de geleerde vaardigheden. 
•  Risico’s;  vaktherapeuten en gezinsbehandelaars werken vaak in solo posities. Bij   
 MeX is dit niet het geval, omdat MeX bestaat uit een integrale behandeling; de   
 vaktherapeut en de gezinsbehandelaar werken intensief samen met dezelfde gezin-  
 nen. Tijdens de  therapie wordt er bijvoorbeeld altijd gewerkt met een co-therapeut   
 (gezinsbehandelaar). De therapeut en co-therapeut zijn beiden aanwezig wanneer   
 het gezin aan het werk gaat met een opdracht. De vaktherapeut en de co-therapeut  
 hebben zo voldoende gelegenheid om hun eigen handelen kritisch te kunnen over  
 denken. Zowel in relatie met elkaar, als met de cliënt en zijn gezin. Daarnaast maakt   
 MeX gebruik van geplande reflectiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een   
 combinatie van intervisie en werkbegeleiding. Bij reflectie bespreekt een groep   
 professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen en helpen zij elkaar   
 het functioneren te verbeteren. De focus van deze bijeenkomsten liggen bij de   
 reflectie op hun cliëntgebonden taken.  
•  Cliëntgebonden taken; taken die te maken hebben met het werken met kinderen,   
 jeugdigen en opvoeders; bijvoorbeeld het opbouwen van contacten, het opstellen   
 van een behandelplan en het uitvoeren van interventies. 
• Met reflectie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de vraaggerichtheid, ef-
 fectiviteit, doelgerichtheid en het handelen conform de beroepscode. Het is enerzijds  
 gericht op het ontwikkelen van de eigen persoon binnen de beroepsgerichte rol en   
 anderzijds het praktisch beroepsmatig handelen verbeteren onder begeleiding van   
 een ervaren gedragswetenschapper, Licheng Chao.  Binnen de reflectie wordt er   
 gewerkt met het PDCA model ingevuld door 1 van de werkers. Werkbegeleiding is 4x  
 per jaar op afspraak (1 x per kwartaal), zoals hierboven omschreven en waarnodig op  

•  handtekening cliënt/ouders/verwijzer/MeX 
•  De cliënt is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de cliënt dient zelf het specifieke   
 behandelplan te tekenen (vereist). MeX stuurt, mits cliënt daar geen bezwaar tegen   
 heeft, het specifiek behandelplan ter kennisgeving naar ouder(s); 
•    De cliënt is tussen 12 en 16 jaar: de cliënt dient zelf het specifieke behandelplan te   
 tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger   
 vereist.
• De cliënt is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegen-  
 woordiger is vereist. MeX vraagt aan de cliënt of hij/zij het specifieke behandelplan   
 wil ondertekenen. 
•  De cliënt wordt vertegenwoordigd door de mentor, de curator of een schriftelijk   
 aangewezen belangenbehartiger vanwege andere juridische redenen zoals meerder- 
 jarigheid en wilsonbekwaamheid. 
 
Aandachtspunten behandelplan: 
•  zelfredzaamheid bevordering, stimuleren en stabiliseren en waar nodig compenseren  
 en/of ondersteunen plus aantoonbaar investeren in afschalen van zorg. 
•  De afschaling staat per traject omschreven in het plan. MeX werkt regelmatig samen  
 met vrijwilligersorganisatie Home Start.  
 
MeX moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
MeX bestaat uit 2 professionals, zij hebben alle twee een VOG. 
MeX heeft een VOG rechtspersoon.
 
MeX dient een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 
Beiden professionals zijn gecertificeerd voor de meldcode huiselijke geweld en kinder-
mishandeling. Zie stappenplan (meldcode 2019) pagina 5. 

 gistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor  
 hen geldende professionele standaarden. 
 
MeX is een kleine zorgaanbieder die bestaat uit 2 professionals. Zij dragen zelf de 
verantwoordelijkheid om te werken volgens de geldende professionele standaarden.  
 
MeX houdt op de site de wachttijd bij zie www.mexhelpt.nl  

MeX moet werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
MeX zal in de intake vragen of het gezin beschikt over een familiegroepsplan (FGP). 
Mocht dit zo zijn dan zal dat plan als basis dienen voor het behandelplan van MeX. 
Mocht het gezin geen FGP hebben dan is MeX verplicht het gezin te wijzen op de 
mogelijkheid om dit plan te maken. Dit kan op verschillende manieren: zelfstandig, met 
ondersteuning van onafhankelijke derden of door ondersteuning van een professional. 
Wanneer het gezin geen FGP heeft zal MeX met het betreffende wijkteam/sociaal team 
afstemmen en dit verder niet benoemen in het behandelplan. 
 
Mex werkt met een behandelplan (hulpverleningsplan) via een behandel format. Het 
behandelplan wordt binnen 6 weken na de intake datum geschreven en uiterlijk  8 
weken voor het einde van de behandeling. Als er een vervolgtraject nodig is dan biedt 
MeX in overleg met het gezin en verwijzer overbruggingszorg aan.  
 
Het behandelplan voldoet aan de norm van de vaktherapeutisch beroepen, VNG en de 
NJI. In het behandel format staan de volgende punten: 

•  cliënt gegevens: naam, adres,  etc 
•  omschrijving behandeling: doel is bijvoorbeeld om bij het ontbreken van de eigen   
 regie deze te herstellen en MeX sluit aan bij de eigen mogelijkheden en behoeften   
 waar de focus ligt op het vinden van eigen kracht van zowel ouders als kinderen, het  
 leren omgaan met klachten. De behandeling van uit MeX werkt normaliserend door   
 de oplossingsgerichte manier van werken. Als een cliënt 16 jaar of ouder is zal MeX   
 samen met de verwijzer/regisseur (vanuit het lokale team) als er nog geen toekomst  
 plan opgesteld is,een toekomstplan opstellen. En netwerkondersteuning maakt   
 onderdeel uit van dit plan.          
•  familiegroepsplan/zie hierboven   
•  hulpvraag cliënt/ouders/verwijzer 
•  hoofddoelen/werkpunten 
•  beschermende en risicofactoren  
•  start- en einddatum  
•  frequentie therapie/ag  
•  afspraken  
•  start behandeling  
•  volgende evaluatie (bij einde behandeling volgt het kopje advies) 

•  MeX krijgt, zoals hierboven omschreven, werkbegeleiding van een ervaren gedrags-  
 wetenschapper en zo nodig  kunnen zij een consultatie aanvragen, waarbij 
 MeX de eindverantwoordelijkheid houdt.  
•  Materialen; om te kunnen werken met de gekozen beeldende methode 
 (BTmG ) heeft men een assortiment aan materialen en gereedschappen nodig. De   
 materialen dienen tenslotte als middel om de gestelde doelen te behalen. MeX heeft  
 een breed scala aan materialen en gereedschappen zodat er voor ieder cliënt onge-  
 acht leeftijd of voorkeur genoeg keuzes zijn om te kunnen werken aan zijn of haar   
 gestelde doelen.  
•  Tijd; tijd is een van de kaders van de behandeling. Vaste tijdstippen voor de therapie,  
 vaste duur van een sessie, dragen bij aan regelmaat en het vertrouwen in een behan- 
 deling. De sessies worden vooraf gepland. In de tussenliggende tijd heeft het gezin   
 de tijd om te oefenen met of zonder de ondersteuning van de gezinsbehandelaar in   
 de thuissituatie.  
•  Dossiervorming; MeX dient zich te houden aan een aantal wettelijke regels en aan de  
 richtlijnen van de FVB ( Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen). De wet op de   
 geneeskundige overeenkomst (WGBO) regelt zaken als dossiervorming en inzage  
 recht, maar ook een goed hulpverlenerschap, geeft gedragsregels voor de hulpverle- 
 ner en de cliënt. Het beschrijft de verplichting een dossier aan te  leggen en dit tot 15  
 jaar na de beëindiging van de behandeling te bewaren. Het College Bescherming   
 Persoonsgegevens (CBP), geeft richtlijnen voor bijvoorbeeld het bewaren van dos-  
 siers in goed afgesloten kasten. MeX heeft een dossierkast met slot, waarin de dos-  
 siers worden bewaard. 
 
MeX moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel 
dat verantwoorde hulp kan worden geboden ( norm van de verantwoorde 
werktoedeling) 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen.  

1 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat de taken   
 worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde   
 professional. Zij delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en    
 vaardigheden van de geregistreerde professional.  
 
MeX werkt met geregistreerde professionals.  
 
2 De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde   
 professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan    
 maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïn  
 vloed  of noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak. (tenzij bepaling) 
 Niet van toepassing op MeX. 
 
3 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat gere-

 consult. De werkers reflecteren elke vrijdagmiddag van 16:00 - 17:00 middels het   
 PDCA model.

Plan 
1. Probleemdefinitie
 Wat wil je bereiken?
 Omschrijf het probleem ? 
 Sinds wanneer is het een probleem?
 Wat is het effect /gevolgen van het probleem?
 Wanneer gaat het niet goed?
 Wat gaat er wel goed en wanneer?

2.  Actuele situatie
 Wat zie/hoor/voel je tijdens het optreden van het probleem?

3. Oorzaak en gevolg analyse
 Wat zijn mogelijke oorzaken/hypothesen en beschrijf deze.
 Beschrijf je mogelijke oplossingen om de oorzaak weg te nemen.
 Kies een oplossing/aanpak.

Do
4. Oplossingen
 Voer de gekozen oplossing/aanpak uit.

Check
5. Resultaten
 Wat zijn de resultaten van je aanpak?
 Heb je bereikt wat je beschreven hebt in je plan.

Act
6.  Standaardisatie
 Generaliseer de oplossing in de behandeling.
7. Evaluatie 
 Evalueer en stel bij waar nodig. 

MeX heeft een meldplicht bij een calamiteit. 
Calamiteitenprotocol

MeX meldt iedere calamiteit.
MeX doet melding van: 
a) Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. 
Dat zijn gebeurtenissen zoals: 
• Een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide. 
• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt als gevolg van 
het handelen van een hulpverlener of cliënt. 
• Ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener 
en cliënt. 
b) Geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
c) Maar ook andere gebeurtenissen met: 
• (Potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening en/of; 
• (Potentiële) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke 
onrust waarbij reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen. 

MeX volgt de volgende stappen binnen dit protocol:
Stap 1: MeX meldt binnen 2 werkdagen bij de desbetreffende gemeente en toezicht-
houdende ambtenaar de calamiteit:
Bij de melding dient MeX de gegevens te verstrekken die voor het onderzoek van de 
melding nodig zijn middels het format calamiteiten van de desbetreffend gemeente. 
Indien nodig maken opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken over het informeren 
van direct betrokkenen, andere overheidsdiensten of andere professionals, bindende 
afspraken over informatie richting pers en media en het verstrekken van informatie aan 
politiek verantwoordelijken. MeX vraagt bij de betreffende ambtenaar na hoe zij de 
informatie, zoals hierboven omschreven, aangeleverd willen hebben. 

Stap 2: MeX meldt tegelijk binnen 2 werkdagen de calamiteit ook bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd waar MeX is geregistreerd via www.igj.nl 

Stap 3 MeX zet zelf ook een onderzoek in i.v.m. de calamiteit.
MeX is zelf verantwoordelijk voor het voeren van onderzoek naar de calamiteit na het 
aanmelden bij de desbetreffende gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, binnen 6 weken.
MeX zal de betrokken gedragswetenschapper bij MeX betrekken om de calamiteit te 
bespreken, te onderzoeken wat er nodig is om de calamiteit in de toekomst te voor-
komen, hierbij de eventuele verbeterpunten op te pakken en bespreekt MeX hoe verder 
te handelen.
Het rapporteren van de calamiteit geschiedt volgens het volgende overzicht:
Calamiteit meldingsformulier MeX
Naam behandelaar MeX die melding doet:

Gegevens cliënt:
Wanneer (datum en tijd) heeft de calamiteit plaatsgevonden :
Waar (plaats naam en ruimte) heeft het plaatsgevonden:
Feitelijke omschrijving van de calamiteit:
Feitelijke beschrijving van de beschreven interventies:
Gevolgen voor cliënt/gezinssysteem:
Gevolgen voor behandelaar(en):

MeX heeft  een Interne meldingssysteem 
MeX meldt incidenten of bijna incidenten via het interne meldingsformulier met als doel 
te reflecteren op de melding, hiervan te leren en zonodig actie te ondernemen. 
MeX neemt contact op met de  gedragswetenschapper om het incident of bijna 
incident middels het meldingsformulier te bespreken.  
 
MeX heeft een privacywetgeving  
Binnen de privacywetgeving gaat het voornamelijk over persoonsgegevens en hoe MeX 
hier mee omgaat. Hoe je met persoonsgegevens omgaat moet in een register gezet 
worden. Dus wat MeX opslaat, waar, waarom en hoe lang. Iedereen waarvan MeX 
gegevens opslaat heeft inzagerecht. Dit houdt in dat MeX alle verzamelde gegevens 
moet kunnen vrijgeven, vernietigen of overdragen.  
De cliënt of ouder(s) (gezaghebbende) afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, mag 
ten alle tijden zijn of haar dossier opvragen middels een brief, met handtekening om 
fraude te voorkomen, gericht aan MeX. Binnen 20 werkdagen ontvangt de aanvrager 
zijn of haar dossier per post. 
Het vernietigen van het papieren dossier ( wat zich in een afgesloten kast bevindt) zal 
aan het einde van de behandeling plaatsvinden. Digitaal zal het aanmeldformulier, 
rapportage en de behandelplan(nen) 15 jaar worden bewaard. 
Persoonsgegevens worden door de persoon of zijn of haar ouder(s) zelf overgedragen 
aan derden.  
Een client/ouders(s) kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over 
de manier waarop MeX met hun gegevens omgaat.  
MeX behoort binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
via een formulier op de website. Daarnaast moeten alle betrokkenen geïnformeerd 
worden en de melding in eigen data register worden gezet. 
Behandelplannen worden verstuurd via de post of persoonlijk overhandigd. Binnen het 
mail verkeer gebruikt MeX de initialen van de cliënt. Inhoudelijke informatie wordt 
alleen gedeeld via telefonisch, face to face contact of per post naar de cliënt verstuurd. 

MeX heeft de beschikking over een klachtenprocedure. 
Wanneer een cliënt of zijn ouders een klacht heeft over MeX en/of de professional dan 
wordt getracht deze klacht eerst gezamenlijk op te lossen middels een gesprek. 
Wanneer dit niet lukt wordt het AKJ ( Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) ingescha-
keld. Zij bieden een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zie folder of www.akj.nl  
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Wanneer in het gesprek met de vertrouwenspersoon de klacht niet naar tevredenheid is 
opgelost heeft men het recht om deze klacht aan een erkende instantie voor te leggen. 
Klacht instellingsgericht (MeX) kan bij de NIBIG voorgelegd worden of het SKJ.  
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de vakthe-  
 rapie beoefend dan kan men terecht bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belan-  
 genbehartiging Integrale Gezondheidszorg)  en zijn klacht neerleggen. De klachten-  
 commissie behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met de therapeut  
 en de cliënt een oplossing te vinden. Als ook deze stap niet leidt tot een bevredigen  
 de oplossing, kan de cliënt via een NIBIG een geschillenprocedure starten. 
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de gezins  
 behandeling geeft dan kan men, wanneer de  hierboven genoemde stappen niet   
 voldoen de waren, zich melden bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  
- Bij de start van de behandeling geeft MeX aan dat zij een klachtenprocedure op de   
 website vermeld staat en het gezin/cliënt ook het AKJ kan benaderen zonodig.  
 
MeX heeft de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIRA ( VIR in Arnhem)
De verwijsindex Risicojongeren is een landelijk hulpmiddel om de onderlinge afstemming 
tussen professionals te versterken. Het registreren van persoonsgegevens van jongeren tot 
23 jaar waarover men zich zorgen maakt. Zie internet: Verwijsindex Arnhem  
 
MeX moet beschikken over een cliëntenraad. 
MeX is per 1 januari 2017 gestart en is nog te klein in omvang en is dus niet in staat om een 
cliëntenraad te bezetten.  
 
MeX vraagt voor toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
Voordat er jeugdhulp geboden wordt door MeX is er altijd een intake gesprek met cliënt en 
eventueel met verwijzer. Gezamenlijk wordt er gesproken of MeX de hulp kan bieden die 
past bij de hulpvraag van de cliënt. Pas wanneer er overeenstemming is over het verlenen 
van de hulp door MeX dan kan de behandeling starten. Het behandelplan wordt in overleg 
met ouders door ouders of door MeX gedeeld met de verwijzer. Als ouders aangeven dat 
MeX het behandelplan niet mag delen met verwijzer dan gaat MeX hierover met ouders in 
gesprek. MeX mag zonder het akkoord van ouders het behandelplan niet delen. Het niet 
delen zonder akkoord geldt ook voor jongeren binnen het gezin van 16 jaar en ouder. MeX 
adviseert dan dat ouders in gesprek gaan met hun zoon/dochter. 

MeX heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 
taak uit te oefenen.  
De vertrouwenspersoon komt van het AKJ ( het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het 
AKJ is onafhankelijk. Dit is vastgelegd in de jeugdwet. Zie www.akj.nl.  

MeX heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven 
MeX is verzekerd bij de Balens voor beroepen en bedrijven. Lidmaatschapsnummer: 222650



In de jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders opgenomen. Een aantal 
bepalingen betreft rechtstreeks aanbieders van de jeugdhulp. In de jeugdwet is vastge-
legd dat jeugdhulpaanbieders aan de volgende kwaliteitseisen moeten voldoen: 
•  Hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
•  Moeten zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel dat  
 verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling). 
• Moeten werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
•  Dienen een kwaliteitssysteem te hebben. 
•  Moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
•  Dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan  
 deling. 
•  Hebben een meldplicht bij een calamiteit. 
•  Hebben van een Interne meldingssysteem. 
•  Hebben van een privacywetgeving.  
•  Hebben beschikking over een klachtenprocedure. 
• Hebben de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIR  
•  Moeten beschikken over een cliëntenraad. 
•  Vragen toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
•  Hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen   
 zijn taak uit te oefenen. 

De genoemde eisen zullen per eis toegelicht worden hoe MeX zorg draagt om aan deze 
verplichting te voldoen. 
De Kwaliteitseisen nader toegelicht: 

MeX heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen: 
 
1 In beginsel wordt gewerkt met in het BIG-register en/of Kwaliteitsregister Jeugd   
 geregistreerde professionals (hbo- of wo-functieniveau); 

 MeX bestaat uit 2 personen:  
 Xaviera van Maanen is Ambulant Gezinsbehandelaar en SKJ geregistreerd: nummer   
 110009714 . 
 Madelon Smits is Vaktherapeut, Senior Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en  
 geregistreerd bij haar beroepsvereniging FVB: nummer 100863. 

2 Bij het toedelen van taken aan professionals wordt rekening gehouden met hun   
 specifieke kennis en vaardigheden; 
 MeX biedt Praktische Gezinstherapie bij opvoedproblemen. 
 De integrale behandeling is een combinatie tussen enerzijds Beeldende Therapie met  
 Gezinnen (BTmG) genoemd en anderzijds Ambulante Gezinsbehandeling (AG). De   
 Beeldende Therapie met Gezinnen is gericht op het veranderen van de interactie-
 patronen binnen het gezin, zie www.mexhelpt.nl  
 
3 Deze therapie wordt gegeven en geleid door Madelon Smits.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze methodiek bij het RINO in Amsterdam. Deze   
 methodiek vereist specifieke vaardigheden om te kunnen werken met beeldende   
 therapie in combinatie met gezinssystemen. Zij is zelf als hoofddocent aan de oplei-  
 ding Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) bij MeX verbonden. MeX heeft het   
 CRKBO keurmerk ontvangen na het aanmelden van de BTmG opleiding.  
 De Ambulante Gezinsbehandelaar is gericht op het integreren van de veranderingen  
 uit de therapie in de thuissituatie. Deze AG wordt gegeven door Xaviera van Maanen.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze functie, Post HBO -IAG. Xaviera van Maanen werkt  
 als co-therapeut onder leiding van Madelon Smits binnen de BTmG en is assistent   
 docent binnen de BTmG opleiding.  opleiding.mexhelpt.nl  
 
Geregistreerde professionals moeten kunnen werken volgens de voor hen geldende 
professionele standaarden. 
 
Als bewijs dat men voldoet aan geldende professionele standaarden zijn Madelon Smits 
en Xaviera van Maanen geregistreerd in hun eigen register. Daarnaast voldoet MeX aan 
de professionele standaarden ten aanzien van de faciliteiten waaraan een beeldende 
therapie (ruimte) en ambulante gezinsbehandeling moet voldoen nl: 

•   een overzichtelijke ruimte; uit onderzoek (Van de Vem, 2005) is gebleken dat cliën  
 ten graag werken in een overzichtelijke, rustige en vrolijke ruimte. Dit wil zeggen niet  
 te veel prikkels in de ruimte, gesloten kasten, zachte kleuren op de muur en liefst   
 planten in het lokaal.  
•   Werken met water; om de hoek van de therapieruimte is een aanrecht met koud en   
 warm water. Het is handig om een harde gladde vloer te hebben, omdat dit het   
 schoonmaken en schoonhouden vergemakkelijkt. Dit is bij MeX aanwezig.  
•  Opbergruimte; er is beperkt opruim mogelijkheden. Dit is echter bij MeX minder   
 belangrijk, omdat de gezinnen hun beeldend werk altijd mee naar huis nemen. Er is   
 ruimte genoeg om materialen en gereedschap geordend op te bergen in de kasten.  
•  Meubilair; Tijdens de therapie moet de cliënt op verschillende manieren kunnen   
 werken, zowel zittend als staand of met een stoel met of zonder armleuningen. De   
 tafel dient een glad en schoon oppervlak te hebben waar je met een groot vel  aan   
 kunt werken. MeX beschikt over 4 tafels waar aan gewerkt kan worden. Zo zijn er   
 genoeg verschillende opstellingen mogelijk. Naast de tafels staat er ook een work-  

 mate klaar voor het werken met hout. Men heeft genoeg ruimte om aan de tafel of   
 werkbank te werken zonder andere lastig te vallen. 
•  Sfeer; de sfeer van de ruimte moet passend zijn bij de doelgroep die gebruikt maakt  
 van de ruimte. De ruimte bevindt zich in een oude zuivelfabriek waar zich voorname- 
 lijk grafische vormgevers hebben gevestigd. Het is een creatieve omgeving. De   
 ruimte is licht en heeft kleine ramen wat het gevoel van privacy vergroot.  
•  Fysieke veiligheid; de beeldende therapieruimte moet praktisch en een veilige ruimte  
 zijn, zowel fysiek als emotioneel. Met fysieke veiligheid wordt bedoeld dat de   
 cliënt en de therapeut geen fysieke gevaar lopen. Gevaarlijk gereedschap liggen in   
 een afgesloten kast, de meubels zijn stevig en stabiel. Tijdens een opdracht in de   
 therapie of thuissituatie zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en voor   
 de veiligheid bij het hanteren van materiaal en gereedschap. Veiligheid is altijd een   
 onderwerp die, voordat ouders met hun kinderen aan het werk gaan 
 wordt besproken door de therapeut en of gezinsbehandelaar, zodat ouders weten   
 hoe zij de veiligheid kunnen waarborgen binnen de therapie of opdrachten thuis.  
•  Emotionele veiligheid; emotionele veiligheid is nodig, omdat cliënten zich op hun   
 gemak moeten voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Een ruimte voor beel  
 dende therapie dient daarom een prettige sfeer uit te stralen en te stimuleren tot   
 beeldend werken, zonder overbodige prikkels. De transfer naar thuis zorgt voor het   
 voortzetten van de geleerde vaardigheden. 
•  Risico’s;  vaktherapeuten en gezinsbehandelaars werken vaak in solo posities. Bij   
 MeX is dit niet het geval, omdat MeX bestaat uit een integrale behandeling; de   
 vaktherapeut en de gezinsbehandelaar werken intensief samen met dezelfde gezin-  
 nen. Tijdens de  therapie wordt er bijvoorbeeld altijd gewerkt met een co-therapeut   
 (gezinsbehandelaar). De therapeut en co-therapeut zijn beiden aanwezig wanneer   
 het gezin aan het werk gaat met een opdracht. De vaktherapeut en de co-therapeut  
 hebben zo voldoende gelegenheid om hun eigen handelen kritisch te kunnen over  
 denken. Zowel in relatie met elkaar, als met de cliënt en zijn gezin. Daarnaast maakt   
 MeX gebruik van geplande reflectiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een   
 combinatie van intervisie en werkbegeleiding. Bij reflectie bespreekt een groep   
 professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen en helpen zij elkaar   
 het functioneren te verbeteren. De focus van deze bijeenkomsten liggen bij de   
 reflectie op hun cliëntgebonden taken.  
•  Cliëntgebonden taken; taken die te maken hebben met het werken met kinderen,   
 jeugdigen en opvoeders; bijvoorbeeld het opbouwen van contacten, het opstellen   
 van een behandelplan en het uitvoeren van interventies. 
• Met reflectie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de vraaggerichtheid, ef-
 fectiviteit, doelgerichtheid en het handelen conform de beroepscode. Het is enerzijds  
 gericht op het ontwikkelen van de eigen persoon binnen de beroepsgerichte rol en   
 anderzijds het praktisch beroepsmatig handelen verbeteren onder begeleiding van   
 een ervaren gedragswetenschapper, Licheng Chao.  Binnen de reflectie wordt er   
 gewerkt met het PDCA model ingevuld door 1 van de werkers. Werkbegeleiding is 4x  
 per jaar op afspraak (1 x per kwartaal), zoals hierboven omschreven en waarnodig op  

•  handtekening cliënt/ouders/verwijzer/MeX 
•  De cliënt is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de cliënt dient zelf het specifieke   
 behandelplan te tekenen (vereist). MeX stuurt, mits cliënt daar geen bezwaar tegen   
 heeft, het specifiek behandelplan ter kennisgeving naar ouder(s); 
•    De cliënt is tussen 12 en 16 jaar: de cliënt dient zelf het specifieke behandelplan te   
 tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger   
 vereist.
• De cliënt is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegen-  
 woordiger is vereist. MeX vraagt aan de cliënt of hij/zij het specifieke behandelplan   
 wil ondertekenen. 
•  De cliënt wordt vertegenwoordigd door de mentor, de curator of een schriftelijk   
 aangewezen belangenbehartiger vanwege andere juridische redenen zoals meerder- 
 jarigheid en wilsonbekwaamheid. 
 
Aandachtspunten behandelplan: 
•  zelfredzaamheid bevordering, stimuleren en stabiliseren en waar nodig compenseren  
 en/of ondersteunen plus aantoonbaar investeren in afschalen van zorg. 
•  De afschaling staat per traject omschreven in het plan. MeX werkt regelmatig samen  
 met vrijwilligersorganisatie Home Start.  
 
MeX moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
MeX bestaat uit 2 professionals, zij hebben alle twee een VOG. 
MeX heeft een VOG rechtspersoon.
 
MeX dient een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 
Beiden professionals zijn gecertificeerd voor de meldcode huiselijke geweld en kinder-
mishandeling. Zie stappenplan (meldcode 2019) pagina 5. 

 gistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor  
 hen geldende professionele standaarden. 
 
MeX is een kleine zorgaanbieder die bestaat uit 2 professionals. Zij dragen zelf de 
verantwoordelijkheid om te werken volgens de geldende professionele standaarden.  
 
MeX houdt op de site de wachttijd bij zie www.mexhelpt.nl  

MeX moet werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
MeX zal in de intake vragen of het gezin beschikt over een familiegroepsplan (FGP). 
Mocht dit zo zijn dan zal dat plan als basis dienen voor het behandelplan van MeX. 
Mocht het gezin geen FGP hebben dan is MeX verplicht het gezin te wijzen op de 
mogelijkheid om dit plan te maken. Dit kan op verschillende manieren: zelfstandig, met 
ondersteuning van onafhankelijke derden of door ondersteuning van een professional. 
Wanneer het gezin geen FGP heeft zal MeX met het betreffende wijkteam/sociaal team 
afstemmen en dit verder niet benoemen in het behandelplan. 
 
Mex werkt met een behandelplan (hulpverleningsplan) via een behandel format. Het 
behandelplan wordt binnen 6 weken na de intake datum geschreven en uiterlijk  8 
weken voor het einde van de behandeling. Als er een vervolgtraject nodig is dan biedt 
MeX in overleg met het gezin en verwijzer overbruggingszorg aan.  
 
Het behandelplan voldoet aan de norm van de vaktherapeutisch beroepen, VNG en de 
NJI. In het behandel format staan de volgende punten: 

•  cliënt gegevens: naam, adres,  etc 
•  omschrijving behandeling: doel is bijvoorbeeld om bij het ontbreken van de eigen   
 regie deze te herstellen en MeX sluit aan bij de eigen mogelijkheden en behoeften   
 waar de focus ligt op het vinden van eigen kracht van zowel ouders als kinderen, het  
 leren omgaan met klachten. De behandeling van uit MeX werkt normaliserend door   
 de oplossingsgerichte manier van werken. Als een cliënt 16 jaar of ouder is zal MeX   
 samen met de verwijzer/regisseur (vanuit het lokale team) als er nog geen toekomst  
 plan opgesteld is,een toekomstplan opstellen. En netwerkondersteuning maakt   
 onderdeel uit van dit plan.          
•  familiegroepsplan/zie hierboven   
•  hulpvraag cliënt/ouders/verwijzer 
•  hoofddoelen/werkpunten 
•  beschermende en risicofactoren  
•  start- en einddatum  
•  frequentie therapie/ag  
•  afspraken  
•  start behandeling  
•  volgende evaluatie (bij einde behandeling volgt het kopje advies) 

•  MeX krijgt, zoals hierboven omschreven, werkbegeleiding van een ervaren gedrags-  
 wetenschapper en zo nodig  kunnen zij een consultatie aanvragen, waarbij 
 MeX de eindverantwoordelijkheid houdt.  
•  Materialen; om te kunnen werken met de gekozen beeldende methode 
 (BTmG ) heeft men een assortiment aan materialen en gereedschappen nodig. De   
 materialen dienen tenslotte als middel om de gestelde doelen te behalen. MeX heeft  
 een breed scala aan materialen en gereedschappen zodat er voor ieder cliënt onge-  
 acht leeftijd of voorkeur genoeg keuzes zijn om te kunnen werken aan zijn of haar   
 gestelde doelen.  
•  Tijd; tijd is een van de kaders van de behandeling. Vaste tijdstippen voor de therapie,  
 vaste duur van een sessie, dragen bij aan regelmaat en het vertrouwen in een behan- 
 deling. De sessies worden vooraf gepland. In de tussenliggende tijd heeft het gezin   
 de tijd om te oefenen met of zonder de ondersteuning van de gezinsbehandelaar in   
 de thuissituatie.  
•  Dossiervorming; MeX dient zich te houden aan een aantal wettelijke regels en aan de  
 richtlijnen van de FVB ( Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen). De wet op de   
 geneeskundige overeenkomst (WGBO) regelt zaken als dossiervorming en inzage  
 recht, maar ook een goed hulpverlenerschap, geeft gedragsregels voor de hulpverle- 
 ner en de cliënt. Het beschrijft de verplichting een dossier aan te  leggen en dit tot 15  
 jaar na de beëindiging van de behandeling te bewaren. Het College Bescherming   
 Persoonsgegevens (CBP), geeft richtlijnen voor bijvoorbeeld het bewaren van dos-  
 siers in goed afgesloten kasten. MeX heeft een dossierkast met slot, waarin de dos-  
 siers worden bewaard. 
 
MeX moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel 
dat verantwoorde hulp kan worden geboden ( norm van de verantwoorde 
werktoedeling) 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen.  

1 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat de taken   
 worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde   
 professional. Zij delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en    
 vaardigheden van de geregistreerde professional.  
 
MeX werkt met geregistreerde professionals.  
 
2 De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde   
 professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan    
 maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïn  
 vloed  of noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak. (tenzij bepaling) 
 Niet van toepassing op MeX. 
 
3 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat gere-

 consult. De werkers reflecteren elke vrijdagmiddag van 16:00 - 17:00 middels het   
 PDCA model.

Plan 
1. Probleemdefinitie
 Wat wil je bereiken?
 Omschrijf het probleem ? 
 Sinds wanneer is het een probleem?
 Wat is het effect /gevolgen van het probleem?
 Wanneer gaat het niet goed?
 Wat gaat er wel goed en wanneer?

2.  Actuele situatie
 Wat zie/hoor/voel je tijdens het optreden van het probleem?

3. Oorzaak en gevolg analyse
 Wat zijn mogelijke oorzaken/hypothesen en beschrijf deze.
 Beschrijf je mogelijke oplossingen om de oorzaak weg te nemen.
 Kies een oplossing/aanpak.

Do
4. Oplossingen
 Voer de gekozen oplossing/aanpak uit.

Check
5. Resultaten
 Wat zijn de resultaten van je aanpak?
 Heb je bereikt wat je beschreven hebt in je plan.

Act
6.  Standaardisatie
 Generaliseer de oplossing in de behandeling.
7. Evaluatie 
 Evalueer en stel bij waar nodig. 

MeX heeft een meldplicht bij een calamiteit. 
Calamiteitenprotocol

MeX meldt iedere calamiteit.
MeX doet melding van: 
a) Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. 
Dat zijn gebeurtenissen zoals: 
• Een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide. 
• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt als gevolg van 
het handelen van een hulpverlener of cliënt. 
• Ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener 
en cliënt. 
b) Geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
c) Maar ook andere gebeurtenissen met: 
• (Potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening en/of; 
• (Potentiële) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke 
onrust waarbij reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen. 

MeX volgt de volgende stappen binnen dit protocol:
Stap 1: MeX meldt binnen 2 werkdagen bij de desbetreffende gemeente en toezicht-
houdende ambtenaar de calamiteit:
Bij de melding dient MeX de gegevens te verstrekken die voor het onderzoek van de 
melding nodig zijn middels het format calamiteiten van de desbetreffend gemeente. 
Indien nodig maken opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken over het informeren 
van direct betrokkenen, andere overheidsdiensten of andere professionals, bindende 
afspraken over informatie richting pers en media en het verstrekken van informatie aan 
politiek verantwoordelijken. MeX vraagt bij de betreffende ambtenaar na hoe zij de 
informatie, zoals hierboven omschreven, aangeleverd willen hebben. 

Stap 2: MeX meldt tegelijk binnen 2 werkdagen de calamiteit ook bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd waar MeX is geregistreerd via www.igj.nl 

Stap 3 MeX zet zelf ook een onderzoek in i.v.m. de calamiteit.
MeX is zelf verantwoordelijk voor het voeren van onderzoek naar de calamiteit na het 
aanmelden bij de desbetreffende gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, binnen 6 weken.
MeX zal de betrokken gedragswetenschapper bij MeX betrekken om de calamiteit te 
bespreken, te onderzoeken wat er nodig is om de calamiteit in de toekomst te voor-
komen, hierbij de eventuele verbeterpunten op te pakken en bespreekt MeX hoe verder 
te handelen.
Het rapporteren van de calamiteit geschiedt volgens het volgende overzicht:
Calamiteit meldingsformulier MeX
Naam behandelaar MeX die melding doet:

Gegevens cliënt:
Wanneer (datum en tijd) heeft de calamiteit plaatsgevonden :
Waar (plaats naam en ruimte) heeft het plaatsgevonden:
Feitelijke omschrijving van de calamiteit:
Feitelijke beschrijving van de beschreven interventies:
Gevolgen voor cliënt/gezinssysteem:
Gevolgen voor behandelaar(en):

MeX heeft  een Interne meldingssysteem 
MeX meldt incidenten of bijna incidenten via het interne meldingsformulier met als doel 
te reflecteren op de melding, hiervan te leren en zonodig actie te ondernemen. 
MeX neemt contact op met de  gedragswetenschapper om het incident of bijna 
incident middels het meldingsformulier te bespreken.  
 
MeX heeft een privacywetgeving  
Binnen de privacywetgeving gaat het voornamelijk over persoonsgegevens en hoe MeX 
hier mee omgaat. Hoe je met persoonsgegevens omgaat moet in een register gezet 
worden. Dus wat MeX opslaat, waar, waarom en hoe lang. Iedereen waarvan MeX 
gegevens opslaat heeft inzagerecht. Dit houdt in dat MeX alle verzamelde gegevens 
moet kunnen vrijgeven, vernietigen of overdragen.  
De cliënt of ouder(s) (gezaghebbende) afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, mag 
ten alle tijden zijn of haar dossier opvragen middels een brief, met handtekening om 
fraude te voorkomen, gericht aan MeX. Binnen 20 werkdagen ontvangt de aanvrager 
zijn of haar dossier per post. 
Het vernietigen van het papieren dossier ( wat zich in een afgesloten kast bevindt) zal 
aan het einde van de behandeling plaatsvinden. Digitaal zal het aanmeldformulier, 
rapportage en de behandelplan(nen) 15 jaar worden bewaard. 
Persoonsgegevens worden door de persoon of zijn of haar ouder(s) zelf overgedragen 
aan derden.  
Een client/ouders(s) kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over 
de manier waarop MeX met hun gegevens omgaat.  
MeX behoort binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
via een formulier op de website. Daarnaast moeten alle betrokkenen geïnformeerd 
worden en de melding in eigen data register worden gezet. 
Behandelplannen worden verstuurd via de post of persoonlijk overhandigd. Binnen het 
mail verkeer gebruikt MeX de initialen van de cliënt. Inhoudelijke informatie wordt 
alleen gedeeld via telefonisch, face to face contact of per post naar de cliënt verstuurd. 

MeX heeft de beschikking over een klachtenprocedure. 
Wanneer een cliënt of zijn ouders een klacht heeft over MeX en/of de professional dan 
wordt getracht deze klacht eerst gezamenlijk op te lossen middels een gesprek. 
Wanneer dit niet lukt wordt het AKJ ( Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) ingescha-
keld. Zij bieden een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zie folder of www.akj.nl  
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Wanneer in het gesprek met de vertrouwenspersoon de klacht niet naar tevredenheid is 
opgelost heeft men het recht om deze klacht aan een erkende instantie voor te leggen. 
Klacht instellingsgericht (MeX) kan bij de NIBIG voorgelegd worden of het SKJ.  
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de vakthe-  
 rapie beoefend dan kan men terecht bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belan-  
 genbehartiging Integrale Gezondheidszorg)  en zijn klacht neerleggen. De klachten-  
 commissie behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met de therapeut  
 en de cliënt een oplossing te vinden. Als ook deze stap niet leidt tot een bevredigen  
 de oplossing, kan de cliënt via een NIBIG een geschillenprocedure starten. 
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de gezins  
 behandeling geeft dan kan men, wanneer de  hierboven genoemde stappen niet   
 voldoen de waren, zich melden bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  
- Bij de start van de behandeling geeft MeX aan dat zij een klachtenprocedure op de   
 website vermeld staat en het gezin/cliënt ook het AKJ kan benaderen zonodig.  
 
MeX heeft de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIRA ( VIR in Arnhem)
De verwijsindex Risicojongeren is een landelijk hulpmiddel om de onderlinge afstemming 
tussen professionals te versterken. Het registreren van persoonsgegevens van jongeren tot 
23 jaar waarover men zich zorgen maakt. Zie internet: Verwijsindex Arnhem  
 
MeX moet beschikken over een cliëntenraad. 
MeX is per 1 januari 2017 gestart en is nog te klein in omvang en is dus niet in staat om een 
cliëntenraad te bezetten.  
 
MeX vraagt voor toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
Voordat er jeugdhulp geboden wordt door MeX is er altijd een intake gesprek met cliënt en 
eventueel met verwijzer. Gezamenlijk wordt er gesproken of MeX de hulp kan bieden die 
past bij de hulpvraag van de cliënt. Pas wanneer er overeenstemming is over het verlenen 
van de hulp door MeX dan kan de behandeling starten. Het behandelplan wordt in overleg 
met ouders door ouders of door MeX gedeeld met de verwijzer. Als ouders aangeven dat 
MeX het behandelplan niet mag delen met verwijzer dan gaat MeX hierover met ouders in 
gesprek. MeX mag zonder het akkoord van ouders het behandelplan niet delen. Het niet 
delen zonder akkoord geldt ook voor jongeren binnen het gezin van 16 jaar en ouder. MeX 
adviseert dan dat ouders in gesprek gaan met hun zoon/dochter. 

MeX heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 
taak uit te oefenen.  
De vertrouwenspersoon komt van het AKJ ( het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het 
AKJ is onafhankelijk. Dit is vastgelegd in de jeugdwet. Zie www.akj.nl.  

MeX heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven 
MeX is verzekerd bij de Balens voor beroepen en bedrijven. Lidmaatschapsnummer: 222650



In de jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders opgenomen. Een aantal 
bepalingen betreft rechtstreeks aanbieders van de jeugdhulp. In de jeugdwet is vastge-
legd dat jeugdhulpaanbieders aan de volgende kwaliteitseisen moeten voldoen: 
•  Hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
•  Moeten zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel dat  
 verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling). 
• Moeten werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
•  Dienen een kwaliteitssysteem te hebben. 
•  Moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
•  Dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan  
 deling. 
•  Hebben een meldplicht bij een calamiteit. 
•  Hebben van een Interne meldingssysteem. 
•  Hebben van een privacywetgeving.  
•  Hebben beschikking over een klachtenprocedure. 
• Hebben de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIR  
•  Moeten beschikken over een cliëntenraad. 
•  Vragen toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
•  Hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen   
 zijn taak uit te oefenen. 

De genoemde eisen zullen per eis toegelicht worden hoe MeX zorg draagt om aan deze 
verplichting te voldoen. 
De Kwaliteitseisen nader toegelicht: 

MeX heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen: 
 
1 In beginsel wordt gewerkt met in het BIG-register en/of Kwaliteitsregister Jeugd   
 geregistreerde professionals (hbo- of wo-functieniveau); 

 MeX bestaat uit 2 personen:  
 Xaviera van Maanen is Ambulant Gezinsbehandelaar en SKJ geregistreerd: nummer   
 110009714 . 
 Madelon Smits is Vaktherapeut, Senior Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en  
 geregistreerd bij haar beroepsvereniging FVB: nummer 100863. 

2 Bij het toedelen van taken aan professionals wordt rekening gehouden met hun   
 specifieke kennis en vaardigheden; 
 MeX biedt Praktische Gezinstherapie bij opvoedproblemen. 
 De integrale behandeling is een combinatie tussen enerzijds Beeldende Therapie met  
 Gezinnen (BTmG) genoemd en anderzijds Ambulante Gezinsbehandeling (AG). De   
 Beeldende Therapie met Gezinnen is gericht op het veranderen van de interactie-
 patronen binnen het gezin, zie www.mexhelpt.nl  
 
3 Deze therapie wordt gegeven en geleid door Madelon Smits.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze methodiek bij het RINO in Amsterdam. Deze   
 methodiek vereist specifieke vaardigheden om te kunnen werken met beeldende   
 therapie in combinatie met gezinssystemen. Zij is zelf als hoofddocent aan de oplei-  
 ding Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) bij MeX verbonden. MeX heeft het   
 CRKBO keurmerk ontvangen na het aanmelden van de BTmG opleiding.  
 De Ambulante Gezinsbehandelaar is gericht op het integreren van de veranderingen  
 uit de therapie in de thuissituatie. Deze AG wordt gegeven door Xaviera van Maanen.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze functie, Post HBO -IAG. Xaviera van Maanen werkt  
 als co-therapeut onder leiding van Madelon Smits binnen de BTmG en is assistent   
 docent binnen de BTmG opleiding.  opleiding.mexhelpt.nl  
 
Geregistreerde professionals moeten kunnen werken volgens de voor hen geldende 
professionele standaarden. 
 
Als bewijs dat men voldoet aan geldende professionele standaarden zijn Madelon Smits 
en Xaviera van Maanen geregistreerd in hun eigen register. Daarnaast voldoet MeX aan 
de professionele standaarden ten aanzien van de faciliteiten waaraan een beeldende 
therapie (ruimte) en ambulante gezinsbehandeling moet voldoen nl: 

•   een overzichtelijke ruimte; uit onderzoek (Van de Vem, 2005) is gebleken dat cliën  
 ten graag werken in een overzichtelijke, rustige en vrolijke ruimte. Dit wil zeggen niet  
 te veel prikkels in de ruimte, gesloten kasten, zachte kleuren op de muur en liefst   
 planten in het lokaal.  
•   Werken met water; om de hoek van de therapieruimte is een aanrecht met koud en   
 warm water. Het is handig om een harde gladde vloer te hebben, omdat dit het   
 schoonmaken en schoonhouden vergemakkelijkt. Dit is bij MeX aanwezig.  
•  Opbergruimte; er is beperkt opruim mogelijkheden. Dit is echter bij MeX minder   
 belangrijk, omdat de gezinnen hun beeldend werk altijd mee naar huis nemen. Er is   
 ruimte genoeg om materialen en gereedschap geordend op te bergen in de kasten.  
•  Meubilair; Tijdens de therapie moet de cliënt op verschillende manieren kunnen   
 werken, zowel zittend als staand of met een stoel met of zonder armleuningen. De   
 tafel dient een glad en schoon oppervlak te hebben waar je met een groot vel  aan   
 kunt werken. MeX beschikt over 4 tafels waar aan gewerkt kan worden. Zo zijn er   
 genoeg verschillende opstellingen mogelijk. Naast de tafels staat er ook een work-  

 mate klaar voor het werken met hout. Men heeft genoeg ruimte om aan de tafel of   
 werkbank te werken zonder andere lastig te vallen. 
•  Sfeer; de sfeer van de ruimte moet passend zijn bij de doelgroep die gebruikt maakt  
 van de ruimte. De ruimte bevindt zich in een oude zuivelfabriek waar zich voorname- 
 lijk grafische vormgevers hebben gevestigd. Het is een creatieve omgeving. De   
 ruimte is licht en heeft kleine ramen wat het gevoel van privacy vergroot.  
•  Fysieke veiligheid; de beeldende therapieruimte moet praktisch en een veilige ruimte  
 zijn, zowel fysiek als emotioneel. Met fysieke veiligheid wordt bedoeld dat de   
 cliënt en de therapeut geen fysieke gevaar lopen. Gevaarlijk gereedschap liggen in   
 een afgesloten kast, de meubels zijn stevig en stabiel. Tijdens een opdracht in de   
 therapie of thuissituatie zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en voor   
 de veiligheid bij het hanteren van materiaal en gereedschap. Veiligheid is altijd een   
 onderwerp die, voordat ouders met hun kinderen aan het werk gaan 
 wordt besproken door de therapeut en of gezinsbehandelaar, zodat ouders weten   
 hoe zij de veiligheid kunnen waarborgen binnen de therapie of opdrachten thuis.  
•  Emotionele veiligheid; emotionele veiligheid is nodig, omdat cliënten zich op hun   
 gemak moeten voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Een ruimte voor beel  
 dende therapie dient daarom een prettige sfeer uit te stralen en te stimuleren tot   
 beeldend werken, zonder overbodige prikkels. De transfer naar thuis zorgt voor het   
 voortzetten van de geleerde vaardigheden. 
•  Risico’s;  vaktherapeuten en gezinsbehandelaars werken vaak in solo posities. Bij   
 MeX is dit niet het geval, omdat MeX bestaat uit een integrale behandeling; de   
 vaktherapeut en de gezinsbehandelaar werken intensief samen met dezelfde gezin-  
 nen. Tijdens de  therapie wordt er bijvoorbeeld altijd gewerkt met een co-therapeut   
 (gezinsbehandelaar). De therapeut en co-therapeut zijn beiden aanwezig wanneer   
 het gezin aan het werk gaat met een opdracht. De vaktherapeut en de co-therapeut  
 hebben zo voldoende gelegenheid om hun eigen handelen kritisch te kunnen over  
 denken. Zowel in relatie met elkaar, als met de cliënt en zijn gezin. Daarnaast maakt   
 MeX gebruik van geplande reflectiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een   
 combinatie van intervisie en werkbegeleiding. Bij reflectie bespreekt een groep   
 professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen en helpen zij elkaar   
 het functioneren te verbeteren. De focus van deze bijeenkomsten liggen bij de   
 reflectie op hun cliëntgebonden taken.  
•  Cliëntgebonden taken; taken die te maken hebben met het werken met kinderen,   
 jeugdigen en opvoeders; bijvoorbeeld het opbouwen van contacten, het opstellen   
 van een behandelplan en het uitvoeren van interventies. 
• Met reflectie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de vraaggerichtheid, ef-
 fectiviteit, doelgerichtheid en het handelen conform de beroepscode. Het is enerzijds  
 gericht op het ontwikkelen van de eigen persoon binnen de beroepsgerichte rol en   
 anderzijds het praktisch beroepsmatig handelen verbeteren onder begeleiding van   
 een ervaren gedragswetenschapper, Licheng Chao.  Binnen de reflectie wordt er   
 gewerkt met het PDCA model ingevuld door 1 van de werkers. Werkbegeleiding is 4x  
 per jaar op afspraak (1 x per kwartaal), zoals hierboven omschreven en waarnodig op  

•  handtekening cliënt/ouders/verwijzer/MeX 
•  De cliënt is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de cliënt dient zelf het specifieke   
 behandelplan te tekenen (vereist). MeX stuurt, mits cliënt daar geen bezwaar tegen   
 heeft, het specifiek behandelplan ter kennisgeving naar ouder(s); 
•    De cliënt is tussen 12 en 16 jaar: de cliënt dient zelf het specifieke behandelplan te   
 tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger   
 vereist.
• De cliënt is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegen-  
 woordiger is vereist. MeX vraagt aan de cliënt of hij/zij het specifieke behandelplan   
 wil ondertekenen. 
•  De cliënt wordt vertegenwoordigd door de mentor, de curator of een schriftelijk   
 aangewezen belangenbehartiger vanwege andere juridische redenen zoals meerder- 
 jarigheid en wilsonbekwaamheid. 
 
Aandachtspunten behandelplan: 
•  zelfredzaamheid bevordering, stimuleren en stabiliseren en waar nodig compenseren  
 en/of ondersteunen plus aantoonbaar investeren in afschalen van zorg. 
•  De afschaling staat per traject omschreven in het plan. MeX werkt regelmatig samen  
 met vrijwilligersorganisatie Home Start.  
 
MeX moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
MeX bestaat uit 2 professionals, zij hebben alle twee een VOG. 
MeX heeft een VOG rechtspersoon.
 
MeX dient een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 
Beiden professionals zijn gecertificeerd voor de meldcode huiselijke geweld en kinder-
mishandeling. Zie stappenplan (meldcode 2019) pagina 5. 

 gistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor  
 hen geldende professionele standaarden. 
 
MeX is een kleine zorgaanbieder die bestaat uit 2 professionals. Zij dragen zelf de 
verantwoordelijkheid om te werken volgens de geldende professionele standaarden.  
 
MeX houdt op de site de wachttijd bij zie www.mexhelpt.nl  

MeX moet werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
MeX zal in de intake vragen of het gezin beschikt over een familiegroepsplan (FGP). 
Mocht dit zo zijn dan zal dat plan als basis dienen voor het behandelplan van MeX. 
Mocht het gezin geen FGP hebben dan is MeX verplicht het gezin te wijzen op de 
mogelijkheid om dit plan te maken. Dit kan op verschillende manieren: zelfstandig, met 
ondersteuning van onafhankelijke derden of door ondersteuning van een professional. 
Wanneer het gezin geen FGP heeft zal MeX met het betreffende wijkteam/sociaal team 
afstemmen en dit verder niet benoemen in het behandelplan. 
 
Mex werkt met een behandelplan (hulpverleningsplan) via een behandel format. Het 
behandelplan wordt binnen 6 weken na de intake datum geschreven en uiterlijk  8 
weken voor het einde van de behandeling. Als er een vervolgtraject nodig is dan biedt 
MeX in overleg met het gezin en verwijzer overbruggingszorg aan.  
 
Het behandelplan voldoet aan de norm van de vaktherapeutisch beroepen, VNG en de 
NJI. In het behandel format staan de volgende punten: 

•  cliënt gegevens: naam, adres,  etc 
•  omschrijving behandeling: doel is bijvoorbeeld om bij het ontbreken van de eigen   
 regie deze te herstellen en MeX sluit aan bij de eigen mogelijkheden en behoeften   
 waar de focus ligt op het vinden van eigen kracht van zowel ouders als kinderen, het  
 leren omgaan met klachten. De behandeling van uit MeX werkt normaliserend door   
 de oplossingsgerichte manier van werken. Als een cliënt 16 jaar of ouder is zal MeX   
 samen met de verwijzer/regisseur (vanuit het lokale team) als er nog geen toekomst  
 plan opgesteld is,een toekomstplan opstellen. En netwerkondersteuning maakt   
 onderdeel uit van dit plan.          
•  familiegroepsplan/zie hierboven   
•  hulpvraag cliënt/ouders/verwijzer 
•  hoofddoelen/werkpunten 
•  beschermende en risicofactoren  
•  start- en einddatum  
•  frequentie therapie/ag  
•  afspraken  
•  start behandeling  
•  volgende evaluatie (bij einde behandeling volgt het kopje advies) 

•  MeX krijgt, zoals hierboven omschreven, werkbegeleiding van een ervaren gedrags-  
 wetenschapper en zo nodig  kunnen zij een consultatie aanvragen, waarbij 
 MeX de eindverantwoordelijkheid houdt.  
•  Materialen; om te kunnen werken met de gekozen beeldende methode 
 (BTmG ) heeft men een assortiment aan materialen en gereedschappen nodig. De   
 materialen dienen tenslotte als middel om de gestelde doelen te behalen. MeX heeft  
 een breed scala aan materialen en gereedschappen zodat er voor ieder cliënt onge-  
 acht leeftijd of voorkeur genoeg keuzes zijn om te kunnen werken aan zijn of haar   
 gestelde doelen.  
•  Tijd; tijd is een van de kaders van de behandeling. Vaste tijdstippen voor de therapie,  
 vaste duur van een sessie, dragen bij aan regelmaat en het vertrouwen in een behan- 
 deling. De sessies worden vooraf gepland. In de tussenliggende tijd heeft het gezin   
 de tijd om te oefenen met of zonder de ondersteuning van de gezinsbehandelaar in   
 de thuissituatie.  
•  Dossiervorming; MeX dient zich te houden aan een aantal wettelijke regels en aan de  
 richtlijnen van de FVB ( Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen). De wet op de   
 geneeskundige overeenkomst (WGBO) regelt zaken als dossiervorming en inzage  
 recht, maar ook een goed hulpverlenerschap, geeft gedragsregels voor de hulpverle- 
 ner en de cliënt. Het beschrijft de verplichting een dossier aan te  leggen en dit tot 15  
 jaar na de beëindiging van de behandeling te bewaren. Het College Bescherming   
 Persoonsgegevens (CBP), geeft richtlijnen voor bijvoorbeeld het bewaren van dos-  
 siers in goed afgesloten kasten. MeX heeft een dossierkast met slot, waarin de dos-  
 siers worden bewaard. 
 
MeX moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel 
dat verantwoorde hulp kan worden geboden ( norm van de verantwoorde 
werktoedeling) 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen.  

1 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat de taken   
 worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde   
 professional. Zij delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en    
 vaardigheden van de geregistreerde professional.  
 
MeX werkt met geregistreerde professionals.  
 
2 De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde   
 professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan    
 maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïn  
 vloed  of noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak. (tenzij bepaling) 
 Niet van toepassing op MeX. 
 
3 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat gere-

 consult. De werkers reflecteren elke vrijdagmiddag van 16:00 - 17:00 middels het   
 PDCA model.

Plan 
1. Probleemdefinitie
 Wat wil je bereiken?
 Omschrijf het probleem ? 
 Sinds wanneer is het een probleem?
 Wat is het effect /gevolgen van het probleem?
 Wanneer gaat het niet goed?
 Wat gaat er wel goed en wanneer?

2.  Actuele situatie
 Wat zie/hoor/voel je tijdens het optreden van het probleem?

3. Oorzaak en gevolg analyse
 Wat zijn mogelijke oorzaken/hypothesen en beschrijf deze.
 Beschrijf je mogelijke oplossingen om de oorzaak weg te nemen.
 Kies een oplossing/aanpak.

Do
4. Oplossingen
 Voer de gekozen oplossing/aanpak uit.

Check
5. Resultaten
 Wat zijn de resultaten van je aanpak?
 Heb je bereikt wat je beschreven hebt in je plan.

Act
6.  Standaardisatie
 Generaliseer de oplossing in de behandeling.
7. Evaluatie 
 Evalueer en stel bij waar nodig. 

MeX heeft een meldplicht bij een calamiteit. 
Calamiteitenprotocol

MeX meldt iedere calamiteit.
MeX doet melding van: 
a) Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. 
Dat zijn gebeurtenissen zoals: 
• Een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide. 
• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt als gevolg van 
het handelen van een hulpverlener of cliënt. 
• Ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener 
en cliënt. 
b) Geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
c) Maar ook andere gebeurtenissen met: 
• (Potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening en/of; 
• (Potentiële) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke 
onrust waarbij reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen. 

MeX volgt de volgende stappen binnen dit protocol:
Stap 1: MeX meldt binnen 2 werkdagen bij de desbetreffende gemeente en toezicht-
houdende ambtenaar de calamiteit:
Bij de melding dient MeX de gegevens te verstrekken die voor het onderzoek van de 
melding nodig zijn middels het format calamiteiten van de desbetreffend gemeente. 
Indien nodig maken opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken over het informeren 
van direct betrokkenen, andere overheidsdiensten of andere professionals, bindende 
afspraken over informatie richting pers en media en het verstrekken van informatie aan 
politiek verantwoordelijken. MeX vraagt bij de betreffende ambtenaar na hoe zij de 
informatie, zoals hierboven omschreven, aangeleverd willen hebben. 

Stap 2: MeX meldt tegelijk binnen 2 werkdagen de calamiteit ook bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd waar MeX is geregistreerd via www.igj.nl 

Stap 3 MeX zet zelf ook een onderzoek in i.v.m. de calamiteit.
MeX is zelf verantwoordelijk voor het voeren van onderzoek naar de calamiteit na het 
aanmelden bij de desbetreffende gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, binnen 6 weken.
MeX zal de betrokken gedragswetenschapper bij MeX betrekken om de calamiteit te 
bespreken, te onderzoeken wat er nodig is om de calamiteit in de toekomst te voor-
komen, hierbij de eventuele verbeterpunten op te pakken en bespreekt MeX hoe verder 
te handelen.
Het rapporteren van de calamiteit geschiedt volgens het volgende overzicht:
Calamiteit meldingsformulier MeX
Naam behandelaar MeX die melding doet:

Gegevens cliënt:
Wanneer (datum en tijd) heeft de calamiteit plaatsgevonden :
Waar (plaats naam en ruimte) heeft het plaatsgevonden:
Feitelijke omschrijving van de calamiteit:
Feitelijke beschrijving van de beschreven interventies:
Gevolgen voor cliënt/gezinssysteem:
Gevolgen voor behandelaar(en):

MeX heeft  een Interne meldingssysteem 
MeX meldt incidenten of bijna incidenten via het interne meldingsformulier met als doel 
te reflecteren op de melding, hiervan te leren en zonodig actie te ondernemen. 
MeX neemt contact op met de  gedragswetenschapper om het incident of bijna 
incident middels het meldingsformulier te bespreken.  
 
MeX heeft een privacywetgeving  
Binnen de privacywetgeving gaat het voornamelijk over persoonsgegevens en hoe MeX 
hier mee omgaat. Hoe je met persoonsgegevens omgaat moet in een register gezet 
worden. Dus wat MeX opslaat, waar, waarom en hoe lang. Iedereen waarvan MeX 
gegevens opslaat heeft inzagerecht. Dit houdt in dat MeX alle verzamelde gegevens 
moet kunnen vrijgeven, vernietigen of overdragen.  
De cliënt of ouder(s) (gezaghebbende) afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, mag 
ten alle tijden zijn of haar dossier opvragen middels een brief, met handtekening om 
fraude te voorkomen, gericht aan MeX. Binnen 20 werkdagen ontvangt de aanvrager 
zijn of haar dossier per post. 
Het vernietigen van het papieren dossier ( wat zich in een afgesloten kast bevindt) zal 
aan het einde van de behandeling plaatsvinden. Digitaal zal het aanmeldformulier, 
rapportage en de behandelplan(nen) 15 jaar worden bewaard. 
Persoonsgegevens worden door de persoon of zijn of haar ouder(s) zelf overgedragen 
aan derden.  
Een client/ouders(s) kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over 
de manier waarop MeX met hun gegevens omgaat.  
MeX behoort binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
via een formulier op de website. Daarnaast moeten alle betrokkenen geïnformeerd 
worden en de melding in eigen data register worden gezet. 
Behandelplannen worden verstuurd via de post of persoonlijk overhandigd. Binnen het 
mail verkeer gebruikt MeX de initialen van de cliënt. Inhoudelijke informatie wordt 
alleen gedeeld via telefonisch, face to face contact of per post naar de cliënt verstuurd. 

MeX heeft de beschikking over een klachtenprocedure. 
Wanneer een cliënt of zijn ouders een klacht heeft over MeX en/of de professional dan 
wordt getracht deze klacht eerst gezamenlijk op te lossen middels een gesprek. 
Wanneer dit niet lukt wordt het AKJ ( Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) ingescha-
keld. Zij bieden een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zie folder of www.akj.nl  
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Wanneer in het gesprek met de vertrouwenspersoon de klacht niet naar tevredenheid is 
opgelost heeft men het recht om deze klacht aan een erkende instantie voor te leggen. 
Klacht instellingsgericht (MeX) kan bij de NIBIG voorgelegd worden of het SKJ.  
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de vakthe-  
 rapie beoefend dan kan men terecht bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belan-  
 genbehartiging Integrale Gezondheidszorg)  en zijn klacht neerleggen. De klachten-  
 commissie behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met de therapeut  
 en de cliënt een oplossing te vinden. Als ook deze stap niet leidt tot een bevredigen  
 de oplossing, kan de cliënt via een NIBIG een geschillenprocedure starten. 
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de gezins  
 behandeling geeft dan kan men, wanneer de  hierboven genoemde stappen niet   
 voldoen de waren, zich melden bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  
- Bij de start van de behandeling geeft MeX aan dat zij een klachtenprocedure op de   
 website vermeld staat en het gezin/cliënt ook het AKJ kan benaderen zonodig.  
 
MeX heeft de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIRA ( VIR in Arnhem)
De verwijsindex Risicojongeren is een landelijk hulpmiddel om de onderlinge afstemming 
tussen professionals te versterken. Het registreren van persoonsgegevens van jongeren tot 
23 jaar waarover men zich zorgen maakt. Zie internet: Verwijsindex Arnhem  
 
MeX moet beschikken over een cliëntenraad. 
MeX is per 1 januari 2017 gestart en is nog te klein in omvang en is dus niet in staat om een 
cliëntenraad te bezetten.  
 
MeX vraagt voor toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
Voordat er jeugdhulp geboden wordt door MeX is er altijd een intake gesprek met cliënt en 
eventueel met verwijzer. Gezamenlijk wordt er gesproken of MeX de hulp kan bieden die 
past bij de hulpvraag van de cliënt. Pas wanneer er overeenstemming is over het verlenen 
van de hulp door MeX dan kan de behandeling starten. Het behandelplan wordt in overleg 
met ouders door ouders of door MeX gedeeld met de verwijzer. Als ouders aangeven dat 
MeX het behandelplan niet mag delen met verwijzer dan gaat MeX hierover met ouders in 
gesprek. MeX mag zonder het akkoord van ouders het behandelplan niet delen. Het niet 
delen zonder akkoord geldt ook voor jongeren binnen het gezin van 16 jaar en ouder. MeX 
adviseert dan dat ouders in gesprek gaan met hun zoon/dochter. 

MeX heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 
taak uit te oefenen.  
De vertrouwenspersoon komt van het AKJ ( het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het 
AKJ is onafhankelijk. Dit is vastgelegd in de jeugdwet. Zie www.akj.nl.  

MeX heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven 
MeX is verzekerd bij de Balens voor beroepen en bedrijven. Lidmaatschapsnummer: 222650



In de jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders opgenomen. Een aantal 
bepalingen betreft rechtstreeks aanbieders van de jeugdhulp. In de jeugdwet is vastge-
legd dat jeugdhulpaanbieders aan de volgende kwaliteitseisen moeten voldoen: 
•  Hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
•  Moeten zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel dat  
 verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling). 
• Moeten werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
•  Dienen een kwaliteitssysteem te hebben. 
•  Moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
•  Dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan  
 deling. 
•  Hebben een meldplicht bij een calamiteit. 
•  Hebben van een Interne meldingssysteem. 
•  Hebben van een privacywetgeving.  
•  Hebben beschikking over een klachtenprocedure. 
• Hebben de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIR  
•  Moeten beschikken over een cliëntenraad. 
•  Vragen toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
•  Hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen   
 zijn taak uit te oefenen. 

De genoemde eisen zullen per eis toegelicht worden hoe MeX zorg draagt om aan deze 
verplichting te voldoen. 
De Kwaliteitseisen nader toegelicht: 

MeX heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen: 
 
1 In beginsel wordt gewerkt met in het BIG-register en/of Kwaliteitsregister Jeugd   
 geregistreerde professionals (hbo- of wo-functieniveau); 

 MeX bestaat uit 2 personen:  
 Xaviera van Maanen is Ambulant Gezinsbehandelaar en SKJ geregistreerd: nummer   
 110009714 . 
 Madelon Smits is Vaktherapeut, Senior Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en  
 geregistreerd bij haar beroepsvereniging FVB: nummer 100863. 

2 Bij het toedelen van taken aan professionals wordt rekening gehouden met hun   
 specifieke kennis en vaardigheden; 
 MeX biedt Praktische Gezinstherapie bij opvoedproblemen. 
 De integrale behandeling is een combinatie tussen enerzijds Beeldende Therapie met  
 Gezinnen (BTmG) genoemd en anderzijds Ambulante Gezinsbehandeling (AG). De   
 Beeldende Therapie met Gezinnen is gericht op het veranderen van de interactie-
 patronen binnen het gezin, zie www.mexhelpt.nl  
 
3 Deze therapie wordt gegeven en geleid door Madelon Smits.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze methodiek bij het RINO in Amsterdam. Deze   
 methodiek vereist specifieke vaardigheden om te kunnen werken met beeldende   
 therapie in combinatie met gezinssystemen. Zij is zelf als hoofddocent aan de oplei-  
 ding Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) bij MeX verbonden. MeX heeft het   
 CRKBO keurmerk ontvangen na het aanmelden van de BTmG opleiding.  
 De Ambulante Gezinsbehandelaar is gericht op het integreren van de veranderingen  
 uit de therapie in de thuissituatie. Deze AG wordt gegeven door Xaviera van Maanen.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze functie, Post HBO -IAG. Xaviera van Maanen werkt  
 als co-therapeut onder leiding van Madelon Smits binnen de BTmG en is assistent   
 docent binnen de BTmG opleiding.  opleiding.mexhelpt.nl  
 
Geregistreerde professionals moeten kunnen werken volgens de voor hen geldende 
professionele standaarden. 
 
Als bewijs dat men voldoet aan geldende professionele standaarden zijn Madelon Smits 
en Xaviera van Maanen geregistreerd in hun eigen register. Daarnaast voldoet MeX aan 
de professionele standaarden ten aanzien van de faciliteiten waaraan een beeldende 
therapie (ruimte) en ambulante gezinsbehandeling moet voldoen nl: 

•   een overzichtelijke ruimte; uit onderzoek (Van de Vem, 2005) is gebleken dat cliën  
 ten graag werken in een overzichtelijke, rustige en vrolijke ruimte. Dit wil zeggen niet  
 te veel prikkels in de ruimte, gesloten kasten, zachte kleuren op de muur en liefst   
 planten in het lokaal.  
•   Werken met water; om de hoek van de therapieruimte is een aanrecht met koud en   
 warm water. Het is handig om een harde gladde vloer te hebben, omdat dit het   
 schoonmaken en schoonhouden vergemakkelijkt. Dit is bij MeX aanwezig.  
•  Opbergruimte; er is beperkt opruim mogelijkheden. Dit is echter bij MeX minder   
 belangrijk, omdat de gezinnen hun beeldend werk altijd mee naar huis nemen. Er is   
 ruimte genoeg om materialen en gereedschap geordend op te bergen in de kasten.  
•  Meubilair; Tijdens de therapie moet de cliënt op verschillende manieren kunnen   
 werken, zowel zittend als staand of met een stoel met of zonder armleuningen. De   
 tafel dient een glad en schoon oppervlak te hebben waar je met een groot vel  aan   
 kunt werken. MeX beschikt over 4 tafels waar aan gewerkt kan worden. Zo zijn er   
 genoeg verschillende opstellingen mogelijk. Naast de tafels staat er ook een work-  

 mate klaar voor het werken met hout. Men heeft genoeg ruimte om aan de tafel of   
 werkbank te werken zonder andere lastig te vallen. 
•  Sfeer; de sfeer van de ruimte moet passend zijn bij de doelgroep die gebruikt maakt  
 van de ruimte. De ruimte bevindt zich in een oude zuivelfabriek waar zich voorname- 
 lijk grafische vormgevers hebben gevestigd. Het is een creatieve omgeving. De   
 ruimte is licht en heeft kleine ramen wat het gevoel van privacy vergroot.  
•  Fysieke veiligheid; de beeldende therapieruimte moet praktisch en een veilige ruimte  
 zijn, zowel fysiek als emotioneel. Met fysieke veiligheid wordt bedoeld dat de   
 cliënt en de therapeut geen fysieke gevaar lopen. Gevaarlijk gereedschap liggen in   
 een afgesloten kast, de meubels zijn stevig en stabiel. Tijdens een opdracht in de   
 therapie of thuissituatie zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en voor   
 de veiligheid bij het hanteren van materiaal en gereedschap. Veiligheid is altijd een   
 onderwerp die, voordat ouders met hun kinderen aan het werk gaan 
 wordt besproken door de therapeut en of gezinsbehandelaar, zodat ouders weten   
 hoe zij de veiligheid kunnen waarborgen binnen de therapie of opdrachten thuis.  
•  Emotionele veiligheid; emotionele veiligheid is nodig, omdat cliënten zich op hun   
 gemak moeten voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Een ruimte voor beel  
 dende therapie dient daarom een prettige sfeer uit te stralen en te stimuleren tot   
 beeldend werken, zonder overbodige prikkels. De transfer naar thuis zorgt voor het   
 voortzetten van de geleerde vaardigheden. 
•  Risico’s;  vaktherapeuten en gezinsbehandelaars werken vaak in solo posities. Bij   
 MeX is dit niet het geval, omdat MeX bestaat uit een integrale behandeling; de   
 vaktherapeut en de gezinsbehandelaar werken intensief samen met dezelfde gezin-  
 nen. Tijdens de  therapie wordt er bijvoorbeeld altijd gewerkt met een co-therapeut   
 (gezinsbehandelaar). De therapeut en co-therapeut zijn beiden aanwezig wanneer   
 het gezin aan het werk gaat met een opdracht. De vaktherapeut en de co-therapeut  
 hebben zo voldoende gelegenheid om hun eigen handelen kritisch te kunnen over  
 denken. Zowel in relatie met elkaar, als met de cliënt en zijn gezin. Daarnaast maakt   
 MeX gebruik van geplande reflectiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een   
 combinatie van intervisie en werkbegeleiding. Bij reflectie bespreekt een groep   
 professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen en helpen zij elkaar   
 het functioneren te verbeteren. De focus van deze bijeenkomsten liggen bij de   
 reflectie op hun cliëntgebonden taken.  
•  Cliëntgebonden taken; taken die te maken hebben met het werken met kinderen,   
 jeugdigen en opvoeders; bijvoorbeeld het opbouwen van contacten, het opstellen   
 van een behandelplan en het uitvoeren van interventies. 
• Met reflectie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de vraaggerichtheid, ef-
 fectiviteit, doelgerichtheid en het handelen conform de beroepscode. Het is enerzijds  
 gericht op het ontwikkelen van de eigen persoon binnen de beroepsgerichte rol en   
 anderzijds het praktisch beroepsmatig handelen verbeteren onder begeleiding van   
 een ervaren gedragswetenschapper, Licheng Chao.  Binnen de reflectie wordt er   
 gewerkt met het PDCA model ingevuld door 1 van de werkers. Werkbegeleiding is 4x  
 per jaar op afspraak (1 x per kwartaal), zoals hierboven omschreven en waarnodig op  

•  handtekening cliënt/ouders/verwijzer/MeX 
•  De cliënt is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de cliënt dient zelf het specifieke   
 behandelplan te tekenen (vereist). MeX stuurt, mits cliënt daar geen bezwaar tegen   
 heeft, het specifiek behandelplan ter kennisgeving naar ouder(s); 
•    De cliënt is tussen 12 en 16 jaar: de cliënt dient zelf het specifieke behandelplan te   
 tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger   
 vereist.
• De cliënt is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegen-  
 woordiger is vereist. MeX vraagt aan de cliënt of hij/zij het specifieke behandelplan   
 wil ondertekenen. 
•  De cliënt wordt vertegenwoordigd door de mentor, de curator of een schriftelijk   
 aangewezen belangenbehartiger vanwege andere juridische redenen zoals meerder- 
 jarigheid en wilsonbekwaamheid. 
 
Aandachtspunten behandelplan: 
•  zelfredzaamheid bevordering, stimuleren en stabiliseren en waar nodig compenseren  
 en/of ondersteunen plus aantoonbaar investeren in afschalen van zorg. 
•  De afschaling staat per traject omschreven in het plan. MeX werkt regelmatig samen  
 met vrijwilligersorganisatie Home Start.  
 
MeX moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
MeX bestaat uit 2 professionals, zij hebben alle twee een VOG. 
MeX heeft een VOG rechtspersoon.
 
MeX dient een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 
Beiden professionals zijn gecertificeerd voor de meldcode huiselijke geweld en kinder-
mishandeling. Zie stappenplan (meldcode 2019) pagina 5. 

 gistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor  
 hen geldende professionele standaarden. 
 
MeX is een kleine zorgaanbieder die bestaat uit 2 professionals. Zij dragen zelf de 
verantwoordelijkheid om te werken volgens de geldende professionele standaarden.  
 
MeX houdt op de site de wachttijd bij zie www.mexhelpt.nl  

MeX moet werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
MeX zal in de intake vragen of het gezin beschikt over een familiegroepsplan (FGP). 
Mocht dit zo zijn dan zal dat plan als basis dienen voor het behandelplan van MeX. 
Mocht het gezin geen FGP hebben dan is MeX verplicht het gezin te wijzen op de 
mogelijkheid om dit plan te maken. Dit kan op verschillende manieren: zelfstandig, met 
ondersteuning van onafhankelijke derden of door ondersteuning van een professional. 
Wanneer het gezin geen FGP heeft zal MeX met het betreffende wijkteam/sociaal team 
afstemmen en dit verder niet benoemen in het behandelplan. 
 
Mex werkt met een behandelplan (hulpverleningsplan) via een behandel format. Het 
behandelplan wordt binnen 6 weken na de intake datum geschreven en uiterlijk  8 
weken voor het einde van de behandeling. Als er een vervolgtraject nodig is dan biedt 
MeX in overleg met het gezin en verwijzer overbruggingszorg aan.  
 
Het behandelplan voldoet aan de norm van de vaktherapeutisch beroepen, VNG en de 
NJI. In het behandel format staan de volgende punten: 

•  cliënt gegevens: naam, adres,  etc 
•  omschrijving behandeling: doel is bijvoorbeeld om bij het ontbreken van de eigen   
 regie deze te herstellen en MeX sluit aan bij de eigen mogelijkheden en behoeften   
 waar de focus ligt op het vinden van eigen kracht van zowel ouders als kinderen, het  
 leren omgaan met klachten. De behandeling van uit MeX werkt normaliserend door   
 de oplossingsgerichte manier van werken. Als een cliënt 16 jaar of ouder is zal MeX   
 samen met de verwijzer/regisseur (vanuit het lokale team) als er nog geen toekomst  
 plan opgesteld is,een toekomstplan opstellen. En netwerkondersteuning maakt   
 onderdeel uit van dit plan.          
•  familiegroepsplan/zie hierboven   
•  hulpvraag cliënt/ouders/verwijzer 
•  hoofddoelen/werkpunten 
•  beschermende en risicofactoren  
•  start- en einddatum  
•  frequentie therapie/ag  
•  afspraken  
•  start behandeling  
•  volgende evaluatie (bij einde behandeling volgt het kopje advies) 

•  MeX krijgt, zoals hierboven omschreven, werkbegeleiding van een ervaren gedrags-  
 wetenschapper en zo nodig  kunnen zij een consultatie aanvragen, waarbij 
 MeX de eindverantwoordelijkheid houdt.  
•  Materialen; om te kunnen werken met de gekozen beeldende methode 
 (BTmG ) heeft men een assortiment aan materialen en gereedschappen nodig. De   
 materialen dienen tenslotte als middel om de gestelde doelen te behalen. MeX heeft  
 een breed scala aan materialen en gereedschappen zodat er voor ieder cliënt onge-  
 acht leeftijd of voorkeur genoeg keuzes zijn om te kunnen werken aan zijn of haar   
 gestelde doelen.  
•  Tijd; tijd is een van de kaders van de behandeling. Vaste tijdstippen voor de therapie,  
 vaste duur van een sessie, dragen bij aan regelmaat en het vertrouwen in een behan- 
 deling. De sessies worden vooraf gepland. In de tussenliggende tijd heeft het gezin   
 de tijd om te oefenen met of zonder de ondersteuning van de gezinsbehandelaar in   
 de thuissituatie.  
•  Dossiervorming; MeX dient zich te houden aan een aantal wettelijke regels en aan de  
 richtlijnen van de FVB ( Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen). De wet op de   
 geneeskundige overeenkomst (WGBO) regelt zaken als dossiervorming en inzage  
 recht, maar ook een goed hulpverlenerschap, geeft gedragsregels voor de hulpverle- 
 ner en de cliënt. Het beschrijft de verplichting een dossier aan te  leggen en dit tot 15  
 jaar na de beëindiging van de behandeling te bewaren. Het College Bescherming   
 Persoonsgegevens (CBP), geeft richtlijnen voor bijvoorbeeld het bewaren van dos-  
 siers in goed afgesloten kasten. MeX heeft een dossierkast met slot, waarin de dos-  
 siers worden bewaard. 
 
MeX moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel 
dat verantwoorde hulp kan worden geboden ( norm van de verantwoorde 
werktoedeling) 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen.  

1 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat de taken   
 worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde   
 professional. Zij delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en    
 vaardigheden van de geregistreerde professional.  
 
MeX werkt met geregistreerde professionals.  
 
2 De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde   
 professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan    
 maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïn  
 vloed  of noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak. (tenzij bepaling) 
 Niet van toepassing op MeX. 
 
3 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat gere-

 consult. De werkers reflecteren elke vrijdagmiddag van 16:00 - 17:00 middels het   
 PDCA model.

Plan 
1. Probleemdefinitie
 Wat wil je bereiken?
 Omschrijf het probleem ? 
 Sinds wanneer is het een probleem?
 Wat is het effect /gevolgen van het probleem?
 Wanneer gaat het niet goed?
 Wat gaat er wel goed en wanneer?

2.  Actuele situatie
 Wat zie/hoor/voel je tijdens het optreden van het probleem?

3. Oorzaak en gevolg analyse
 Wat zijn mogelijke oorzaken/hypothesen en beschrijf deze.
 Beschrijf je mogelijke oplossingen om de oorzaak weg te nemen.
 Kies een oplossing/aanpak.

Do
4. Oplossingen
 Voer de gekozen oplossing/aanpak uit.

Check
5. Resultaten
 Wat zijn de resultaten van je aanpak?
 Heb je bereikt wat je beschreven hebt in je plan.

Act
6.  Standaardisatie
 Generaliseer de oplossing in de behandeling.
7. Evaluatie 
 Evalueer en stel bij waar nodig. 

MeX heeft een meldplicht bij een calamiteit. 
Calamiteitenprotocol

MeX meldt iedere calamiteit.
MeX doet melding van: 
a) Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. 
Dat zijn gebeurtenissen zoals: 
• Een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide. 
• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt als gevolg van 
het handelen van een hulpverlener of cliënt. 
• Ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener 
en cliënt. 
b) Geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
c) Maar ook andere gebeurtenissen met: 
• (Potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening en/of; 
• (Potentiële) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke 
onrust waarbij reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen. 

MeX volgt de volgende stappen binnen dit protocol:
Stap 1: MeX meldt binnen 2 werkdagen bij de desbetreffende gemeente en toezicht-
houdende ambtenaar de calamiteit:
Bij de melding dient MeX de gegevens te verstrekken die voor het onderzoek van de 
melding nodig zijn middels het format calamiteiten van de desbetreffend gemeente. 
Indien nodig maken opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken over het informeren 
van direct betrokkenen, andere overheidsdiensten of andere professionals, bindende 
afspraken over informatie richting pers en media en het verstrekken van informatie aan 
politiek verantwoordelijken. MeX vraagt bij de betreffende ambtenaar na hoe zij de 
informatie, zoals hierboven omschreven, aangeleverd willen hebben. 

Stap 2: MeX meldt tegelijk binnen 2 werkdagen de calamiteit ook bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd waar MeX is geregistreerd via www.igj.nl 

Stap 3 MeX zet zelf ook een onderzoek in i.v.m. de calamiteit.
MeX is zelf verantwoordelijk voor het voeren van onderzoek naar de calamiteit na het 
aanmelden bij de desbetreffende gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, binnen 6 weken.
MeX zal de betrokken gedragswetenschapper bij MeX betrekken om de calamiteit te 
bespreken, te onderzoeken wat er nodig is om de calamiteit in de toekomst te voor-
komen, hierbij de eventuele verbeterpunten op te pakken en bespreekt MeX hoe verder 
te handelen.
Het rapporteren van de calamiteit geschiedt volgens het volgende overzicht:
Calamiteit meldingsformulier MeX
Naam behandelaar MeX die melding doet:

Gegevens cliënt:
Wanneer (datum en tijd) heeft de calamiteit plaatsgevonden :
Waar (plaats naam en ruimte) heeft het plaatsgevonden:
Feitelijke omschrijving van de calamiteit:
Feitelijke beschrijving van de beschreven interventies:
Gevolgen voor cliënt/gezinssysteem:
Gevolgen voor behandelaar(en):

MeX heeft  een Interne meldingssysteem 
MeX meldt incidenten of bijna incidenten via het interne meldingsformulier met als doel 
te reflecteren op de melding, hiervan te leren en zonodig actie te ondernemen. 
MeX neemt contact op met de  gedragswetenschapper om het incident of bijna 
incident middels het meldingsformulier te bespreken.  
 
MeX heeft een privacywetgeving  
Binnen de privacywetgeving gaat het voornamelijk over persoonsgegevens en hoe MeX 
hier mee omgaat. Hoe je met persoonsgegevens omgaat moet in een register gezet 
worden. Dus wat MeX opslaat, waar, waarom en hoe lang. Iedereen waarvan MeX 
gegevens opslaat heeft inzagerecht. Dit houdt in dat MeX alle verzamelde gegevens 
moet kunnen vrijgeven, vernietigen of overdragen.  
De cliënt of ouder(s) (gezaghebbende) afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, mag 
ten alle tijden zijn of haar dossier opvragen middels een brief, met handtekening om 
fraude te voorkomen, gericht aan MeX. Binnen 20 werkdagen ontvangt de aanvrager 
zijn of haar dossier per post. 
Het vernietigen van het papieren dossier ( wat zich in een afgesloten kast bevindt) zal 
aan het einde van de behandeling plaatsvinden. Digitaal zal het aanmeldformulier, 
rapportage en de behandelplan(nen) 15 jaar worden bewaard. 
Persoonsgegevens worden door de persoon of zijn of haar ouder(s) zelf overgedragen 
aan derden.  
Een client/ouders(s) kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over 
de manier waarop MeX met hun gegevens omgaat.  
MeX behoort binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
via een formulier op de website. Daarnaast moeten alle betrokkenen geïnformeerd 
worden en de melding in eigen data register worden gezet. 
Behandelplannen worden verstuurd via de post of persoonlijk overhandigd. Binnen het 
mail verkeer gebruikt MeX de initialen van de cliënt. Inhoudelijke informatie wordt 
alleen gedeeld via telefonisch, face to face contact of per post naar de cliënt verstuurd. 

MeX heeft de beschikking over een klachtenprocedure. 
Wanneer een cliënt of zijn ouders een klacht heeft over MeX en/of de professional dan 
wordt getracht deze klacht eerst gezamenlijk op te lossen middels een gesprek. 
Wanneer dit niet lukt wordt het AKJ ( Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) ingescha-
keld. Zij bieden een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zie folder of www.akj.nl  
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Wanneer in het gesprek met de vertrouwenspersoon de klacht niet naar tevredenheid is 
opgelost heeft men het recht om deze klacht aan een erkende instantie voor te leggen. 
Klacht instellingsgericht (MeX) kan bij de NIBIG voorgelegd worden of het SKJ.  
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de vakthe-  
 rapie beoefend dan kan men terecht bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belan-  
 genbehartiging Integrale Gezondheidszorg)  en zijn klacht neerleggen. De klachten-  
 commissie behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met de therapeut  
 en de cliënt een oplossing te vinden. Als ook deze stap niet leidt tot een bevredigen  
 de oplossing, kan de cliënt via een NIBIG een geschillenprocedure starten. 
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de gezins  
 behandeling geeft dan kan men, wanneer de  hierboven genoemde stappen niet   
 voldoen de waren, zich melden bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  
- Bij de start van de behandeling geeft MeX aan dat zij een klachtenprocedure op de   
 website vermeld staat en het gezin/cliënt ook het AKJ kan benaderen zonodig.  
 
MeX heeft de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIRA ( VIR in Arnhem)
De verwijsindex Risicojongeren is een landelijk hulpmiddel om de onderlinge afstemming 
tussen professionals te versterken. Het registreren van persoonsgegevens van jongeren tot 
23 jaar waarover men zich zorgen maakt. Zie internet: Verwijsindex Arnhem  
 
MeX moet beschikken over een cliëntenraad. 
MeX is per 1 januari 2017 gestart en is nog te klein in omvang en is dus niet in staat om een 
cliëntenraad te bezetten.  
 
MeX vraagt voor toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
Voordat er jeugdhulp geboden wordt door MeX is er altijd een intake gesprek met cliënt en 
eventueel met verwijzer. Gezamenlijk wordt er gesproken of MeX de hulp kan bieden die 
past bij de hulpvraag van de cliënt. Pas wanneer er overeenstemming is over het verlenen 
van de hulp door MeX dan kan de behandeling starten. Het behandelplan wordt in overleg 
met ouders door ouders of door MeX gedeeld met de verwijzer. Als ouders aangeven dat 
MeX het behandelplan niet mag delen met verwijzer dan gaat MeX hierover met ouders in 
gesprek. MeX mag zonder het akkoord van ouders het behandelplan niet delen. Het niet 
delen zonder akkoord geldt ook voor jongeren binnen het gezin van 16 jaar en ouder. MeX 
adviseert dan dat ouders in gesprek gaan met hun zoon/dochter. 

MeX heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 
taak uit te oefenen.  
De vertrouwenspersoon komt van het AKJ ( het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het 
AKJ is onafhankelijk. Dit is vastgelegd in de jeugdwet. Zie www.akj.nl.  

MeX heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven 
MeX is verzekerd bij de Balens voor beroepen en bedrijven. Lidmaatschapsnummer: 222650



In de jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders opgenomen. Een aantal 
bepalingen betreft rechtstreeks aanbieders van de jeugdhulp. In de jeugdwet is vastge-
legd dat jeugdhulpaanbieders aan de volgende kwaliteitseisen moeten voldoen: 
•  Hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
•  Moeten zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel dat  
 verantwoorde hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling). 
• Moeten werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
•  Dienen een kwaliteitssysteem te hebben. 
•  Moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
•  Dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan  
 deling. 
•  Hebben een meldplicht bij een calamiteit. 
•  Hebben van een Interne meldingssysteem. 
•  Hebben van een privacywetgeving.  
•  Hebben beschikking over een klachtenprocedure. 
• Hebben de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIR  
•  Moeten beschikken over een cliëntenraad. 
•  Vragen toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
•  Hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen   
 zijn taak uit te oefenen. 

De genoemde eisen zullen per eis toegelicht worden hoe MeX zorg draagt om aan deze 
verplichting te voldoen. 
De Kwaliteitseisen nader toegelicht: 

MeX heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen: 
 
1 In beginsel wordt gewerkt met in het BIG-register en/of Kwaliteitsregister Jeugd   
 geregistreerde professionals (hbo- of wo-functieniveau); 

 MeX bestaat uit 2 personen:  
 Xaviera van Maanen is Ambulant Gezinsbehandelaar en SKJ geregistreerd: nummer   
 110009714 . 
 Madelon Smits is Vaktherapeut, Senior Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) en  
 geregistreerd bij haar beroepsvereniging FVB: nummer 100863. 

2 Bij het toedelen van taken aan professionals wordt rekening gehouden met hun   
 specifieke kennis en vaardigheden; 
 MeX biedt Praktische Gezinstherapie bij opvoedproblemen. 
 De integrale behandeling is een combinatie tussen enerzijds Beeldende Therapie met  
 Gezinnen (BTmG) genoemd en anderzijds Ambulante Gezinsbehandeling (AG). De   
 Beeldende Therapie met Gezinnen is gericht op het veranderen van de interactie-
 patronen binnen het gezin, zie www.mexhelpt.nl  
 
3 Deze therapie wordt gegeven en geleid door Madelon Smits.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze methodiek bij het RINO in Amsterdam. Deze   
 methodiek vereist specifieke vaardigheden om te kunnen werken met beeldende   
 therapie in combinatie met gezinssystemen. Zij is zelf als hoofddocent aan de oplei-  
 ding Beeldende Therapie met Gezinnen (BTmG) bij MeX verbonden. MeX heeft het   
 CRKBO keurmerk ontvangen na het aanmelden van de BTmG opleiding.  
 De Ambulante Gezinsbehandelaar is gericht op het integreren van de veranderingen  
 uit de therapie in de thuissituatie. Deze AG wordt gegeven door Xaviera van Maanen.  
 Zij is speciaal opgeleid voor deze functie, Post HBO -IAG. Xaviera van Maanen werkt  
 als co-therapeut onder leiding van Madelon Smits binnen de BTmG en is assistent   
 docent binnen de BTmG opleiding.  opleiding.mexhelpt.nl  
 
Geregistreerde professionals moeten kunnen werken volgens de voor hen geldende 
professionele standaarden. 
 
Als bewijs dat men voldoet aan geldende professionele standaarden zijn Madelon Smits 
en Xaviera van Maanen geregistreerd in hun eigen register. Daarnaast voldoet MeX aan 
de professionele standaarden ten aanzien van de faciliteiten waaraan een beeldende 
therapie (ruimte) en ambulante gezinsbehandeling moet voldoen nl: 

•   een overzichtelijke ruimte; uit onderzoek (Van de Vem, 2005) is gebleken dat cliën  
 ten graag werken in een overzichtelijke, rustige en vrolijke ruimte. Dit wil zeggen niet  
 te veel prikkels in de ruimte, gesloten kasten, zachte kleuren op de muur en liefst   
 planten in het lokaal.  
•   Werken met water; om de hoek van de therapieruimte is een aanrecht met koud en   
 warm water. Het is handig om een harde gladde vloer te hebben, omdat dit het   
 schoonmaken en schoonhouden vergemakkelijkt. Dit is bij MeX aanwezig.  
•  Opbergruimte; er is beperkt opruim mogelijkheden. Dit is echter bij MeX minder   
 belangrijk, omdat de gezinnen hun beeldend werk altijd mee naar huis nemen. Er is   
 ruimte genoeg om materialen en gereedschap geordend op te bergen in de kasten.  
•  Meubilair; Tijdens de therapie moet de cliënt op verschillende manieren kunnen   
 werken, zowel zittend als staand of met een stoel met of zonder armleuningen. De   
 tafel dient een glad en schoon oppervlak te hebben waar je met een groot vel  aan   
 kunt werken. MeX beschikt over 4 tafels waar aan gewerkt kan worden. Zo zijn er   
 genoeg verschillende opstellingen mogelijk. Naast de tafels staat er ook een work-  

 mate klaar voor het werken met hout. Men heeft genoeg ruimte om aan de tafel of   
 werkbank te werken zonder andere lastig te vallen. 
•  Sfeer; de sfeer van de ruimte moet passend zijn bij de doelgroep die gebruikt maakt  
 van de ruimte. De ruimte bevindt zich in een oude zuivelfabriek waar zich voorname- 
 lijk grafische vormgevers hebben gevestigd. Het is een creatieve omgeving. De   
 ruimte is licht en heeft kleine ramen wat het gevoel van privacy vergroot.  
•  Fysieke veiligheid; de beeldende therapieruimte moet praktisch en een veilige ruimte  
 zijn, zowel fysiek als emotioneel. Met fysieke veiligheid wordt bedoeld dat de   
 cliënt en de therapeut geen fysieke gevaar lopen. Gevaarlijk gereedschap liggen in   
 een afgesloten kast, de meubels zijn stevig en stabiel. Tijdens een opdracht in de   
 therapie of thuissituatie zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en voor   
 de veiligheid bij het hanteren van materiaal en gereedschap. Veiligheid is altijd een   
 onderwerp die, voordat ouders met hun kinderen aan het werk gaan 
 wordt besproken door de therapeut en of gezinsbehandelaar, zodat ouders weten   
 hoe zij de veiligheid kunnen waarborgen binnen de therapie of opdrachten thuis.  
•  Emotionele veiligheid; emotionele veiligheid is nodig, omdat cliënten zich op hun   
 gemak moeten voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Een ruimte voor beel  
 dende therapie dient daarom een prettige sfeer uit te stralen en te stimuleren tot   
 beeldend werken, zonder overbodige prikkels. De transfer naar thuis zorgt voor het   
 voortzetten van de geleerde vaardigheden. 
•  Risico’s;  vaktherapeuten en gezinsbehandelaars werken vaak in solo posities. Bij   
 MeX is dit niet het geval, omdat MeX bestaat uit een integrale behandeling; de   
 vaktherapeut en de gezinsbehandelaar werken intensief samen met dezelfde gezin-  
 nen. Tijdens de  therapie wordt er bijvoorbeeld altijd gewerkt met een co-therapeut   
 (gezinsbehandelaar). De therapeut en co-therapeut zijn beiden aanwezig wanneer   
 het gezin aan het werk gaat met een opdracht. De vaktherapeut en de co-therapeut  
 hebben zo voldoende gelegenheid om hun eigen handelen kritisch te kunnen over  
 denken. Zowel in relatie met elkaar, als met de cliënt en zijn gezin. Daarnaast maakt   
 MeX gebruik van geplande reflectiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een   
 combinatie van intervisie en werkbegeleiding. Bij reflectie bespreekt een groep   
 professionals met een overeenkomstig beroep werkproblemen en helpen zij elkaar   
 het functioneren te verbeteren. De focus van deze bijeenkomsten liggen bij de   
 reflectie op hun cliëntgebonden taken.  
•  Cliëntgebonden taken; taken die te maken hebben met het werken met kinderen,   
 jeugdigen en opvoeders; bijvoorbeeld het opbouwen van contacten, het opstellen   
 van een behandelplan en het uitvoeren van interventies. 
• Met reflectie wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de vraaggerichtheid, ef-
 fectiviteit, doelgerichtheid en het handelen conform de beroepscode. Het is enerzijds  
 gericht op het ontwikkelen van de eigen persoon binnen de beroepsgerichte rol en   
 anderzijds het praktisch beroepsmatig handelen verbeteren onder begeleiding van   
 een ervaren gedragswetenschapper, Licheng Chao.  Binnen de reflectie wordt er   
 gewerkt met het PDCA model ingevuld door 1 van de werkers. Werkbegeleiding is 4x  
 per jaar op afspraak (1 x per kwartaal), zoals hierboven omschreven en waarnodig op  

•  handtekening cliënt/ouders/verwijzer/MeX 
•  De cliënt is 16 jaar of ouder en wilsbekwaam: de cliënt dient zelf het specifieke   
 behandelplan te tekenen (vereist). MeX stuurt, mits cliënt daar geen bezwaar tegen   
 heeft, het specifiek behandelplan ter kennisgeving naar ouder(s); 
•    De cliënt is tussen 12 en 16 jaar: de cliënt dient zelf het specifieke behandelplan te   
 tekenen, tevens is de handtekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger   
 vereist.
• De cliënt is jonger dan 12 jaar: de handtekening van de ouder/wettelijk vertegen-  
 woordiger is vereist. MeX vraagt aan de cliënt of hij/zij het specifieke behandelplan   
 wil ondertekenen. 
•  De cliënt wordt vertegenwoordigd door de mentor, de curator of een schriftelijk   
 aangewezen belangenbehartiger vanwege andere juridische redenen zoals meerder- 
 jarigheid en wilsonbekwaamheid. 
 
Aandachtspunten behandelplan: 
•  zelfredzaamheid bevordering, stimuleren en stabiliseren en waar nodig compenseren  
 en/of ondersteunen plus aantoonbaar investeren in afschalen van zorg. 
•  De afschaling staat per traject omschreven in het plan. MeX werkt regelmatig samen  
 met vrijwilligersorganisatie Home Start.  
 
MeX moet werken met medewerkers die beschikken over een VOG. 
MeX bestaat uit 2 professionals, zij hebben alle twee een VOG. 
MeX heeft een VOG rechtspersoon.
 
MeX dient een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 
Beiden professionals zijn gecertificeerd voor de meldcode huiselijke geweld en kinder-
mishandeling. Zie stappenplan (meldcode 2019) pagina 5. 

 gistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor  
 hen geldende professionele standaarden. 
 
MeX is een kleine zorgaanbieder die bestaat uit 2 professionals. Zij dragen zelf de 
verantwoordelijkheid om te werken volgens de geldende professionele standaarden.  
 
MeX houdt op de site de wachttijd bij zie www.mexhelpt.nl  

MeX moet werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak. 
MeX zal in de intake vragen of het gezin beschikt over een familiegroepsplan (FGP). 
Mocht dit zo zijn dan zal dat plan als basis dienen voor het behandelplan van MeX. 
Mocht het gezin geen FGP hebben dan is MeX verplicht het gezin te wijzen op de 
mogelijkheid om dit plan te maken. Dit kan op verschillende manieren: zelfstandig, met 
ondersteuning van onafhankelijke derden of door ondersteuning van een professional. 
Wanneer het gezin geen FGP heeft zal MeX met het betreffende wijkteam/sociaal team 
afstemmen en dit verder niet benoemen in het behandelplan. 
 
Mex werkt met een behandelplan (hulpverleningsplan) via een behandel format. Het 
behandelplan wordt binnen 6 weken na de intake datum geschreven en uiterlijk  8 
weken voor het einde van de behandeling. Als er een vervolgtraject nodig is dan biedt 
MeX in overleg met het gezin en verwijzer overbruggingszorg aan.  
 
Het behandelplan voldoet aan de norm van de vaktherapeutisch beroepen, VNG en de 
NJI. In het behandel format staan de volgende punten: 

•  cliënt gegevens: naam, adres,  etc 
•  omschrijving behandeling: doel is bijvoorbeeld om bij het ontbreken van de eigen   
 regie deze te herstellen en MeX sluit aan bij de eigen mogelijkheden en behoeften   
 waar de focus ligt op het vinden van eigen kracht van zowel ouders als kinderen, het  
 leren omgaan met klachten. De behandeling van uit MeX werkt normaliserend door   
 de oplossingsgerichte manier van werken. Als een cliënt 16 jaar of ouder is zal MeX   
 samen met de verwijzer/regisseur (vanuit het lokale team) als er nog geen toekomst  
 plan opgesteld is,een toekomstplan opstellen. En netwerkondersteuning maakt   
 onderdeel uit van dit plan.          
•  familiegroepsplan/zie hierboven   
•  hulpvraag cliënt/ouders/verwijzer 
•  hoofddoelen/werkpunten 
•  beschermende en risicofactoren  
•  start- en einddatum  
•  frequentie therapie/ag  
•  afspraken  
•  start behandeling  
•  volgende evaluatie (bij einde behandeling volgt het kopje advies) 

•  MeX krijgt, zoals hierboven omschreven, werkbegeleiding van een ervaren gedrags-  
 wetenschapper en zo nodig  kunnen zij een consultatie aanvragen, waarbij 
 MeX de eindverantwoordelijkheid houdt.  
•  Materialen; om te kunnen werken met de gekozen beeldende methode 
 (BTmG ) heeft men een assortiment aan materialen en gereedschappen nodig. De   
 materialen dienen tenslotte als middel om de gestelde doelen te behalen. MeX heeft  
 een breed scala aan materialen en gereedschappen zodat er voor ieder cliënt onge-  
 acht leeftijd of voorkeur genoeg keuzes zijn om te kunnen werken aan zijn of haar   
 gestelde doelen.  
•  Tijd; tijd is een van de kaders van de behandeling. Vaste tijdstippen voor de therapie,  
 vaste duur van een sessie, dragen bij aan regelmaat en het vertrouwen in een behan- 
 deling. De sessies worden vooraf gepland. In de tussenliggende tijd heeft het gezin   
 de tijd om te oefenen met of zonder de ondersteuning van de gezinsbehandelaar in   
 de thuissituatie.  
•  Dossiervorming; MeX dient zich te houden aan een aantal wettelijke regels en aan de  
 richtlijnen van de FVB ( Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen). De wet op de   
 geneeskundige overeenkomst (WGBO) regelt zaken als dossiervorming en inzage  
 recht, maar ook een goed hulpverlenerschap, geeft gedragsregels voor de hulpverle- 
 ner en de cliënt. Het beschrijft de verplichting een dossier aan te  leggen en dit tot 15  
 jaar na de beëindiging van de behandeling te bewaren. Het College Bescherming   
 Persoonsgegevens (CBP), geeft richtlijnen voor bijvoorbeeld het bewaren van dos-  
 siers in goed afgesloten kasten. MeX heeft een dossierkast met slot, waarin de dos-  
 siers worden bewaard. 
 
MeX moet zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel 
dat verantwoorde hulp kan worden geboden ( norm van de verantwoorde 
werktoedeling) 
De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen.  

1 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat de taken   
 worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde   
 professional. Zij delen de taken toe met inachtneming van de specifieke kennis en    
 vaardigheden van de geregistreerde professional.  
 
MeX werkt met geregistreerde professionals.  
 
2 De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde   
 professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan    
 maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïn  
 vloed  of noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak. (tenzij bepaling) 
 Niet van toepassing op MeX. 
 
3 De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat gere-

 consult. De werkers reflecteren elke vrijdagmiddag van 16:00 - 17:00 middels het   
 PDCA model.

Plan 
1. Probleemdefinitie
 Wat wil je bereiken?
 Omschrijf het probleem ? 
 Sinds wanneer is het een probleem?
 Wat is het effect /gevolgen van het probleem?
 Wanneer gaat het niet goed?
 Wat gaat er wel goed en wanneer?

2.  Actuele situatie
 Wat zie/hoor/voel je tijdens het optreden van het probleem?

3. Oorzaak en gevolg analyse
 Wat zijn mogelijke oorzaken/hypothesen en beschrijf deze.
 Beschrijf je mogelijke oplossingen om de oorzaak weg te nemen.
 Kies een oplossing/aanpak.

Do
4. Oplossingen
 Voer de gekozen oplossing/aanpak uit.

Check
5. Resultaten
 Wat zijn de resultaten van je aanpak?
 Heb je bereikt wat je beschreven hebt in je plan.

Act
6.  Standaardisatie
 Generaliseer de oplossing in de behandeling.
7. Evaluatie 
 Evalueer en stel bij waar nodig. 

MeX heeft een meldplicht bij een calamiteit. 
Calamiteitenprotocol

MeX meldt iedere calamiteit.
MeX doet melding van: 
a) Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden. 
Dat zijn gebeurtenissen zoals: 
• Een niet-natuurlijke dood, waaronder suïcide. 
• Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een hulpverlener of cliënt als gevolg van 
het handelen van een hulpverlener of cliënt. 
• Ernstig grensoverschrijdend gedrag door cliënten, hulpverlener, of door hulpverlener 
en cliënt. 
b) Geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
c) Maar ook andere gebeurtenissen met: 
• (Potentieel) schadelijke impact op het stelsel van zorg en hulpverlening en/of; 
• (Potentiële) verstoring van de openbare orde en veiligheid en maatschappelijke 
onrust waarbij reguliere processen niet volstaan om de negatieve impact te beheersen. 

MeX volgt de volgende stappen binnen dit protocol:
Stap 1: MeX meldt binnen 2 werkdagen bij de desbetreffende gemeente en toezicht-
houdende ambtenaar de calamiteit:
Bij de melding dient MeX de gegevens te verstrekken die voor het onderzoek van de 
melding nodig zijn middels het format calamiteiten van de desbetreffend gemeente. 
Indien nodig maken opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken over het informeren 
van direct betrokkenen, andere overheidsdiensten of andere professionals, bindende 
afspraken over informatie richting pers en media en het verstrekken van informatie aan 
politiek verantwoordelijken. MeX vraagt bij de betreffende ambtenaar na hoe zij de 
informatie, zoals hierboven omschreven, aangeleverd willen hebben. 

Stap 2: MeX meldt tegelijk binnen 2 werkdagen de calamiteit ook bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd waar MeX is geregistreerd via www.igj.nl 

Stap 3 MeX zet zelf ook een onderzoek in i.v.m. de calamiteit.
MeX is zelf verantwoordelijk voor het voeren van onderzoek naar de calamiteit na het 
aanmelden bij de desbetreffende gemeente en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd, binnen 6 weken.
MeX zal de betrokken gedragswetenschapper bij MeX betrekken om de calamiteit te 
bespreken, te onderzoeken wat er nodig is om de calamiteit in de toekomst te voor-
komen, hierbij de eventuele verbeterpunten op te pakken en bespreekt MeX hoe verder 
te handelen.
Het rapporteren van de calamiteit geschiedt volgens het volgende overzicht:
Calamiteit meldingsformulier MeX
Naam behandelaar MeX die melding doet:

Gegevens cliënt:
Wanneer (datum en tijd) heeft de calamiteit plaatsgevonden :
Waar (plaats naam en ruimte) heeft het plaatsgevonden:
Feitelijke omschrijving van de calamiteit:
Feitelijke beschrijving van de beschreven interventies:
Gevolgen voor cliënt/gezinssysteem:
Gevolgen voor behandelaar(en):

MeX heeft  een Interne meldingssysteem 
MeX meldt incidenten of bijna incidenten via het interne meldingsformulier met als doel 
te reflecteren op de melding, hiervan te leren en zonodig actie te ondernemen. 
MeX neemt contact op met de  gedragswetenschapper om het incident of bijna 
incident middels het meldingsformulier te bespreken.  
 
MeX heeft een privacywetgeving  
Binnen de privacywetgeving gaat het voornamelijk over persoonsgegevens en hoe MeX 
hier mee omgaat. Hoe je met persoonsgegevens omgaat moet in een register gezet 
worden. Dus wat MeX opslaat, waar, waarom en hoe lang. Iedereen waarvan MeX 
gegevens opslaat heeft inzagerecht. Dit houdt in dat MeX alle verzamelde gegevens 
moet kunnen vrijgeven, vernietigen of overdragen.  
De cliënt of ouder(s) (gezaghebbende) afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, mag 
ten alle tijden zijn of haar dossier opvragen middels een brief, met handtekening om 
fraude te voorkomen, gericht aan MeX. Binnen 20 werkdagen ontvangt de aanvrager 
zijn of haar dossier per post. 
Het vernietigen van het papieren dossier ( wat zich in een afgesloten kast bevindt) zal 
aan het einde van de behandeling plaatsvinden. Digitaal zal het aanmeldformulier, 
rapportage en de behandelplan(nen) 15 jaar worden bewaard. 
Persoonsgegevens worden door de persoon of zijn of haar ouder(s) zelf overgedragen 
aan derden.  
Een client/ouders(s) kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over 
de manier waarop MeX met hun gegevens omgaat.  
MeX behoort binnen 72 uur een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
via een formulier op de website. Daarnaast moeten alle betrokkenen geïnformeerd 
worden en de melding in eigen data register worden gezet. 
Behandelplannen worden verstuurd via de post of persoonlijk overhandigd. Binnen het 
mail verkeer gebruikt MeX de initialen van de cliënt. Inhoudelijke informatie wordt 
alleen gedeeld via telefonisch, face to face contact of per post naar de cliënt verstuurd. 

MeX heeft de beschikking over een klachtenprocedure. 
Wanneer een cliënt of zijn ouders een klacht heeft over MeX en/of de professional dan 
wordt getracht deze klacht eerst gezamenlijk op te lossen middels een gesprek. 
Wanneer dit niet lukt wordt het AKJ ( Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) ingescha-
keld. Zij bieden een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zie folder of www.akj.nl  

Wanneer in het gesprek met de vertrouwenspersoon de klacht niet naar tevredenheid is 
opgelost heeft men het recht om deze klacht aan een erkende instantie voor te leggen. 
Klacht instellingsgericht (MeX) kan bij de NIBIG voorgelegd worden of het SKJ.  
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de vakthe-  
 rapie beoefend dan kan men terecht bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belan-  
 genbehartiging Integrale Gezondheidszorg)  en zijn klacht neerleggen. De klachten-  
 commissie behandelt vervolgens de klacht en zal proberen samen met de therapeut  
 en de cliënt een oplossing te vinden. Als ook deze stap niet leidt tot een bevredigen  
 de oplossing, kan de cliënt via een NIBIG een geschillenprocedure starten. 
- Wanneer de klacht hoofdzakelijk te maken heeft met de professional die de gezins  
 behandeling geeft dan kan men, wanneer de  hierboven genoemde stappen niet   
 voldoen de waren, zich melden bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  
- Bij de start van de behandeling geeft MeX aan dat zij een klachtenprocedure op de   
 website vermeld staat en het gezin/cliënt ook het AKJ kan benaderen zonodig.  
 
MeX heeft de plicht om risicojongeren aan te melden bij de VIRA ( VIR in Arnhem)
De verwijsindex Risicojongeren is een landelijk hulpmiddel om de onderlinge afstemming 
tussen professionals te versterken. Het registreren van persoonsgegevens van jongeren tot 
23 jaar waarover men zich zorgen maakt. Zie internet: Verwijsindex Arnhem  
 
MeX moet beschikken over een cliëntenraad. 
MeX is per 1 januari 2017 gestart en is nog te klein in omvang en is dus niet in staat om een 
cliëntenraad te bezetten.  
 
MeX vraagt voor toestemming voor verlening van jeugdhulp. 
Voordat er jeugdhulp geboden wordt door MeX is er altijd een intake gesprek met cliënt en 
eventueel met verwijzer. Gezamenlijk wordt er gesproken of MeX de hulp kan bieden die 
past bij de hulpvraag van de cliënt. Pas wanneer er overeenstemming is over het verlenen 
van de hulp door MeX dan kan de behandeling starten. Het behandelplan wordt in overleg 
met ouders door ouders of door MeX gedeeld met de verwijzer. Als ouders aangeven dat 
MeX het behandelplan niet mag delen met verwijzer dan gaat MeX hierover met ouders in 
gesprek. MeX mag zonder het akkoord van ouders het behandelplan niet delen. Het niet 
delen zonder akkoord geldt ook voor jongeren binnen het gezin van 16 jaar en ouder. MeX 
adviseert dan dat ouders in gesprek gaan met hun zoon/dochter. 

MeX heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn 
taak uit te oefenen.  
De vertrouwenspersoon komt van het AKJ ( het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het 
AKJ is onafhankelijk. Dit is vastgelegd in de jeugdwet. Zie www.akj.nl.  

MeX heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven 
MeX is verzekerd bij de Balens voor beroepen en bedrijven. Lidmaatschapsnummer: 222650
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