VERSLAG OP HOOFDLIJNEN / ACTIEPUNTEN
Overleg vrijdag 24 juni.’16
1. Terugblik Inspiratiesessie 28 jan. 2016
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, waarbij alle deelnemers zich zeer
betrokken toonden bij het centrale thema ‘bevorderen van kindergeluk’. Ook diegenen
die niet aanwezig konden zijn, hebben nadien interesse in het vervolg getoond.
Afgesproken wordt om allen uit te nodigen voor een 2e Inspiratiesessie.
2. Stand van zaken inhoudelijk / organisatorisch
Het verslag van de Inspiratiesessie kende een aantal actiepunten met deadline.
Gaandeweg is duidelijk geworden dat e.e.a. (aanvraag subsidie / opzet businessmodel/
regelen ANBI status) meer tijd nodig heeft om goed uit te kunnen filteren. Hierover is
met de betrokkenen contact geweest.
Elly en Mira hebben mooie stappen kunnen zetten mbt de inhoudelijke aanpak:
• Ernst Bolmeijer is met studenten op ‘master niveau’ verder gegaan met de
voorbereiding om het gedachtengoed van positieve psychologie als ‘evident
based methode’ te koppelen aan de methodiek ‘House of resilience’ (theoretische
onderbouwing).
• Tactus is bezig om de vakantieweek voor kinderen van verslaafde ouders voor te
bereiden; waaraan naar verwachting 40 kinderen mee kunnen doen. Bert vraagt
uit welke gemeente deze kinderen komen. Wellicht is het goed om die
gemeente(n) op wethoudersniveau te informeren. Voor en na die vakantieweek
zullen metingen worden gedaan ism Ernst, zodat de kansen/knelpunten helder
worden.
• Ernst heeft aangegeven zich ook te willen verbinden aan het vervolgproces.
Parallel aan de wetenschappelijke onderbouwing wordt mede door zijn
studenten op ‘bachelor niveau’ een systematische aanpak ontwikkeld om ‘House
of resilience’ in te kunnen zetten in het ‘naveld’. De meetinstrumenten van Tactus
vormen hiervoor een basis. Beppie wordt vanuit Tactus hierbij verder betrokken.
• 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 studenten van deze opleiding te koppelen aan een
professional die gezinnen na de vakantieweek van Tactus een poosje blijven
begeleiden. Dit sluit aan op de ‘Nanny-aanpak’ die Herman voor heeft gesteld.
• Ook is contact geweest met Tamara Looshuis, Academische werkplaats Jeugd, zij
wil kijken welke mogelijkheid er is om lectoren te verbinden aan de initiatieven
van Senang.
Verder zijn de volgende aandachtspunten benoemd:
• Herman geeft aan dat hij goede reacties krijgt op de website

•

www.mijnkinderstem.nl en laat weten dat enkele mensen uit zijn netwerk
geïnteresseerd zijn in het ‘rendement’ van de inzet van Senang en de borging van
financiële middelen. Belangrijk is dat dit in de planvorming goed wordt
uitgewerkt.
Heidi heeft de ANBI status voor Senang aangevraagd en kreeg een brief terug met
daarin een aantal randvoorwaarden. Bert geeft (op advies van De Jong & Laan)
aan dat het belangrijk is om het vervolg zorgvuldig in gang te zetten en stemt
daarover nog af met Heidi en Herman.

Om voortgang in het proces te houden, zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Het projectplan wordt aangevuld door Mira/Elly met de stand van zaken.
- Bert/Herman kijken naar een goed moment om ANBI status te verkrijgen voor
Senang.
- Bert/Herman vullen het plan van Mira/Elly aan met concept-businessmodel.
- Heidi werkt verder de communicatieplannen uit, bijlage sponsorplan mailt zij
naar de anderen.
Vervolgafspraak staat op: vrijdag 16 september om half 10 bij Van der Valk Almelo.

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

