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Visie-document Magnolia jGGZ 2021 

 

Magnoliahuis is een particuliere Jeugd GGZ-organisatie met als pijlers : 

1. Werken zonder wachtlijst 

2. Hoog opgeleide hulpverleners met ruime werkervaring 

3. Aanbod op maat (verbale & non-verbale werkvormen) 

4. Warme, persoonlijke benadering 

5. Hoge borging van privacy 

 

Stichting Magnoliahuis biedt (gezins)behandeling en eventueel 

psychodiagnostisch  onderzoek voor kinderen van 0-23 jaar en hun 

ouders.  

 

Wij hebben hiervoor een team gereed staan met Verpleegkundige 

Specialist (Regiebehandelaar), een GZ-psycholoog (Regiebehandelaar), 

een systeemtherapeut i.o, een orthopedagoog/hechtingsspecialist 

Sherborne/ Samenspel, een Psychomotore Kindertherapeut.  

Richting de nabije toekomst hebben we de wens dit team te versterken 

met een Kinder- & Jeugdpsychiater en een traumabehandelaar (EMDR-

practitioner). 

 

Met dit team bieden wij (gezins)behandeling op het gebied van: 

• Opvoedvragen 

• Gedragsproblemen 

• Emotionele buien 

• Angst, stress en stemmingsklachten 

• Traumatische gebeurtenissen, verlies en rouw bij kind 

• Traumatische gebeurtenissen, verlies en rouw bij ouders: 

miskraam, stressvolle of pijnlijke bevalling 

• Hechtingsproblematiek of –uitdaging (bijv. adoptie/pleegzorg) 

• Verstoorde gezinsdynamiek 

• Gebrek aan zelfvertrouwen/faalangst 

• Hooggevoeligheid 

 

De wens van iedere ouder is om te zien dat je kind lekker in zijn vel zit, 

dat er uit komt wat er in zit en dat er een fijne band is met elkaar. Deze 

gezinnen helpen wij graag. Wij doen dat spelenderwijs en met liefde voor 

het kind, waarbij ook de ouder gezien en gehoord wordt, zodat zij samen 

kunnen groeien. Wij kijken naar wat wèl werkt. We zijn oplossingsgericht 

en geloven in talenten, kwaliteiten en mogelijkheden 
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Contra-indicaties: 

o Eetstoornissen 

o Ernstige verslaving 

o Onveilige gezinssituatie (bijv. huiselijk geweld) 

o Suïcide gedachten en automutilatie 

o Ernstige verstandelijke beperkingen 

o Psychotische problematiek 

o Crisisgevoelige situaties of agressie 

 

 

In welke behoefte wil Magnoliahuis voorzien? 

 

Hoog opgeleide hulpverleners en een aanbod op maat 

Het Jeugd-GGZ team van Stichting Magnoliahuis werkt enkel met 

bevoegde en ervaren professionals die (post)HBO of WO geschoold zijn 

en al zeer geruime werkervaring hebben in hun vakgebied. Veelal hebben 

zij naast hun werk bij Magnoliahuis een functie als hoofdbehandelaar, 

opleider of supervisor. Ieder werkt vanuit zijn eigen expertise waardoor 

de cliënt hulp krijgt van kwalitatief hoog niveau. Doordat de 

behandelaren datgene doen waar ze goed in zijn, en waar ze het meeste 

plezier in hebben, krijgt de cliënt een hulpverlener die de behandeling vol 

passie vormgeeft. In ons aanbod is het mogelijk om verschillende 

therapievormen te combineren tot een uniek en effectief aanbod op maat. 

Doordat we klein zijn, hebben we de speelruimte om ‘out of the box’ te 

denken en creatief in te spelen op de hulpvraag.  

Magnoliahuis onderscheidt zich hierbij van andere hulpaanbieders in 

haar gezinsgerichte aanpak en ruime aanbod van non-verbale en 

lichaamsgerichte behandelingen en interventies, zoals Psychomotore 

Kindertherapie en Sherborne Samenspel. Deze therapievormen zijn 

uitermate geschikt voor de behandeling van (vroegkinderlijk) trauma, 

hechtingsproblematiek en specifieke doelgroepen zoals: pleeggezinnen, 

gezinnen die de Nederlandse taal nog niet beheersen, kinderen met een 

licht verstandelijke beperking of selectief mutisme. 

Ook blended care (deels live en deels digitaal) behoort tot de 

mogelijkheden, waardoor het voor ouders en kinderen goed haalbaar is 

om het behandeltraject te combineren met werk en gezinsleven. Ook 

binnen de Covid-maatregelen, kan dit een uitkomst bieden. 
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Warme persoonlijke benadering met hoge borging van privacy 

Als het niet goed met je kind gaat, voel je je als ouder kwetsbaar. De 

drempel om hulp te zoeken is vaak hoog. Juist daarom is het zo 

belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. In een kleinschalige, warme 

setting, met een toegankelijke organisatiestructuur en een gastvrije en 

persoonlijke benadering.  

Sommige ouders vinden het een vervelend idee dat hun naam of privacy 

gevoelige gegevens in een systeem van instanties geregistreerd staan. Dit 

geldt zeker voor mensen die zelf in de zorg werkzaam zijn of een 

publieke functie hebben.  Voor hen is het prettig een plek te hebben, waar 

zij weten dat hun informatie veilig en beschermd is. 

Magnoliahuis werkt met een veilig Electronisch Patiënten Dossier.  

Hiermee voldoen we aan de privacywetgeving (AVG) en wordt er geen 

enkele informatie (al dan niet versleuteld) aangeleverd bij derden. 

Facturering 

Wij werken vanuit Magnoliahuis op factuurbasis. Dit betekent dat wij in 

principe onafhankelijk zijn van zorgverzekeraars en gemeenten. Bij ons 

zijn ouders de opdrachtgever en bekostigen de hulp zelf. 

Wel staan wij open voor samenwerking met partners in het veld. Dit 

houdt in dat er in specifieke gevallen gewerkt kan worden met 

(deel)trajecten en budgetten. Dit wordt altijd helder vooraf met u 

besproken en afgestemd. 

Samenwerkingspartners 

 

Zoals bekend zijn er landelijk op het gebied van Jeugd-GGZ wachtlijsten 

van 6-9 maanden. In de regio Rotterdam Rijnmond, waar Magnoliahuis 

gevestigd is,  is dat niet anders. Er zou zelfs gesteld kunnen worden dat 

de situatie in deze regio een cumulatie van verscheidene problematische 

situaties kent. Hierin wil Magnoliahuis een rol spelen door het (helpen) 

wegwerken van deze wachtlijsten. De problemen liggen op het gebied van 

instroom, maar ook de interne doorstroom laat te wensen over en 

treeknormen worden ruimschoots overtreden.  

 

Als organisatie zijn wij lean ingericht en een bewezen partner; wij zijn 

(tijdelijk) in te schakelen als onderaannemer; dat zorgt voor flexibiliteit 

bij de grotere organisaties en inzet van expertise van Magnoliahuis waar 



 

Postbus 22 225  |  3003 DE Rotterdam  |  06-460 65 980 

info@magnoliahuis.nl  |  www.magnoliahuis.nl 

en wanneer het nodig is. Het maakt tevens het afschalen makkelijker, 

aangezien onze inzet (als onderaannemer) makkelijk beëindigd kan 

worden. 

 

Jeugdzorg instellingen (Jeugdbescherming, CJG en/of sociale 

wijkteams) hebben vaak zelf niet de expertise in huis om diagnostisch 

onderzoek of behandeling te kunnen bieden. Vaak is dit voor teams 

binnen de jeugdhulp echter wel nodig om vooraf duidelijkheid te hebben 

om bij een jeugdige de juiste aanpak in te kunnen schatten. Hierbij valt te 

denken aan organisaties met ambulante jeugdhulpverlening, 

woongroepen, kamerbegeleiding en pleegzorg.  

 

Achtergrond en geschiedenis 

Stichting Magnoliahuis is opgericht in oktober 2014. Als zorgondernemer 

staat Magnoliahuis bekend om haar klanttevredenheid, heldere 

communicatie, inhoudelijke expertise en bekwame professionals. 

Hierdoor is het vertrouwen groot en is een goed imago opgebouwd in dit 

werkveld. Dit is ook de reden dat ervaren professionals zich graag 

verbinden aan en inzetten voor Magnoliahuis.  

 

Klanten waarderen Magnoliahuis om haar kwaliteit, snelheid en de focus 

op een constructieve, duurzame samenwerking.   

 

De oprichter van Stichting Magnoliahuis is Sharida Noormohamed, zij is 

reeds 25 jaar werkzaam op het gebied van jeugdhulpverlening, onderwijs 

en GGZ. Hierdoor heeft zij een brede expertise, kennis van het veld en 

een groot netwerk van professionals en doorverwijzers opgebouwd.  

 

Stichting Magnoliahuis is vrijgesteld van BTW. 

 

 

 


