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Het jaar 2022 was het jaar waarin wij eindelijk weer ruimte hadden 

om te kunnen verbinden. Juist door corona hebben we ervaren hoe  

belangrijk dat is. Elkaar even in de ogen kijken, een hand schudden,  

na een overleg nog even na kunnen praten en gevoelens kunnen delen. 

Zulke momenten zijn waardevol voor ons allemaal. 

Dit alles kwam dit jaar heel mooi samen in onze Connect Week; een week 

waarin we weer verbinding vonden met al onze stakeholders. Ook konden 

wij iets betekenen voor onze wachtlijstouders door de ontwikkeling van 

nieuwe initiatieven in de wachtlijstfase, zodat ook deze ouders het gevoel 

hadden er niet alleen voor te staan, De verbinding met alle betrokken 

gezinnen is verder bestendigd door de introductie van onze ouderapp.

Helaas zien we ook dat de zorg qua arbeidsmarkt onder druk komt 

te staan. Dit maakt het des te belangrijker om te investeren in en te  

verbinden met onze medewerkers.
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Pilot wachtlijstzorg

Afgelopen najaar is de Merel Foundation gestart  

met een pilot voor wachtlijstgezinnen. Dit heeft

allereerst als doel om de ouders van de wachtlijst-

kinderen ondersteuning te bieden tijdens de 

wachttijd. Tegelijkertijd biedt dit de mogelijkheid  

om de kinderen alvast te leren kennen en te werken 

aan de eerste doelen.  

Ouderbegeleiding

De ouders van de wachtlijstkinderen hebben eens 

per twee weken een ouderbegeleiding, waarbij zij 

hun vragen kunnen stellen, tips en trucs krijgen 

aangereikt, kennismaken met de ABA-principes en 

waarbij gewerkt kan worden aan relevante doelen 

voor de thuissituatie. Ook zal hen in het voorjaar 

van 2023 de ‘Basisopleiding ABA voor ouders’ 

aangeboden worden.

Plaatsing bij no-show

Daarnaast is er de mogelijkheid om kinderen van  

de wachtlijst een dag te plaatsen in één van 

onze Early Intervention groepen wanneer op 

deze groepen een dag een plekje beschikbaar 

is (no-show plek). Op deze manier kunnen de 

wachtlijstkinderen af en toe bij de Merel Foundation 

komen wennen, leren de trainers van de groep de 

kinderen alvast kennen en kan er worden gestart 

met een aantal leerdoelen. Tevens ontvangen de 

ouders hierdoor indirecte respijtzorg. 

Introductie ouderapp

Al enige tijd was er behoefte aan meer diepgang 

in dagelijkse overdrachten en groepsberichten. 

Bijvoorbeeld door het delen van foto’s en video’s 

waardoor ouders thuis kunnen zien wat hun kind die 

dag gedaan heeft. In onze zoektocht zijn wij op zoek 

gegaan naar een app die functioneel en gebruiks-

vriendelijk is en tevens de privacy waarborgt. 

In januari 2022 hebben we een ouderapp 

geïntroduceerd die aan onze voorwaarden voldeed, 

‘Kwieb’ genaamd. De Kwieb-app maakt het mogelijk 

om de dagelijkse overdracht, voorzien van foto’s 

en video’s, aan het einde van de dag naar ouders 

te versturen. Daarnaast kunnen onder meer video’s 

ondersteunend aan de ouderbegeleiding gedeeld 

worden, kan er (bijvoorbeeld tussen trainers en 

ouders) gechat worden via de chatfunctie, worden 

berichten en documenten vanuit de organisatie met 

ouders gedeeld en is de jaaragenda inzichtelijk in de 

app. Zowel de ouders als onze medewerkers  

zijn zeer enthousiast over de ouderapp.

Ervaring van een ouder

De overdrachten via Kwieb geven een mooi  

beeld van wat er die dag allemaal is gebeurd en  

het is ontzettend leuk om zo veel foto’s te krijgen.  

We hebben een groot aantal van die foto’s uitgeprint, 

onze zoon vindt het leuk om thuis naar deze foto’s 

te kijken en daar zijn eigen wereld in te herkennen.
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Connect Week

‘Ik zou zo graag mijn werk aan mijn moeder 

willen laten zien’, dat is de uitspraak waar het 

allemaal mee begon. We wilden een avond voor 

de medewerkers en hun partners, familie en/of 

vrienden organiseren in een informele setting.  

Het idee werd snel groter, want als we het dan toch 

organiseerden waarom dan niet ook een avond voor 

de ouders van onze kinderen en een middag voor 

onze overige stakeholders? Zo ontstond het idee 

van onze Connect Week. Een week van verbinding.

Op 21, 22 en 23 september organiseerden we  

een minifestival op het terrein van onze locatie Het 

Buitenhuis. Middels vier inhoudelijke workshops 

verdeeld over twee rondes namen wij onze gasten 

mee in het verhaal van de Merel Foundation. 

Op woensdagmiddag ontvingen wij onze zakelijke 

relaties; de relaties die ons ondersteunen en 

inspireren. Op donderdagavond ontvingen wij de 

ouders van onze kinderen en hun netwerk inclusief 

de wachtlijstouders. En op vrijdag sloten we het 

event af met een avond voor onze medewerkers en 

hun partners, familie en/of vrienden. De gelegenheid 

voor onze medewerkers om te laten zien wat een 

fantastisch werk ze doen. 

 

Jacqueline van Oijen, die als zeer betrokken lid 

van onze Raad van Toezicht alle dagen ons event 

bijwoonde, stuurde ons de volgende tekst: 

“Wat een bijzondere driedaagse hebben jullie met 

het team georganiseerd. Ik heb met volle teugen 

genoten. Op het terrein naast de camping hingen 

slingers gemaakt door de kinderen. Vier goed 

gekozen workshops die werden verzorgd door 

medewerkers en Femke en Rein die de aftrap 

verzorgden. 

Wat een presentatietalenten hebben jullie in huis!  

In de workshops stonden de thema’s ‘het belang

van Early Intervention’, ‘Sensorische Informatie-

verwerking’, ‘het Samen naar Schoolklas verhaal’ 

en ‘zorgconcept Het Buitenhuis’ centraal. De inhoud 

was goed en leidde tot bijzondere ontmoetingen  

en verhalen. 

Het viel mij ook op dat ouders met zoveel liefde 

vertelden over de ontwikkelingen van hun kind en 

trots zijn op hen en op het team van medewerkers. 

Je ziet maar weer hoe belangrijk de direct 

betrokkenen zijn en dat ook zij onderdeel zijn van 

jullie programma. Er is in acht jaar zoveel bereikt.  

Ik ben net als vele anderen oprecht trots op jullie  

en het team!”
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Onze medewerkers centraal

Arbeidsmarkt

Het is moeilijk om te aanvaarden dat juist de meest 

kwetsbare personen het hardst worden geraakt in 

tijden van crisis. Na corona is er sprake van een 

crisis op de arbeidsmarkt. Vooral in de zorg leidt dit 

tot schrijnende situaties. Veel wisselende gezichten, 

steeds meer zzp’ers en uitzendkrachten en een 

extreem hoog ziekteverzuim, terwijl juist voor deze 

doelgroep stabiliteit zo belangrijk is. 

De situatie doet ons des te meer beseffen dat ons 

team onze belangrijkste asset is. Goed zorgen voor 

dit team heeft onze grootste prioriteit. Dit doen wij 

door in te zetten op deskundigheidsbevordering, 

vitaliteit en een warme en veilige cultuur met 

aandacht voor elkaar. 

Deskundigheidsbevordering

We hebben een leergierig team met bevlogen 

medewerkers die zichzelf willen ontwikkelen en 

uitgedaagd willen worden. In 2022 heeft een 

medewerker haar opleiding tot Board Certified 

Behavior Analyst (BCBA) in Amerika afgerond en 

heeft een groep van tien medewerkers de opleiding 

tot Registered Bahavior Technician (RBT) gevolgd. 

Naast ABA-gerelateerde opleidingen hebben de 

medewerkers ook andere opleidingen gevolgd zoals 

Brain Blocks, Leespraat, PCM, SEO, De Kracht van 

de Muziek, en Sensorische Informatieverwerking. 

De ontwikkeling van onze medewerkers is 

ook geborgd in onze interne overlegstructuur. 

Door supervisie, intervisie, inhoudelijk overleg, 

groepsoverleg en coachingsgesprekken blijft ons 

team, en daarmee de Merel Foundation, groeien.

Vitaliteitsprogramma

Het werken met onze doelgroep is intensief werk.  

Je moet feitelijk continu ‘aan staan’. In 2022 zijn

we gestart met een vitaliteitsprogramma. Je kan  

pas goed voor een ander zorgen als je goed 

voor jezelf zorgt. In het voorjaar en in de zomer 

hebben we 15 bootcamp clinics verzorgd en in het 

najaar 4 creatieve workshops. Naast het feit dat 

de activiteiten bijdragen aan fysieke en mentale 

gezondheid is het ook fijn om als team bij elkaar 

te komen. 

Teamweekeinde

In april zijn we een weekeinde afgereisd naar 

Maastricht. Hier vonden we de verbinding met 

elkaar, onder andere door het bakken van vlaaien, 

het maken van een segwaytour door Maastricht en 

door samen lekker te eten en te drinken. Het filmpje 

dat door de ouders van alle kinderen was gemaakt 

om het team te bedanken voor het fantastische 

werk dat ze doen, maakte het weekend compleet.



Ons motto

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

We willen alle medewerkers en betrokkenen bedanken voor 
de fijne samenwerking, de passie en inzet het afgelopen jaar. 
We wensen jullie een fantastisch 2023 toe.


