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1. Inleiding
Het jaar 2021 is een bijzonder jaar voor Lentekind geworden, in alle opzichten.

De verbouwing van het pand aan de Beneluxlaan en de verhuizing in april van de tijdelijke 
huisvesting op de Churchilllaan naar het ‘nieuwe oude pand’ is bepalend geweest. We hebben 
symbolisch afscheid genomen van het oude gebouw en oude gewoontes; en zijn fris en met 
goede voornemens het nieuwe gebouw ingetrokken. De verhuizing had een grotere impact op 
medewerkers dan van te voren gedacht, zowel fysiek als mentaal. Daar staat tegenover dat de 
kinderen snel gewend waren en zich thuis voelden in het nieuwe gebouw, vanwege de enorme 
inzet van de medewerkers en de grote, lichte en prikkelarme ruimtes. We hebben een prachtige 
belevingstuin met pleintjes voor buitentherapie voor de specifieke doelgroepen geheel en al 
door giften van sponsoren aan kunnen laten leggen. Helaas konden we vanwege de maatrege-
len geen groot feest voor kinderen, ouders, medewerkers en vrijwilligers houden. In septem-
ber, tijdens een versoepeling, hebben we wel een aantal zakenrelaties kunnen verwelkomen.

Helaas hebben we in 2021 corona niet buiten de deur kunnen houden, in tegenstelling tot het 
eerste jaar van de pandemie. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn zowel sommige kinderen 
als medewerkers besmet geraakt en we hebben een enkele keer een groep moeten sluiten. Toch 
is het ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde gebleven, te weten 5,7% inclusief zwan-
gerschap 3,08% exclusief zwangerschap.
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Dit jaarverslag behelst de zakelijke kant van Lentekind, en is voorwaarden scheppend voor medewerkers en voor de zorg 
voor alle cliënten. In het kwaliteitsrapport 2021 wordt apart verslag gedaan van de inhoudelijke en kwalitatieve proces-
sen rondom de zorg voor de kinderen van Lentekind.

De ontwikkeling en verdere professionalisering van de organisatie heeft niet stilgestaan. 
Teambegeleiding is weer opgestart en er vinden regelmatig intervisie gesprekken plaats. De 
Cliëntenraad heeft zich verder ontwikkeld op dezelfde voet waarmee zij in 2020 van start zijn 
gegaan. Er is een lid afgetreden en er zijn twee leden bijgekomen. Bij de Raad van Toezicht 
zijn er twee leden afgetreden en twee nieuwe aangenomen. De Personeelsvertegenwoordiging 
(PVT) is een tijdelijke OR (in oprichting) geworden en de diverse overleggen zijn, zover dat 
kon vanwege corona, geïmplementeerd.

In oktober hebben de OR, CR, RvT en ondergetekende gezamenlijk een convenant opgesteld, 
met als doel de effectieve samenwerking in de driehoek te bestendigen. Het convenant maakt 
diverse aspecten concreet waardoor de onderlinge communicatie constructief is en een bij-
drage levert aan beleidsvorming, beleidsbesluit en toezicht. Het convenant dient als basis voor 
alle partijen om inhoud te kunnen geven aan de uitdagingen waarvoor Lentekind staat. Het 
grote gebouw bracht een gesprek op gang over kleinschaligheid. Lentekind wil het gevoel 
van kleinschaligheid en huiselijkheid blijven geven. Het is belangrijk om te ontdekken hoe 
Lentekind hier vorm aan kan geven binnen de mogelijkheden om te kunnen blijven bestaan 
en ontwikkelen. Dit wordt regelmatig besproken met de medezeggenschapsraden.

Het nieuwe gebouw bracht ook een nieuwe financiële wereld met zich mee voor Lentekind; de 
hypothecaire verplichting, eisen van de bank, maar ook een nieuwe financiële werkelijkheid 
door de afwaardering van activa in de jaarrekening. Nadat Lentekind jarenlang een zeer posi-
tieve liquiditeit en jaarrekening had, volgde door de verbouwing een afwaardering, er waren 
incidentele extra kosten en de kosten van de verbouwing waren iets groter dan gepland.

De financiële kant van de organisatie werd ook belangrijker dan ooit tevoren door de invoering 
van de Jeugdwet. We merkten daar vooral veel weerstand op bij de gemeenten die onderbezet 
waren. Dit zorgde voor een spanningsveld op het omzet gedeelte. In 2020 en 2021 zijn een 
aantal zorgorganisaties in de problemen geraakt waardoor dit illustreert dat de lagere tarieven 
en lage marge een aantal organisaties tot de afgrond drijft. Lentekind heeft in 2021 gestreden 
voor een hoger tarief en heeft dit ook ontvangen. Over 2021 zijn er door de organisatie kosten 
gemaakt die voor een deel gecompenseerd worden door het zorgkantoor en de gemeenten. 
Lentekind heeft dit toegekend gekregen. Dit bedraagt bij elkaar meer dan € 75.000 over 2021.

Drs. Natasja Reebergen 
Raad van Bestuur Stichting Lentekind



6 Lentekind  |  Jaarverslag 2021

2. Missie, visie en kernwaarden

MISSIE

Lentekind is een orthopedagogisch centrum voor beweging en 
ontwikkeling. Lentekind is er voor elk kind en jongvolwassene 
met grote ontwikkelingsproblematiek én hun familie. Lentekind 
ondersteunt de ontwikkeling van deze kinderen en jongvolwassenen 
in brede zin via methodische begeleiding en behandeling in een 
multidisciplinair netwerk.

VISIE

Lentekind is van mening dat elk kind zich kan ontwikkelen, 
ongeacht de mate van beperking. Ontwikkeling en begeleiding biedt 
Lentekind door beweging, beleving, muziek, digitale innovatie, spel, 
plezier, afwisseling in en ontspanning én contact met mensen en 
kinderen met en zonder beperking.

KERNWAARDEN

Lentekind ondersteunt de ontwikkeling door middel van 
behandeling en begeleiding van elk kind en jongvolwassene en 
hun familie, in een eigen tempo, ieder op zijn eigen manier via 
professionaliteit met passie en plezier
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3. Profiel van de organisatie
Dagbehandeling
Lentekind biedt dagbehandeling, ontwikkelingsstimulering en begeleiding aan kinderen en 
jong volwassenen van 0 tot ongeveer 25 jaar voor de volgende doelgroepen:

• Kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar met een ontwikkelingsachterstand 
Hierbij gaat het om kinderen die door hun intensieve ondersteuningsvraag als gevolg een 
syndroom, verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand, medische zorgvragen 
(nog) niet kunnen deelnemen aan de reguliere kinderopvang of onderwijs.

• Kinderen met een verstandelijke beperking en autisme spectrum stoornis of een 
vermoeden hiervan 
Bij deze kinderen is structuur en duidelijk dagindeling belangrijk. Daarnaast is er veel 
kennis en ervaring bij de begeleiders om deze kinderen te kunnen ondersteunen bij hun 
ontwikkeling.

• Kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking van 0 tot 
ongeveer 23 jaar 
In een gestructureerd dagprogramma met een goede afwisseling tussen inspanning 
en ontspanning wordt bij deze kinderen/jongvolwassenen veel aandacht besteed aan 
stimulering van de ontwikkeling.

Kinderen die bij Lentekind komen worden minimaal 2 dagen per week behandeld in groeps-
verband van 6 tot 7 kinderen, waarbij regelmatig in kleinere subgroepen activiteiten worden 
ondernomen. Elk kind krijgt een individueel plan op maat waaraan gewerkt wordt. Dit plan 
wordt samen met de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, orthopedagogie en 
psychologie en de persoonlijke begeleider opgesteld.

Dagbesteding en stages
Lentekind biedt vijf dagen per week dagbesteding en stages aan voor jongeren en jongvol-
wassenen tot 35 jaar met een lichte tot matige verstandelijk beperking. Dit team wordt het 
 Facilitair Team genoemd. Jongeren in dit team voeren onder begeleiding werkzaamheden uit 
zoals was vouwen, beddengoed afhalen, soep maken voor alle collega’s, tuin bijhouden, speel-
goed schoonmaken, ramen wassen en planten water geven.

Logeerweekenden
Eenmaal per twee weken kunnen kinderen uit de EMB doelgroep bij Lentekind logeren van 
vrijdagmiddag 15.30 uur tot zondagmiddag 15.30 uur, ook op feestdagen met uitzondering 
van Kerstmis. Het is prettig voor ouders om de zorg voor hun kind af en toe te kunnen delen.
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Gezinsbegeleiding
Voor gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachter-
stand, autisme en/of gedragsproblematiek die alledaagse vragen hebben over verwachtingen, 
opvoeding en spelontwikkeling. Er ontstaan soms moeilijkheden in de thuissituatie door de 
 problematiek van het kind. De gezinsbegeleiding kijkt mee in praktische situaties en geeft aan 
de hand hiervan adviezen en tips. Afhankelijk van de hulpvraag komt de gezinsbegeleiding 1 
tot meerdere keren per week op huisbezoek. Dat kan zijn op momenten dat het kind thuis is, 
maar ook op momenten dat het kind op de dagbehandeling bij Lentekind is. Met de gezinsbe-
geleiding proberen we de verbinding te leggen tussen de dagbehandeling en de thuissituatie. 
Dit om het kind optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Gezinsbegeleiding wordt altijd 
geboden op indicatie vanuit de Jeugdwet of WLZ.

Individuele begeleiding
Incidenteel opgestart door behoefte aan maatwerk, zowel geleverd door orthopedagoog als 
door pedagogische hulpverleners. In 2021 is een plan gemaakt om per 1 januari 2022 de zorg-
klas te ontwikkelen, mede door deze behoefte aan maatwerk en door ervaring en samenwer-
king met stichting Passend Onderwijs (Kind op 1) en de Klimopschool. Kinderen die cognitief 
toe zijn aan school maar om een of andere reden niet in staat zijn te kunnen functioneren in 
een groep van 10 -11 kinderen zullen uitdaging krijgen in de zorgklas en kunnen zo gaan wer-
ken aan de doelstellingen om in een klas te kunnen gaan functioneren. 
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4. Organogram

RAAD VAN TOEZICHT

DIRECTEUR/BESTUURDER

PEDAGOGISCHE
HULPVERLENERS
& MEDEWERKERS

ORTHOPEDAGOGEN COÖRDINATIE ONDERSTEUNENDE
DIENSTEN
• HR adviseur
•  Adviseur kwaliteit & 

veiligheid
•  Zorg- & financiële  

administratie
•  Secretaresse/ 

communicatieadviseur

OR IN OPRICHTINGCLIËNTENRAAD
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5. Visuele impressie cijfers 2021

Aantal groepen
In 2021 waren er 7 groepen dagbehandeling en de groep ‘facilitair team’

 zorgverlener

 niet zorgverlener

Aantal medewerkers
Betaald personeel totaal = 35,53 fte

Omzet per financiering en soort zorg 
Totaalomzet 2021 = € 2.777.644

Aantal vrijwilligers
30 in totaal, een onmisbaar team!

5,56 
fte

29,97 
fte

Jeugdwet
€ 1.438.287

Wlz
€ 1.175.686

PGB
€ 64.105

Gedetailleerde cijfers zijn terug te vinden in bijlage 1, jaarrekening 2021



11 Lentekind  |  Jaarverslag 2021

Aantal kinderen dagbehandeling per maand in 2021
Splitsing in Jeugdwet en Wlz

Aantal dagdelen totaal
Splitsing per financiëringsstroom 
Vergelijking 2020 t.o.v. 2021

2020 2021

18

17

30

18

20

18

19

18

27

18

22

18

22

18

25

17

23

18

29

18

27

18

32

20

14,509

17,038
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6.  Raad van Toezicht: 
verantwoording aan 
de maatschappij

De raad van Toezicht bestaat uit drie leden. In 2021 zijn voorzitter Krijn Hamelink en lid 
Robertjan Aarnoutse op eigen verzoek, en volgens het rooster van benoeming, afgetreden. Zij 
hebben hun taken overgedragen aan Adinda van de Kerkhove (op bindende voordracht van 
de Cliëntenraad) en Albert Klein, na een openbare wervingsprocedure. Per 1 juni 2022 zal 
Pepijn Witkam zich niet herbenoembaar stellen en aftreden.

De Raad van Toezicht heeft in 2021 op onbezoldigde basis gewerkt en is intrinsiek gemoti-
veerd haar steentje bij te dragen aan de onmisbare en belangrijke zorg voor deze jeugdige doel-
groep en hun families.

De Raad heeft in 2021 vier reguliere vergaderingen gehad (deels digitaal), waarbij ook de 
bestuurder aanwezig was. Onderwerpen die in alle reguliere vergaderingen zijn behandeld zijn 
de actualiteiten/ontwikkelingen, voortgang van de uitvoering van het jaarplan en de financiën.

De voorzitter heeft op frequentere basis contact met de bestuurder tussendoor de vergaderin-
gen en ook ter voorbereiding op de overlegvergaderingen.

Extra vergaderingen van de raad van toezicht zijn gehouden rondom de bouwplannen en de 
financiering hiervan, bij deze vergaderingen is ook de controller aanwezig geweest. De jaarre-
kening is besproken in bijzijn van de controlerend accountant.

Op 21 oktober is er een gezamenlijke overlegvergadering geweest met de bestuurder, de 
 Cliëntenraad en de PVT (Personeelsvertegenwoordiging of OR in oprichting), onder begeleiding 
van organisatieadviseur Huub Brinkhof. Hieruit volgde de gezamenlijke ondertekening van 
een convenant, zoals te vinden in bijlage 2.

De RvT kent geen aparte commissies. De onderwerpen Kwaliteit en Financiën zijn geïnte-
greerd in de RvT vergaderingen. Dit komt de integrale verantwoordelijkheid ten goede.

Op het gebied van kwaliteit zijn er mooie resultaten behaald. RvB en medewerkers hebben een 
goed overzicht van de verbeterinitiatieven en opvolging middels de PDCA-cyclus.

De RvT is namens Stichting Lentekind de werkgever van de RvB. In zijn werkgeversrol heeft 
de RvT een leidraad vastgesteld voor het evaluatiegesprek wat jaarlijks plaatsvindt. Ten 
behoeve van dit gesprek wordt bij medezeggenschap en medewerkers informatie opgehaald. 
Daarnaast is de kwetsbaarheid van 1 directeur/bestuurder en bedrijfscontinuïteit een onder-
werp van aandacht geweest.



13 Lentekind  |  Jaarverslag 2021

De RvT bedankt de bestuurder, alle medewerkers, de CR en OR van Stichting Lentekind voor 
hun inzet in 2021. Dankzij hun inzet is het mogelijk nu en in de toekomst kwalitatief goede 
zorg te leveren aan de Lentekinderen.

Drs. A. van de Kerkhove-Kleinlugtebeld, voorzitter 
Drs. A.G.R. Klein MHA 
Mr. P.M. Witkam
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7. Meerjarenkoers en 
ontwikkeling naar 
de toekomst

In de afgelopen vier jaar is er gebouwd aan Lentekind, letterlijk en figuurlijk, om te komen 
tot profilering van de organisatie. Daarnaast heeft Lentekind een grotere omvang gekregen, is 
er gewerkt aan professionalisering en organisatieontwikkeling. De komende jaren blijft in het 
teken staan van verdere ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers, ten behoeve van 
de kinderen en hun ouders met als doel een belangrijke regionale organisatie te worden in de 
ontwikkeling van kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand in de breedste zin 
van het woord.

In de plannen voor de toekomst wordt rekening gehouden met het behouden van het gevoel 
van kleinschaligheid en de betekenis daarvan. Bij Lentekind staat het gevoel van huiselijkheid 
voorop waarbij iedereen elkaar kent en erkent: ouders kennen medewerkers, ouders kennen 
ouders van andere kinderen, medewerkers kennen elkaar (ook wanneer niet op dezelfde loca-
tie wordt gewerkt) en management kent medewerkers, kinderen en hun ouders.

In 2022 wordt een meerjarenplan gemaakt voor de periode 2023-2026.  
Enkele doelstellingen hieruit:

1. Plek in de keten jeugdzorg 
verder vergroten: samenwerking, 
relatiemanagement en naamsbekendheid:

a. Uitbreiding van de dagbehandeling 
met 4-6 groepen in vier jaar tijd, ook 
in Oosterschelderegio met een tweede 
locatie.

b. Verbreden van het zorgaanbod door 
lacunes in zorgaanbod, versmallen van 
voorschoolse toegang en specialistische 
samenwerking binnen/buiten 
Lentekind.

c. Verdere professionalisering 
door differentiatie in 
behandelingsmethodiek op 
leeftijd, ontwikkeling, onderwijs 
en onderwijsachtige activiteiten en 
moeilijk verstaanbaar gedrag ingericht.
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2. Verdere verbetering van de kwaliteit van zorg:

a. Kwaliteitszorg en zorg voor kwaliteit is van ons allemaal en iedereen van Lentekind 
draagt hieraan bij in een continue verbetercyclus.

b. Over 4 jaar is het netwerk (persoonlijk, professioneel en natuurlijk) vergroot rondom 
een kind. Lentekind zal hierin gaan ondersteunen, coachen en richting geven.

c. Normen en waarden van Lentekind zijn volledig en overal geïmplementeerd.
d. Er zal geïnvesteerd worden in technologie en domotica.
e. Skills van de toekomst (ICT en technologie) worden in een vierjarig opleidingsplan 

aangeleerd, eerst bij medewerkers, vervolgens bij cliënten.

3. Verdere organisatieontwikkeling:

a. Er is een baan voor een persoon met een beperking gecreëerd.
b. Kantoororganisatie, toezicht en medezeggenschap is verder geprofessionaliseerd, 

uitgebreid, gedigitaliseerd en meegegroeid met de groei van de organisatie.
c. Een verdere ontwikkeling van de cultuur van Lentekind is gerealiseerd naar verdere 

professionalisering van alle organisatieleden als professional, als werknemer en in 
de interactie met elkaar (handelingsbekwaam, verlagen van handelingsverlegenheid, 
afspraken nakomen, leren van fouten, oplossingsgericht werken).

d. Gezien de verhoging van de kosten en verlaging tarieven, gebrek aan toekomstige 
medewerkers, zal er aan scenarioplanning gedaan worden om Lentekind voor te 
bereiden op mogelijke financieel slechtere tijden.

e. Lentekind zal de besturingsfilosofie gaan volgen welke in 2022 is volbracht. Hierin zijn 
de sturingsmechanismen helder en meetbaar geïmplementeerd.
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8. Externe ontwikkelingen 
in 2021

In 2021 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die invloed hebben op koers, 
financiën en organisatie van Lentekind:

De Europese aanbesteding van de Jeugdwet waarin in samenwerking tussen Jeugdzorg, GGZ 
en gehandicaptenzorg, een flink aantal harde eisen en een minimale omvang van organisatie, 
verplicht werd om mee te mogen doen. De eisen die hieraan ten grondslag liggen, bepalen nog 
steeds de koers van Lentekind.

De Visie 2030 van de Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland (VGN) waarin de ambi-
tie is uitgesproken dat Nederland zich ontwikkelt tot een samenleving waarin mensen met 
een beperking gewoon kunnen meedoen en een betekenisvol eigen leven kunnen leiden. 
Lentekind draagt eraan bij dat iedereen met een beperking een leven lang kan leren en ont-
wikkelen.

Vanwege de verlaging van het tarief van de Jeugdwet is de strategie en bedrijfsvoering van de 
concullega’s veranderd. De focus op kinderen is verkleind en er zijn een aantal organisaties in 
problemen gekomen. Organisaties moeten maatregelen gaan treffen om de zorg te kunnen blij-
ven organiseren en betalen met behoud van kwaliteit en veiligheid. Ook Lentekind heeft een 
aantal maatregelen moeten treffen om de zorg financieel goed te kunnen blijven organiseren.

Stakeholderbeleid en relatiemanagement met o.a. gemeenten, integrale vroeghulp, kinderop-
vang Walcheren, het samenwerkingsverband en het zorgkantoor en zorg adviseurs heeft een 
grotere plek ingenomen. Dit zorgt voor geld maar ook voor gunning

Ook in 2021 werden er vanwege corona wederom beperkingen opgelegd die leidden tot ver-
tragingen of uitstel. Bepaalde scholingen en overleggen konden in eerste instantie niet door-
gaan en werden naar later het jaar verzet of digitaal gegeven. Ook de opening van Lentekind 
werd uitgesteld. Dit jaar hadden we te maken met besmettingen van een enkel kind, chauffeur 
en medewerkers. In 2021 kon iedereen gevaccineerd worden, waarbij de vaccinatie graad van 
Lentekind bij medewerkers net iets onder het landelijk niveau zat. Bij de chauffeurs was dit 
100%. Alle cliënten van 13 jaar en ouder hebben de vaccinatie gehad. Alle kinderen onder de 
13 jaar nog niet, dat volgt waarschijnlijk in 2022.
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9. 2021: focus op ‘De basis 
verder uitbouwen 
en ontwikkelen’

De doelstelling van het jaarplan 2021 was dat de basis verder ontwikkeld zou worden in relatie 
tot de groei van de organisatie. Dit is grotendeels gelukt. Tevens is de doelstelling van 2020 (de 
basis op orde) nog verder afgemaakt in voorjaar 2021. Hieronder worden enkele punten uit 
het jaarplan 2021 besproken.

Financieel
• Ontwikkelen goede en betrouwbare planning en controlcyclus met bijbehorende 

besturingsfilosofie. Lentekind heeft in samenspraak met de interne medewerker 
financiële administratie en de externe financieel adviseurs en accountant de planning 
en controlcyclus beter op orde, wat nog verder wordt opgepakt in het Meerjarenplan 
2023-2026. De bestuursfilosofie moest worden uitgesteld naar begin 2022, vanwege de 
onverwachte uitval van de HR adviseur. Wel zijn er in aanloop naar het beschrijven van de 
bestuursfilosofie waarden en normen besproken met medewerkers en cliëntenraad.

• Berekenen kostprijzen en uitbreiding van het aanbod middels business cases. De 
kostprijsberekening is in samenspraak met de Raad van Toezicht uitgesteld vanwege het 
financiële plaatje in 2021 en zal begroot worden voor 2022.

• Lentekind heeft in 2021 gestuurd op bezetting (90%), kosten en omzet om ook de 
toekomstige kosten die bij een nieuw gebouw en verdere professionalisering horen, blijvend 
te kunnen betalen. Afgelopen jaar is het aantal cliënten te laag geweest per groep. Er wordt 
nu op gestuurd dat er 6-7 cliënten 5 dagen per week zijn in plaats van 5 cliënten. Zo worden 
personeelskosten bespaard en omzet verhoogd. Er wordt pas een nieuwe groep geopend als 
er meer dan voldoende cliënten zijn en op alle groepen 6-7 cliënten overblijven.

HR
Vanwege de onverwachte uitval van de HR adviseur is er wat vertraging ontstaan op het uit-
voeren van het Strategisch HR plan. Dit wordt ingehaald in 2022 waardoor het Strategisch HR 
plan weer op schema ligt. De PVT heeft in 2021 een training gevolgd op het gebied van de    
Wet op de Ondernemingsraden en is daarna benoemd tot Tijdelijke OR. In 2022 volgen 
verkiezingen zodat de OR definitief vorm kan krijgen. Zoals eerder beschreven heeft de OR 
samen met de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad en de bestuurder een convenant getekend.

In 2021 zijn een aantal HR beleidsstukken opgesteld en geïmplementeerd: het Werving- en 
selectiebeleid, het Aanstellings- en Exitbeleid en een Werkkostenregeling. Ook is de functiebe-
schrijving en weging voor Pedagogisch Hulpverlener aangepast.

Daarnaast heeft HR in 2021 een Stagebeleid ontwikkeld, met als resultaat dat er op elke groep 
stagiaires zijn gestart. Lentekind is een erkend stage- en leerbedrijf voor relevante opleidingen.
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Facilitair en Vastgoed
In 2021 is de uitbreidingsverbouwing van het gebouw afgerond. Er is een Meerjaren Onder-
houds Plan (MJOP) gemaakt waardoor onderhoud en de te verwachten kosten in de toekomst 
zijn vastgelegd. Het pand beschikt nu over 12 lokalen, waarvan er in 2021 9 gebruikt worden.
In 2022 kan er uitgebreid worden naar 11 tot 12 groepen.

De tuin is in zijn geheel ingericht op maatwerk en voor de diverse doelgroepen van Lentekind. 
Door zowel groei van het aantal kinderen als de diversiteit van de doelgroep, sloot het materi-
aal en buitenterrein niet meer aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. Nu kan 
iedereen gebruik maken van het buitenterrein; zowel jongvolwassenen met en zonder rolstoel, 
8 tot 13 jarigen die veel beweging nodig hebben, kinderen die juist veel groen en natuur nodig 
hebben en de kleine kinderen die de faciliteiten van en speeltuin nodig hebben. De tuin wordt 
onderhouden door gedeeltelijk Orionis en gedeeltelijk de dagbesteding jongvolwassenen.

Kwaliteit en Veiligheid
In het kwaliteitsrapport 2021, te publiceren voor 1 juni 2022 leggen wij extern verantwoording 
af over ons zicht op kwaliteit in combinatie met doorlopende verbetering daarvan. Leidraad 
hierbij is het kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2022.

De onderdelen die daarbij aan de orde komen zijn:

• Het zorgproces rond de individuele cliënt
• Het onderzoek naar cliëntervaringen
• De zelfreflectie in de teams.

We volgen onze kwaliteit van werken door risicogericht werken, wat we ondersteunen door 
een jaarlijkse risico inventarisatie.
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Naast de algemene inventarisatie is er in 
2021 door de Arbo Unie een risico inven-
tarisatie en evaluatie uitgevoerd gericht op 
de Arbo wet- en regelgeving. De verbeter-
punten die daar uit naar voren kwamen 
hadden allemaal de risico kwalificatie 
‘matig’, wat betekent dat we een jaar de tijd 
hebben om die verbeteringen door te voe-
ren. Dit onderzoek en ons plan van aanpak 
is getoetst en in orde bevonden.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is voor 
de certificering tussentijds getoetst door de 
KIWA op de HKZ normering. Ook deze 
proef heeft Lentekind goed doorstaan met 
enkele tips voor de volgende ronde.

Ontwikkeling organisatie
• De verlaging van het aantal PNIL 

(personeel niet in loondienst) door 
vaste medewerkers aan te nemen is nu 
vrijwel afgerond. Er is een adviseur 
Kwaliteit en Veiligheid, een HR 
adviseur, een secretaresse die tevens 
het communicatiestuk bedient, een 
roosterplanner en een medewerker 
zorg,- en financiële administratie. De uitbestede financiële administratie is gedurende de 
loop van 2021 gedeeltelijk overgenomen door laatstgenoemde medewerker. Dit wordt 
in 2022 compleet overgenomen waardoor PNIL alleen nog de controlfunctie beslaat. 
Het team is nu compleet om in control te zijn en om in de komende jaren de groei van 
Lentekind het hoofd te bieden. Met 60 + medewerkers, 40+ vrijwilligers, 8-12 stagiaires, 
meerdere producten en uitbreiding van die producten is het zaak om 2022/2023 de 
coördinatie om te gaan zetten in een meewerkend teamleider.

• Op organisatie gebied heeft er een verdere professionalisering, scholing en samenwerking 
plaatsgevonden tussen de bestuurder, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en de 
Ondernemingsraad. Dit heeft geresulteerd in het al eerder genoemde convenant  
(zie bijlage 2) en het georganiseerd plannen en vastleggen van overleggen.

• Het traject rondom moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) (proces, beleid en training) is 
goed en vol energie afgelegd. In het eerste kwartaal 2022 is er nog een vervolg gepland in 
de vorm van een weerbaarheidstraining en een nieuwe methodiek op het voorkomen van 
moeilijk verstaanbaar gedrag.

• In 2021 zijn we verder gegaan met de cultuurverandering en verdere professionalisering 
van de medewerkers van Lentekind. Qua professionalisering is dit voor bewijslast gereed; 
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SKJ registratie, BIG registratie en NVZD registratie. De directeur-bestuurder heeft met 
alle medewerkers een ontwikkelgesprek gevoerd en er zijn nu op vaste basis inhoudelijke 
gesprekken tussen PB’ers en orthopedagogen. De Project Groep in Balans heeft ook 
diverse andere organisatieafspraken weer opgepakt om de basis te borgen en verder de 
nieuwe cultuur vorm te geven met nieuwe normen en waarden. In 2022 wordt dit verder 
uitgebreid met een gedragscode, trainingen op het gebied van oplossingsgericht werken en 
feedback geven om tot een nieuw sociaal construct binnen Lentekind te komen. Een veilig 
leerklimaat in gelijkwaardigheid met ontwikkeling van individuen, teams en organisatie.

• In 2021 is er gedegen onderzoek gedaan naar nieuwe aanvullende methodieken. Voor de 
doelgroep EMB is gezocht naar een aanvulling op de ‘Kleine Stapjes’, waarbij na onderzoek 
tussen vijf methodieken de keuze gevallen is op LACCS. LACCS gaat uit van vijf gebieden 
die belangrijk zijn in het leven van mensen met een ernstig meervoudige beperking: 
Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. 
Een goed leven betekent dat het goed gaat op deze vijf gebieden. De LACCS methode 
wordt in 2023 geïmplementeerd. Voor de andere doelgroepen liep het onderzoek nog door 
tot in 2022, waarbij we hoogstwaarschijnlijk voor de Plancius methode zullen kiezen als 
aanvullende methodiek.

Communicatie
In 2021 is de stap gezet naar beter en professioneler communiceren. Behalve dat de website  
up to date wordt gehouden met nieuws en vacatures, is Lentekind nu ook aanwezig op 
 Facebook, Instagram en LinkedIn, waar het aantal volgers met de dag groeit. Het communi-
catieplan is middels hulp van de Nieuwe Gevers afgerond en wordt nu in delen uitgevoerd. De 
middelen worden steeds meer aangepast op de normen en waarden en toegespitst op echte 
marketingactiviteiten. Er is een communicatiewerkgroep aangesteld die verder zijn beslag zal 
krijgen in 2022.



21 Lentekind  |  Jaarverslag 2021

Gezinsbegeleiding
In 2021 is gestart met gezinsbegeleiding voor ouders thuis die behoefte hebben aan hulp of 
ondersteuning met de opvoeding van hun kind. We vinden het heel belangrijk om de doelen 
waaraan gewerkt worden samen vorm te geven en met elkaar te blijven evalueren of we op de 
goede weg zijn. Met de gezinsbegeleiding proberen we de verbinding te leggen tussen de dag-
behandeling en de thuissituatie. Dit om het kind optimaal tot ontwikkeling te laten komen.

Lentekind is gestart met 2 gezinsbegeleiders en 3 gezinnen van de kinderen van Lentekind. 
Inmiddels is dit uitgebreid naar 14 gezinnen en voor 2022 zal dit zich verder uitbreiden naar 
gezinnen buiten Lentekind. Er is een stijgende lijn te zien van het aantal ouders en het aantal 
uren in te zetten. Daarmee is de productlijn verder uitgebreid van dagbehandeling naar loge-
ren en nu gezinsbegeleiding.
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10. Korte mededelingen
Onderwijs of onderwijsachtige activiteiten
Dit gezamenlijke initiatief is ontstaan vanuit de visie Gehandicaptenzorg 2030 (de bestuurder 
is ambassadeur van het onderdeel ‘Recht op onderwijs of onderwijsachtige activiteiten en een 
leven lang leren’), vanuit de vele persoonlijke maatwerkarrangementen voor kinderen die nog 
niet schoolrijp zijn (via gemeente en samenwerkingsverband Kind op 1) en het aantal kinderen 
dat het speciaal onderwijs moet weigeren bij aanvang.

Wij willen deze kinderen een kans geven op onderwijs. Het Onderwijs Zorg Arrangement 
(OZA) betekent zorg brengen naar het onderwijs daar waar dat nodig is en het Zorg Onderwijs 
Arrangement (ZOA of de Zorgklas) betekent onderwijs de zorg inbrengen waar dit niet anders 
kan.

Het is onze intentie dat een kind tijdelijk (van enkele maanden tot maximaal 2 jaar) in de ZOA 
groep is en dan het onderwijs instroomt.

De doelen van de samenwerking tussen Lentekind als zorgaanbieder en de Klimopschool en 
Springtij als onderwijs zijn:

• In het kader van inclusie meer kinderen een kans geven in onderwijs; visie VGN 2030 
is dat alle kinderen recht hebben op onderwijs of onderwijsachtige activiteiten en een 
inclusieve samenleving.

• Vanuit onderwijs outreachend methodieken overnemen/ aanleren die deze kinderen 
kunnen helpen (denk aan pictogebruik, ondersteunende gebaren enz.) en meer kansen 
bieden.

• Vanuit zorg nog beter kunnen voorbereiden op onderwijs en de voorwaarden die nodig 
zijn om aan onderwijs deel te nemen beter leren kennen.

• Voor kinderen de overstap vergemakkelijken door de zorggroep inpandig te brengen 
waardoor kinderen al in het schoolpand zijn en de omgeving en gezichten al leren kennen.

• Voor kinderen de overstap te vergemakkelijken door zorgpersoneel met kinderen al kennis 
te laten maken in de schoolklas (ingroeien) en opbouw minder dagdeelgebonden te maken 
inclusief vervoer of deels thuis zitten.

• Personeel letterlijk vice versa de mogelijkheid bieden in elkaars keuken te kijken en van 
elkaar te leren.

• Stabiliteit in personeel bieden. Daarmee ook het bieden van kwaliteit op de langere 
termijn.

• Kinderen die nog niet direct volledig onderwijs aan kunnen toch een volle week aanbod 
bieden zodat ouders ook ‘ouders van een schoolgaand kind’ kunnen zijn.

Daarnaast is er een dringend initiatief ontstaan om ook zorg in de klas te gaan geven in de 
kleuter observatiegroepen. Ook daar zijn kinderen gezien hun leeftijd toe aan school, zijn ze 



23 Lentekind  |  Jaarverslag 2021

ook cognitief toe aan school en kunnen ze in een groep fungeren. In tegenstelling tot de kin-
deren in de zorgklas (daar is eigenlijk alleen cognitief gekeken of het kind naar school kan en 
daar moet nog een flink traject van de zorg volgen) is er een toelaatbaarheidsverklaring afgege-
ven voor dit kind. Echter op school zien de leerkrachten dat het kind echt nog een tijd begelei-
ding van de zorg nodig heeft.

Lentekind krijgt dus als eerste een zorgklas (ZOA: zorg onderwijs arrangement) en daarna een 
OZA (onderwijs zorg arrangement). Een echte zorg begeleider in de klas met zorgplannen die 
samen met de leerkracht gaat behandelen. Op deze manier kan het kind een leerling worden 
zonder zorg in de klas die kan doorstromen naar speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.

De zorgklas start op 10 januari 2022 met twee medewerkers en drie kinderen.

Dagbesteding
De start van een nieuwe groep voor dagbesteding, het zogeheten Facilitair Team is niet gelukt 
maar heeft in een andere vorm wel een vervolg gekregen. Vanwege de verhuizing was besloten 
om de groep pas op te starten na verhuizing, maar uiteindelijk bleek ook dat zowel de  
Klimopschool als Lentekind het werven van deze doelgroep verkeerd had ingeschat. In 
overleg is daarna besloten om leerlingen van de Klimopschool eerst stage te laten lopen bij 
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Lentekind, onder begeleiding van een medewerker. Op 2 december 2021 is deze stage met 
twee leerlingen met een WLZ indicatie gestart en zowel leerlingen, begeleiders als medewer-
kers van Lentekind zijn zeer positief. In 2022 wordt dit verder uitgebreid.

Het is de directeur-bestuurder niet gelukt in het bestuur van de IVH (Integrale Vroeghulp) 
zitting te nemen, omdat deze landelijke organisatie in 2021 geen vacature had. Wel is de direc-
teur-bestuurder ambassadeur van de VGN ten behoeve van het vormgeven, uitdragen, verder 
brengen van de visie gehandicaptenzorg 2030 en lid van het Bestuurlijk Netwerk Jeugd van 
de VGN. De wens van Tragel en Zuidwester om KIO en Lentekind lid te maken van Zeeland 
Onbeperkt ligt nog ter besluitvorming bij Zeeland Onbeperkt.
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11. De toekomst
De toekomst van Lentekind ziet er steeds professioneler uit met krachtige en kundige mede-
werkers. Dat betekent vooral dat er geïnvesteerd wordt in de cultuur, normen en waarden, de 
zgn. softskills.

Aangezien steeds meer de regie, verantwoordelijkheden, contacten en relaties bij de pedago-
gisch hulpverlener komen te liggen en de orthopedagoog wat meer als coach de begeleider 
ondersteunt, zal er meer verwacht worden van de medewerkers. Dit maakt de regelruimte en 
autonomie bij de professional groter en zaken kunnen direct met ouders of jongeren worden 
besproken en afgesproken. Contactuele eigenschappen en vaardigheden worden belangrijker 
hierin.

Verder gaan we werken aan de normen en waarden van Lentekind, die in deze verdere profes-
sionalisering steeds meer vorm gaan krijgen.

Dit maakt dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
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Jaarrekening
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Convenant
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Lentekind beschikt over het 
HKZ kwaliteitskeurmerk www.hkz.nl

Stichting Lentekind
Beneluxlaan 16
4334 GJ Middelburg
E: info@stichtinglentekind.nl
T: 06 - 269 855 30
www.stichtinglentekind.nl
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