Nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes van Praktijk de
Regenboog.
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Beste wensen voor 2020

Terugblik 2019
In 2019 is er veel gebeurt, heel veel. Hieronder een kleine opsomming:
- Nieuw contract voor WMO zorg in Zaanstad
- Heel veel nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met allerlei andere zorginstellingen
- Verhuizing van de Stationsstraat 19 te Koog aan de Zaan naar de Wijkerstraatweg 201 te
Velsen Noord

-

Teamleden die helaas afscheid hebben genomen en een nieuwe uitdaging zijn aangegaan en
nieuwe teamleden die ons zijn komen versterken.
Per september zijn we met twee nieuwe zorgcoördinatoren (gedragswetenschappers)
gestart waarbij Laura Groen Velsen-Noord onder haar hoede heeft en Lisanne Veltmaat de
locaties in Krommenie
Er is nieuw aanbod opgezet op basis van de vraag vanuit ouders en kinderen. Meer hierover
bij het kopje huidig aanbod
Veel cliënten van het zorg-onderwijsarrangement hebben voor de zomer hun
behandeltraject afgerond en zijn weer naar school. Andere cliënten zijn gestart aan het zorgonderwijsarrangement.
De jongeren van de logeeropvang en hangout worden steeds zelfstandiger, waarbij het
thema 18 jaar en ouder veelvuldig aan de orde is gekomen
Er zijn 2 thema avonden voor ouders georganiseerd met het thema: bijna 18 jaar en nu?

Vooruitblik op 2020
Ook in 2020 willen we graag zoveel mogelijk kinderen en jongeren zorg op maat bieden. Ook ouders
willen we een goed aanbod bieden. Om dit alles te realiseren worden er voor 2020 doelen opgesteld
waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen:
- Goede samenwerking met andere professionals binnen zorg en onderwijs
- Goede samenwerking met ouders, waarbij we in ieder geval een aantal ouderbijeenkomsten
willen informeren (hierna meer informatie)
- Het aanbod in Velsen verbreden
- Het team zo stabiel mogelijk houden en investeren in het opdoen van extra kennis en kunde
waarbij:
o Praktijkprogramma voor nieuwe medewerkers (met SKJ accreditatie)
o Training rondom trauma organiseren
o Herhaling en verdieping van de training ‘omgaan met agressie’

Huidig zorgaanbod
Wij bieden een zeer breed zorgaanbod, waarbij we (voor het gemak van ouders en collega’s) gebruik
maken van verschillend ‘vast’ aanbod. Daarbinnen én daarbuiten is er echter heel veel ruimte voor
zorg op maat. Dit betekent dat wij in het intakegesprek met ouders en andere betrokkenen in
gesprek gaan over de vraag: ‘Wat heeft uw zoon/ dochter nodig?’ Vanuit het antwoord op deze vraag
proberen we een zo passend mogelijk aan bod te realiseren waarbij we steeds zoveel mogelijk
proberen aan te sluiten bij de behoefte van het kind. Dit betekent echter soms ook toch dingen doen
ook al is het heel erg moeilijk.
Doelgroep: wij bieden zowel zorg voor (zeer) complexe kinderen en jongeren als ook kinderen en
jongeren met een mildere zorgvraag. De leeftijd kan uiteen lopen van 4 jaar tot de jong volwassen
leeftijd. Wij bieden hulp aan kinderen/ jongeren bij wie al een diagnose is gesteld, maar ook zonder
diagnose ben je van harte welkom. Wij stellen geen IQ grenzen: je bent welkom als je heel makkelijk
leert maar ook als je heel moeilijk lerend bent.
Hier een overzicht van ons standaard aanbod:
5 zorg-onderwijsgroepen: 3 in Krommenie en 2 in Velsen Noord. Waarbij zowel aanbod voor meer
introverte problematiek en meer extroverte problematiek. Er wordt dagbehandeling met onderwijs
geboden gedurende 5 dagen per week. Ook individuele trajecten zijn mogelijk. Doelen: stabiliseren,

beweging krijgen in een vastgelopen situatie, individuele problematiek behandelen en terugkeer naar
school. Op de introverte pubergroep (12 jaar en ouder) is nog ruimte voor nieuwe jongeren.
Naschoolse groepen: deze groepen zijn er zowel voor de basisschoolleeftijd (maandag en dinsdag)
als voor de puberleeftijd (donderdag, wens om ook woensdag te starten). Voor beide
leeftijdsgroepen is nog plek. Doelen: sociale interactie, overname van de zorg van ouders.
Zaterdagopvang: bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd (of een belevingswereld
hierbinnen). Om de week van 9.00 tot 17.00 uur waarbij tenminste een deel van de dag op de
boerderij wordt doorgebracht. Doelen: sociale interactie, overname van de zorg van ouders.
The Coole Teens: jongeren in de leeftijd tussen de 12 en ongeveer 14 jaar, om de week van 11.30 tot
19.30 uur op zaterdag en door de weeks op donderdag (zie ook naschoolse groepen). Doel: sociale
contacten en zelfredzaamheid. De groep is recent gestart en groeit snel, op dit moment zijn er nog 3
plekken voor de zaterdag.
Hangout: jongeren vanaf ongeveer 14 jaar tot in de jong volwassen leeftijd, woensdag om de week
(oneven weken) en de zaterdag om de week (even weken). Waarbij op woensdag het koken centraal
staat. Doel: sociaal contact en zelfredzaamheid.
Tijdelijk verblijf/ logeren: vanaf 12 jaar tot jong volwassen leeftijd, eens per 4 weken. Doelen: latere
zo zelfredzaam mogelijk functioneren wat betreft wonen.
Individuele begeleiding: voor kinderen en jongeren van alle leeftijden, aanbod op maat, thuis, op
school, op een van onze locaties. Individuele doelen.
Voor jong volwassenen kan er begeleiding geboden worden bij het (zelfstandig) wonen.
Individuele behandeling: voor kinderen en jongeren van alle leeftijden, aanbod op maat, thuis, op
school of op een van onze locaties. Individuele doelen.
(Psychologisch) onderzoek: onderzoek om beter in kaart te brengen waar de problemen van een
kind vandaan komen. Dit kan een intelligentieonderzoek maar ook onderzoek op gebied van
emotionele ontwikkeling of het persoonsbeeld is mogelijk. Het stellen van diagnoses is mogelijk in
samenwerking met een collega.
Ouderbegeleiding/ gezinsbegeleiding: voor alle leeftijden, kan zich richten op alleen de ouders of
het hele gezin, locatie kan bij het gezin thuis zijn of bij ons op locatie. Doelen: psycho-educatie,
versterken van de hechting, versterken van de dag/weekstructuur.
Vakantieopvang: In schoolvakanties bieden we een dagprogramma voor kinderen en jongeren (alle
leeftijden). Doelen: sociale interactie, overname van zorg van ouders en zelfredzaamheid. In de
zomervakantie hebben we twee zomerkampen. Zomer 2020 ziet er als volgt uit:
Week 1, 2 en 3: dagprogramma
Week 4: zomerkamp voor kinderen tot ongeveer 12 jaar (of een belevingswereld hierbinnen)
Week 5: zomerkamp voor jongeren vanaf 12 jaar tot ongeveer 22/23 jaar
Week 6: wij gaan het nieuwe schooljaar voorbereiden, hierdoor geen standaard dagprogramma

Intakeprocedure
Wij proberen de intakeprocedure zo laagdrempelig mogelijk te houden. Hierbij hanteren wij de
volgende stappen:
- 1e gesprek waarbij we de vraag ‘wat heeft uw kind nodig?’ proberen te beantwoorden
- Bij een zorg-onderwijsarrangement: 2e gesprek met de zorgcoördinator en waar mogelijk
begeleiding van de groep
- Verzamelen van gegevens waarbij in ieder geval: intakeformulier, perspectiefplan (indien
gemeente Zaanstad) en noodzakelijke dossierstukken
- Start van de zorg

Ouderbijeenkomsten
In 2020 willen wij graag de volgende ouderbijeenkomsten bieden:
- Algemene ouderbijeenkomsten
- Themagerichte ouderbijeenkomsten
o Vooraankondiging: 29 januari (10.00 tot 12.00 uur) en 5 februari (19.00-21.00) twee
bijeenkomsten over ons zorg-onderwijsarrangement ‘R Tussenuit

Naar wie voor wat?
Hieronder een overzicht van personen bij wie u terecht kunt bij vragen:
Intake:
Marije Hemmer (mhemmer@praktijkderegenboog.com)
Zorginhoudelijke vragen Krommenie: Lisanne Veltmaat (lveltmaat@praktijkderegenboog.com)
Zorginhoudelijke vragen Velsen-Noord: Laura Groen (lgroen@praktijkderegenboog.com)
Financiele vragen:
Karin Ketelaars (kketelaars@praktijkderegenboog.com)
Ieder kind/ jongeren heeft daarnaast zijn eigen mentor of behandelaar die het vaste eerste
aanspreekpunten is.

Wist u dat?
Ø Wij nog op zoek zijn naar begeleiding voor individuele begeleiding van kinderen en jongeren
die het zorg-onderwijsarrangement volgen?
Ø Wij altijd op zoek zijn naar ouders/ vrijwilligers die willen helpen met klussen?
Ø Andere vrijwilligers (bij activiteiten, voor administratie etc.) ook altijd welkom zijn?
Ø Wij op zoek zijn naar ouders die de cliëntenraad willen komen versterken?
Ø Wij een facebook pagina hebben waar regelmatig informatie op wordt gedeeld?
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