Onze missie en visie
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De missie
Het bieden van professionele zorg en ontwikkelingsgerichte dagbesteding voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een verstandelijke of
meervoudige beperking in een kleinschalige setting (minimaal 2 begeleiders per groep van 4 kinderen) naar volle tevredenheid van de kinderen,
hun ouders en de medewerkers. We bieden een individuele benadering in een veilige sfeer die de kinderen in de gelegenheid stelt om zich op
eigen tempo te ontwikkelen. Dit alles waar mogelijk in samenwerking met scholieren en hun leerkrachten uit het reguliere basisonderwijs.

De missie van stichting Mees kan als volgt worden gedefinieerd:

‘Het in een kleinschalige setting aanbieden van optimale zorg en dienstverlening die kwalitatief op de behoefte en
ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt toegesneden is’

Het optimaliseren van deze missie zorgt voor:
- Unieke op kwaliteit gerichte zorg die uitstekend toegankelijk is voor de doelgroep;
- Een geïntegreerd pakket aan zorg, waarbinnen de verschillende zorgprofessionals optimaal samenwerken;
- Het vormen van een opmaat tot een uniform lokaal en regionaal assortiment van zorg voor beperkte kinderen;
- Een efficiënte (en daarmee goedkopere) manier voor het aanbieden van zorg aan beperkte kinderen;
- Integratie met andere groepen binnen de maatschappij (b.v. niet-beperkte kinderen)

De visie
Ontwikkelingsgerichte dagopvang
Onze zorg wordt vanuit een professionele passie geboden. We observeren continu en overleggen veel met elkaar als team en met de ouders.
We stimuleren kinderen maar dwingen nooit.
Kleinschaligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We werken in kleine groepen en overleggen veel.
Er zijn 3 groepsruimtes, per 2 kinderen is er 1 begeleider. In onze lokalen krijgen kinderen zorg en ontwikkelingsstimulatie. We bieden zorg en
ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar.
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Pedagogische visie
Aangeboden zorg
Wij bieden ontwikkelingsgerichte dagbesteding van maandag tot en met vrijdag, voor kinderen met een (meervoudige) verstandelijke
beperking in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Naast dagopvang biedt stichting Mees zaterdag opvang en logeeropvang.

Zowel de zaterdagopvang als het logeren heeft als doel het ontlasten van het gezin.
De zorg van ouders voor hun ” zorg intensieve kind “wordt zwaarder naar mate de kinderen ouder worden. Kinderen worden letterlijk
zwaarder en de zorg wordt intensiever. Naast dat de kinderen zelf ouder worden, wordt ook het (mantel) netwerk rondom het kind ouder. Een
oppas is lang niet altijd in te zetten gezien de complexe zorgvraag en de bijkomende medische zorg. Verder is er binnen het gezin meestal ook
de zorg voor andere kinderen. De wens voor ouders om een weekend “ontzorgt” te worden is groot. Waar kinderen zonder beperking op eigen
benen staan, blijven deze kinderen levenslang hulpbehoevend. We blijven daarom kijken naar mogelijkheden om deze ouders te ontlasten. Dit
doen we bijvoorbeeld door het organiseren van 5 logeerweekenden per jaar.
We zijn van mening dat kinderen in de thuissituatie optimaal tot rust komen. Daarom ligt onze nadruk niet op het logeren en de
zaterdagopvang.

Communicatie en Innovatie
Zowel de achterban van de kinderen (ouders, etc) en medewerkers hebben binnen stichting Mees een stem.
Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en professionaliteit daarom gaan we zeer zorgvuldig om met innovatie en wensen vanuit de achterban.
Pas wanneer we ervan overtuigd zijn dat we de huidige kwaliteit op zijn minst kunnen waarborgen zullen we overgaan tot uitvoering van
ideeën en plannen.
We communiceren duidelijk en open.
Integratie
Kinderen met een ernstig meervoudige beperking krijgen hun ondersteuning meestal in op zichzelf staande voorzieningen. Contacten met
kinderen zonder beperkingen zijn er dan niet dagelijks. Stichting Mees wil deze segregatie graag doorbreken en we hebben er daarom voor
gekozen ons te vestigen in een multifunctionele accommodatie (MFA) in Breda, Olympia, waar ook basisschool Olympia en een buitenschoolse
opvang en een voorschool van Kober gevestigd zijn. Op deze manier voorzien we in integratie. Hier wordt door alle betrokken partijen hard
gewerkt aan ontwikkeling van alle kinderen. We brengen kinderen met en zonder beperking dagelijks met elkaar in contact waarbij kinderen
van ongeveer dezelfde leeftijd aan elkaar gekoppeld worden. We laten alle kinderen door deze contacten van elkaar leren en plezier beleven
met elkaar.
In sommige situaties kan gesproken worden van inclusie (insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige
rechten en plichten).
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Ontheffing van de leerplicht
Binnen stichting Mees hebben Kinderen vanaf 5 jaar hebben een ontheffing van de leerplicht nodig. De overheid is van mening dat ieder kind
recht heeft op onderwijs en wil het passend onderwijs invoeren en de ontheffingsplicht afschaffen. Wij kunnen stichting Mees echter alleen
financieren als we volledige zorgbudgetten per kind krijgen van het zorgkantoor. Het gaat om kinderen die intensieve zorg en begeleiding nodig
hebben. Die intensieve zorg krijg je alleen met een indicatie voor een kinderdagcentrum. Als ouders aangeven dat hun kind naar school gaat,
dan raken ze direct hun indicatie voor het kinderdagcentrum kwijt. Het idee is dat de school dan de zorg betaalt, maar voor deze intensieve zorg
is geen budget op scholen. Goede en veilige zorg is een eerste voorwaarde voor deze groep kinderen. Ouders willen zeker weten dat de
intensieve zorg wordt geboden. Zonder dat kunnen hun kinderen niet veilig functioneren en ook geen lessen volgen. Maar die zorg wordt alleen
betaald met een ontheffing van de leerplicht.’
De ontheffing van de leerplicht dient formeel door ouders te worden aangevraagd.
Ouderbetrokkenheid
Om optimaal in te springen op de wensen en behoeftes van het kind werken we nauw samen met hun ouders. Dit doen we door een dagelijks
uitgebreide schriftelijk rapportage bij te houden aangevuld door een mondelinge overdracht. Per kind maken we een persoonlijk
ontwikkelingsplan. Hierin worden de doelstellingen rondom een kind beschreven. De voortgang van dit plan wordt frequent besproken met
zowel de ouders als de betrokken therapeuten. Kinderen met een complexe zorgvraag vragen veel van de gezinssituatie mede daarom bieden
we een luisterend oor aan de ouders.
We werken intensief samen met ouders en staan open voor hun visie m.b.t. ontwikkeling, gezondheidswensen en therapieën betreffende hun
kind, echter wel binnen de grenzen van onze mogelijkheden, waarden en normen.
Jaarlijks vindt er een ouderavond plaats, de inhoud van deze ouderavond wordt per keer bekeken.
Therapie
Kinderen krijgen over het algemeen in de thuissituatie therapie voordat ze zich bij stichting Mees aanmelden. Wij zijn er groot voorstander van
de therapeut uit de thuissituatie te behouden. We streven ernaar zo min mogelijk verschillende gezichten rondom een kind te verzamelen. Te
veel gezichten en meningen geeft onrust. Deze therapeuten zijn daarom van harte welkom de therapie op de locatie van stichting Mees te
komen verlenen. Zo worden ouders ontlast en krijgen de groepsbegeleiders mee welke therapieën de kinderen krijgen en kunnen ze deze
oefeningen in de praktijk toepassen wanneer de therapeut er niet is. Het is belangrijk dat de therapeuten korte lijnen behouden met de ouders
zodat alle spreekwoordelijke neuzen dezelfde kant op blijven staan. Zo behouden ouders de ruimte om zich de therapieën eigen te maken en
krijgen ze de gelegenheid om eventuele vraagstukken te bespreken. Jaarlijks organiseren we een multi disciplinair overleg (MDO) tussen ouders,
betrokken therapeuten en de persoonlijk begeleider vanuit stichting Mees.

Eten en drinken
Binnen stichting Mees bieden we voeding aan die is aangepast op de wensen en behoeften van het kind. Indien gewenst en noodzakelijk kan er
sondevoeding worden gegeven via een pechsonde.
We bieden zoveel mogelijk gezonde voeding aan, de nadruk ligt echter op de intake van voedsel en dranken, er is mede daarom ruimte voor
minder gezonde tussendoortjes.
Mocht het kind afhankelijk zijn van een bepaald dieet, zorgt de ouder voor de dieet voeding.

Medicatie
De expertise van onze medewerkers ligt op pedagogisch en verzorgend vlak. De medewerkers volgen jaarlijks een opfriscursus m.b.t. EHBO,
sondevoeding en medicatie. Een medewerker mag enkel sondevoeding toedienen en medicatie geven wanneer de medicatietoets is behaald.
De medicatie die verstrekt wordt moet in de originele verpakking zitten, voorzien van medicatienaam en bij voorkeur wordt de naam van het
kind op de verpakking vermeld. Stichting Mees is in het bezit van een up to date medicatie.
Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de dosering of toediening van de medicatie ontvangen we hiervan op voorhand een door de ouder
ondertekend wijzigingsformulier.
Toediening van incidentele medicatie wordt vooraf gecommuniceerd met de ouder. Mocht een vooraf ingevuld protocol anders beslissen,
volgen onze medewerkers het protocol.

Vervoer en uitstapjes
Indien de bezetting en het welbehagen van de kinderen het toestaat maken wij graag uitstapjes. We houden rekening met de mogelijkheden
van de kinderen en proberen klein te denken.
Het intensieve contact met de ouders over hun kind wordt als zeer waardevol ervaren. Daarom waarderen wij het als ouders hun kinderen zelf
brengen en ophalen.
Wij bieden geen vervoer van huis naar stichting Mees, aangezien de kinderen uit de gehele regio komen is taxivervoer te kostbaar.
Wanneer we een dagje weggaan met de kinderen maken we gebruik van het openbaar vervoer, taxivervoer of we vragen ouders om mee te
gaan met hun aangepaste eigen vervoer.
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Medewerkers
We bieden kinderen met een meervoudige beperking de juiste zorg en ondersteuning door goed opgeleide medewerkers in te zetten. De
medewerkers hebben kennis en ervaring wat betreft de ondersteuning van kinderen met een (meervoudige) beperking. Naast deze
medewerkers begeleiden we stagiaires die bezig zijn met een opleiding in zorg of welzijn. Iedere stagiaire krijgt een stagebegeleider
toegewezen. Naast medewerkers en stagiaires zijn er een aantal vaste vrijwilligers actief. We beperken de kosten in overhead tot het minimum
waardoor individuele ondersteuning mogelijk is.
Stagiaires met een zorg gerelateerde afgeronde opleiding kunnen als groepsbegeleider worden ingezet.
Vriendelijkheid, flexibiliteit, service gerichtheid, eerlijkheid en een open houding staat bij ons hoog in het vaandel. We verwachten van onze
medewerkers een meedenkende en een zelforganiserende houding.
Het eerste aangeboden contract aan een nieuwe medewerker is altijd een tijdelijk contract. We vinden vaste gezichten en medewerkers met
hart voor de zaak zeer waardevol, daarom streven we naar vaste contracten. Mocht een medewerker niet aan de verwachtingen voldoen
bieden we deze medewerker indien mogelijk en haalbaar een intensief begeleidingstraject aan. Na het volgen van dit traject wordt besloten of
er al dan niet een contractverlenging in zit.
Alle medewerkers van stichting Mees volgen scholing. Er worden een aantal collectieve opleidingen aangeboden, de medewerkers zijn verplicht
deze te volgen.
Naast de collectieve scholing bestaat de mogelijkheid individuele scholing te volgen. Externe scholing geschied conform het geldende
opleidingsbeleid.
Alle HBO geschoolde medewerkers binnen stichting Mees zijn SKJ geregistreerd.
6 maal per jaar vindt er een teamoverleg plaats. De medewerkers zijn verplicht deze overleggen bij te wonen tenzij hier tussen de medewerker
en werkgever andere afspraken over zijn gemaakt.
Dit geldt eveneens voor de geplande ouder informatieavonden.
Jaarlijks vindt er een loopbaangesprek plaats tussen de medewerker en de locatie manager.
De scholingswensen van de medewerker worden jaarlijks in het loopbaangesprek besproken.
In het kader van teambuilding en onderlinge betrokkenheid organiseren de medewerkers van stichting Mees jaarlijks een uitje.

Directie, Bestuur en klachtencommissie
De directie van stichting Mees bestaat uit 2 personen, zij zijn samen met de medewerkers het gezicht van stichting Mees. Alle medewerkers
zijn bekwaam en bevoegd om met kinderen te werken. Ieder kind heeft een eigen persoonlijk begeleider toegewezen gekregen, deze is het
eerste aanspreekpunt betreffende zorginhoudelijke vragen m.b.t. het kind. Voor vragen en opmerkingen m.b.t. de organisatie of management
is de directie het aanspreekpunt.
Het bestuur bestaat uit 3 personen, een voorzitter een penningmeester en een secretaris.
Het bestuur heeft een toezichthoudende en adviserende rol. Het is van belang dat de expertise van de bestuursleden vooral op zakelijk,
financieel en juridisch gebied ligt.
Elk bestuurslid treedt na 3 jaar af maar is herkiesbaar.
Het bestuur is betrokken bij stichting Mees en is goed bereikbaar.
Naast het bestuur is er een klachtencommissie en een vertrouwenspersoon benoemd. De klachtencommissie bestaat uit 2 personen.
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