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Inhoudsopgave

De inhoudsopgave is leeg omdat geen van de alineastijlen die in het infovenster 'Document' 
zijn geselecteerd, in het document worden gebruikt.
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1.	  Aanleiding

S4ch4ng	  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	  vijf	  jaar	  heeI	  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	  situa4e	  het	  maximum	  aan	  op	  te	  vangen	  kinderen	  
was	  bereikt.	  De	  vraag	  van	  nieuw	  te	  plaatsen	  kinderen	  was	  echter	  zo	  groot	  dat	  s4ch4ng	  Mees	  
heeI	  besloten	  een	  2e	  groep	  te	  starten.
In	  2016	  zal	  onderzocht	  worden	  of	  er	  een	  12+	  groep	  kan	  worden	  gestart.	  S4ch4ng	  Mees	  heeI	  
een	  leeIijdsgrens	  van	  12	  jaar.	  De	  wens	  van	  de	  ouders	  van	  de	  huidige	  kinderen	  binnen	  
s4ch4ng	  Mees	  is	  echter	  dat	  er	  doorgroei	  mogelijkheden	  komen	  met	  de	  visie	  die	  door	  Mees	  
wordt	  uitgedragen.	  Het	  oudste	  kind	  binnen	  Mees	  is	  nu	  10	  jaar.	  

2.	  Zorgaanbod

S4ch4ng	  Mees	  biedt	  in	  2016	  de	  volgende	  zorg	  aan:

-‐ Behandeling	  in	  groep
-‐ Begeleiding	  in	  groep
-‐ Individuele	  begeleiding
-‐ Zorg	  binnen	  het	  Kindercoachproject

In	  2016	  wordt	  er	  op	  ingezet	  om	  in	  totaal	  3094	  dagdelen	  aan	  te	  bieden.	  Deze	  3091	  dagdelen	  
bestaan	  uit	  1591	  dagdelen	  ZIN	  en	  1500	  PGB.	  
De	  uitbreiding	  is	  mede	  voort	  gekomen	  uit	  de	  start	  van	  een	  2e	  groep.	  Er	  was	  daarna	  fysiek	  nog	  
wat	  ruimte,	  maar	  groei	  zou	  ook	  het	  aannemen	  van	  extra	  medewerkers	  betekenen.	  Dit	  is	  niet	  
wenselijk	  i.v.m.	  mogelijke	  onrust	  op	  de	  groepen.	  Tevens	  is	  er	  een	  beperkte	  slaap/rust	  
voorziening	  waardoor	  het	  aannemen	  van	  extra	  kinderen	  niet	  wenselijk	  is.
De	  zaterdagopvang	  is	  echter	  wel	  klaar	  voor	  wat	  groei.	  De	  afgelopen	  3	  jaar	  heeI	  s4ch4ng	  
Mees	  per	  zaterdag	  opvang	  geboden	  aan	  2	  kinderen.	  Het	  plan	  voor	  2016	  is	  om	  2	  maal	  per	  
maand	  opvang	  te	  bieden	  aan	  4	  kinderen.	  Met	  uitzondering	  van	  de	  voorjaarsvakan4e	  de	  
zomervakan4e	  en	  de	  kerstvakan4e	  want	  dan	  is	  de	  zaterdagopvang	  gesloten.

2.1	  Behandeling	  in	  groep	  (ZIN)

In	  onderstaande	  tabel	  is	  te	  vinden	  naar	  welk	  aantal	  dagdelen	  behandeling	  in	  groep	  s4ch4ng	  
Mees	  in	  2016	  per	  dag	  wilt	  uitgroeien.
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Tabel	  1:	  Begroot	  gemiddeld	  aantal	  dagdelen	  behandeling	  in	  groep

Dag Dagdelen
Maandag 6
Dinsdag 10
Woensdag 8
Donderdag 10
Vrijdag Gesloten
Zaterdag 0
Totaal 34

2.2	  Begeleiding	  in	  groep	  

In	  onderstaande	  tabel	  is	  te	  vinden	  naar	  welk	  aantal	  dagdelen	  begeleiding	  in	  groep	  s4ch4ng	  
Mees	  in	  2016	  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	  s4ch4ng	  Mees	  met	  de	  gemeente	  Breda	  heeI	  
afgesloten.

Tabel	  1:	  Begroot	  gemiddeld	  aantal	  dagdelen	  begeleiding	  in	  groep	  per	  week

Dag Dagdelen

Maandag 8

Dinsdag 4

Woensdag 7

Donderdag 6

Vrijdag Gesloten

Zaterdag 4

PGB	  werkend 8

Schoolvakan4es	  (168	  uur	  p/j)* p.m.

Totaal 37
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2.3	  Ontwikkeling	  door	  interacDe

Integrale	  samenwerking
Het	  Kindercoachproject	  is	  gericht	  op	  integra4e	  tussen	  de	  kinderen	  uit	  de	  reguliere	  se`ng	  en	  
de	  kinderen	  met	  een	  beperking	  en	  werd	  in	  2014	  nog	  incidenteel	  gefinancierd.	  Sinds	  2015	  is	  
dit	  project	  afgerond	  en	  is	  het	  een	  onderdeel	  van	  de	  dagelijkse	  gang	  van	  zaken	  geworden.	  Er	  
zijn	  vele	  mijlpalen	  behaald	  en	  de	  samenwerking	  en	  integra4e	  binnen	  het	  kindcentrum.	  Er	  
komen	  jaarlijks	  nieuwe	  ac4viteiten	  bij.	  
S4ch4ng	  Mees	  is	  onderdeel	  van	  het	  kindcentrum	  geworden	  en	  wordt	  als	  partner	  gezien,	  en	  
wordt	  	  voor	  alle	  gezamenlijke	  ac4viteiten	  uitgenodigd.	  In	  2016	  zal	  nadruk	  liggen	  op	  het	  
behoud	  van	  deze	  samenwerking	  en	  zal	  s4ch4ng	  Mees	  een	  nog	  ac4evere	  rol	  gaan	  spelen	  in	  
het	  organiseren	  van	  de	  gezamenlijke	  ac4viteiten.	  Het	  speerpunt	  zal	  liggen	  op	  het	  betrekken	  
van	  de	  ouders	  hierin.

Samen	  naar	  school	  klassen
S4ch4ng	  Mees	  heeI	  zich	  als	  voorbeeldinstelling	  verbonden	  aan	  het	  samen	  naar	  school	  
netwerk.	  Dit	  is	  een	  netwerk	  van	  soortgelijke	  zorgini4a4even	  in	  Nederland.	  Met	  als	  doel	  de	  
krachten	  te	  bundelen	  en	  elkaar	  van	  informa4e	  en	  adviezen	  te	  voorzien.	  De	  
netwerkbijeenkomsten	  zijn	  twee	  maandelijks.	  De	  loca4e	  wisselt.

3.	  MarkeDng	  &	  CommunicaDe

Voor	  een	  s4ch4ng	  als	  Mees	  is	  het	  van	  belang	  doorlopend	  te	  informeren	  over	  de	  aangeboden	  
zorg,	  projecten	  en	  sponsorac4es.	  De	  algemene	  doelstelling	  van	  s4ch4ng	  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	  uitzecen	  van	  
wervingsac4es.	  In	  2016	  worden	  in	  dit	  kader	  de	  volgende	  ac4es	  ondernomen:

3.1	  Nieuwsbrief

S4ch4ng	  Mees	  gaat	  in	  2016	  een	  nieuw	  format	  introduceren	  voor	  de	  nieuwsbrief.	  Deze	  zal	  
door	  de	  vaste	  vormgever	  worden	  ontworpen.	  Ieder	  kwartaal	  zal	  er	  een	  nieuwsbrief	  worden	  
verzorgd	  met	  daarin	  informa4e	  over	  wijzigende	  regelgeving,	  muta4es	  in	  het	  
personeelsbestand	  en	  geplande	  ac4viteiten.	  Deze	  nieuwsbrief	  wordt	  verzonden	  (wellicht	  via	  
het	  digitale	  rapportage	  systeem)	  naar	  de	  ouders	  van	  de	  kinderen	  binnen	  s4ch4ng	  Mees	  en	  
dient	  daarnaast	  ook	  om	  het	  bestuur	  en	  andere	  zakelijk	  betrokkenen	  op	  de	  hoogte	  te	  houden	  
van	  de	  ontwikkelingen	  bij	  s4ch4ng	  Mees.	  
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3.2	  SponsoracDes

S4ch4ng	  Mees	  staat	  ook	  in	  2016	  ook	  weer	  open	  voor	  dona4es	  ter	  vervanging	  van	  inventaris	  
en	  het	  opzecen	  van	  het	  12+	  project.	  Echter	  willen	  we	  donateurs	  erop	  wijzen	  dat	  er	  wellicht	  
ook	  andere	  goede	  doelen	  zijn	  om	  zich	  aan	  te	  verbinden.	  	  

3.3	  PromoDe

Ter	  promo4e	  van	  de	  algehele	  dienstverlening	  gaat	  s4ch4ng	  Mees	  in	  2016	  de	  volgende	  
ac4viteiten	  ondernemen:

-‐ Uitnodigen	  van	  betrokkenen,	  en	  geïnteresseerden
-‐ Het	  houden	  van	  presenta4es	  bij	  mogelijke	  sponsoren

4.	  Personeel	  &	  OrganisaDe

4.1.	  Zorgaanbod

In	  2016	  zal	  er	  een	  oproepkracht	  aangenomen	  worden.	  Deze	  kan	  in	  de	  vakan4es	  en	  op	  
zaterdag	  extra	  handen	  bieden	  indien	  nodig.	  
Verder	  zal	  er	  bekeken	  worden	  of	  het	  interessant	  is	  een	  schoonmaak	  bedrijf	  te	  contracteren.

4.2	  SDchDngsbestuur	  en	  ouderraad

Het	  s4ch4ngsbestuur	  bestaat	  in	  2016	  uit	  drie	  personen:

Henk	  Stoop:	  voorzicer
Jan	  Verlegh:	  secretaris
Arthur	  Franssen:	  penningmeester

Het	  s4ch4ngsbestuur	  komt	  ieder	  vier	  maanden	  bij	  elkaar.	  Voor	  deze	  overleggen	  wordt	  er	  
door	  de	  voorzicer	  van	  s4ch4ng	  Mees	  een	  agenda	  samengesteld.	  Naast	  de	  
bestuursvergaderingen	  wordt	  er	  twee	  maal	  per	  jaar	  een	  informa4eavond	  georganiseerd.	  
Hiervoor	  worden	  alle	  ouders	  van	  de	  cliënten	  uitgenodigd.	  De	  insteek	  van	  de	  avond	  is	  het	  op	  
de	  hoogte	  houden	  van	  de	  ouders	  omtrent	  lopende	  zaken.	  S4ch4ng	  Mees	  stelt	  het	  zeer	  op	  
prijs	  wanneer	  ouders	  meedenken	  en	  par4ciperen	  in	  bepaalde	  zaken.	  De	  vraag	  of	  er	  behoeIe	  
is	  aan	  een	  ouderraad	  komt	  regelma4g	  aan	  de	  orde.	  Tot	  op	  heden	  hebben	  ouders	  aangegeven	  
hier	  geen	  behoeIe	  aan	  te	  hebben.	  Wel	  vinden	  ze	  de	  interac4eve	  ouderavonden	  belangrijk.

4.3	  professionalisering
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Naar	  aanleiding	  van	  de	  audit	  in	  het	  kader	  van	  de	  RI&E	  en	  de	  audit	  die	  is	  afgenomen	  
door	  ASVZ	  waren	  er	  een	  aantal	  verbeterpunten.	  Deze	  zijn	  voor	  90	  %	  	  
geïmplementeerd,	  de	  focus	  voor	  2016	  ligt	  op	  het	  akandelen	  van	  de	  laatste	  zaken	  
omtrent	  de	  audits.	  Ook	  zal	  de	  nadruk	  liggen	  op	  het	  blijven	  professionaliseren	  van	  de	  
medewerkers	  en	  zorgprocessen	  en	  blijI	  s4ch4ng	  Mees	  zich	  open	  stellen	  voor	  
professionals	  die	  hen	  daarin	  kunnen	  ondersteunen	  in	  de	  ontwikkeling	  hiervan.

Verder	  start	  s4ch4ng	  Mees	  dit	  jaar	  met	  een	  klachtencommissie.	  Er	  zal	  een	  
klachtenprotocol	  worden	  opgesteld	  en	  er	  zullen	  2	  commissie	  leden	  worden	  
aangesteld.


