_________________________________________________________________________________

Dit is het jaarverslag van De Blauwe Zon. De
Blauwe Zon is een behandelgroep voor jonge
kinderen met autisme en een
ontwikkelingsachterstand. Er wordt gewerkt
met kleine groepen en kinderen worden twee
keer een uur per dag getraind volgens de
principes van Discrete Trial Training (DTT). De
Blauwe Zon is gehuisvest in een voormalig
schoolgebouw in Purmerend.
Dit is het eerste jaaroverzicht in een nieuw
jasje. In voorgaande jaren gaven wij in het
jaarverslag ook een uitleg over het project.
Deze beschrijving is op de website te vinden.
De Blauwe Zon is onderdeel van stichting
Driestroom. Het jaaroverzicht van De Blauwe
Zon is een aanvulling op het jaarverslag van
Driestroom.

Kinderen
In februari stroomde een meisje in bij groep 1.
In maart kwam er een jongen in groep 2 bij.
Na twee maanden bleek dat aan de specifieke
de zorgvraag van dit kind niet voldaan kon
worden. Hij is doorgeplaatst naar praktijk De
Regenboog in Krommenie.
Na de zomervakantie stroomden twee kinderen
door naar groep 2, waarmee deze groep op
totaal vijf kinderen kwam. Een maand later
werd daar een zesde kind aan toegevoegd. Hij
kwam vanuit Dynamica-onderwijs.
Een meisje van vijf startte na de
zomervakantie op de M.L. Kingschool in
Purmerend. Deze overgang is succesvol
verlopen.
Twee jongens uit Zaandam werden in groep 1
geplaatst. Eén van hen was verwezen door
Dynamica-onderwijs, de ander kwam vanuit
thuis. Dynamica-onderwijs verwees ook een
oudere jongen door. Hij werd in groep 2
geplaatst.
Er werd een achtste kind voor groep 1
aangemeld. Op het moment dat dit kind
geplaatst werd, werd de groep in tweeën
gesplitst. Vier kinderen bleven achter

als groep 1a en vier kinderen verhuisden naar
een lokaal in de centrale hal als groep 1b.
Groep 2 bestond uit vijf kinderen.

Ouders
Met een aantal ouders werd de dagelijkse
overdracht via WhatsApp gedaan in plaats van
een heen-en-weer schrift. Hierdoor verbeterde
het contact. Ook van de mogelijkheid om foto’s
en filmpjes te versturen werd regelmatig
gebruik gemaakt.
In het Individueel Behandel Plan (IBP) werd
het dossier van de kinderen bijgehouden. In
2015 werd de overstap van het IBP naar ‘Mijn
Plan’ gemaakt. Ouders kunnen in ‘Mijn Plan’
inloggen. Ze kunnen meeschrijven aan
onderdelen van het plan en ze kunnen
reageren op informatie die door medewerkers
is toegevoegd.
Femke Ganzevles (gedragskundige van De
Blauwe Zon) heeft een informatiecursus voor
ouders georganiseerd om hen wegwijs in ‘Mijn
Plan’ te maken.
In ‘Mijn Plan’ staat:
• De voorgeschiedenis van het kind.
• Het persoonsbeeld met daarin een
beschrijving van de mogelijkheden van
het kind
• Benadering/bejegenig met een
beschrijving hoe het beste met het
kind om te gaan
• De afspraken oftewel de doelen
waaraan gewerkt wordt
• Rapportage en evaluatie van de doelen

Teamzaken
Vanwege de toename van het aantal kinderen
gingen we op zoek naar nieuwe collega’s. In
2015 zijn twee sollicitatierondes gehouden. Uit
de eerste ronde kwam Ilse Jansen als
geschikte kandidaat voor de vacature van
groepsleidster naar voren. Zij kwam het team
vanaf juni versterken. Een andere kandidaat is
op invalbasis ingezet voor individuele
trainingen.

Na de zomervakantie werd groep 1 in tweeën
gesplitst en is Bianca Smit aangesteld voor vier
dagen per week. Bianca heeft in 2013-2014
stagegelopen op De Blauwe Zon en rondde in
juni 2015 haar opleiding aan de SPH af.
Aan het eind van het jaar werd opnieuw een
sollicitatieronde gehouden. Ook daaruit werd
een nieuwe medewerkster geselecteerd. Sylvia
Luttik startte in februari van het nieuwe jaar.
Floor Kieft, de gedragskundige, ging na haar
zwangerschapsverlof minder dagen werken. Zij
ging zich bezighouden met de taken die bij
DTT horen. Haar vervangster, Femke
Ganzevles, bleef in dienst en nam de taken
rond het groepswerk horen op zich.
Om efficiënter te kunnen werken werd de
vergaderstructuur aangepast. De
kindervergaderingen worden niet meer met
het hele team gehouden, maar per groep. De
medewerkers die zich met DTT bezig houden
kregen een eigen vergadering. Daarnaast
vergadert de gedragskundige DTT samen met
de mentoren en de groepen om de trainingen
en het werken op de groepen af te stemmen.

Ook is aan het eind van de middag over
normen en waarden rondom seksualiteit
gesproken.
Tijdens de tweede teamdag werd een
aflevering van de film ‘De Hollandse Meesters
over hun gedachtengoed op het gebied van
zorg bekeken.

Transitie
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente
verantwoordelijkheid voor jeugdhulp. Dit
betekent dat indicatiestelling niet meer door
het CIZ, maar door de jeugdteams van de
gemeente gedaan wordt. Ook de financiering
ligt bij de gemeente en niet meer vanuit het
zorgkantoor.
Eind 2014 werd duidelijk dat er bij het
overhevelen van de AWBZ-zorg naar de
gemeenten een (doel-)groep vergeten is. De
kinderen die De Blauwe Zon in 2014 bezochten
horen bij deze vergeten groep en de overheid
heeft een overgangsregeling ingesteld. In
eerste instantie gold deze regeling voor een
jaar, later werd dit verlengd tot juni 2017.

Tot de zomervakantie waren er twee
stagiaires. Soraya rondde haar derdejaars
stage SPH af en Maxime had een half jaar
stagegelopen. Ook zij deed de SPH, maar dan
het tweede jaar.
Na de zomervakantie startten drie stagiaires;
op elke groep één. Kirsten en Myrthe deden de
SPH en Vivian studeerde pedagogiek. Alle drie
volgden ze het derde studiejaar.

Voor drie kinderen betekende de transitie dat
dat ze langer thuis zaten voordat ze op De
Blauwe Zon konden starten. Dit kwam omdat
Het CIZ per december 2015 stopte met het
afgeven van indicaties en de gemeente pas per
februari 2016 deze taak overnam, omdat in
januari medewerkers van jeugdteams nog
opgeleid moesten worden.

Het team bezocht Dynamica-onderwijs in
Zaandam om van de vakleerkracht gym uitleg
te krijgen over ‘auti-gym’. Daarna gingen de
collega’s zelf aan de slag met auti-gym.

Driestroom

Een deel van het team bezocht de themadag
‘Austime en VG’ van de regionale afdeling van
de Nederlandse Vereniging voor Autisme
(NVA). Deze dag werd dit keer op Breidablick
in de Middenbeemster gehouden.
Aan de hand van de methode ‘Omgekeerd
leren’ heeft het team over het samenwerken
met ouders besproken. Bij deze methode
wordt een stelling omgedraaid. De vraag was
dus niet ‘Hoe werken we samen met ouders’,
maar ‘Hoe maken we het ouders zo moeilijk
mogelijk’.

Bij Driestroom stond 2014 in het teken van
bezuinigingen, vanwege de veranderingen in
de zorg. De Blauwe Zon heeft in 2014 een
groei doorgemaakt en daarvoor was
uitbreiding van personeel nodig.
In januari heeft de bestuurder van Driestroom,
Wim Muilenburg, een bezoek aan De Blauwe
Zon gebracht. Tijdens dit gesprek is besloten
om de samenwerking met Driestroom anders
te organiseren. Er vervalt een
managementlaag en zo kan De Blauwe Zon
meer zelfstandig regelen. Dit kwam de
slagvaardigheid en daarmee de kwaliteit van
de zorg voor de kinderen ten goede.

In augustus is Johan Emons na een kort en
hevig ziekbed overleden. Johan werkte bij
Driestroom en heeft samen met Peter en
Anja aan de wieg van De Blauwe Zon
gestaan.
Binnen Driestroom was Johan onder andere
betrokken bij het ontwikkelen van de
Driestroomhuizen, die in enkele jaren zijn
uitgegroeid naar negentig locaties door heel
Nederland (waarvan drie in Noord-Holland).
Peter en Anja reisden
bijeenkomst om het
vieren. Zij namen 25
voor elk kind dat op
heeft gezeten.

NL Doet
Op zaterdag 21 maart is het lokaal van groep 2
geschilderd. Deze activiteit was opgegeven
voor de actie ‘NL Doet’, waarbij vrijwilligers
worden gevraagd om te komen helpen.
Het Purmerendse college van Burgemeester en
Wethouders besloot om dit jaar De Blauwe Zon
te helpen bij het schilderen.

af naar Cuijk naar een
leven van Johan te
witte rozen mee; één
De Blauwe Zon zit of

Visio en Kentalis
Kentalis is gespecialiseerd in diagnostiek in
zorg en onderwijs en heeft ervaring met
kinderen met autisme en/of een verstandelijke
beperking. Visio is het expertisecentrum voor
deze doelgroep op het gebied van
gezichtsvermogen.
Visio is twee dagen op De Blauwe Zon geweest
voor een screening. Kentalis kwam voor
onderzoek met een speciale bus naar De
Blauwe Zon.

Vervoer
De Blauwe Zon gaat in plaats van met twee
met één vervoersbedrijf samenwerken. Taxi
Tromp uit Heerhugowaard gaat de kinderen
die niet door hun ouders gebracht kunnen
worden vervoeren.
Taxi Tromp is een klein familiebedrijf, waarvan
de kleinschaligheid onze kinderen ten goede
komt.

Kleine projecten
Peter Stallenberg heeft een aantal keren
overleg gehad met kleine projecten waar met
ABA (gedragstherapie voor kinderen met
autisme) gewerkt wordt. Er is gekeken naar de
mogelijkheden om elkaar te kunnen
versterken.

Autismeweek
De autismeweek had dit jaar als thema:
‘Autisme is niet te genezen, onbegrip wel’.
Op Wijkplein Where werd een themadag
gehouden, waar De Blauwe Zon één van de
gastsprekers was.
Tijdens deze week werd het gemeentehuis van
Purmerend blauw verlicht door de werkgroep
Autismeweek Purmerend, dat is opgericht door
een aantal oud-ouders van De Blauwe Zon.
Medewerkers van De Blauwe Zon waren ook te
vinden op de informatiestand op de weekmarkt
van Purmerend. De hevige voorjaarsstorm
maakte dat de informatie in het winkelcentrum
i.p.v. op de markt werd uitgedeeld.

