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  Missie, visie en kernwaarden 
 

Missie 

Praktijk de Eik heeft als missie mensen en met name kinderen en jongeren te helpen na een 

ingrijpende gebeurtenis of verlieservaring. Doordat deze gebeurtenissen gepaard gaan met 

pijnlijke emoties en gewaarwordingen is het moeilijk deze te integreren in het levensverhaal. 

Mensen zijn geneigd elkaar en zichzelf te beschermen voor deze pijn waardoor er moeilijk 

over gepraat wordt. Gevoelens gaan ondergronds en komen er op een verwrongen manier 

weer uit door bijvoorbeeld emotionele of lichamelijke klachten. Praktijk de Eik heeft als 

missie het omgaan met verlies en trauma meer onderdeel uit te laten maken in ieders leven 

waardoor er meer begrip en steun is en ervaringen makkelijker worden geïntegreerd.  

 

Visie 

Verlieservaringen hebben wij allemaal, met verlies omgaan en met de pijnlijke emoties die 

erbij horen moeten wij leren. Soms gaat dit proces goed, soms verloopt dit proces moeizaam 

en verstoord. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Praktijk de Eik gaat ervan uit dat deze 

gebeurtenissen alsnog geïntegreerd kunnen worden door er opnieuw bij stil te staan en de 

daarbij behorende gevoelens en gewaarwordingen te accepteren en te verteren en er (een 

andere) betekenis aan te geven. Praktijk de Eik heeft daarbij oog voor het verhaal achter het 

verhaal en op de mens als geheel (lichaam, geest, emotie, cognitie). Praktijk de Eik wil voor 

iedereen toegankelijk zijn. 

 

Kernwaarden 

Praktijk de Eik vindt het belangrijk cliënten zich in de therapeutische sessie veilig voelen, 

omdat er gewerkt wordt met cliënten die zich kwetsbaar voelen en een kwetsbaar verhaal 

delen. Door goed te luisteren en daarop af te stemmen willen wij veiligheid creëren. Maar 

ook door kritisch te zijn, door te vragen, en leiding te nemen over het hulpverleningsproces. 

Verder gaan wij ervan uit dat iedere client beschikt over eigen kracht en zelfhelend 

vermogen. En wij streven ernaar deze vaardigheden te onderkennen en uit te bouwen. De 

praktijk werkt dan ook clientgericht en is gericht op het leveren van kwaliteit. 

• Veiligheid 

• Luisteren naar het verhaal van de klant 

• Eigen kracht en zelfhelend vermogen van de klant 

• Leiding nemen over het hulpverleningsproces 

• Persoonlijk en betrokken 

• Voor iedereen toegankelijk 
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