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1.	  Aanleiding

Ter	  verantwoording	  aan	  alle	  samenwerkingspartners	  en	  om	  te	  voldoen	  aan	  de	  voorwaarden	  
behorend	  bij	  de	  ANBI-‐status	  doet	  SEchEng	  Mees	  in	  onderstaand	  document	  een	  inhoudelijk	  
verslag	  van	  de	  uitgeoefende	  acEviteiten	  in	  2014.	  Deze	  acEviteiten	  zijn	  onderverdeeld	  in	  
zorgaanbod,	  markeEng	  &	  communicaEe	  en	  personeel	  &	  organisaEe.	  Voor	  de	  financiële	  
verantwoording	  is	  een	  separate	  jaarrekening	  opgesteld.

2.	  Zorgaanbod

SEchEng	  Mees	  heeP	  in	  2014	  de	  volgende	  zorg	  aangeboden:

-‐ Behandeling	  in	  groepsverband
-‐ Begeleiding	  in	  groepsverband
-‐ Persoonlijke	  verzorging
-‐ Individuele	  begeleiding
-‐ Zorg	  binnen	  het	  Kindercoachproject

In	  2014	  is	  onder	  de	  huidige	  voorwaarden	  de	  volgende	  capaciteit	  aan	  opgevangen	  kinderen	  
bereikt.	  In	  totaal	  zijn	  in	  2014	  1441	  dagdelen	  behandeling	  in	  groep	  aangeboden.	  Deze	  zijn	  
allen	  vergoed	  onder	  de	  noemer	  Zorg	  in	  Natura.	  Hiernaast	  was	  2014	  het	  tweede	  jaar	  waarin	  
er	  naast	  behandeling	  en	  begeleiding	  zorg	  werd	  aangeboden	  binnen	  het	  Kindercoachproject.	  
Dit	  project	  heeP	  als	  doelstelling	  interacEe	  tussen	  beperkte	  en	  niet-‐beperkte	  kinderen	  binnen	  
het	  brede	  school	  tot	  stand	  te	  brengen	  teneinde	  een	  ontwikkeling	  bij	  alle	  kinderen	  te	  
sEmuleren.

2.1	  Behandeling	  in	  groep

In	  onderstaande	  tabel	  is	  te	  vinden	  welk	  aantal	  dagdelen	  behandeling	  in	  groep	  er	  in	  2014	  
gemiddeld	  per	  dag	  werden	  aangeboden	  onder	  Zorg	  in	  Natura	  (ZIN)

Tabel	  1:	  Gerealiseerd	  	  aantal	  aangeboden	  dagdelen	  per	  week	  op	  31-‐12-‐2014

Dag Dagdelen
Maandag 8
Dinsdag 8
Woensdag 8
Donderdag 8
Vrijdag Gesloten
Zaterdag 0
Totaal 32

2.2	  Begeleiding	  in	  groep
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Sinds	  2013	  biedt	  Mees	  naast	  doordeweekse	  begeleiding	  in	  groep	  ook	  steeds	  meer	  
weekendopvang	  aan.	  Aanleiding	  hiervoor	  is	  dat	  er	  steeds	  meer	  ouders	  met	  een	  zorgvraag	  
voor	  de	  weekenden	  komen.	  De	  behoePe	  aan	  weekendopvang	  is	  met	  name	  groot	  voor	  de	  
groep	  kinderen	  uit	  het	  speciaal	  onderwijs.	  Dit	  komt	  doordat	  het	  in	  het	  weekend	  vaak	  erg	  
druk	  is	  binnen	  gezinnen.	  SEchEng	  Mees	  heeP	  ervaring	  met	  het	  opvangen	  van	  kinderen	  met	  
een	  beperking	  en	  eventueel	  een	  aan	  auEsme	  aanverwante	  stoornis.	  Het	  aanbieden	  van	  deze	  
opvang	  is	  in	  2013	  erg	  succesvol	  gebleken	  door	  het	  groeiende	  aantal	  dagdelen	  dat	  aan	  
weekendopvang	  en	  vakanEeopvang	  kan	  worden	  aangeboden	  (zie	  ook	  onderstaande	  tabel)

Tabel	  1:	  Gerealiseerd	  	  aantal	  aangeboden	  dagdelen	  begeleiding	  per	  week	  op	  31-‐12-‐2014

Dag Dagdelen

Maandag 2

Dinsdag 2

Woensdag 4

Donderdag 2

Vrijdag Gesloten

Zaterdag 4

Totaal 14

SchoolvakanEes 6	  (10	  weken	  per	  jaar)

2.3	  Ontwikkeling	  door	  interac?e

SEchEng	  Mees	  is	  gevesEgd	  binnen	  brede	  school	  Olympia.	  Deze	  brede	  school	  is	  gelokaliseerd	  
in	  een	  opbouwwijk.	  Binnen	  deze	  brede	  school	  bevinden	  zich	  6	  organisaEes	  waaronder	  een	  
basisschool,	  een	  kinderopvang	  organisaEe	  en	  een	  peuterspeelzaal.	  SEchEng	  Mees	  heeP	  er	  
bewust	  voor	  gekozen	  zich	  te	  vesEgen	  in	  een	  omgeving	  waar	  interacEe	  tussen	  verschillende	  
doelgroepen	  makkelijk	  mogelijk	  is.	  Hiertoe	  is	  SEchEng	  Mees	  zich	  in	  2013	  samen	  met	  de	  
basisschool	  en	  de	  peuterspeelzaal	  binnen	  het	  kindercoachproject	  op	  projectbasis	  in	  gaan	  
ze^en	  voor	  de	  integraEe	  tussen	  de	  kinderen	  uit	  de	  reguliere	  se_ng	  en	  de	  kinderen	  met	  een	  
beperking.	  Dit	  is	  2014	  verder	  voortgezet	  en	  heeP	  geresulteerd	  in	  meerdere	  vaste	  afspraken.	  
Zo	  komen	  er	  wekelijks	  leerlingen	  van	  groep	  8	  een	  acEviteit	  beleven	  binnen	  sEchEng	  Mees,	  
en	  bezoeken	  meerdere	  kinderen	  van	  sEchEng	  Mees	  wekelijks	  verschillende	  schoolklassen	  en	  
de	  peuterspeelzaal.	  In	  2014	  zijn	  er	  voor	  minimaal	  200	  dagdelen	  per	  schooljaar	  aan	  deze	  
interacEe	  gerealiseerd.

Par;cipa;e	  en	  Integra;e	  met	  de	  peuterspeelzaal
Binnen	  dit	  project	  hebben	  kinderen	  met	  een	  beperking	  geparEcipeerd	  binnen	  de	  
peuterspeelzaal.	  Deze	  parEcipaEe	  bestaat	  onder	  andere	  uit	  schoolvoorbereidende	  
acEviteiten	  voor	  kinderen	  met	  het	  downsyndroom.	  Door	  kinderen	  in	  een	  klassikale	  se_ng	  te	  
plaatsen	  en	  deel	  te	  laten	  nemen	  aan	  groepsacEviteiten	  leren	  ze	  zich	  beter	  staande	  te	  
houden.	  Ook	  leren	  ze	  beter	  focussen	  doordat	  de	  communicaEe	  in	  groepsverband	  veel	  
lasEger	  te	  volgen	  is	  dan	  1	  op	  1	  communicaEe.	  Ook	  leren	  ze	  voor	  zichzelf	  opkomen	  en	  naar	  
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anderen	  luisteren.	  Deze	  parEcipaEe	  en	  integraEe	  is	  een	  zeer	  goede	  voorbereiding	  op	  
mogelijk	  (speciaal)	  basisonderwijs.

Par;cipa;e	  en	  Integra;e	  met	  de	  basisschool
Binnen	  dit	  onderdeel	  hebben	  wekelijks	  3	  basisschoolleerlingen	  aan	  een	  acEviteit	  
deelgenomen	  binnen	  sEchEng	  Mees.	  De	  leerlingen	  rouleren	  zodat	  er	  zoveel	  mogelijk	  
kinderen	  in	  aanraking	  komen	  met	  elkaar.	  Voor	  de	  kinderen	  uit	  het	  reguliere	  traject	  is	  het	  
belangrijk	  te	  leren	  dat	  niet	  alles	  vanzelfsprekend	  is	  en	  dat	  er	  ook	  een	  groep	  kinderen	  is	  die	  
veel	  meer	  moeite	  heeP	  zich	  te	  ontwikkelen	  en	  ontplooien.	  De	  zorgtaak	  voor	  anderen	  wordt	  
op	  deze	  wijze	  aangewakkerd.	  Na	  een	  aanloopperiode	  waarin	  kennismaking	  centraal	  heeP	  
gestaan	  is	  dit	  project	  in	  2014	  uitgebreid	  door	  leerlingen	  zelf	  acEviteiten	  aan	  te	  laten	  dragen	  
en	  zo	  mogelijk	  te	  laten	  coördineren.	  

Begin	  2014	  is	  er	  een	  eerste	  evaluaEe	  gehouden	  waarin	  dit	  project	  door	  zowel	  ouders	  als	  
begeleiders	  als	  zeer	  posiEef	  werd	  ervaren	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  alle	  kinderen	  binnen	  de	  
brede	  school.	  In	  2013	  en	  2014	  werd	  het	  project	  nog	  incidenteel	  gefinancierd	  mede	  
ondersteund	  door	  een	  bijdrage	  van	  N.S.G.K.	  Begin	  2015	  wordt	  er	  een	  methodische	  
beschrijving	  gemaakt	  van	  de	  aanpak	  binnen	  het	  Kindercoachproject,	  zodat	  het	  ook	  te	  
kopiëren	  is	  naar	  andere	  zorginstellingen.	  Vanaf	  1	  januari	  2015	  gaan	  deze	  acEviteiten	  integraal	  
deel	  uitmaken	  van	  de	  zorg/dienstverlening	  van	  het	  brede	  school	  en	  valt	  hiermee	  zowel	  
organisatorisch	  als	  financieel	  structureel	  onder	  het	  kindcentrum	  Olympia.	  

3.	  Marke?ng	  &	  Communica?e

Voor	  een	  sEchEng	  als	  Mees	  is	  het	  van	  belang	  doorlopend	  te	  informeren	  over	  de	  aangeboden	  
zorg,	  projecten	  en	  wervingsacEes.	  De	  algemene	  doelstelling	  van	  sEchEng	  Mees	  is	  hierin	  om	  
cliënten	  en	  andere	  belanghebbenden	  op	  de	  hoogte	  te	  houden	  over	  (de	  wijzigingen	  in)	  de	  
aangeboden	  zorg,	  het	  opstarten	  van	  projecten	  en	  het	  zo	  breed	  mogelijk	  uitze^en	  van	  
wervingsacEes.	  In	  2014	  zijn	  in	  dit	  kader	  onderstaande	  acEes	  ondernomen.

3.1	  Update	  website

In	  2014	  is	  de	  website	  van	  sEchEng	  Mees	  verder	  uitgebreid	  met	  alle	  benodigde	  informaEe	  
over	  de	  aangeboden	  zorg	  alsmede	  de	  verplichte	  informaEe	  met	  betrekking	  tot	  de	  verkregen	  
ANBI-‐status.	  Op	  de	  website	  is	  ook	  een	  nieuw	  filmpje	  te	  vinden	  waarin	  het	  
kindercoachproject	  en	  dus	  de	  samenwerking	  binnen	  de	  brede	  school	  in	  beeld	  wordt	  
gebracht.	  Dit	  filmpje	  wordt	  ook	  gebruikt	  ter	  promoEe.
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3.2	  Nieuwsbrief

SEchEng	  Mees	  heeP	  in	  2014	  ieder	  kwartaal	  een	  nieuwsbrief	  verzorgd	  met	  daarin	  informaEe	  
over	  wijzigende	  regelgeving,	  mutaEes	  in	  het	  personeelsbestand	  en	  geplande	  acEviteiten.	  
Deze	  nieuwsbrief	  wordt	  verzonden	  naar	  de	  ouders	  van	  de	  kinderen	  met	  een	  beperking	  en	  
dient	  daarnaast	  ook	  om	  alle	  samenwerkingspartners	  en	  mogelijke	  financiers	  op	  de	  hoogte	  te	  
houden	  van	  de	  ontwikkelingen	  bij	  sEchEng	  Mees.	  Ouders	  hebben	  deze	  nieuwsbrief	  als	  zeer	  
posiEef	  ontvangen.	  Tevens	  verschijnt	  er	  tweemaandelijks	  een	  nieuwsbrief	  die	  door	  het	  
gehele	  kindcentrum	  wordt	  uitgegeven.	  SEchEng	  Mees	  publiceert	  bij	  iedere	  ediEe	  een	  stukje	  
in	  deze	  nieuwsbrief.

3.3	  Wervingsac?es

SEchEng	  Mees	  heeP	  in	  2014	  ter	  vervanging	  van	  inventaris	  en	  financiering	  van	  projecten	  van	  
verschillende	  organisaEes	  een	  donaEe	  ontvangen.	  Hiertoe	  zijn	  er	  in	  2014	  verschillende	  
wervingsacEes	  doorgezet	  waaronder	  ‘adopteer	  een	  dagdeel’.	  Hierbij	  hebben	  betrokkenen	  de	  
mogelijkheid	  gekregen	  om	  een	  dagdeel	  voor	  opvang	  van	  een	  kind	  te	  financieren	  voor	  
€	  80,-‐.	  Hiernaast	  hebben	  ook	  de	  Lions	  en	  de	  Ladies	  Circle	  Baronessen	  in	  Breda,	  kledingbeurs	  
Breda	  en	  voetbalvereniging	  Beek	  vooruit	  uit	  Prinsenbeek	  een	  mooie	  donaEe	  gedaan.

3.4	  Persberichten,	  televisieoptredens

Ter	  promoEe	  van	  de	  algehele	  zorg	  en	  het	  Kindercoachproject	  in	  het	  bijzonder	  heeP	  sEchEng	  
Mees	  in	  2014	  meerdere	  malen	  meegewerkt	  aan	  een	  arEkel	  in	  verschillende	  dag-‐	  en	  
weekbladen.
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4.	  Personeel	  &	  Organisa?e

4.1.	  Personeelsinzet

Voor	  de	  uitvoering	  van	  alle	  acEviteiten	  van	  de	  sEchEng	  is	  er	  in	  2014	  in	  totaal	  3	  FTE	  	  ingezet.	  
Met	  behulp	  van	  de	  inzet	  van	  vakanEekrachten	  zijn	  er	  alEjd	  2	  medewerkers	  op	  een	  groep	  van	  
5	  kinderen	  gegarandeerd.	  Dit	  is	  exclusief	  1	  FTE	  inzet	  aan	  stagiaires.

4.2	  S?ch?ngsbestuur	  en	  ouderraad

Het	  sEchEngsbestuur	  bestaat	  in	  totaal	  uit	  drie	  personen:

Dhr.	  Henk	  Stoop:	  voorzi^er
Dhr.	  Jan	  Verlegh:	  secretaris
Dhr.	  Arthur	  Franssen:	  penningmeester

Het	  sEchEngsbestuur	  is	  in	  2014	  ieder	  drie	  maanden	  bij	  elkaar	  gekomen.	  Voor	  al	  deze	  
overleggen	  wordt	  er	  door	  de	  iniEaEefneemsters	  van	  sEchEng	  Mees	  een	  agenda	  
samengesteld.	  Naast	  deze	  bestuursvergaderingen	  zijn	  er	  in	  2014	  drie	  ouderraden	  
georganiseerd	  om	  de	  ouder	  op	  de	  hoogte	  te	  brengen	  over	  de	  acEviteiten	  van	  de	  sEchEng.


