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Jaarverslag 2018 Stichting Via Beelden Coachen

1. Inleiding
Dit is het jaarverslag over 2018 van de Stichting Via Beelden Coachen. In april 2014 opgericht om de
professionaliteit van beeldcoaches 'Jeugd en Gezin' en 'Welzijn en Zorg' te waarborgen, de methodiek
van het coachen via beelden verder te ontwikkelen en de bekendheid met beeldcoaching te vergroten.
Een beeldcoach kan werkzaam zijn in de verpleeghuiszorg, de thuiszorg, de jeugdhulpverlening, de
gehandicaptenzorg, de kinderopvang, een sociaal wijkteam, basisonderwijs en het hoger
beroepsonderwijs. Daarnaast kan een beeldcoach zelfstandig gevestigd zijn.
De Stichting Via Beelden Coachen richt zich voornamelijk op beeldcoaching bij gezinnen,
mantelzorgers en bij professionals in de zorg- of jeugdhulpverlening en kinderopvang. Beeldcoaching
ter ondersteuning van docenten, om de interactie tussen docent en leerling te verbeteren, valt buiten
het werkterrein van onze stichting.
De Stichting Via Beelden Coachen biedt aangesloten beeldcoaches en opleiders een platform voor
het delen van kennis en ervaringen en voor het ontwikkelen van nieuwe kennis. De Stichting Via
Beelden Coachen wordt vertegenwoordigd door een bestuur en geadviseerd door een kernteam van
opleiders.

2. Wat is beeldcoaching?
Beeldcoaching is een krachtige vorm van coachen op basis van beeldmateriaal. Tijdens een
coachingsbijeenkomst analyseert de beeldcoach samen met een professional of ouder videobeelden.
Deze opnames zijn óf door de beeldcoach gemaakt of door de ouder of professional zelf. Het kijken
‘in de spiegel’ met behulp van beelden en de analyse daarvan samen met de coach, zet veel in
beweging. Het maakt een effectieve reflectie op het (professionele) handelen en de wijze van
communiceren mogelijk. Effectieve communicatie bestaat uit veel meer dan woorden. Het afstemmen
op de ander via lichaamstaal, stemgebruik, oogcontact en het leren 'lezen' van non-verbale
communicatie zijn belangrijke elementen bij het coachen via beelden.

3. Werkterreinen van de beeldcoach
3.1 Beeldcoach sector 'Jeugd en Gezin'
Wanneer beeldcoaching bij gezinnen wordt ingezet, streeft de beeldcoach ernaar de zelfkennis, het
zelfinzicht en het zelfvertrouwen van ouders te vergroten. Via het terugkijken van de beelden leren
ouders beter of anders naar hun kind te kijken en eigenschappen en intenties beter te zien en te
accepteren. Ook worden ouders zich meer bewust van hun persoonlijke waarden en normen.
Beeldcoaching kan worden toegepast door hulpverleners die gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar
begeleiden met opvoedkundige vragen in de thuissituatie. Zoals ambulante thuisbegeleiders,
psychologen, orthopedagogen, gezinsvoogden, jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werkende,
enz.
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Verder kunnen professionals die werken met kinderen in de kinderopvang, medische kindertehuizen,
jeugdinstellingen, kinderafdelingen in ziekenhuizen beeldcoaching toepassen.
3.2. Beeldcoach 'Welzijn en Zorg'
De beeldcoach 'Welzijn en Zorg' werkt met mantelzorgers en professionals in de intra- en extramurale
zorg.
Als mantelzorger kun je te maken krijgen met omgangsvragen. Hoe ga ik om met een partner of ouder
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of psychische en/of
psychiatrische problemen? Door te kijken naar de videobeelden krijgt de mantelzorger inzicht in wat
er precies gebeurt tijdens de interactie met de zorgvrager. Beeldcoaching van mantelzorgers wordt
vaak ingezet bij dementie en bij niet aangeboren hersenletsel (NAH). Het geeft inzicht in het
ziekteproces en welke opstelling van de mantelzorger voor vermindering van het problematische of
onbegrepen gedrag zorgt. De mantalzorger onderzoekt samen met de coach naar goede
alternatieven. Dit geeft bijvoorbeeld houvast bij een vraag als: Wat kun ik nog wel en wat niet meer
vragen van diegene waar ik voor zorg? Overbelasting van de mantelzorger kan hierdoor voorkomen
worden.
Beeldcoaching binnen de sector 'Welzijn en Zorg' kan worden toegepast door mantelzorgconsulenten,
mantelzorgmakelaars, maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen, verzorgenden, casemanagers
dementie enz.
Professionals in de zorg krijgen door het gebruik van beeldcoaching meer zicht op de positieve en
professionele eigenschappen van zichzelf. Ze leren de positieve eigenschappen en intenties van
zorgvragers te zien en hiervoor meer compassie te ontwikkelen.
Beeldcoaching in deze sector wordt gebruikt door (GZ) psychologen, teamcoaches,
verpleegkundigen,
(eerstverantwoordelijke)
verzorgenden,
welzijnswerkers,
managers,
praktijkbegeleiders, jeugdhulpverleners, sociaal-pedagogische hulpverleners enz.

4. De opleidingen
4.1. Opleiding tot beeldcoach
Tot en met 2018 was de opleiding tot beeldcoach 'Jeugd en Gezin Welzijn en Zorg' verdeeld in twee
richtingen: de richting Beeldcoach 'Jeugd en Gezin' en de richting Beeldcoach 'Welzijn en Zorg'.
Binnen deze beide richtingen kon men kiezen voor een specifieke kwalificatie. Bijvoorbeeld 'gezinnen',
'jeugd' of 'zorg', ‘basisonderwijs en hbo’. In 2018 hebben we besloten om dit onderscheid los te laten.
In de nieuwe opzet bestaat de opleiding uit twee delen: een algemeen gedeelte en een tweede
gedeelte, waarbij gefocust wordt op de specifieke sector waarbinnen een cursist werkzaam is. We
starten met deze nieuwe opzet met ingang van januari 2019. Zie verder paragraaf 5.5
4.2 Opleiding tot beeldcoach-opleider
De huidige opleiders van beeldcoaches zijn voornamelijk particuliere opleiders, met ruime ervaring en
deskundigheid als beeldcoach in het werkgebied 'Jeugd en Gezin' en 'Welzijn en zorg'. De Stichting
Via Beelden Coachen garandeert met een kwaliteitskeurmerk en een gedragscode voor
beeldcoaches de kwaliteit van deze opleidingen. De gecertificeerde opleiders, die aangesloten zijn bij
onze stichting, voldoen aan deze kwaliteitseisen.
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Om toegelaten te worden tot de opleiding tot beeldcoachopleider dient men een gecertificeerde
beeldcoach te zijn met minimaal twee jaar ervaring in het coachen via beelden. Tijdens deze opleiding
leidt men minimaal vier beeldcoaches op. De opleiding tot beeldcoachopleider duurt 1 tot 1½ jaar en
bestaat uit 20 supervisies van anderhalf tot twee uur.

5. Activiteiten en resultaten 2018
5.1 Herziening Convenant Beeldcoaching
We hebben het Convenant Beeldcoaching aangepast aan de nieuwe wettelijke kaders van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG). Deze aanpassing gaat over hoe om te gaan
met persoonsgegevens. We hebben diverse documenten op de website gezet als service voor alle
geregistreerde beeldcoaches. Zoals een voorbeeldbrief, een toestemmingsformulier,
privacyverklaring en een verwerkersovereenkomst.
5.2 Klachtenregeling
In 2018 hebben we een klachtenregeling opgesteld. Deze is op de website te vinden.
5.3 Registratie
Zowel beeldcoaches als opleiders kunnen worden opgenomen in het kwaliteitsregister. Zij mogen het
logo van de Stichting gebruiken bij hun eigen communicatie.
Beeldcoaches komen in aanmerking voor registratie wanneer zij in het bezit zijn van een certificaat
van de opleiding tot beeldcoach. .
Opleiders kunnen geregistreerd worden als zij:
• In het bezit zijn van het certificaat Opleider Beeldcoaching en zijn opgeleid door de hoofdopleider
beeldcoaching.
• Deelnemen aan een vastgesteld aantal scholings- en intervisiebijeenkomsten.
De kosten van registratie bedragen: eenmalige €40,00 administratiekosten en jaarlijks € 65,00
Voor organisaties met meer dan vijf beeldcoaches geldt een aangepast tarief.
In 2018 zijn 5 nieuwe beeldcoaches geregistreerd.
Het totaal aantal geregistreerde beeldcoaches is 2018 is 35
Het aantal geregistreerde opleiders: 5.
In 2018 volgden 11 mensen de opleiding tot beeldcoach.
Vanaf 2017 hebben beeldcoaches in opleiding de mogelijkheid om zich te registreren op een apart
ingericht deel van de website. De kosten hiervoor zijn € 25,00.
5.4 Studiedag opleiders
In 2018 is een studiedag voor de vijf opleiders georganiseerd. Deze had als thema: Wat is jouw
opleiderstijl en hoe bewaak je de kwaliteit van je opleiding?
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5.5. Bijstellen van de opleiding beeldcoaching.
Tot nu toe maakten we een onderscheid in de richting ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Jeugd en Gezin’. Dit
onderscheid willen we los laten omdat de kern van de opleiding voor iedereen hetzelfde is. Ongeacht
het werkveld waar men in werkzaam is. Het zwaartepunt ligt bij het aanleren van de methodiek van
beeldcoachen en het ontwikkelen van de vereiste houding, kennis en vaardigheden. Daarnaast blijft
de kennis en vaardigheid, die nodig is om te kunnen beeldcoachen in een specifiek werkveld. De
opleiding bestaat nu uit twee delen: een algemeen gedeelte en een tweede gedeelte met de focus op
het werkveld, waarin de beeldcoach in opleiding werkzaam is.
Vanaf 2019 duurt de opleiding tot beeldcoach 1 tot 1 ½ jaar en bestaat uit 25 supervisies van 3 uur
en een beoordelingstraject. Na het succesvol doorlopen van het hele traject volgt certificering als
beeldcoach.
5.6 Certificeringsbijeenkomst.
Deze is in september 2018 gehouden. Hiervoor zijn alle bij de stichting aangesloten beeldcoaches en
de beeldcoaches en opleider die zich in 2018 geregistreerd hebben bij de stichting uitgenodigd.
Tijdens deze bijeenkomst heeft Diny Langendijk haar eindpresentatie gehouden, waarmee haar
certificering als opleider succesvol is afgerond. Het aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst bleef
echter ver achter bij de vorige bijeenkomst in 2016. We hebben besloten deze bijeenkomst niet meer
in deze vorm te organiseren.
5.7 P.R

Website

De website www.viabeeldencoachen.nl bevat een overzicht van de geregistreerde coaches en
opleiders en achtergrondinformatie over de stichting en de bestuursleden. Op de nieuwspagina zijn
verslagen van studiedagen en andere activiteiten te vinden. In 2018 is een kleine werkgroep
samengesteld die zich gaat buigen over de inhoud van de website

6. Bestuur en kernteam
Het bestuur heeft in 2018 vier keer vergaderd. Steeds een korte periode na het overleg van het
kernteam. Eind 2018 heeft Memphis Pieters, voorzitter van de stichting, zijn functie neergelegd. Zijn
taak wordt vanaf januari 2019 overgenomen door Lucy van de Schans.
Het bestuur heeft in 2018 bestaan uit:
Voorzitter:

Memphis Pieters

Secretaris:

Maria Hornman

Penningsmeester:

LiesbethSwinkels

Adviseur vanuit kernteam:

Ann Geelen

In oktober 2018 heeft het kernteam afscheid genomen van Carla Kool. Carla is gedurende 5 jaar als
opleider en kerngroeplid bij de stichting betrokken geweest.
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Het Kernteam heeft in 2018 bestaan uit:
Voorzitter:

Ann Geelen:

hoofdopleider
beeldcoaching
en
Communicatie Training en Advies

eigenaar

Geelen

Lid:

Carla Kool:

opleider beeldcoaching en eigenaar CK Coaching met Beeld

Lid:

Catrien Aarnoudse:

opleider beeldcoaching en eigenaar Aarnoudse- Beeldcoachingplus

Lid:

Diny Langendijk:

opleider/trainer beeldcoaching, onderwijs, jeugd en gezin en
eigenaar ‘Jouwfocusinbeeld’.

7. Vooruitblik 2019
De volgende activiteiten staan gepland voor 2019:
• Verkennen samenwerking met andere organisaties voor beeldcoaching.
• Organiseren activiteiten die voor beeldcoaches aantrekkelijk zijn.
• Aanpassen criteria voor registratie bij Stichting Via Beelden Coachen.
• Werven van nieuwe leden voor de kerngroep.
• Vergroten van het aantal opleiders.
• Het organiseren van opleidersdagen.
• Ontwikkelen van een instrument voor het evalueren van de opleiding.
• Ontwikkelen selectiecriteria en vaststellen competenties voor de opleider van opleiders
(vgl. train de trainer).
8. Financiën 2018
Het boekjaar sluit af met een positief saldo.
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
9. Tot slot
Het aantal bij de Stichting geregistreerde beeldcoaches is groeiende en we verwachten ook voor 2019
een verdere groei. Dit daagt ons uit om oude en nieuwe leden aan ons te blijven binden met
aantrekkelijke activiteiten en voldoende netwerkmogelijkheden. Daarvoor hebben we meer inzicht
nodig in de kennis- en ondersteuningsbehoefte van de bij onze stichting aangesloten beeldcoaches.
Ook gaan we ons inzetten voor uitbreiding van het kernteam.
Beeldcoachen is een werkwijze die nog meer bekendheid nodig heeft. De methode wordt nu
toegepast in de sectoren Zorg en Welzijn en Jeugd en Gezin. In 2019 willen we de mogelijkheden tot
samenwerking gaan verkennen met opleidingen voor beeldcoach in het onderwijs. Dit om het werk
van onze kleine Stichting een steviger basis te geven en het uitwisselen van wederzijdse kennis en
ervaring te versterken.

Bestuur Stichting Via Beelden Coachen
Memphis Pieters,
Maria Hornman
Liesbeth Swinkels
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