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1. Inleiding 
 
Ter verantwoording aan alle samenwerkingspartners en om te voldoen aan de voorwaarden 
behorend bij de ANBI-status doet Stichting Mees in onderstaand document een inhoudelijk 
verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in 
zorgaanbod, marketing & communicatie en personeel & organisatie. Voor de financiële 
verantwoording is een separate jaarrekening opgesteld. 

2. Zorgaanbod 
 
Stichting Mees heeft in 2016 de volgende zorg aangeboden: 
 

- Behandeling in groepsverband WLZ 
- Begeleiding in groepsverband WLZ 
- Individuele begeleiding WLZ 
- Begeleiding in groepsverband gemeente Breda 
- Zorg binnen het Kindercoachproject 

 
In 2016 is onder de huidige voorwaarden de volgende capaciteit aan opgevangen kinderen 
bereikt. In totaal zijn in 2016, 1534 dagdelen behandeling in groep aangeboden. Deze zijn 
allen vergoed onder de noemer Zorg in Natura.  
Stichting Mees kan via hun hoofdaannemer ASVZ 1591 dagdelen op jaarbasis declareren.  
 
Om zorgkwaliteit te kunnen waarborgen heeft ASVZ in 2015 een audit afgenomen binnen 
stichting Mees, de hoofdconclusie was dat de kwaliteit van zorg uitstekend is, een 
kanttekening was dat er meer processen op papier beschreven mochten worden. Hier heeft 
stichting Mees hard aan gewerkt. Inmiddels is de proces omschrijving in orde. 
Als gevolg van de audit is besloten een RI & E te laten afnemen. Dit dossier wordt jaarlijks 
besproken en bijgewerkt waar nodig. Het werkproces is altijd in beweging. 
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2.1 behandeling in groepsverband 
 
In onderstaande tabel is te vinden welk aantal dagdelen behandeling in groep er in 2016 
gemiddeld per dag werden aangeboden onder Zorg in Natura (WLZ) 
Er heeft een groei plaatsgevonden van 26 naar 34 dagdelen per week. 
 
Tabel 1: Gerealiseerd  aantal aangeboden dagdelen per week op 31-12-2016 
 

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 welk aantal dagdelen behandeling in groep er in 2016 
gemiddeld per dag werden aangeboden onder begeleiding groep. (op basis van PGB) 
Er heeft een groei plaatsgevonden van 30 naar 36,5 dagdelen per week. 
Dit is te verklaren door de tweede groep die stichting Mees in 2015 is gestart. Tevens begint 
de zaterdag opvang beter te lopen. 
 
Tabel 1: Gerealiseerd  aantal aangeboden dagdelen begeleiding per week op 31-12-2015 

 
Dag Dagdelen 

Maandag 10 
Dinsdag 6 
Woensdag 6,5 
Donderdag 8 
Vrijdag Gesloten 
Zaterdag 6 
Totaal 36,5 
Schoolvakanties 8 (10 weken per jaar) 

 

2.3 Ontwikkeling door interactie 
 
Stichting Mees is gevestigd binnen MFA (Multi Functionele Accommodatie) Olympia. Deze 
MFA is gelokaliseerd in een multi culturele wijk. Binnen deze MFA bevinden zich  5 
organisaties, basisschool Olympia, Kober kinderopvang, Surplus en de gymzaal van 
gemeente Breda. Stichting Mees heeft er bewust voor gekozen zich te vestigen in een 
omgeving waar interactie tussen verschillende doelgroepen mogelijk is.  
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Hiertoe is Stichting Mees zich in 2013 samen met de basisschool en de voorschool binnen 
het kindercoachproject op projectbasis in gaan zetten voor de integratie tussen de kinderen 
uit de reguliere setting en de kinderen met een beperking. Dit is 2014 verder voortgezet en 
heeft geresulteerd in meerdere vaste afspraken. Zo komen er wekelijks leerlingen van groep 
8 een activiteit beleven binnen stichting Mees, en bezoeken meerdere kinderen van 
stichting Mees wekelijks verschillende schoolklassen en de voorschool.  
 
Participatie en Integratie met de voorschool 
Binnen dit project hebben kinderen met een beperking geparticipeerd binnen de 
peuterspeelzaal. Door kinderen in een klassikale setting te plaatsen en deel te laten nemen 
aan groepsactiviteiten leren ze zich beter staande te houden. Ook leren ze beter focussen 
doordat de communicatie in groepsverband veel lastiger te volgen is dan 1 op 1 
communicatie. Ook leren ze voor zichzelf opkomen en naar anderen luisteren. Deze 
participatie en integratie is een zeer goede voorbereiding op mogelijk (speciaal) 
basisonderwijs. 
 
Participatie en Integratie met de basisschool 
Binnen dit onderdeel hebben wekelijks 3 basisschoolleerlingen aan een activiteit 
deelgenomen binnen stichting 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 heeft zich te ontwikkelen en ontplooien. De zorgtaak voor anderen wordt 
op deze wijze aangewakkerd. Na een aanloopperiode waarin kennismaking centraal heeft 
gestaan is dit project uitgebreid door leerlingen zelf activiteiten aan te laten dragen en zo 
mogelijk te laten coördineren.  
 
Begin 2015 wordt er een methodische beschrijving gemaakt van de aanpak binnen het 
Kindercoachproject, zodat het ook te kopiëren is naar andere zorginstellingen. Inmiddels 
maken deze activiteiten integraal deel uit van de zorg/dienstverlening van de MFA en valt 
hiermee zowel organisatorisch als financieel structureel onder het kind centrum Olympia.  
Om deze samenwerking verder uit te breiden niet alleen binnen maar ook buiten het pand, 
is er geïnvesteerd in een nieuw schoolplein. Nu kunnen de kinderen met en zonder 
beperking niet alleen in de klaslokalen samen spelen en leren maar ook op het buitenterrein  
zet de integratie zich verder voort. Er is een belevingspad aangelegd alsmede een 
aangepaste zandwatertafel.  
 
Participatie en integratie met “ukkies actief” 
Stichting Mees biedt naast doordeweekse dagopvang tevens zaterdagopvang. In het 
Kindcentrum vindt iedere zaterdagochtend een peutergym plaats een gecombineerde gym 
en dans les voor kinderen met hun ouders. Stichting Mees sluit wekelijks aan bij de les met 
de aanwezige kinderen. Door de samenwerking die op natuurlijke wijze plaatsvindt is het 
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eerste kind met een beperking van buitenaf gestart in het peutergroepje. Zo zet de 
integratie zich verder voort. 
 

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, het opstarten van projecten en het zo breed mogelijk uitzetten van 
wervingsacties. 
Na een aantal bewogen jaren met veel vernieuwingen en veel onrust omtrent 
wetswijzigingen heeft stichting Mees ervoor gekozen dit jaar op innovatief gebied een pas 
op de plaats te doen. Op een enkele sponsoractie na is alle tijd en aandacht naar het werken 
met en zorgen voor de doelgroep is gegaan. Het was een jaar van bezinning. 
Met als kers op de taart een groepsvakantie met alle kinderen, begeleiders en vrijwilligers 
van stichting Mees. 
Om alle betrokkenen van buitenaf te kunnen laten meegenieten van deze geweldige 
midweek is er een professionele film gemaakt. Deze is op de website te bekijken. 
 
Dit jaar van bezinning heeft veel rust gegeven en heeft veel nieuwe inspiratie opgeleverd 
voor de komende jaren. 
 

4. Personeel & Organisatie 

4.1. Personeelsinzet 
 
De personele bezetting is ten op zichten van 2015 gelijk gebleven. Dit betreft 4,5 FTE. Er 
heeft wel een personeelswisseling plaatsgevonden. Er zijn altijd 2 medewerkers op een 
groep van 5 kinderen gegarandeerd. Dit is exclusief minimaal 1 FTE inzet aan stagiaires. 
 

4.2. Interventie 

 
Stichting Mees heeft sinds de oprichting regelmatig hulpvragen gehad van potentiele 
oprichters van soortgelijke initiatieven. Zij hebben regelmatig tijd vrijgemaakt deze vragen 
uitgebreid te beantwoorden. In 2015 heeft stichting Mees samen met Vitale Netwerken 
besloten een regionaal initiatief één op één hulp te bieden.  
Eén van de initiatiefnemers van stichting Mees sluit meerdere malen per jaar aan bij een 
landelijke interventiegroep van soortgelijke initiatieven. Deze besprekingen staan in het 
teken van informatie delen en van elkaar leren. 
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4.3. Bestuur  
 
Het stichtingsbestuur bestaat in totaal uit drie personen: 
 
Dhr. Henk Stoop: voorzitter 
Dhr. Jan Verlegh: secretaris 
Dhr. Arthur Franssen: penningmeester 
 
Het stichtingsbestuur is samen met de initiatiefnemers in 2016, 3 maal bij elkaar gekomen. 
Voor al deze overleggen wordt door de bestuursvoorzitter van stichting Mees een agenda 
samengesteld. 
In 2016 is er een klachtencommissie opgericht.  
 
4.4. ouderparticipatie 
 
De insteek van de ouderavonden zijn gewijzigd. In het verleden was de voortgang van 
stichting Mees het onderwerp op de agenda. De reden hiervoor was de onrustige tijd gezien 
de wetswijzigingen mb.t. de transitie in de zorg en de eventuele gevolgen voor stichting 
Mees en hun Cliënten.  
De transitie is achter de rug en de rust is wedergekeerd. Daarom is er nu gekozen de 
ouderavonden thema gericht in te vullen. De eerste avond stond in het teken van Epilepsie. 
Een gastspreker vanuit de Hans Berger kliniek (kennis centrum epilepsie) heeft de avond 
invulling gegeven. De opkomst was zeer hoog en de reacties achteraf zijn zeer positief. 
 
Stichting Mees heeft de nieuwsbrief geherintroduceerd. De brief heeft een nieuwe, 
professionelere lay out gekregen. En wordt een aantal keer per jaar verzonden. 
 
4.5. Professionalisering 
 
Om de facturering in betere banen te leiden en te vereenvoudigen is er speciaal voor 
stichting Mees een online facturatie systeem ontwikkeld.  


