Visie
Blended Family erkent lijden en dat wat niet lukt of belemmert, en ziet daarbij de wereld door een
roze bril. Een wereld waarin mensen zichzelf kunnen zijn en er plek is voor iedereen. Voor mensen
die het moeilijk hebben, maar beter willen, helpt Blended Family een handje.

Missie
De basis van Blended Family in de omgang met onze cliënten, elkaar en onszelf zijn drie kernwaarden. Specifiek aan hoe mensen met elkaar omgaan binnen
gezinnen, in hun partnerrelatie en in relatie tot zichzelf.

Lichtheid gericht op actie, creativiteit, positiviteit, spelen en vertrouwen.
Omarming een bejegening van acceptatie, openheid, persoonlijk, rechtdoorzee, aanhoudend, gelijkwaardig, verantwoordelijkheid geven en
nemen, kracht, scherpzinnigheid, moed en autonomie.
Authenticiteit vrij, liefdevol, eigenwijs en nabij zijn.

Doelgroep
Alle mensen tussen 4 en 70 die intrapsychische en psychosociale belemmeringen ervaren in hun omgang met zichzelf en/of anderen. Concreet zijn dat
kinderen vanaf de basisschool, tieners, pubers, adolescenten en volwassenen, zowel individueel, in gezinsverband e/o partnerrelatie.

Toevoeging
Blended Family denkt in winwinwin. Wat wij doen voegt iets toe voor zowel de mensen waar we mee werken, de maatschappij als voor onszelf.

Marketing
Onze belangrijkste waarde hierin is dat wat mensen over ons zeggen. Dat geldt voor bestaande cliënten en samenwerkingspartners die anderen wijzen op
het aanbod van Blended Family. Daarnaast ontwikkelen we op maat per product een strategie om deze in de markt te zetten.

Concurrentie
Blended Family is eigenzinnig en eigenwijs. Daarin zijn we zo onderscheidend dat we anderen inspireren of ze laten.

Aanbod
Het aanbod van Blended Family bestaat altijd uit (meng)vormen van procesbegeleiding en/of behandeling middels gesprek en/of psychomotorisch werk.
De basis achter ons aanbod is terug te vinden in Gestalt- en ervaringsgerichte psychosociale therapie. Daarbij vaak gebruikte methodieken en principes
uit/van de EFT, haptonomie, bokscoaching en Rots en Water.
Blended Family levert diensten die door de structuur van het Nederlandse zorgstelsel en de daarbij horende financiering omgezet zijn in producten. Dat
zijn producten die vallen binnen de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. Producten die we aanbieden zijn: systeemtherapie, gezinsbegeleiding,
relatietherapie, individuele therapie, bokstherapie en groepswerk (zoals groepen voor mannen, vrouwen, partnerrelaties en jeugd).

