
 

Msaada begeleidingskundigen,  september 2022 

Praktische informatie 
 

 

Algemeen 

Msaada begeleidingskundigen V.O.F.  

De Passie 6 

5473 RZ HEESWIJK-DINTHER 

 

☎️ 06 - 287 873 16 (Renza) of  

☎️ 06 - 553 650 98 (Jolanda) 

 

☎️ contact@msaada.nl 

www.msaada.nl 

 

KvK 50257609 

BTW NL8227.03.592B01 

 

Bereikbaarheid  

De praktijk voor coaching & counseling is op De passie 6 te Heeswijk-Dinther.  

Parkeergelegenheid is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid in de straat. 

 

Met het openbaar vervoer is Heeswijk-Dinther te bereiken met de bus (Lijn 158 Den Bosch- 

Veghel), deze busverbinding gaat elk half uur in de spits en elk uur buiten de spitstijden. 

Vanuit de bushalte (centrum/Jumbo supermarkt) is het ongeveer 1 KM lopen naar de 

praktijkruimte.  

 

Tarieven 

Kinderen met een PGB 

Dagtarief:  €47,25 per uur 

Nachttarief:  €15,75 per uur 

(vrijgesteld van BTW) 

 

Kind & Gezin 

Tarief, afhankelijk van de vraag wordt een passend tarief bepaald.  

 

Volwassenen 
Voor particulieren geldt het tarief €77,50 per gesprek. (Vrijgesteld van BTW) 

 

Voor counseling bestaat de mogelijkheid om een (gedeelte) vergoed te krijgen door de 

zorgverzekering, mits er een aanvullende zorgverzekering is afgesloten.  

 

Zakelijk wordt een passende offerte gemaakt.  

 

 

Kwaliteit 

Wij streven ernaar om laagdrempelige kwalitatieve begeleiding aan te bieden. Vandaar dat 

wij als professionals zijn aangesloten bij verschillende organisaties om te voldoen aan de 

http://www.msaada.nl/
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wettelijke eisen en om onze kwaliteit te borgen. 

In onderstaand schema is een overzicht van de organisaties waarbij wij zijn aangesloten en 

op de desbetreffende website is meer informatie te vinden.  

 

 
 

www.abvc.nl 

 

Renza is als registercounselor lid van de beroepsvereniging van 

counselors de ABvC. Deze beroepsorganisatie streeft kwalitatieve 

hulpverlening na, zodat de cliënt op een professioneel en 

effectieve wijze wordt ondersteund en begeleidt. 

 

Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn minimale 

vereisten die de ABvC stelt aan haar leden om die kwaliteit te 

kunnen waarborgen. Daarnaast staan de gedragscode en het 

klachtenreglement garant voor de uitoefening van het beroep van 

Registercounsellor ABvC®. 

  

De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve 

vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. 

 

Door dit kwaliteitskeurmerk wordt counseling vergoed door 

diverse zorgverzekeraars, vanuit de aanvullende zorgverzekering.  

 

 

 

 

 
 

www.rbcz.nl 

 

 

De RBCZ is een koepelorganisatie van HBO-therapeuten in de 

complementaire zorg. Als registercounselor is Renza aangesloten 

bij deze organisatie. De RBCZ vertegenwoordigd een grote 

doelgroep aan therapeuten, zodat deze samen de kwaliteit kunnen 

borgen en een gesprekspartner naar externe partijen kunnen zijn 

o.a.  zorgverzekeraars en beleidsmakers. 

 

 

 

 
 

www.scag.nl 

 
Via de ABvC, is Renza, aangesloten bij een door het Ministerie van 

VWS erkende onafhankelijke geschillencommissie, t.w. de SCAG 

(Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). 

 

Via de SCAG kunnen cliënten rekenen op zorgvuldige en 

deskundige begeleiding bij klachten. Msaada voldoet hiermee aan 

de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar 

bovenal dragen wij zo bij aan de kwaliteit van zorg 

 

 

 
 

www.nobco.nl 

Voor het coachen is Renza aangesloten bij de Nederlandse Orde 

van Beroepscoaches (NOBCO), de beroepsorganisatie voor 

professionele coaching.  
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Het is mogelijk een klacht in te dienen tegen een bij NOBCO 

aangesloten beroepscoach. Uw klacht wordt dan behandeld door 

de Commissie Klachtbehandeling, conform de klachtenprocedure 

en het klachtenreglement. 

 

 
  

www.bigregister.nl 

 

 

Renza is als verpleegkundige Big-geregistreerd.  
 

Het BIG-register is een Nederlands register, waarin het 

basisberoep is opgenomen van personen die werkzaam zijn in een 

aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register 

geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Wie 

in het register is ingeschreven mag de beschermde titel 

Verpleegkundige voeren. In het register zijn personen opgenomen 

die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding 

gevolgd hebben en voldoend aan de eisen voor herregistratie.   

Iedereen kan het BIG-register raadplegen.  

 

Als geregistreerd verpleegkundige valt Renza ook onder het 

tuchtcollege.  

 

 

 
 

www.solopartners.nl 

 

 

Jolanda is aangesloten bij de brancheorganisatie voor zelfstandige 

zorgaanbieders Solopartners. 

 

Met het lidmaatschap is Jolanda aangesloten bij de 

geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders, dit is een wettelijk 

erkende geschilleninstantie. Zoals je kunt zien in het overzicht van 

de overheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geschilleninstantieszorg.nl/erkende-instanties
https://www.geschilleninstantieszorg.nl/erkende-instanties

