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Vooruitblik op 2021

Consolidatie en erkenning
Nieuwe positionering
stichting
Na vier jaar als Stichting
Zorgeloos met Diabetes naar
School, hebben we eind 2019
onze doelgroep verbreed van
diabetes naar leerlingen met
chronische aandoeningen in de
breedte. Hiermee werd onze
doelgroep in één klap vergroot
van 6000 leerlingen tot meer
dan 800.000 leerlingen.
Om onze deze transitie visueel
kracht bij te zetten hebben we
een serie praatplaten laten
maken met over onze missie,
visie, aanpak en impact.

Gids voor chronische aandoeningen valt in goede aarde
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De positieve respons op onze aandoening-overstijgende gids is over de hele breedte
door het jaar heen bekrachtigd. In 2020 zijn er bijna 1000 gidsen aangevraagd en
zijn de verschillende onderdelen van de gids ruim 7000 keer gedownload van onze
website.
We durven nu ook wel te stellen dat door onszelf te dwingen om ons succesvolle
‘diabeteskunstje’ om te denken in een aandoening-overstijgend aanpak, we onze
grootste meerwaarde hebben gecreëerd. Meerwaarde door de behoeften van deze
eerst zo versplinterde groep kinderen in het onderwijs voor de groep als geheel op
de kaart te zetten. En bovendien door onze universele aanpak 800.000 leerlingen
een handvat te bieden om tot een maatwerkoplossing te komen.

Toch ook advies op maat voor alle aandoeningen
Niet alle besluiten blijken na een tijd de juiste te zijn geweest. Daarom is het goed
om te blijven analyseren en reflecteren op de keuzes die er gemaakt zijn en welke
invloed ze hebben. Voorbeeld; het leek ons niet haalbaar om voor de verbrede
doelgroep advies op maat te blijven geven door onze ambassadeurs. Enerzijds
vanuit gebrek aan capaciteit gezien de grootte van de doelgroep in verhouding tot
grootte van ons ambassadeursteam. Anderzijds omdat we geen aandoeningsspecifieke kennis of ervaring kunnen bieden over de volle breedte. Op dit besluit
zijn we terug gekomen vanwege een aantal redenen. Onze ambassadeurs werden
in het informele circuit toch gevonden en gevraagd. En ze bleken wel degelijk veel
te kunnen betekenen zonder dat ze persé over aandoenings-specifieke ervaring
beschikken. Bovendien werkt het enorm motiverend voor de ambassadeurs zelf en
de stichting als geheel. Het blijkt namelijk een belangrijke manier te zijn om als
stichting te leren over wat er speelt, waar het vast loopt, of onze producten en
diensten werken en wat er nog mist.

Twee impactprijzen
Afgelopen jaar hebben we maar liefst twee impactprijzen gewonnen.
De eerste was de publieksprijs van de PGO support impactprijs. PGO support zet
projecten en initiatieven in het zonnetje die met gezamenlijke inzet van het
patiënten perspectief impact hebben op de kwaliteit van zorg en/of kwaliteit van
leven.. Een prachtige opsteker voor ons team.
De tweede impact prijs hebben gewonnen tijdens het Impact Challenge Event in
november. Dit keer de waarderingsprijs van de Impact Challenge. De Impact
Challenge is een sector breed initiatief om gezamenlijk de maatschappelijke
impact van goede doelen verder te vergroten en meer zichtbaar te maken.

We zien beide prijzen als een prachtige erkenning voor de keuzes die we gemaakt
hebben, de manier waarop we dat gedaan hebben en de impact die dat
opgeleverd heeft.
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Corona omdenken: behoud van afstandsonderwijs
Het was een lastig jaar voor velen van ons vanwege Corona. Tegelijkertijd bood het
ook kansen voor leerlingen met een chronische aandoening. Wanneer kinderen
langere tijd of gedeeltelijk niet naar school gaan, kan afstandsonderwijs namelijk
bijdragen aan de ontwikkeling van een kind en zelfs zorgen voor de verbinding met
school. Door onze een lobby een 'webcam in ieder klas' hebben we het
afstandsonderwijs stevig op de kaart gezet voor deze leerlingen in Den Haag. Mede
door onze brandbrief is er een motie ingediend en aangenomen. Om deze motie
uit te voeren, is het ministerie van OCW een werkgroep gestart met als doel het
afstandsonderwijs als instrument mogelijk te maken voor de uitgevallen leerlingen.
Inmiddels heeft deze werkgroep een verkenning van de mogelijkheden en
knelpunten gemaakt. Hoewel er veel inspraak mogelijk was en we daar veelvuldig
gebruik van hebben gemaakt, zien we daarvan weinig terug in het rapport van de
verkenning. Omdat de verkenning is toegespitst op thuiszitters, is het stuk
geschreven met het oog op alle leerlingen weer zo snel mogelijk permanent in de
klas te krijgen.
Wij hebben ons sterk gemaakt voor het behoud van afstandsonderwijs met het oog
op de blijvende behoefte van leerlingen met een chronische aandoening. Het
uitgangspunt is dat scholen verplicht zijn zorg te dragen voor een ononderbroken
ontwikkelingsproces ook als het voor een leerling niet mogelijk is om fysiek op
school onderwijs te volgen. Binnen de wet op het voortgezet onderwijs zijn er meer
mogelijkheden om afstandsonderwijs in te zetten. Onder voorwaarden kunnen VOscholen afstandsonderwijs laten meetellen als onderwijstijd. Dat kan met de wet op
het basisonderwijs in principe nu niet. Wel kunnen alle scholen voor individuele
leerlingen (tijdelijke) vermindering van de onderwijstijd regelen. Het vervolg is nu
om afstandsonderwijs als instrument voor thuiszitters verder uit te werken. De
prioriteit wordt door de overheid gelegd bij afstandsonderwijs als
curatief/alternatief middel, maar wij blijven ons inzetten op afstandsonderwijs als
onderdeel van het onderwijsprogramma.

Jaar van innovatie
Back to school campagne met webinar
Nieuw schooljaar is altijd een spannend moment. Hoe zal het gaan met de nieuwe
juf, de nieuwe school, klas of mentor? Dit keer nog meer, omdat sommige kinderen
en jongeren voor het eerst weer naar school gingen sinds de Corona uitbraak.
Daarom organiseerden we in de week van 24 - 29 augustus de ‘weer terug naar
school’ campagne voor leerling, ouder en school. Ons team stond in de
campagneweek klaar om een gids te versturen en aanvullend advies op maat te
geven. Bovendien hadden we een webinar georganiseerd waarvoor veel
belangstelling was. Niet alleen vanuit ouders waarvoor het in eerste instantie
bedoeld was. Uiteindelijk hadden net zoveel onderwijsprofessionals als ouders zich
aangemeld. Mooi om te merken dat ook tijdens het webinar ouders en
professionals elkaar aanvulden. Aangezien ons veelvuldig gevraagd is of het ook
naderhand bekeken zou kunnen worden, is het opgenomen en wordt het webinar
nog steeds terug gekeken.
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Crowdfundingsactie
Financieel was het een lastig jaar voor de stichting, zoals ook blijkt uit het financiële
jaaroverzicht. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een combinatie van factoren,
waarvan zowel de herpositionering van de stichting als de Corona crisis
waarschijnlijk de belangrijksten zijn.
Vandaar dat we voor het eerst besloten tot het organiseren van crowdfundingsactie.
We zijn hierin vakkundig ondersteund door het team van PGO-support. Door inzet
van ons hele team, zowel bestuursleden als ambassadeurs, is het een groot succes
geworden. We hebben niet alleen ons ambitieuze streefbedrag van 22.500 euro
gehaald, maar hebben ook hiermee de stichting breed onder de aandacht
gebracht.

Jubileumjaar, 5 jaar Zorgeloos (met diabetes) naar School

Bij de oprichting waren we ervan overtuigd dat we onszelf binnen drie jaar
overbodig gemaakt
zouden hebben, dat
bleek wat optimistisch.
Maar wat hebben we
veel bereikt. Bovendien
blijven we onze bakens
verzetten, nieuwe
doelen en doelgroepen
kwamen erbij.
Lees hier ons verhaal,
mooi opgetekend door
het Diabetes Fonds,
onze partner van het
eerste uur:
https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/verhalen/als-jij-daar-verandering-in-wildan-moet-je-naar-den-haag.
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Vooruitblik op 2021
We hebben twee speerpunten voor 2021, namelijk de ontwikkeling een mbo gids
en een handreiking afstandsonderwijs.

Gids voor het mbo
Uit de resultaten van de JOB-monitor 2020 blijkt dat in het mbo maar liefst een
derde van 500.000 de studenten te kampen heeft met een beperking. Bovendien
blijkt dat maar 32 procent van de studenten positief is over de hulpmiddelen en
aanpassingen die worden gedaan op school. Via de JOB klachtenlijn kwamen
klachten binnen van studenten die van hun opleiding worden verwijderd omdat ze
vanwege hun beperking of ziekte niet naar school kunnen komen en als
ongeoorloofd afwezig worden geregistreerd. Soms krijgen studenten simpelweg
het advies zich uit te schrijven vanwege hun zorgvraag.
Onze prioriteit dit jaar is daarom de ontwikkeling van een gids voor studenten met
een chronische aandoening in het mbo. Hiermee gaan we het voor zoveel mogelijk
van deze jongeren binnen het mbo, zo zorgeloos mogelijk maken om een opleiding
te volgen. De gids geeft een mbo student de noodzakelijke handvatten om samen
met school en eventueel met back-up van hun ouders hun eigen leerproces vorm
te geven en tot een maatwerk oplossing te komen. Ze leren hierbij rekening te
houden met hun eigen capaciteiten en beperkingen.
We zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk benaderd door leerlingen met
bijvoorbeeld diabetes of migraine, hun ouders en een aantal organisaties om een
gespreksleidraad voor het mbo te ontwikkelen. Hiervoor stellen we een werkgroep
samen van studenten uit het mbo, ouders en mbo docenten om samen de
knelpunten uit te werken, de handvatten te ontwikkelen, te testen en uiteindelijk
vorm te geven. De gids zal uitgebreid getest worden mede met hulp van onze
samenwerkingspartners.

Handreiking Afstandsonderwijs
Hoewel er veel meer mogelijk is op het gebied van afstandsonderwijs sinds Corona,
zijn de opties en mogelijkheden voor ouders, maar ook voor scholen, niet altijd even
overzichtelijk. We willen daarom een handreiking maken waardoor de nieuwe
mogelijkheden voor blijvend afstandsonderwijs veel toegankelijker wordt.

Bijlagen
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Financieel
Jaaroverzicht

•

Verklaring
Kascommissie
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Filmisch jaaroverzicht:
https://
youtu.be/afmFa_fnFtU
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