VERSLAG OP HOOFDLIJNEN / ACTIEPUNTEN
Overleg vrijdag 16 september ’16
1. Essentie
! De aanpak van Senang beoogt de versterking van ‘structuur in het gezin, rust in de wijk’.
! De methodiek ‘House of resilience’ stelt in staat om van ‘ziekte en zorg naar gezond
gedrag en meedoen’ te komen (sluit goed aan bij Participatiewet).
! Uitgangspunt: starten met 10 gezinnen, via hulpvraag van Buurtzorg of sociaal wijkteam.
! Nanny koppelen aan het gezin en de leefomgeving van het kind middels positieve
psychologie verbinden: school, sport, vereniging, thuis, de wijk, familie, kerk en ....
! Zodra de veerkracht versterkt is: terug naar het Buurtteam (Senang alleen interventie).
! Inzet is: voorkomen van problemen, dit is beter voor het gezin en goedkoper. Tot op
heden nog te weinig positief resultaat aanpak uitvoering Jeugdwet (zie onderzoek BMC).
! Het zomerkamp is een werkvorm, Senang zou meerdere werkvormen kunnen
ontwikkelen.
! Herman noemt als voorbeeld de buurtteams van Incluzio Utrecht (slimme aanpak).

2. Stand van zaken inhoudelijk / organisatorisch
• Met het inhoudelijke verhaal (projectplan) en de business case (financiële
vertaling) kunnen Bert en Herman (voor het verkiezingsprogramma) een ronde
langs de gemeenten maken.
• Elly onderhoudt contact met Ernst Bolmeijer inzake de voorbereiding om het
gedachtengoed van positieve psychologie als ‘evident based methode’ te
koppelen aan de methodiek ‘House of resilience’ (theoretische onderbouwing).
• Mira mailt ons binnenkort de ervaring van Tactus met de vakantieweek voor
kinderen van verslaafde ouders. Bert vraagt uit welke gemeente deze kinderen
komen. Wellicht is het goed om die gemeente(n) op wethoudersniveau te
informeren. Voor en na de vakantieweek zijn metingen gedaan om de ‘house of
resilience’ methodiek evident based te maken.
• Er is contact geweest met Saxion, studenten soc. maatsch. opleiding, o.a. is
gesproken over het verder ontwikkelen van een protocol/aanpak met geluksplan
en de mogelijkheid om 4 studenten van deze opleiding te koppelen aan een
professional die gezinnen na de vakantieweek van Tactus een poosje blijven
begeleiden. Herman informeert nader mbt vakkenpakket student.
• Elly heeft van Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor Twente, gehoord dat er
mogelijk kansen zijn mbt de aanpak van Senang in relatie met een programma
dat zij gaat schrijven (voor 14 wethouders).
• Ook is contact geweest met de Academische werkplaats Jeugd, zij willen kijken
welke mogelijkheid er is om lectoren te verbinden aan de initiatieven van Senang.

Elly stemt af met haar en Ernst en iemand van ROC Twente.
3. Verdienmodellen
• Bert licht 2 modellen toe, gaandeweg zal blijken welke het beste past bij de
aanpak van Senang.
ACTIELIJST:
-

Z.s.m. aanvullen projectplan: Mira/Elly

-

Financiële paragraaf projectplan: Bert/Herman (business model).

-

Heidi reageert richting Belastingdienst met brief voor aanvraag ANBI.

Vervolgafspraak staat op: vrijdag 11 november om half 10 bij Van der Valk Almelo.
De tweede ‘Inspiratiesessie’ van Senang vindt plaats op 16 februari 2017.
De aankondiging hiervan zal eind 2016 naar de genodigden worden gestuurd.

Stichting Senang werkt vanuit een zorginhoudelijke, wetenschappelijke en
onderwijskundige visie en zoekt daarmee tevens aansluiting bij de wensen van gemeenten
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de zorg voor jeugd. Binnenkort meer info
op: www.mijnkinderstem.nl

