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Betreft : Werkwijze FloorPlay Coaching
De werkwijze in het algemeen is als volgt:
1. Introductie van FloorPlay bij de ouders. De principes en methoden worden uitgelegd en de doelen van
het programma toegelicht;
2. Er volgt een gesprek met de ouders waarbij hen gevraagd wordt om hun kennis over hun kind

met mij te delen. Tijdens dit gesprek wordt een begin gemaakt met het kunnen identificeren
van de neurologische comfortzone van het kind, om een senso-motorisch profiel te kunnen
maken en de sociaal-emotionele ontwikkeling te kunnen vaststellen.
3. Het Speelplan: Geleid door het unieke profiel van het kind worden samen met de ouders
passende activiteiten en technieken bepaald. Het Speelplan stelt ouders in staat hun
vaardigheden als spelers/opvoeders uit te breiden.
4. Tijdens elk thuisbezoek ondersteunt de FloorPlay Specialist (FPS) de ouders in hun rol als
speelpartner met hun kind. De FPS beantwoordt de vragen, coacht de ouders terwijl ze spelen,
doet de aanbevolen activiteiten en technieken voor en geeft schriftelijke feedback. Er worden
videobeelden gemaakt van zowel de ouder als de FPS, die gebruikt worden als onderdeel van
de bezoekverslag, waarmee de FPS de voortgang kan bijhouden en meten.
5. Tussen de bezoeken volgen de ouders de activiteiten en technieken van het Speelplan,
aangezien zij de hele dag omgaan met hun kind tijdens hun dagelijkse routines en korte
Speelsessies. Het doel is om elke interactie een goede interactie te maken, waarbij de
intensiteit nodig is om de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind te verbeteren.
6. Tijdens speel-bezoeken wordt de video gebruikt om het spelen met het kind door de ouders en
de FPS. Na het bezoek beoordeelt de FPS de video om de voortgang van het kind te
beoordelen en de betrokkenheid van het gezin bij het spelen te observeren. De FPS biedt de
familie een digitale kopie van de video en een geactualiseerd Speelplan, inclusief nuttige
observaties en suggesties.
7. Kinderen zijn dynamisch en ook het Speelplan. Doorlopend zal de FPS de voortgang van het
kind bijstellen, waardoor het Speelplan wordt aangepast om zo goed mogelijk aan de
veranderende behoeften van het kind en het gezin/de ouders te voldoen.
Uiteraard zal steeds weer bekeken worden of de werkwijze zoals hierboven is beschreven
aangepast zal worden afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de ouders en uw kind.
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