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   Voor het laatst geüpdate: 4-1-2014                                                                               

Naam praktijkhouder: Mevr. G.J. Nauw- Hop. 

Discipline: Psycho-sociale hulpverlening. 

Praktijknaam en/of logo: Praktijk Amparo: gedragsvertaler voor afgestemde zorg. 

Plaats: Borger. 

Setting: Vrij gevestigd. 

Organisatievorm:  ZZP’er (eenmanszaak). Daarnaast samenwerking met Paletzorg, www.Paletzorg.org.  

Doelgroep:  Kinderen, vanaf 6 jaar. Jongeren en jong volwassenen. Ouder(s), gezinnen. 

 Professionals. Onderwijs. 

Indicaties: Individuele begeleiding en coachen: 

 Psychische en/of sociaal emotionele problematiek (weinig zelfvertrouwen, gepest worden, faalangst,  

agressieproblemen, moeite met uiten van emoties of begrijpen van sociale situaties, hoog sensitief of hoogbegaafd).  

 Verstandelijke beperking en/of gedrags- of ontwikkelingsstoornissen (ASS, Asperger, PDD-nos, MCDD, ADHD, 

ADD, ODD, DCD).  

 Aansluiten bij zorgvraag en  behoefte van de jongere. Training en coachen vanuit cognitieve gedragstherapie.  

Emotieregulatie training: Hoe krijg ik meer grip op mijn emoties? Coachen en trainen van jongeren met  zwakke 

executieve functies. 

Begeleiding en advies in (Passend) onderwijs: 

 Advies en consultatie aan leerkrachten en docenten in het onderwijs betreffende psychische en/of sociaal emotionele 

problematiek bij leerlingen. Deskundigheidsbevordering en training hierbij aan leerkrachten en docenten.  

 Faalangsttraining en weerbaarheidstraining voor leerlingen op locatie. Advies en training voor leerkrachten en 

docenten in hoe leerlingen te ondersteunen in het beheersen van alledaagse executieve functies. Progressiegerichte 

communicatie training voor leerkrachten en docenten. 

Aanmelding: 1. Telefonisch  06-48801588 of via e-mail nauw@xs4all.nl 

2. Kennismakingsgesprek en intake. 

3. Zo nodig nieuwe aanvraag/herindicatie PGB/ZIN. 

4. Opstellen Zorgplan. 

5. Regelmatig evalueren en minimaal 2 keer per jaar bijstellen zorgplan. 

6. Eén keer per jaar wordt u gevraagd een enquete in te vullen i.v.m. het KIWA kwaliteitskeurmerk. 

Contactinformatie: Tel. 06 48801588, info@amparocoaching.nl, nauw@xs4all.nl, www.amparocoaching.nl. 

Locatie: Eigen praktijkruimte in Borger. Ook op locatie. 

Openingstijden: In overleg. Ook avonduren. 

Financiering: PGB (persoonsgebonden budget), ZIN (zorg in natura) of particulier. 

AWBZ erkend als instelling voor begeleiding als bedoeld in artikel 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. 

Diversen/opmerkingen: Praktijk Amparo: advies, consultatie, persoonlijke begeleiding, training en coachen, voor het kind en de jongere, ouders 

en school. Mijn benadering is progressiegericht; aansluiten bij wat er is, doen wat werkt. Vanaf 2008 ben ik tevens 

werkzaam als ambulant begeleider bij Renn4, advies en begeleiding van docenten in het Voortgezet Onderwijs. 
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