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1. Inleiding
Stichting MEES is in 2009 gestart met het aanbieden van zorg voor (meervoudig) beperkte
kinderen. MEES doet dit met een integrale aanpak waarbinnen op kleinschalige basis
vraaggestuurde, persoonlijk zorg wordt aangeboden. De afgelopen zeven jaar heeft deze
aanpak geleid tot een succesvolle formule waarin er in 2015 gestart is met een 2e ruimte in
het naastgelegen lokaal omdat in de oude situatie het maximum aan op te vangen kinderen
was bereikt. De vraag van nieuw te plaatsen kinderen was echter zo groot dat stichting Mees
heeft besloten een 2e groep te starten.
In 2016 is onderzocht of er een 12+ groep kan worden gestart. Stichting Mees heeft een
leeftijdsgrens van 12 jaar. De wens van de ouders van de huidige kinderen binnen stichting
Mees is echter dat er doorgroei mogelijkheden komen met de visie die door Mees wordt
uitgedragen. Het oudste kind binnen Mees wordt in 2017 11 jaar oud.
2 HBO afstudeer studenten hebben in twee afzonderlijke onderzoeken uitgezocht hoe groot
de behoefte is aan een vervolggroep en wat de mogelijkheden zijn om zo’n groep te starten
binnen het voortgezet onderwijs.
De conclusie is dat de behoefte groot is en dat een nieuw project binnen het voortgezet
onderwijs zeker mogelijk is.
Beide onderzoeken zijn bij stichting Mees in te zien.
Ook zal er een onderzoek plaatsvinden naar de behoeften en mogelijkheden met betrekking
tot het organiseren van vakantie/logeer weekenden.

2. Zorgaanbod
Stichting Mees biedt in 2017 de volgende zorg aan:
-

Behandeling in groep
Begeleiding in groep

In 2017 wordt er op ingezet om in totaal 3240 dagdelen aan te bieden. Deze dagdelen
bestaan uit 1540 dagdelen ZIN (WLZ) en 1700 PGB.
Dit is een kleine uitbreiding m.b.t. vorig jaar. De zaterdagen worden steeds populairder, dit
betekent dat stichting Mees van 12 kinderen per maand naar 16 kinderen per maand gaat.
(m.u.v. schoolvakanties)
Op doordeweekse dagen is er op beide groepen geen ruimte voor uitbreiding van kinderen.
Aangezien er al langere tijd verzoeken komen vanuit ouders voor extra dagen opvang gaat er
een onderzoek plaatsvinden of het rendabel is op vrijdag de deuren te openen.
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Na een aantal onderzoeken is besloten om een 12+ project op te zetten. Dit project zal bij
voorkeur binnen het voortgezet onderwijs worden opgezet. Dit om de visie van integratie
tussen leerlingen met en zonder beperking verder voort te zetten.
Er zal onderzocht worden of er scholen zijn die open staan voor samenwerking en tevens
een ruimte beschikbaar hebben.
Het doel is om in het nieuwe schooljaar van 2018 van start te gaan.
Ook zal er onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een
logeer/vakantie project.

2.1 Behandeling in groep (ZIN)
In onderstaande tabel is te vinden naar welk aantal dagdelen behandeling in groep stichting
Mees in 2017 per dag wilt uitgroeien.
Tabel 1: Begroot gemiddeld aantal dagdelen behandeling in groep
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Totaal

Dagdelen
6
10
8
10
Gesloten
0
34

2.2 Begeleiding in groep
In onderstaande tabel is te vinden naar welk aantal dagdelen begeleiding in groep stichting
Mees in 2017 per dag wilt uitgroeien. Zoals in onderstaande tabel te zien bestaat deze
begeleiding naast de standaard PGB-uren ook uit 8 dagdeel per week aan een werkplek met
begeleiding . Naast begeleiding in PGB wordt er ook begeleiding op basis van ZIN geboden.
Deze uren komen voort uit het contract dat stichting Mees met de gemeente Breda heeft
afgesloten.
Tabel 1: Begroot gemiddeld aantal dagdelen begeleiding in groep per week
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
PGB werkend

Dagdelen
10
6
6,5
8
Wellicht open met minimaal 8 dagdelen
8
8
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Schoolvakanties (168 uur p/j)*
Totaal

p.m.
46,5

2.3 Ontwikkeling door interactie
Integrale samenwerking
Stichting Mees is partner binnen de MFA (Multi Functionele Accommodatie) en wordt voor
alle gezamenlijke activiteiten uitgenodigd. Het afgelopen jaar is er door vertrek van 2
organisaties uit het pand en vanwege directie wisselingen bij 1 van de partners binnen de
MFA wat interne onrust ontstaan. Hierdoor lag de nadruk wat minder op de samenwerking.
In 2017 zal nadruk liggen op het herstellen van deze samenwerking.
intervisie
Stichting Mees heeft zich als voorbeeldinstelling verbonden aan het samen naar school
netwerk. Dit is een netwerk van soortgelijke zorginitiatieven in Nederland. Met als doel de
krachten te bundelen en elkaar van informatie en adviezen te voorzien.
De netwerkbijeenkomsten worden minder frequent georganiseerd maar stichting Mees blijft
betrokken.

3. Marketing & Communicatie
Voor een stichting als Mees is het van belang doorlopend te informeren over de aangeboden
zorg, projecten en sponsoracties. De algemene doelstelling van stichting Mees is hierin om
cliënten en andere belanghebbenden op de hoogte te houden over (de wijzigingen in) de
aangeboden zorg en het opstarten van projecten en het zo breed mogelijk uitzetten van
wervingsacties. In 2017 worden in dit kader de volgende acties ondernomen:

3.1 Sponsoracties
In 2016 heeft het werven van sponsoren op een laag pitje gestaan omdat er organisaties zijn
die het harder nodig leken te hebben.
Inmiddels zijn er nieuwe plannen waarbij actieve sponsoren zeer welkom zijn.
Te denken valt aan het 12+ project en het logeerproject.

3.2 Promotie
Ter promotie van de algehele dienstverlening gaat stichting Mees in 2017 de volgende
activiteiten ondernemen:
- Uitnodigen van betrokkenen, en geïnteresseerden
- Het houden van presentaties bij mogelijke sponsoren
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4. Personeel & Organisatie
4.1. Zorgaanbod
In 2017 zal er een uitbreiding in FTE plaatsvinden. Dit i.v.m. de zaterdaguitbreiding. Wellicht
het openen van de vrijdag en i.v.m. het uitwerken van de toekomst plannen een kleine
uitbrieding in beleidsuren. Tevens zal er een kleine uitbreiding in de interieur reiniging
plaatsvinden.

4.2 Stichtingsbestuur en ouderavonden
Het stichtingsbestuur bestaat in 2017 uit drie personen:
Henk Stoop: voorzitter
Jan Verlegh: secretaris
Arthur Franssen: penningmeester
Het stichtingsbestuur komt ieder vier maanden bij elkaar. Voor deze overleggen wordt er
door de voorzitter van stichting Mees een agenda samengesteld. Naast de
bestuursvergaderingen wordt er twee maal per jaar een thema avond georganiseerd.
Hiervoor worden alle ouders van de cliënten uitgenodigd. Op deze avonden komt een
onderwerp aan bod dat voor de betrokkenen interessant is. Er wordt bijvoorbeeld een
deskundige gastpreker uitgenodigd.
4.3 Professionalisering
Het team is uitgebreid met wat nieuwe gezichten waardoor de nadruk dit jaar wat meer bij
het begeleiden en opleiden van de medewerkers zal liggen. Ook zal er extra aandacht zijn
voor de samenwerking.
Verder bestaat het plan om het online facturatie systeem uit te breiden en nog
overzichtelijker te maken zodat ook de financiële administratie eenvoudiger wordt.
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