
Inhoudelijke verantwoording 

Ontwikkelingsweekenden Polderkamleon 2015 
 

Vooraf 

 

Stichting Happy KidsCare wilde met het project "ontwikkelingsweekenden Polderkameleon" kinderen en 

jongeren uit de regio Rijnmond, in de leeftijd 6 t/m 12 jaar met een licht verstandelijke beperking, 

psychische- of gedragsstoornis begeleiden en ondersteunen. 

 

Doel 

In 2015 gaan in totaal 32 kinderen deelnemen aan de 'ontwikkelingsweekenden Zevenhuizen'. Dit 

verdeelt over 12 weekenden (1 per maand). De meeste kinderen maken van gemiddeld 6 weekenden per 

jaar gebruik. Dit afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van het kind, de gezinssituatie, maar ook 

op basis van het advies van Happy KidsCare. Voor de meeste kinderen is deelname aan meerdere 

weekenden wenselijk c.q. noodzakelijk. De ervaring leert dat wanneer een plaatsing voor al de 

betrokkenen plezierig is, deze opvang vaak een navolging krijgt. Bij Happy KidsCare wordt doelgericht 

gewerkt waardoor er minimaal 6 maanden nodig zijn om te oefenen en het gedrag te laten beklijven. 

 

Via een gestructureerd en planmatig activiteitenaanbod worden de kinderen op professionele wijze 

getraind en begeleid om: 

- De zelfredzaamheid te vergroten; 

- Het sociale netwerk te versterken; 

- (sociale) vaardigheden te ontwikkelen; 

- Het opbouwen van een realistisch zelfbeeld; 

- En het leren omgaan met eigen krachten en kwetsbaarheden. 

 

Projectverloop 

 

Er is een jaarplanning gemaakt met de 12 weekenden of midweken in jaar 2015. Daarin is per weekend 

een activiteiten planning gemaakt middels een programma met pictogrammen, tijden en omschrijvingen. 

De stichting maakt actief gebruik van zorgplannen die aan de wettelijke eisen voldoen. Op basis van deze 

plannen worden ontwikkelingsdoelen opgesteld, deze worden periodiek geëvalueerd met ouders en/of 

verzorgers. Ieder kind heeft een opgesteld zorgplan met daarin de concrete doelen. 

 

Toegepaste methodiek is competentiegericht werken waar middels een evaluatie op het opgestelde 

zorgplan op getoetst wordt in hoeverre de persoonsgebonden doelstellingen behaald en in hoeverre er 

nog doelen of subdoelen meegenomen worden in een volgend jaar. 

 

Gezien de aanloop van het project en de daar bijbehorende bekendheid heeft het even tijd gekost 

voordat doorverwijzers en ouders met aanmeldingen zijn begonnen. Aan de aanmeldprocedure hebben 

we ook een aanmeldtraject toegevoegd. We hebben gemerkt dat het afleggen van een huisbezoek ter 

kennismaking bij draagt aan de kwaliteit van de begeleiding aan de kinderen. Hierin wordt duidelijk wat 

de verwachtingen zijn en wat haalbare doelstellingen zijn voor deze kinderen.  De eerste maanden van 

2015 hebben we dus minder kinderen kunnen begeleiden dan gepland en de laatste hebben we meer 

kinderen kinderen begeleiden dan in eerste instantie was gepland.  

 



 

 

Ouders en kinderen zijn zeer tevreden over Happy KidsCare. Kinderen krijgen voor het eerst weer 

vrienden en krijgen weer positieve aandacht waardoor ze zich meer kwetsbaar en dus ook leerbaar 

kunnen opstellen. Het mooiste vinden we dat de kinderen ook buiten het weekend om contact met elkaar 

onderhouden en voor het eerst een playdate met elkaar hebben. Ouders en kinderen krijgen weer 

vertrouwen in de toekomst. Geregeld sluiten we aan bij overleggen om het “geheim “ van de aanpak van 

Happy KidsCare te delen. Op school of de sportvereniging laten deze kinderen heel ander gedrag zien 

dan op de positieve en gestructureerde omgeving bij Happy Kidscare waar kinderen zich veilig voelen. 

 

Helaas hebben ook afscheid moeten nemen van kinderen die slechts 1 of 2 keer zijn mee geweest. De 3 

keer dat, dat is voorgekomen heeft dat te maken gehad met een verkeerde verwachting die bij de 

kennismaking niet is uitgesproken. Agressie of problematiek bleek van dusdanige aard te zijn dat we 

genoodzaakt zijn geweest om de veiligheid van de groep voorop het persoonlijk belang van het kind 

voorop te stellen. Wat we ervan hebben geleerd is dat we onder een IQ van 75 geen kinderen kunnen 

begeleiden die ook nog een agressie problematiek hebben. De leerbaarheid van deze kinderen is te 

gering om daar haalbare doelen voor op te stellen, die we in de korte periode dat de kinderen bij ons zijn 

te kunnen behalen. Een uitgebreid kennismakingtraject is daar nu het antwoord op, om dat probleem in 

de toekomst voor te zijn. 

 

 

Resultaten en conclusies 

 

Middels maandelijkse thema`s hebben we de doelstelling voor het project bereikt.  

Januari; Een nieuwe begin, een schone lei (leerdoel persoonlijke hygiëne) 

Februari; Huilen van het lachen (Leerdoel omgaan met emoties) 

Maart; Je kan niet altijd 6 gooien (leerdoel omgaan met tegenslagen) 

April; Je bent nooit alleen (leerdoel vriendschappen aangaan) 

Mei; Van ojee, naar oké! (leerdoel positief denken/omdenken) 

Juni; De grens van een ander mens (leerdoel accepteren van regels) 

Juli; Respect, geef het en krijg het terug (leerdoel respect tonen voor een ander) 

Augustus; Ik zeg nee, wat doe jij ermee? (leerdoel opkomen voor jezelf) 

September; opnieuw beginnen (leerdoel omgaan met veranderingen) 

Oktober; doe eens gek, je bent al normaal genoeg! (leerdoel vergroten zelfvertrouwen) 

November; Tot hoe ver ga jij? (leerdoel grenzen aangeven) 

December; Met zijn allen staan we sterk (leerdoel samenwerken) 
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17 19 



Via een enquête is een succes/tevredenheidsonderzoek gehouden. Hieronder het resultaat daarvan (met 

onderaan een toelichting) met daarbij ook de resultaten van de interne meting. 
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Kwaliteitsdoelstelling

en 

KPI             

1 Gezonde 

bedrijfsvoering 

             

  1.1.1 Bezettingspercentage > 80% kindplaatsen 

per maand 
            

1.2 Voldoen aan 

Kwaliteitscriteria 

1.2.1. Behouden van de Isoo certificering 

70% van alle doelen worden behaald of deels 

behaald. 

Actualiseren processen, behouden van Isoo 

certificering 2015 

            

  1.2.2.  Jeugdwet eisen voldoen             
  1.2.2   Aan andere Wet en regelgeving voldoen             
  1.2.4   Aan regionale PGB kwaliteisteisen voldoen             
1.3 Gezonde 

personeelsvoerin

g 

1.3.1.  Personeel voldoet aan functieprofiel en de 

Jeugdwet 
            

  1.3.2. Voldoende begeleiders werkzaam tijdens de 

logeeropvang en andere diensten 
            

  1.3.3. Stagetraject             
2 Positieve 

bijdrage aan 

ontwikkeling en 

welzijn kids 

             

2.1 Zelfredzaamheid 

van de 

kwetsbare 

jeugdigen 

vergroten 

2.1.1 Activiteiten ondernemen ten behoeve van de 

algemene ontwikkelingsstimulering 
            

  2.1.2 Aandacht schenken dat de persoonlijke 

verzorging leeftijdsadequaat gereguleerd is/wordt 

en blijft 

            

  2.1.3 Het sociaal netwerk van de kinderen wordt 

uitgebreid en verstrekt 

            

2.2 Methodisch 

werken 

 Kinderen worden begeleid door methodische 

interventies 

            

3 Zorgen voor 

beter balans 

binnen het 

gezinssysteem 

             

3.1 Opvoedvraag 

beantwoorden 

Happy Kidscare biedt ondersteuning bij 

opvoedvraagstukken 

            

3.2 Hoge 

Clienttevredenhe

id 

Cliënten beoordelen Happy KidsCare met minimaal 

een 7 

            

               

 

 



Niet alle ouders hebben zelf begeleiding ontvangen van Happy KidsCare, voor een aanzienlijk deel van 

de respondenten ging deze enquête slechts over de begeleiding van de cliënt. Hierdoor is er op een 

aantal vragen vaak n.v.t. ingevuld. Slechts 1 ouder heeft een beoordeling gegeven over de eigen 

begeleiding die men heeft gekregen van Happy KidsCare. Dit responscijfer is te laag om hier een valide 

conclusie uit te trekken. De stellingen zijn over het algemeen positief geformuleerd, een lage score 

betekent dat men het eens is met de stelling en de organisatie dus positief beoordeeld. Zoals aan de 

resultaten te zien is gaat dit voor een aanzienlijk deel van de vragen op. Specifiek kan er geconcludeerd 

worden dat men tevreden is over een deel van de informatie en inspraak, de hulpverlener t.a.v. de cliënt, 

de hulpverlener t.a.v. de ouder. De laatste vraag die goed de algemene indruk van de organisatie 

beoordeeld (Ik zou een ander aanraden hulp te zoeken bij deze instelling) wordt door bijna iedereen 

positief beoordeeld, slechts 1 persoon geeft hier een gemiddelde score. Ook de algemene rapportcijfers 

geven aanleiding tot tevredenheid. Er ligt echter verbeterruimte op het punt van betrokkenheid van de 

begeleiding van de cliënt. Hier wordt gemiddeld op gescoord (met een gemiddelde waarde) en een 

enkeling beoordeelt sommige stellingen zelfs richting het negatieve. Er ligt dus een verbeterpunt als het 

gaat om ouders en andere betrokkenen meer bij de zorg aan de kinderen te betrekken. 

 

Tot slot 

Zoals eerder beschreven hebben we de aanmeldprocedure uitgebreid en verdiept. Daarnaast zijn we 

actiever aan de slag geweest met de ouders. We bieden trainingen aan voor ouders en zijn gestart met 

psycho-educatie voor de kinderen met ADHD en Autisme omdat we merken dat weinig kinderen kennis 

hebben van hun stoornis. Ook hierin betrekken we ouders meer om ook hun een transfer te kinderen 

maken van wat de kinderen bij Happy Kidscare heeft geleerd. 


