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Geachte collega,
Graag wilde ik middels deze brief mij als FloorPlay Specialist bij u bekend maken.
Mijn naam is Rob Smittenaar, FloorPlay Specialist.
Enkele jaren geleden ben ik gestart met mijn opleiding tot FloorPlay Specialist welke ik heb
gevolgd en afgerond bij de RINO Amsterdam. Sinds nu ruim een jaar ben ik werkzaam als
FloorPlay Specialist en worden mijn werkzaamheden vergoed in het kader van de Jeugd-GGZ.
Daartoe heb ik via mijn praktijk, FloorPlay Coaching, raamovereenkomsten afgesloten met een
aantal regio's. Dat betreft ook alle gemeenten in de regio Arnhem en Apeldoorn.
Momenteel is mijn netwerk vooral rondom Ede gesitueerd. Vanwege mijn raamovereenkomsten
met andere regio’s wil ik ook daar bekendheid geven aan mijn zorgaanbod.
Mijn praktijk staat onder naam ‘FloorPlay Coaching’ vermeld op diverse sociale kaarten in de
regio’s waarmee ik een overeenkomst heb. Dat zijn de volgende regio’s:
-

Regio Centraal Gelderland,
Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe
Jeugdhulpregio FoodValley

Toelichting
In Nederland wordt de naam ‘FloorPlay’ gebruikt, waarbij Floortime (Greenspan en Wieder) en
het ‘Play Project’ van Rick Solomon met elkaar worden verbonden. FloorPlay is er op gericht
ouders zodanig te coachen dat zij in staat zijn hun kind volgens het FloorPlay-concept te kunnen
begeleiden.
FloorPlay is een omgangsvorm die enerzijds bestaat uit een theoretisch concept, uit een manier
van denken en voelen hoe kinderen met 'special needs' te benaderen, anderzijds uit een
gestructureerde manier van werken met o.a. gebruikmaking van video-opnames voor analyses,
feedback en coaching. Ouders komen zo in een positie waarbij zij vaardigheden ontwikkelen om
met hun (bijzondere) kind om te gaan.

Het betreft veelal jonge kinderen die met name in de wijze van contactname opvallend gedrag
vertonen, dat maar moeilijk kan worden begrepen.
De werkwijze van FloorPlay is gestructureerd en geprotocolleerd, terwijl de therapiesessies zelf
juist een zeer wisselend verloop kennen. Het spoor van het kind wordt gevolgd, dat is het
uitgangspunt van FloorPlay.
Alle bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats aan huis. De ervaring leert dat het kind dan het
meest op zijn gemak is en er beter kan worden ingespeeld op de mogelijkheden ter plekke.
De duur van de begeleiding hangt af van de leeftijd van het kind, de sociaal-emotionele
ontwikkeling en andere aspecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. En
natuurlijk de wens en hulpvraag van de ouders.
Consultatie vindt zo nodig ongeveer eens per 4 weken plaats. Behalve de bezoeken aan huis, zijn
er contacten met en bezoeken aan kinderdagopvang en scholen mogelijk.
De opleiding tot FloorPlay Specialist heb ik gevolgd bij de RINO, een GGZ-opleidingsinstelling.
Registratie van FloorPlay Specialisten vindt ook daar plaats (www.rino.nl/register-floorplayspecialist).
Ouders kunnen op verschillende manieren worden verwezen, via de huisarts, jeugdarts of
specialist. Daarnaast is verwijzing en aanmelding mogelijk via sociale teams of een CJG.
Na verwijzing doe ik een verzoek tot toekenning bij de gemeente waarin het kind woont.
Op de verwijzing graag altijd vermelden dat het om FloorPlay gaat, met de naam ‘FloorPlay
Coaching’.
Ik hoop op een prettige samenwerking.
Met vriendelijke groet,

Rob Smittenaar
FloorPlay Specialist

