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   Voor het laatst geüpdate: 29-04-2017 

Naam praktijkhouder: Mevr. Pauke Mutsaers 

Discipline: Pedagogische ouder- en leerkrachtbegeleiding 

Praktijknaam en/of logo: Ecce! Coaching & Ontwikkeling 

Plaats: Groningen 

Setting: Vrijgevestigd. 

Organisatievorm: • ZZP’er (eenmanszaak). 

• Daarnaast samenwerking met Paletzorg, www.Paletzorg.org  

Doelgroep: • Ouders, opvoeders, leerkrachten van kinderen tot 12 jaar  

Indicaties: Vroegtijdige ondersteuning bij vragen rondom opgroeien en ouder-/leraarschap, om problemen in een later 

stadium te voorkomen. Bijvoorbeeld: 

• als een kind of leerling in verzet gaat in situaties die nu eenmaal moeten,  

• als het jou als ouder of leerkracht, ondanks je betrokkenheid bij je kind(eren)/leerlin(en), niet altijd goed lukt 

om contact te krijgen, 

• als je snel in een strijd met je kind(eren)/leerling(en) verzandt, meer moppert dan je lief is, en dat je je soms 

vooral politie-agent voelt, 

• als je kind(eren)/leerlin(en) weinig zelfstandigheid ontwikkelen, 

• als het ouder-/leraarschap je zoveel energie kost dat je doodmoe bent. 

Ecce! betekent Zie! Ik help je te zien wat je kind/leerling jou nu eigenlijk wil vertellen. Daarbij gebruik ik de 

beeldbegeleidingsmethode Marte Meo. Marte Meo betekent ‘op eigen kracht’, maar staat ook voor ‘de kracht van 

beelden’. We zoomen gericht in op wat zich tussen jou en je kind/leerling afspeelt. Je ziet met eigen ogen wat je 

kind/leerling en jijzelf van nature goed doen, waar nog nieuwe mogelijkheden liggen, en wat jij daarin kunt 

betekenen. Het is een zienswijze, waarmee je zowel je eigen kracht als opvoeder als die van je kind versterkt.  

Aanmelding: 1. Telefonisch of via e-mail. 

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: • 06-14332714 

• info@EcceCoach.nl, www.EcceCoach.nl  

Locatie: • Begeleiding bij cliënt: op afgesproken locatie.  
• Begeleiding op school: op afgesproken locatie. 

Openingstijden: In overleg. 

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

 

http://www.paletzorg.org/
http://www.eccecoach.nl/

