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We sluiten een jaar af waarin alles wat vanzelfsprekend was 

ineens niet meer vanzelfsprekend is. De contiuniteit van zorg voor onze 

doelgroep wankelde even. De eerste lockdown sloten veel zorgorganisaties 

noodgedwongen hun deuren. Gelukkig konden wij met aanpassingen en

 omdenken de zorg continueren. Ook financieel zijn er grote uitdagingen 

binnen de jeugdzorg. Wij zien gemeenten, inkooppartijen, zorgaanbieders 

en ouders worstelen met dit ingewikkelde vraagstuk. Het is een goed 

moment om te reflecteren. Welke inzichten hebben we verkregen? 

In dit jaarbericht nemen wij u hier graag in mee. Een ander jaar

en daarom een ander jaaroverzicht. 

een bewogen jaar
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Continuering van onze zorg
Toen eind februari corona Nederland bereikte, zijn 

wij met het team scenario’s gaan ontwikkelen om 

de zorg te kunnen continueren bij een eventuele 

uitbraak binnen locaties van de Merel Foundation of 

bij een lockdown. Op 15 maart 2020 ging Nederland 

gedeeltelijk op slot. Vanaf die dag zijn we in kleinere 

settings gaan werken. Iedere medewerker paste zijn 

rooster aan en werkte vanaf dat moment zes uur per 

dag gedurende vijf dagen per week. Medewerkers 

werden gedurende deze periode gekoppeld aan 

een of twee kinderen om het risico op besmetting 

zo klein mogelijk te maken. We bouwden ‘kantoor 

lokalen’ om tot groepsruimtes. De kinderen werden 

of op locatie of thuis begeleid. Voor iedereen was 

het schakelen. Maar terugkijkend heeft het ons  

ook veel gebracht. 

Ouders van Damian (early intervention)

Niemand wil graag een lockdown, maar we hadden 

de bijzondere ervaring van een paar weken lang 

fulltime thuisbegeleiding van Mieke absoluut 

niet willen missen. We konden van dichtbij zien 

hoe Mieke met onze zoon Damian oefent, en 

omgekeerd kreeg Mieke een goed beeld van onze 

thuissituatie. Ook kon ze in deze periode persoonlijk 

kennismaken met onze nieuwe thuisbegeleiders,  

en hen de eerste ABA beginselen bijbrengen.  

Er was veel tijd om met elkaar te praten, ook over 

persoonlijke dingen, en de gezamenlijke lunches 

waren altijd erg gezellig. Onze band is in deze 

periode echt versterkt. 

“We hebben enorm veel geleerd over 
de ABA principes en konden al onze 
vragen direct met Mieke bespreken.”

Op een mooie lentedag hebben we met z’n allen in 

het park gespeeld. Dat was een erg vrolijke middag, 

waar we allemaal erg van hebben genoten.

Mieke, de mentor van Damian

In maart en april heb ik zeven weken 

thuisbegeleiding gegeven aan Damian, waar ik 

een heel gastvrije ontvangst kreeg. Ik heb het 

als waardevol ervaren om met hem te werken en 

spelen in zijn thuissituatie. Zo kon ik bijvoorbeeld 

met hem oefenen om met zijn oudere broer samen 

te spelen en hebben we geoefend met fietsen op 

een fiets met zijwieltjes op het pleintje achter zijn 

huis. Doordat zijn ouders allebei thuis werkten, 

kon ik hen ook gelijk dingen voordoen, zoals 

logopedie-oefeningen. Dagelijks creëerden we 

de trainingssetting aan de keukentafel om aan 

verschillende doelen te oefenen en daarnaast was 

er tijd voor boekjes lezen, liedjes zingen, samen 

spelen, wandelen en fietsen. Het heeft mij nuttige 

informatie gegeven om hem in de thuissituatie 

te kunnen observeren en begeleiden. Mijn fijnste 

herinnering is dat we op een zonnige vrijdagmiddag 

met het hele gezin gingen lummelen in het park.  

Ik hielp Damian door met hem hand in hand  

te rennen en hand over hand de bal te gooien  

en vangen. Op die manier kon hij echt meedoen  

in het vrolijke familiemoment.
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Het Buitenhuis
Corona betekende voor het Buitenhuis naast 

het werken in clusters ook een beperking in het 

dagprogramma. Boodschappen doen met de 

kinderen was bijvoorbeeld niet meer mogelijk. 

Gelukkig bleef onze moestuincoach komen en 

hebben we het moestuinieren met de kinderen  

echt een stap verder gebracht. Ook ontdekten wij 

de kinderboerderij in Voorschoten. Zelfs toen de 

boerderij moest sluiten, mochten de kinderen van  

Het Buitenhuis blijven komen op vrijdagochtend. 

Onderwijs/zorg
Ook de medewerkers van groep Vlinder, onze 

onderwijs/zorg setting, werden gedurende deze 

periode gekoppeld aan één of twee kinderen om 

het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken. 

Al snel merkten wij dat wij in deze kleine settings ons 

onderwijs- en zorgaanbod nog beter op het niveau 

van de kinderen konden afstemmen. Dit heeft erin 

geresulteerd dat wij ook na de eerste lockdown af  

en toe in kleine groepjes uiteengaan. De lockdown 

heeft ons nieuwe inzichten gegeven. 

Reactie van een ouder

“Terugblikkend op 2020 zijn wij erg blij hoe de 

Merel Foundation is omgegaan met de inperkingen 

betreffende het coronavirus. De continuïteit van zorg 

en onderwijs (in aangepaste vorm) heeft er zeker 

een bijdrage in gehad dat onze zoon zich verder 

heeft ontwikkeld het afgelopen jaar.”

Behoefte aan zorgcontinuiteit
De angst en onzekerheid omtrent de continuïteit 

van zorg leeft bij veel gezinnen. “Hoe komen wij de 

tijd door als wij als gezin tien dagen in quarantaine 

moeten?” en “Wat zou het voor ons inhouden 

als jullie tijdelijk moeten sluiten?”. Veel vragen en 

onzekerheid. Ook de wijze waarop de zorg wordt 

gefinancierd staat onder druk. Indicaties worden 

voor een kortere tijd afgegeven. Een instrument 

van gemeenten om meer grip te houden op de 

middelen. Bij de ouders leidt dit weer tot spanning 

en onzekerheid. 

Reactie van een ouder

“De jaarlijkse gesprekken over de verlenging van 

zorg verliepen vrij goed dit jaar, maar kenden ook 

een inperking van de duur van de toekenning. Dat  

is een onprettige ontwikkeling voor ouders waarvoor 

dit soort gesprekken al beladen zijn gezien het 

verlangen naar stabiliteit in een wereld die door  

de pandemie op zijn kop is gezet.”

Reactie van een ouder

“Wij draaien nu goed als gezin. De zorg voor 

ons kind is zeer intensief, maar met de huidige 

thuisbegeleiding en dagbehandeling hebben we 

een nieuwe balans gevonden. Het verschil tussen 

overleven en leven. Toch hebben we ieder jaar het 

gevoel dat we moeten ‘bewijzen’ dat dit echt nodig 

is. We maken ons grote zorgen over de continuïteit 

van de zorg, gezien de huidige ontwikkelingen in  

de Jeugdzorg.”
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Communicatie tijdens Corona
Wij werken altijd nauw samen met ouders. 

We hebben een hecht team en ook de ouders 

onderling ondervinden steun en herkenning bij 

elkaar. Corona maakte het onmogelijk om fysiek 

bij elkaar te komen. De ouderbegeleiding vond 

plaats via Teams en dat bleek best goed te werken. 

Voor gestructureerde overleggen biedt Teams een 

uitkomst. Voor de verbinding en het contact blijkt 

het lastiger inzetbaar. Ouders ontmoeten elkaar wel 

buiten bij het brengen en halen van de kinderen, 

maar dat is vaak een vluchtig contact.

“2020 geeft me een gevoel van nostalgie. 
Niet alleen als het gaat om de vrijheden 
om als gezin naar een dierentuin te kunnen 
gaan, maar ook als het de boeiende en 
gezellige ouderavonden betreft.”
Een ouder

Als gevolg van corona zijn de overdrachten buiten. 

De ouders kunnen niet binnenkomen. Dit maakt 

de afstand voor ouders groter. Ook hebben wij 

ervaren dat er bij ouders een grote behoefte is om 

meer mee te krijgen van de dag in de vorm van een 

filmpjes en/of foto’s. Wij zijn ons aan het oriënteren 

op een communicatie app, waarmee wij meer met 

ouders kunnen delen. Wij hopen de app in het 

eerste half jaar van 2021 te implementeren.

Adventskalender
De decembermaand sluiten wij vaak af met een 

activiteit voor het team om ze te bedanken voor 

hun fantastische inzet. Kerst met de Toppers moet 

nog een jaartje wachten. Deze keer deden wij het 

anders. Met een aanhanger, muziek, een rode loper 

en een paar fakkels, reden wij de verschillende 

locaties af in onze Kerst Toppers outfit. Tijdens een 

Teamsborrel verasten wij de medewerkers van onze 

verschillende locaties met een dankwoord voor het 

afgelopen jaar. 

Alle medewerkers van de Merel Foundation 

ontvingen een door onze feestcommissie 

zelf samengestelde MF adventskalender. Vol 

verassingen en opdrachten. In onze ‘December 

feestmaand’ app groep werden allerlei foto’s, 

filmpjes en berichtjes gedeeld. Zo sloten we  

toch samen het jaar af.

Kortom, een bewogen jaar
Met veel nieuwe inzichten. Out of the box in  

‘wat wel kan’ heeft ons geholpen en veel gebracht 

in 2020. Ook 2021 zal een jaar met uitdagingen 

worden. Wij hopen dat iedereen net als wij focust  

op wat wel kan en op wat belangrijk is. 

We willen alle medewerkers en betrokkenen 
bedanken voor hun passie, inzet en 
flexibiliteit in dit bewogen coronajaar.”



Ons motto

Think positive, be positive and positive things will happen...


