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Meer een beroep doen op de zelfstandigheid van mensen en deelnemen in onze participatie 
samenleving is het speerpunt van de huidige regering. Dit zelfstandig functioneren en 
meedoen gaat niet vanzelf voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, 
psychische- of gedragsstoornis. 

Ze worden door hun omgeving vaak niet begrepen. Deze kinderen/jongeren krijgen nog meer dan andere 
kinderen/jongeren een uitvergroting van de problemen die er zijn. Ze ondervinden problemen op het 
gebied van de sociale redzaamheid. Hieronder vallen problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen 
inschatten, taken initiëren en uitvoeren, hier een planning voor maken en een dag structuur vormgeven. 
Ook het functioneren in de openbare ruimte vraagt om begeleiding. Hierbij valt te denken aan het gebruik 
van openbaar vervoer, zich kunnen redden in winkels, banken etc. Communicatie is voor deze doelgroep 
een heikel punt. Wat bedoelt de ander? Wat wil je zelf kenbaar maken? Hoe verloopt een gesprek? 
Sociale vaardigheden zijn hier een belangrijk onderdeel van. Geregeld vertonen deze kinderen/jongeren 
ook probleemgedrag zoals agressie, zowel verbaal als lichamelijk en zelfverwonding of zelfbeschadiging 
komt ook voor. Destructief, manipulatief, dwangmatig en grensoverschrijdend (seksueel) gedrag behoren 
ook tot de gedragingen die gezien worden bij deze doelgroep. Volgens cijfers van het Nederlands Jeugd 
Instituut (NJI) lijdt van deze doelgroep 20-30% aan depressie, 50% van de kinderen/jongeren heeft 
moeite met relaties en voor 56% is extra begeleiding noodzakelijk.

Om deze kinderen/jongeren te ondersteunen is Stichting Happy KidsCare opgericht. Tijdige ondersteu-
ning en begeleiding is nodig om deze jongeren met relevante vaardigheden en gezond(er) gedrag de 
volwassenheid in te sturen. Door preventief te werk te gaan worden deze jongeren beter klaargestoomd 
voor de toekomst. 

Om deze jongeren op de juiste wijze te ondersteunen 
en begeleiden heeft Happy KidsCare de ontwikkelings-
weekenden Polderkameleon in Zevenhuizen geïnitieerd. 
Tijdens deze weekenden worden de kinderen/jongeren 
op professionele wijze via een planmatige aanpak en 
op gestructureerde 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. 

Het uitgangspunt hierbij is om de activiteiten tegen een 
“normale prijs” aan te bieden aan de deelnemers; dus 
een eigen bijdrage die vergelijkbaar is met wat mensen 
zonder handicap voor een vergelijkbaar product zouden moeten betalen. Echter, doordat er met zo’n 
specifi eke doelgroep wordt gewerkt zijn er extra kosten (meerkosten) verbonden aan de ontwikkelings-
weekenden. Dit betreff en o.a. de aanschaf van aangepaste materialen en de inzet van extra mensen 
tijdens de weekenden. Voor deze meerkosten worden fondsen aangeschreven
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Happy KidsCare streeft enerzinds naar ontwikkelingsstimulatie voor het kind, anderzijds streven 
zij naar ontlasting voor het gezin en de mogelijkheid om extra aandacht aan de andere gezinsleden 
te besteden. HappyKidscare heeft middels onderzoek willen aantonen welke rol de logeeropvang 
heeft en welke invloed het op zorgintensieve gezinnen heeft.

 “Zorgkind is vaak meer dan ouders kunnen verdragen”, zo luidt een krantenkop uit de Trouw 
(Pronk, 2014). In een onderzoeksrapport van Okma, Naafs, Vergeer & Berns (2014) naar de 
ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen, dat 15 september 2014 gepubliceerd werd op 
de website van het Nederlands Jeugdinstituut, blijkt dat zorgintensieve kinderen een enorme impact 
op het gezin hebben. 78% van de ouders geeft aan minder te zijn gaan werken en 60% geeft aan in 
een burn- out terecht te zijn gekomen. Daarnaast heeft ruim 40% van de ouders relatie- en of 
opvoedproblemen en ruim de helft geeft aan dat broertjes en zusjes door de zorg van het zorgintensieve 
kind minder aandacht krijgen dan zij verdienen. De gevolgen van deze problematiek zijn niet alleen voor 
het kind en het gezin, maar ook voor de bredere maatschappij door de kans op uitval en hoge kosten. 
Dit onderstreept het belang van een goede match tussen vraag en aanbod binnen de ondersteuning. 

Het aanbod van ondersteuning is bij lang niet alle ouders bekend. Vraag en aanbod vinden elkaar vaak 
niet op een juiste manier. De steun is vaak gericht op het kind terwijl ouders zouden willen dat ook naar 
hun behoeften wordt gekeken. Ouders geven aan dat zij specifieke zorg nodig hebben waarin het sociale 
netwerk niet altijd kan voorzien (Okma, Naafs, Vergeer & Berns, 2014). Met de inwerkingtreding van de 
nieuwe Jeugdwet is er mogelijk een knelpunt. 
Kortdurende begeleiding met verblijf/ logeeropvang in het algemeen biedt gezinnen van kinderen met 
een specifieke ondersteuningsvraag de mogelijkheid tot tijdelijke ontlasting van de zorg (Okma, Naafs, 
Vergeer & Berns, 2014). Happy KidsCare in het specifiek biedt zorgintensieve gezinnen met kinderen met 
een Autisme Spectrum Stoornis en/of ADHD ondersteuning om de zelfredzaamheid te vergroten. Happy 
KidsCare wil aantonen welke uitkomsten hun diensten (Ontwikkelingsweekenden) op de cliënten heb-
ben en middels onderzoek aantonen wat de rol van de Ontwikkelingsweekenden is en in welke mate het 
kind en het gezin er voordelen uithalen. Hierbij is het van belang dat wordt onderzocht waarin de logeer-
opvang ontwikkelingsstimulatie biedt aan het kind en ondersteuning biedt aan zijn ouders en eventuele 
brussen (broers en/of zussen).

Wetgeving
De nieuwe Jeugdwet
Sinds 1 januari 2015 heeft er een overheveling van verantwoordelijkheden voor de zorg aan jeugd 
van het rijk naar de gemeenten plaatsgevonden. Deze transitie van bestuurlijke en financiële 
verantwoordelijkheden heeft grote gevolgen op verschillende terreinen. Het heeft gevolgen voor zowel 
de ‘normale’ opvoeding van kinderen als de gespecialiseerde jeugdzorg.
De bovenstaande ontwikkeling maken dat er sinds 1 januari 2015 veel meer nadruk gelegd wordt op 
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eigen kracht, zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen van jeugdigen, ouders en hun 
sociale omgeving. Het is van belang dat gezinnen die hierbij tussen wal en schip vallen, omdat het niet 
meer mogelijk is een beroep te doen op het sociale netwerk, niet uitgesloten worden van de juiste zorg. 
Happy KidsCare geeft aan dat zij een vangnet vormen waar de logeergelegenheid (Ontwikkelingsweek-
enden) niet slechts gericht is op ontlasting, maar waar het essentieel is dat kinderen begeleiding krijgen 
in hun ontwikkeling, bijsturing ontvangen en nieuw gedrag en vaardigheden aanleren. Wanneer het 
slechts om ontlasting gaat, leert het kind niet omgaan met zijn/haar problematiek en zal de druk op het 
gezin blijven bestaan (stichtingsplan Happy KidsCare, 2014).

Het afgelopen jaar heeft Happy Kidscare onderzoek laten doen naar de effecten en resultaten van de 
ontwikkelingsweekenden. Ook moest het onderzoek bijdragen aan de verdere kwaliteitsverbetering van 
de ontwikkelingsweekenden.

De hoofdvraag was, in hoeverre bieden de ontwikkelingsweekenden van Happy KidsCare bij aan de on-
dersteuning van zorg intensieve gezinnen met kinderen (4-18 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis 
en/of ADHD en/of Gedragsproblematiek en/of (licht) verstandelijke beperking.

De conclusies als antwoord op deze hoofdvraag zijn:

• Dat de ontwikkelingsweekenden een positief effect hebben op het doorbreken van het coërcief 
 proces dat vaak binnen deze gezinnen optreedt. Ouders geven aan ten tijde van de ontwikkelings-
 weekenden ontlasting van de zorg te ervaren en daarbij de mogelijkheid te krijgen om de relatie te 
 overzien, zich op te laden voor een nieuwe periode van zorg waarin zij weer in staat zijn het positieve 
 van hun kind te zien. Zij geven aan het nodig te hebben/hebben gehad. 
• De ontwikkelingsweekenden hebben zowel een curatieve als preventieve functie. Preventief: 
 vroegtijdigheid, wat het belang van het gebruikmaken van de ontwikkelingsweekenden ter preventie 
 van ernstige problematiek bij de ouders inhoudt (Hoof & de Vries, 2011). Echter de ontwikkelings-
 weekenden ondersteunen ook curatief bij ernstige problematiek bij de ouders, namelijk een burn out.
• Ouders benoemen de kleinschaligheid, vertrouwen en flexibiliteit als belangrijke factoren voor 
 enerzijds hun keuze voor de ontwikkelingsweekenden en anderzijds de ervaren ondersteuning ten 
 tijde van de ontwikkelingsweekenden. Ouders benoemen de kleinschaligheid als belangrijk omdat zij 
 van mening zijn dat dit het beste aansluit op de behoeften van hun kinderen. Het vertrouwen richt 
 zich op de ongedwongen, betrokken en aandachtige houding van de medewerkers jegens hen, maar 
 ook jegens hun kinderen. Zij geven aan dat hun kind bij de ontwikkelingsweekenden in een veilige, 
 positieve omgeving kan oefenen met gelijkgestemden en leert te zijn dat hij/zij goed is zoals hij/zij is.
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3.1 Inleiding

Stichting Happy KidsCare is er op gericht om kinderen en jongeren in de provincie Zuid Holland (met 
extra aandacht voor de regio Rijnmond, Midden Holland, Haaglanden en Drechtsteden) met een licht 
verstandelijke beperking, psychische- of gedragsstoornis begeleiding in het dagelijks leven te bieden. 
De Stichting is ontstaan uit het samengaan van Kidschoice Kindervakanties in Rotterdam en de 
ADHD Factory in Delft. 

Stichting Happy KidsCare is opgericht in augustus 2014 nadat Kidschoice en de ADHD Factory een jaar 
hebben samengewerkt en onderzoek hebben gedaan naar de best mogelijke manier van samenwerking. 
De activiteiten van Happy KidsCare zijn gericht op:
- Doelen gericht op de activiteiten van de groepsbegeleiding
- Doelen gericht op de activiteiten van de individuele begeleiding 
- Doelen gericht op activiteiten met ouders/ familie van kinderen met een stoornis

Dit vanuit de visie dat tijdige begeleiding van het kind/jongere er voor zorgt dat het hele systeem rondom 
het kind in mindere mate belast wordt, het kind meer relevante vaardigheden kan ontwikkelen en  
probleemgedrag kan verminderen of voorkomen met oog op een toekomst met perspectief. 

Kidschoice is in 2009 opgericht als nieuwe organisatie voor schoolvakanties voor voornamelijk kinderen 
met ADHD of Autisme. Kidschoice is opgericht vanuit het doel kleinschalige vakanties te organiseren. 
Binnen Kidschoice werd gewerkt met een competentiegerichte methodiek die zich richt op de  
mogelijkheden van de kinderen met de stoornissen. Per kind wordt vanaf de kennismaking bekeken 
welke voorwaarden nodig zijn om op een verantwoorde wijze mee te kunnen. Vervolgens wordt er  
bekeken hoe deze voorwaarden door Kidschoice gerealiseerd kunnen worden. 

Sinds 2008 begeleid ADHD Factory kinderen met een diagnose ADHD, ADD, Autisme, PDD-Nos, en 
aanverwante ‘problematiek’ in de leeftijd van 6-21 jaar. Kinderen maakten spelenderwijs een immense 
groei door bij de ADHD Factory. De organisatie probeert bewust niet de regels te benadrukken. Hierdoor 
ontstaat er ruimte en vrijheid. Het accent wordt gelegd op wat wél mag en op de afspraken die onderling 
gemaakt kunnen worden. De kaders die er zijn worden echter wel voor alle kinderen duidelijk neergezet, 
dit geeft houvast. Ieder kind komt daarnaast uit een gezin met eigen normen, waarden en gewoonten. 
De ADHD Factory vindt het belangrijk deze te respecteren. De begeleiders van de ADHD Factory gaan 
hier respectvol mee om maar bieden de kinderen tevens de ruimte om ook hun eigen waarden, normen 
en gewoonten te versterken.

Deze ervaringen, kennis en netwerk zijn nu samengebundeld binnen Stichting Happy KidsCare.

3. ORGANISATIE OMSCHRIJVING 
 STICHTING HAPPY KIDSCARE
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3.2  Missie, visie en doelstelling

Visie
Happy KidsCare is ervan overtuigd dat deze kinderen 
door middel van de juiste begeleiding evenwichtiger op 
kunnen groeien en uit kunnen groeien tot volwassen die 
zicht hebben op hun uitdagingen en kwetsbaarheden 
maar die ook zeker hun talenten en passies kennen. 
Hierbij is aandacht voor het totale systeem rondom het kind. Door deze te ondersteunen wil zij zich 
inzetten voor de balans binnen het gezin.

Missie
Happy KidsCare wil eraan bijdragen dat deze kinderen binnen hun mogelijkheden zo veel mogelijk 
zelfredzaam zijn, minder disfunctioneel gedrag vertonen, zich zo goed mogelijk weten te redden in een 
sociale context en voor zichzelf een gezonde structuur en routine in hun leven kunnen aanbrengen.

Ten grondslag aan de doelen van Happy KidsCare liggen een aantal fundamentele overtuigingen. 
Deze overtuigingen komen tot uiting in alle activiteiten die Happy KidsCare tot uitvoering brengt. 
- Happy KidsCare wil ondersteuning bieden zodat een kind zo veel mogelijk in zijn of haar eigen 

systeem en context op kan groeien (Mits er sprake is van een voor het kind fysiek- en mentaal veilige 
thuisbasis). Het opgroeien in het eigen systeem ondersteunt een goede hechting en zorgt ervoor dat 
het kind leert functioneren in de eigen context. 

- Happy KidsCare is van mening dat niet alleen het kind in kwestie kampt met de beperkingen cq. 
kwetsbaarheden, maar het hele gezin. Ouders en brusjes moeten hierin ook leren omgaan met 
zichzelf en het kind in kwestie. Opvoedondersteuning en ondersteuning van de ouders in algemene 
zin is vanuit deze overtuiging een belangrijk onderdeel.

- Het is goed om een kind zo vroeg mogelijk bekend te maken met zijn of haar talenten en kwetsbaar-
heden. Juist om van hieruit het kind te leren zo goed mogelijk om te gaan met alle aspecten van het 
leven. Voor een kind met een diagnose is het nodig om bepaalde vaardigheden en competenties te 
ontwikkelen die bij ‘normale’ kinderen niet zo benadrukt worden. Hierdoor kan het kind een grotere 
mate van zelfredzaamheid ontwikkelen, een goede en vroegtijdige begeleiding is hierin essentieel.

- Een kind is naast een kind met een diagnose ook een kind met mogelijkheden, kansen en talenten. 
Vanuit deze overtuiging wil Happy KidsCare met al haar medewerkers handelen ten aanzien van het 
kind. In het leven van het kind wordt al genoeg gedacht vanuit beperkingen.
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3.3  Bestuur en medewerkers
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van Stichting Happy 
KidsCare bestaat uit 3 personen, die allen 
vanuit hun eigen ervaring en expertise een 
bijdrage leveren. De toezichtsleden voeren 
hun taken onbezoldigd uit. Het bestuur 
bestaat uit de volgende personen.

Functie Naam
Lid  Dhr. E. van Barneveld
Lid  Mevr. S. Onderdelinden
Lid  Mevr. R. El Bouch

Bestuur
Het bestuur van Stichting Happy KidsCare bestaat uit 2 personen. Het bestuur bestaat uit de  
volgende personen.

Functie Naam
Voorzitter Dhr. P.A. Tangel
Secretaris Dhr. F.W.B.M. Nissen
Penningmeester Mevr. I.E. Pinto

Medewerkers
De stichting Happy KidsCare staat onder leiding van een bestuur en werkt met medewerkers en  
stagiaires. Het betreft een kleinschalige organisatie. De bestuurder vormen samen met 3 andere  
medewerkers het management team (MT). Twee van deze MT leden zijn tevens uitvoerend coördinator 
op de locaties van de ontwikkelingsweekenden. Op deze weekenden wordt gewerkt met geschoold 
personeel en stagiaires. Alle medewerkers hebben een relevante opleiding gevolgd om deze functie uit 
te mogen oefenen. De stagiaires volgen en relevante opleiding en zijn hiermee bezig. Happy KidsCare is 
dan ook een erkend werk- leerbedrijf. 

Begeleiders

Ouderraad

Raad van Bestuur/ 
Directie

Raad van Toezicht

Management Team  
(directie coördinatoren en 
back office medewerker)

Invalkrachten

Stagiaires
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4.1  Omschrijving

Stichting Happy KidsCare wil met het project “ontwikkelingsweekenden Polderkameleon” kinderen en 
jongeren uit de regio Zevenhuizen, in de leeftijd 4 t/m 18 jaar met een licht verstandelijke beperking, 
psychische- of gedragsstoornis begeleiden en ondersteunen.

In 2016 gaan in totaal 32 kinderen deelnemen aan de ‘ontwikkelingsweekenden Polderkameleon’. Dit 
verdeeld 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. 

4.2  Doelstellingen

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.

Individuele begeleiding 
Happy KidsCare stelt zich ten doel om voor 50% van de cliënten ook persoonlijke begeleiding te bieden. 
Happy KidsCare stelt zich tevens ten doel om voor 30% van de cliënten het systeem en de ouders & 
verzorgers ondersteuning en begeleiding te bieden. Eén keer per kwartaal zal er een bijeenkomst van 
ongeveer drie uur worden georganiseerd specifi ek gericht op de ouders/verzorgers. Hierin zal gekeken 
worden naar de ontwikkeling van de kinderen maar ook naar de rol van de ouders en naar eventuele 
opvoedkundige vraagstukken. 

4. PROJECT ONTWIKKELINGSWEEKENDEN 
 POLDERKAMELEON

“Hij hoeft er niet op te botsten tegen kinderen die ‘normaal’ zijn. Hij kan daar gewoon 
heerlijk zichzelf zijn. Hij weet nu dat hij mag zijn wie hij is en dat hij zo goed is.”
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4.3  Beschrijving weekend

Het ontwikkelingsweekend biedt plek aan kinderen 
gedurende één weekend in de maand. 

Tijdens het weekend heeft het kind een plek waar het 
kan rekenen op een stabiele vervangende opvoed- en 
woonsituatie. Het kind leert omgaan met een ander 
sociaal netwerk en een andere opvoedsituatie dan het 
gewend is. Daarnaast worden opvoeders ontlast in de 
dagelijkse intensieve zorg voor hun kind. Er kan op deze 
manier vaak worden voorkomen dat een jeugdige uit het 
gezin of pleeggezin geplaatst moet worden omdat de 
opvoedingssituatie te zwaar wordt. De weekenden 
vinden plaats binnen een beschermende omgeving/therapeutisch klimaat waarbij onafgebroken toezicht 
aanwezig is.

De weekenden beginnen vrijdagavond om 18.00 uur en eindigen zondagmiddag om 15.30 uur. Uit 
ervaring en onderzoek is gebleken dat structuur voor kinderen erg belangrijk is. Happy KidsCare biedt 
dan ook een duidelijk dagprogramma dat van te voren met de kinderen wordt doorgenomen. Het 
programma hangt in het huisje op een overzicht met pictogrammen en tijdsaanduiding zodat er altijd 
kan worden gekeken wat en hoe laat er iets wordt gedaan. Happy KidsCare kiest voor een dagafsluiting 
met een groepsrondje waarin een ieder zijn/ haar beleving van de dag kan delen. Happy KidsCare werkt 
met een beloningssysteem waarmee de kinderen een presentje kunnen verdienen. Voor het slapen gaan 
wordt er een verhaal voorgelezen en gaan de kinderen naar bed.

De dagen zijn gevuld met pedagogisch – agogisch verantwoorde activiteiten. Er is een variëteit aan 
activiteiten opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Sport en spel zijn hierin erg belangrijk. 
De activiteiten zijn allemaal gestoeld op leer- en ontwikkelingsdoelen specifi ek voor deze groep kinderen. 
Op een speelse manier wordt gewerkt aan vaardigheden op het gebied voor samenwerken, de zelfred-
zaamheid, communiceren, het ontdekken van de eigen grenzen, omgaan met verschillende belangen, 
omgaan met confl icten en het vergroten van het zelfvertrouwen. De begeleiders creëren door de 
activiteiten situaties waarin leermogelijkheden ontstaan en nieuw gedrag geoefend kan worden. De 
begeleiders zullen de situaties actief met de kinderen bespreken en de tijd nemen om te refl ecteren 
op het eigen handelen zodat inzicht wordt vergroot. Elke dag zijn er activiteiten die met de hele groep 
worden ondernomen. Daarnaast zijn er activiteiten in kleinere groepen verdeeld over verschillende huisjes 
om zo meer aandacht aan elk kind te kunnen geven. Hierbij krijgen creatieve activiteiten ook de aandacht 
zodat kinderen zich kunnen uiten en waarbij geduld, de concentratie en de fi jne motoriek de aandacht 
krijgt. Dit zijn belangrijke punten voor de doelgroep voor Happy KidsCare. In alle activiteiten worden de 
kinderen actief betrokken. 
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Voeding is erg belangrijk. Er is o.a. gebleken dat veel kleurstoffen consumeren voor kinderen een negatief 
effect heeft. HappyKidsCare staat dan ook achter gezonde voeding met voldoende fruit en groenten en 
wil hier de kinderen ook bewust van maken.

Hieronder een voorbeeld van een dagplanning. De pictogrammen worden gebruikt om het voor de  
kinderen inzichtelijk te maken. Daarnaast biedt een duidelijk dagstructuur deze kinderen houvast: 

Woensdag 22 oktober    Thema Oef, dat was even schrikken!
Tijd Picto Activiteit Bijz.

8.00    Opstaan Aankleden

8.30   Ontbijten  Tanden poetsen

10.00   Kookactiviteit 

12.00  Lunchen 

13.00    Binnen activiteit 

16.30   Speel/ rustmoment 

17.30   Eten   

18.30   Belmoment 

19.00   Disco 

20.00    Beloningsstickers plakken  

20.30   Tanden poetsen, douchen en slapen  
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4.4  Doelgroep en bereik

Met het ‘ontwikkelingsweekend Polderkameleon’ richt Happy KidsCare zich vooral op kinderen in de leef-
tijd 4 t/m 18 jaar met een licht verstandelijke beperking, psychische- of gedragsstoornis en jongeren met 
AD(H)D en / of autisme of een autismespectrum stoornis. Ook kinderen met andere problematiek zoals 
ODD, of andere beperkingen zijn welkom wanneer zij goed passen binnen de visie van Happy KidsCare.

Aantal
Met in totaal 12 ontwikkelingsweekenden in 2016 worden 32 kinderen uit de regio Zevenhuizen bereikt. 

   Psychische stoornis  Licht verstandelijke beperking 
    en Psychische stoornis
Aantal   32 19

Waar komen de kinderen/jongeren vandaan?
Rotterdam 19, Capelle aan den IJssel 8, Krimpen aan den IJssel 3, Schiedam 2.

4.5  Begeleiding

Happy KidsCare biedt activiteiten die worden begeleid vanuit een pe-
dagogische blik. Hierbij valt te denken aan activiteiten zoals: kleien, te-
kenen, buttons maken, T-shirts beschilderen, sieraden maken, spellen 
waarbij samenwerking belangrijk is en spellen waarbij de concentratie 
belangrijk is. De kinderen krijgen een actief programma aangeboden. 
De stichting maakt gebruik van de mogelijkheden op het vakantiepark 
en van omliggende activiteitencentra. Naast het actieve programma 
biedt Happy KidsCare ook voldoende rustmomenten en momenten dat de kinderen zich terug kunnen 
trekken zodat er voldoende balans is tussen prikkel en rust.

De begeleiding richt zich op een aantal specifi eke subdoelen:

1.  Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, c.q. het voeren van regie. Deze activiteit richt 
zich met name op de beperkingen en stoornissen in de sociale redzaamheid, oriëntatie stoornissen, 
probleemgedrag en psycho - sociale functies. 

2. Het ondersteunen bij praktische vaardigheden/ handelingen ten behoeve van zelfredzaamheid. Deze 
activiteit richt zich met name op de beperkingen in de sociale redzaamheid en het zich bewegen en 
verplaatsen.

 
3. Oefenen met het aanbrengen van structuur, c.q. het voeren van regie en/of het uitvoeren van 

handelingen die zelfredzaamheid tot doel hebben.

13



4.6  Planning

Ontwikkelingsweekenden Polderkameleon
1. januari 2016 
2.    februari 2016 
3.    maart 2016 
4.    april 2016 
5.    mei 2016
6 en 7.    juni 2016 (2x)
8.    augustus 2016
9.    september 2016
10. oktober 2016
11.  november 2016
12.  december 2016

4.7  Samenwerking

In al haar activiteiten is Happy KidsCare zich er sterk van bewust dat samenwerking met andere 
relevante (keten)partners noodzakelijk is. Daarnaast zorgt een nauwe samenwerking voor een betere door-
stroming wanneer dit nodig is, zodat het kind de meest passende zorg/begeleiding krijgt die hij of 
zij nodig heeft. Hieronder een overzicht van de samenwerkingsverbanden: 

Kind in Praktijk: Netwerkgroep Kind in Praktijk is een groep van professionals die informatie uitwisselen, 
samenwerken, van elkaar leren en naar elkaar verwijzen.

CJG - Wijkteams Rijnmond - Lansingerland - Midden Delfl and - Delft - Dordrecht - Haaglanden: 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de 
opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind.

Stichting MEE: MEE ondersteunt mensen met een beperking. Men kan bij MEE terecht met vragen 
over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

Stichting Klimkoord: Samen met een netwerk aan professionals, van studenten t/m universitair 
opgeleide medewerkers zetten ze zich in voor de doelgroep AD(H)D en alle vormen van Autisme.

Alles Kits: AlleskITs is een zelfstandig behandelcentrum voor kinderen met leer-, gedrags- en 
ontwikkelingsstoornissen.
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Boba levensloop begeleiding: Boba is een kleinschalige, laagdrempelige en persoonlijke GGZ- 
organisatie voor mensen met een psychisch probleem of psychiatrische stoornis.

Autisme netwerk Zuid-Holland Zuid: Een netwerk waarbij organisaties zijn aangesloten die betrokken 
zijn bij de zorg en ondersteuning van mensen met autisme op alle levensterreinen.

Inzowijs: Inzowijs is een jonge, professionele en ondernemende organisatie met één belangrijk doel: het 
begeleiden van kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis, zodat zij ondanks hun beperking 
zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Zorgfabriek: De Zorgfabriek is een jonge en dynamische organisatie die zich richt op het inzetten van 
studenten binnen de zorg- en onderwijssector.
 

4.8  Pr & Communicatie

Stichting Happy KidsCare zal via allerlei verschillende kanalen de organisatie en het project onder de 
aandacht te brengen. De volgende communicatiemiddelen worden o.a. hiervoor ingezet:
- Website 
- Facebook
- Pers – Bij speciale aangelegenheden wordt de pers uitgenodigd. Dit betreft o.a. de lokale-regionale- 

en provinciale pers.
- TV en Radio
- Nieuwsbrief – Structureel wordt er een nieuwsbrief uitgebracht. Hierin worden de laatste nieuwsfeiten 

gepresenteerd omtrent het project

4.9  Monitoring en evaluatie

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. Momenteel wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht en wordt er een ‘evidence 
based’ resultaatmeting opgesteld. Ook op management niveau wordt gewerkt aan continue verbetering 
middels een actief kwaliteitsbeleid. Hieronder valt ook het opstellen van corrigerende- en preventieve 
maatregelen, een actief klachtenbeleid en de mogelijkheid tot het indienen van verbeterformulieren. 
Happy KidsCare werkt met een Plan-Do-Check-Act cyclus waarbij acties wordt geëvalueerd en  
verbeteringen worden doorgevoerd.  
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4.10  Financiën

Vanaf 2015 gelden er nieuwe wetten in de zorg. Grote ontwikkelingen zijn gaande en de
zorgsector heeft te lijden onder bezuinigingen. Dit geldt ook in belangrijke mate voor de doelgroep waar 
Happy KidsCare zich op richt. Veel van deze kinderen gaan hun PGB verliezen, hebben deze inmiddels 
verloren of worden enorm gekort terwijl de ondersteuningsbehoefte hetzelfde is gebleven.

Een grote verandering is dat gemeenten een steeds grotere verantwoordelijkheid krijgen. Er komt zoveel 
op de gemeenten af dat zij veelal nog niet helder hebben hoe zij uitvoering willen geven aan deze nieuwe 
wetten (jeugdwet, WMO etc.). De kinderen waar Happy KidsCare zich op richt lijken hier het ‘slachtoff er’ 
te worden. Veel gemeenten geven aan tot 1 januari 2017 de tijd nemen om afspraken te maken met or-
ganisaties over de invullingen van zorgtaken. Een aantal gemeenten zijn al wel zover en daar heeft Happy 
KidsCare al afspraken meekunnen maken. Maar het overgrote deel nog niet. Happy KidsCare is van me-
ning dat we deze kinderen en jongeren niet zolang kunnen laten wachten en is opzoek naar fi nanciering 
ter overbrugging naar de periode 2017. 

Daarbij komt dat Happy KidsCare het uitgangspunt hanteert om de ontwikkelingsweekenden van Happy 
KidsCare tegen een “normale prijs” aan te bieden aan de deelnemers; dus een eigen bijdrage die ver-
gelijkbaar is met wat mensen zonder handicap voor een vergelijkbaar product zouden moeten betalen. 
Echter Happy KidsCare werkt ontwikkelingsgericht en stelt zich niet slechts ontlasting ten doel met de 
ontwikkelingsweekenden. De doelgroep heeft absoluut goed en voldoende geschoolde begeleiding no-
dig die hen een veilige omgeving kan bieden waar gewerkt kan worden aan vaardigheden en de noodza-
kelijke ontwikkeling. Betekent dat ieder kind (gezin) een eigen bijdrage betaald. Voor de overbrugging en 
de meerkosten worden fondsen benaderd.

In de bijlage is de projectbegroting Polderkameleon terug te vinden.

“Wij hebben gekozen voor de ontwikkelins-
weekend van Happy KidsCare vanwege 
de kleinschaligheid en het feit dat er twee 
begeleiders op vier kinderen staan. We 
hadden vanaf het begin af aan al veel 
vertrouwen in het team. De intensiteit en 
aandacht in de manier van omgang, 
dat is zo fi jn.’’ 
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