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1. Inleiding
KDC AandachtsLab richt zich op kinderen t/m 18 jaar met een ernstig
meervoudige beperking (EMB). De Stichting vindt haar oorsprong in

een initiatief van 2 moeders (de founding mothers), die van
overtuiging waren dat de dagbesteding van hun kind beter kon
op het vlak van stimulans en ontwikkeling. Zij wilden een
kinderdagcentrum waar voldoende specialistische kennis, tijd
en aandacht is voor de ontwikkeling van hun kinderen. Zij
wilden voorts de overheadkosten zo laag mogelijk houden,
waaruit voortvloeit dat geen vergoedingen verstrekt worden aan
de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad
van Toezicht, anders dan vergoeding van onkosten.
2. Het doel van de Stichting

De Stichting heeft ten doel het realiseren en exploiteren van
een kinderdagcentrum PLUS voor kinderen met een ernstig
meervoudige beperking. Dagelijks vinden er in het
kinderdagcentrum zowel groepsactiviteiten als individuele
activiteiten plaats om het welbevinden en de ontwikkeling van
de kinderen op KDC AandachtsLab te stimuleren. Uitgangspunten
vanuit de Basale Stimulatie en de Methodiek “Ervaar het maar”
staan centraal in het dagprogramma, waarbij zowel aandacht is
voor ontwikkeling, beweging en actie en anderzijds ruimte is
voor rust en ontspanning. Het globale dagprogramma wordt voor
elk kind individueel verder ingevuld, zodat elk kind volledig
tot zijn recht kan komen. Kinderen zullen bovendien geregeld
gebruik kunnen maken van het zwembad en uiteraard regelmatig
naar buiten gaan. Wij willen graag dat ouders aangeven welke
activiteiten zij opgenomen willen hebben in het dagprogramma.

3. Werkzaamheden van de Stichting

Het KDC is kleinschalig. Er is één groep met kinderen. Per dag
zijn er maximaal acht kinderen tegelijk op het KDC. Er zijn op
het KDC wel verschillende ruimten waar de kinderen gebruik van
kunnen maken. Hierbij kan gedacht worden aan slaapkamers,
oefenruimtes, maar uiteraard ook de snoezelruimte en het
zwembad. Juist daardoor ontstaat de mogelijkheid om met enige
regelmaat in een kleinere samenstelling individueel met de
kinderen te werken.
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De uitgangspunten voor het KDC zijn zo veel mogelijk één-opéén begeleiding, voor elk kind een individueel
ondersteuningsplan met uitgebreide begeleidingsmogelijkheden,
evenwicht tussen ontspanning, activiteiten, spel, stimulatie
van de sociale ontwikkeling en interactie, betrokken en
gespecialiseerde groepsleiding, (intensieve) betrokkenheid van
ouders en een gezond leefklimaat. Overheadkosten worden zo
laag mogelijk gehouden. Bestuursleden, de leden van de Raad
van Toezicht en de leden van de Raad van Kwaliteit zetten hun
(vak)kennis vrijwillig in voor de Stichting. Het KDC
AandachtsLab onderscheidt zich van andere kinderdagcentra door
de focus op ontwikkeling en beweging - met spel en ontspanning
als middel en - met als voorwaarde maximale individuele
aandacht.

4. Organisatie-structuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Maud Halkes-Breure

voorzitter

Vacant

secretaris

Vacant

penningmeester

Marinka van der Burgh- Koornneef

bestuurslid

Het bestuur neemt naast de bestuurlijke taken ook de daaraan
gelieerde uitvoerende taken voor haar rekening. Het bestuur ontvangt
geen vergoeding.

Personeel:
Vanaf de opening van het KDC is er altijd één persoonlijk
begeleider op twee kinderen aanwezig. Bij een volle bezetting
zijn er dus minimaal vier medewerkers op de groep. De
teamleider draait gedeeltelijk mee op de groep. De meeste
medewerkers hebben een HBO achtergrond, beschikken over veel
“kennis en kunde” ten aanzien van onze doelgroep, hebben een
grote affiniteit met de doelgroep en beschikken over ruime
ervaring binnen vergelijkbare werkomgevingen. Uiteraard is het
personeel ook in het bezit van een diploma kinderreanimatie.
Een groot deel van de medewerkers heeft een
deeltijddienstverband. Stichting KDC AandachtsLab volgt de CAO
Gehandicaptenzorg.
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Naast het vaste personeel biedt AandachtsLab ook ruimte aan
enkele stagiaires per jaar.
Omdat AandachtsLab zoveel mogelijk één-op-één begeleiding
nastreeft zijn er ook diverse vrijwilligers aan het KDC
verbonden. Deze vrijwilligers zijn ondersteunend naast de
persoonlijk begeleiders. Vrijwilligers zijn echter nooit
alleen met een kind.

5. Financiering en schenkingsbudget

De kinderen hebben een juiste indicatie nodig waarmee zij de
kosten van het KDC AandachtsLab kunnen voldoen. Met de huidige
veranderingen in de zorg weten we nog niet hoe deze indicaties
er over 1 tot 2 jaar uit zullen zien. KDC AandachtsLab volgt
daarin de financieringsstructuur die nu wordt gehanteerd op
KDC Zomerkind. Daar betalen de kinderen hun dagbesteding
vanuit een persoonsgebonden budget.
De overige benodigde financiële middelen voor het KDC
AandachtsLab worden bijeengebracht door middel van sponsoring,
giften, donaties, subsidies en inzamelingsacties.

6. Vermogens-beheer

De Stichting handhaaft in de periode van dit beleidsplan het
uitgangspunt dat de opbrengsten voor 100% ten goede komen aan
het KDC AandachtsLab en ten behoeve van de doelstellingen die
zij heeft geformuleerd. De Stichting gaat geen verplichtingen
aan die ze niet kan financieren uit reeds geworven middelen,
dan wel waar een gezonde financiële dekking voor is.
De Stichting legt de reserves vast in direct opvraagbare
deposito’s met laag risico en voor een beperkte periode en/of
(spaar)rekeningen met directe opeisbaarheid. De Stichting
maakt jaarlijks een risico-inschatting van het gehanteerde
financiële beleid.
De Stichting zal nooit gebruik maken van speculatieve
beleggingsinstrumenten ter vermeerdering van de financiële
middelen.
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