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Inleiding
Dit is de informatiegids van Stichting de Droomboom. Deze informatiegids is bedoeld om u als
ouders meer te vertellen over onze Droomboom. Deze gids bevat een omschrijving van wat
de Droomboom u en uw kind te bieden heeft. Het bevat een weergave van de wijze waarop
wij met de kinderen willen omgaan en werken en uw rol als ouders daarin. We vinden het
belangrijk om met u als ouders samen te werken. Ouders van Droomboom-kinderen zijn
actieve deelnemers aan het team dat rond hun kind staat. Daarom worden uw op- en/of
aanmerkingen op prijs gesteld.
Bij de Droomboom krijgt ieder kind de begeleiding die aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsniveau
en interesses. De Droomboom biedt kinderen een positieve, veilige leeromgeving waarin zij
zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
Team van Stichting De Droomboom
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De Droomboom
De Droomboom is een WTZi toegelaten zorginstelling voor de functie behandeling.
Doelgroep
Op de Droomboom geven wij behandeling aan kinderen met een autisme spectrum stoornis
en/of ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van twee tot en met acht jaar.
Missie
Stichting de Droomboom helpt kinderen met een autisme spectrum stoornis, hun familie en
andere betrokkenen door vroegtijdige intensieve interventie met fulltime 1-op-1 behandeling
volgens principes uit de wetenschap Applied Behavior Analysis.
Kinderen die stilstaan in hun ontwikkeling en niet (meer) aan onderwijs deel kunnen nemen
worden gestimuleerd opdat zij zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in de maatschappij
en zo mogelijk weer in kunnen stromen in onderwijs.
We bieden kinderen een unieke leeromgeving
waarin een positieve benadering,
enthousiasme en vertrouwen belangrijke onderdelen zijn.
De Droomboom biedt kinderen met autisme een betere toekomst.
De Droomboom…leren leren met autisme.
Identiteit
Aan de Droomboom ligt geen geloofsovertuiging ten grondslag. Alle kinderen uit alle
geloofsovertuigingen zijn welkom. De Droomboom zal wel aandacht schenken aan
Sinterklaas, Kerstmis en Pasen, zonder daar een geloofsovertuiging aan te koppelen.
Naam
Dromen over de toekomst van uw kind, dat hoort er gewoon bij. Maar toch durven ouders van
speciale kinderen veel te vaak helemaal niet meer te dromen. Stichting De Droomboom durft
dat wel. En terecht, want De Droomboom ziet mogelijkheden in plaats van beperkingen. Elk
kind is uniek en krijgt bij De Droomboom alle kansen om zich te ontwikkelen.
U vindt De Droomboom op een droomlocatie in Blaricum, midden tussen het groen en de
prachtige boerderijen.
Gebouw
De Droomboom telt 1 groot lokaal en meerdere kleinere lokalen. Verder beschikken we over
een bewegingsruimte, kantoor en vergaderruimte, en uiteraard keuken- en sanitaire
voorzieningen.
De kinderen hebben een grote tuin met speeltoestellen rondom De Droomboom ter
beschikking.
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ABA: Applied Behavior Analysis
Op de Droomboom werken wij met principes uit de wetenschap ABA. Het is van belang dat u
als ouder achter deze principes staat omdat u thuis ook met deze principes moet werken.
Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van ABA. Wanneer u meer informatie over ABA
wil hebben kunt u dit aangeven bij de trainers.

ABA staat voor Applied Behavior Analysis, oftewel toepaste gedragsanalyse. Sinds begin van
de jaren '60 heeft uitgebreid onderzoek de effectiviteit van gedragsinterventieprogramma’s
aangetoond. Onder gedrag valt alles wat je zegt, doet, voelt en denkt. ABA, oftewel toegepaste
gedragsanalyse, bleek ook succesvol in het aanleren van complexe communicatie-, sociale-,
spel- en zelfredzaamheid vaardigheden.
Daarom maakt de Droomboom gebruik van ABA om op positieve, creatieve en flexibele wijze
communicatie, spel, socialisatie en zelfredzaamheid aan te leren. In onze programma’s:
 splitsen we vaardigheden op in kleine onderdelen;
 wordt één onderdeel per keer aangeleerd totdat het beheerst wordt;
 zijn er veel momenten van herhaling;
 geven we noodzakelijke hulp in het uitvoeren van de onderdelen en bouwen we deze
hulp af;
 wordt iedere goede respons beloond;
 worden eerst gemakkelijkere vaardigheden aangeleerd;
 complexe vaardigheden worden pas geïntroduceerd wanneer het kind de
voorafgaande vaardigheden beheerst.
Het programma maakt gebruikt van reeds bestaande vaardigheden en interesses van het kind
om uit te breiden en stimuleert tegelijkertijd de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en
interesses.
We maken o.m. gebruik van de volgende ABA technieken; Pivotal Response Treatment
(PRT), Discrete Trial Training (DTT), Incidental Teaching, Natural Environment Training (NET)
en Verbal Behavior (VB).
In het programma doorloopt het kind verschillende stappen. De eerste stap is het
kennismaken en het opbouwen van een belonende sociale relatie: pairing. We ontdekken
door spel de interessegebieden van het kind, wat vindt het kind leuk. Het kind leert dat
samenwerken positieve consequenties oplevert.
Dan gaan we over tot het aanleren van de vaardigheden. Deze vaardigheden worden in
deelstapjes opgedeeld en aangeleerd. Dit alles zo veel mogelijk in de natuurlijke omgeving
van het kind, oftewel in spelvorm.
Wanneer we nog verder in het programma zijn gaan we de aangeleerde vaardigheden
generaliseren in de alledaagse omgeving van het kind. En er wordt gewerkt aan meer
complexe sociale en spel vaardigheden. Ook wordt er op dat moment gekeken naar een
volgende leeromgeving voor het kind, waaronder integratie op school met behulp van een in
de methode getrainde ‘schaduw’-hulp veelal tot de mogelijkheden behoort.
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Plaatsingsprocedure van de Droomboom
De Droomboom is een WTZi toegelaten zorginstelling voor de functie behandeling. Wij geven
behandeling aan kinderen met een autisme spectrum stoornis en ontwikkelingsachterstand.
Deze brochure geeft u informatie over onze plaatsingsprocedure.
Fase van aanmelding
Het eerste contact met ouders is telefonisch en wordt gevoerd door de leidinggevende. U meldt
uw kind aan bij de Droomboom. Dat kan na advisering van externe deskundigen als
psycholoog, kinderarts, MEE, MKD, ODC, onderwijs en dergelijke. Tijdens het telefonische
gesprek wordt u gevraagd om bepaalde informatie op te sturen. U, uw partner en kind worden
uitgenodigd voor een intakegesprek op de Droomboom indien
 bij uw kind de (voorlopige) diagnose autismespectrumstoornis is gesteld,
 uw kind tussen de twee en vijf jaar is bij aanmelding.
Wanneer besloten wordt om door te gaan naar de fase van screening wordt telefonisch
contact met u opgenomen om een intakeafspraak te maken.
Fase van screening
U ontvangt voor het intakegesprek per mail of per post een vragenlijst (rubriek 10: vragenlijst
intake) welke u uiterlijk een week voor het intakegesprek ingevuld moet retourneren. Er wordt
u tevens gevraagd om informatie van derden op te sturen (verslagen van het MKD of school
e.d.) wanneer deze beschikbaar is. Nadat alle informatie ontvangen is vindt het intake-gesprek
plaats met beide ouders, de leidinggevende en/of ABA-trainer of orthopedagoog. Tijdens het
gesprek komen de volgende punten aan de orde:
 de voorgeschiedenis van uw kind
 eerdere of nog lopende hulpverlening
 de hulpvraag en uw verwachtingen t.a.v. de Droomboom
 de ABA-methodiek
 het dagprogramma
 de verwachte participatie van beide ouders (verplicht herhaaldelijk volgen van ABA
workshops, meetrainen op de Droomboom en terugkerende training in de
thuissituatie, betrokkenheid bij het opstellen van de leerdoelen)
 bekostiging vanuit de WLZ of Jeugdwet
Tijdens dit kennismakingsgesprek observeren de leidinggevende. orthopedagoog en/of ABAtrainer uw kind en nodigen hem/haar uit tot spel. Wanneer er na de observatie nog
onduidelijkheden bestaan kan een vervolg bestaan uit een observatie in de thuissituatie of op
school/MKD/ODC.
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Binnen twee weken wordt met u besproken of er wel of geen mogelijkheid tot plaatsing op de
wachtlijst is. Wanneer de Droomboom aangeeft dat er mogelijkheid is tot plaatsing op de
wachtlijst is dient u een formulier te ondertekenen waarin u aangeeft of u wel of niet wilt dat
uw kind op de wachtlijst geplaatst wordt.
Fase waarin uw kind 'aangenomen' is en op de wachtlijst staat:
Binnen een week na ontvangst van het door u ingevulde wachtlijstformulier ontvangt u een
bevestiging dat uw kind op de wachtlijst staat. Eventuele wijzigingen in de situatie van uw kind
geeft u zo spoedig mogelijk door.
Indien uw kind nog geen WLZ of Jeugdwet indicatie heeft zullen wij deze samen met u gaan
aanvragen bij het CIZ of gemeente.
Plaatsing
Een plaats komt beschikbaar indien:
 een Droomboomkind instroomt in (speciaal) onderwijs,
 een kind de Droomboom verlaat,
 er door uitbreiding een extra plaats wordt gecreëerd.
Beslissing tot plaatsing wordt genomen door de leidinggevende en kan alleen wanneer er een
geldige indicatie voor behandeling is afgeven door het CIZ of gemeente. Wanneer de
plaatsingsdatum bekend is ontvangen ouders een uitnodiging voor de eerstvolgende ABAworkshop waar zij aan deel zullen nemen.
Proefperiode
De eerste vier maanden na plaatsing gelden als proefperiode. Tijdens de eerste maand dat
het kind de Droomboom bezoekt wordt door observatie en spel het Individueel Educatie Plan
opgesteld. Tevens wordt er in deze periode een SON-R Non-verbale Intelligentietest
afgenomen (voor kinderen onder de 2,5 jaar de PEP test), een logopedische test en de CBCL
en TRF gedragsvragenlijst. Deze testen en gedragsvragenlijsten zullen jaarlijks worden
afgenomen om zo samen met de data uit de ABA programma’s tot een goed voortgangsbeeld
te komen. Aan het einde van de proefperiode wordt een Individueel Educatie Plan (IEP)
bespreking gehouden met ouders, ABA-trainer en eventuele andere hulpverleners als
logopediste en fysiotherapeute.
Mocht het kind geen positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt in de proefperiode en/of er
niet voldaan is aan de plaatsingscriteria dan zal de proefplaatsing niet worden voortgezet.
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Fase waarin het kind de Droomboom verlaat:
Droomboom kinderen stromen uit wanneer:
1. plaatsing in (speciaal) onderwijs mogelijk is
2. een kind de Droomboom op wens van de ouders verlaat
3. de indicatie niet verlengd wordt en de plaatsing op de Droomboom niet meer
gefinancierd kan worden
4. de Droomboom niet langer de hulp kan bieden die het kind nodig heeft
5. ouders niet langer medewerking verlenen aan het programma
1. Plaatsing in (speciaal) onderwijs
Wanneer medewerkers van de Droomboom in de data van het kind zien dat plaatsing binnen
onderwijs binnenkort tot de mogelijkheden behoort, wordt er tijdig een intelligentieonderzoek
afgenomen.
De gegevens van het intelligentieonderzoek en de data van de voortgang op de Droomboom
samen met de mening van de ABA-trainer, supervisor en orthopedagoog bepalen het
schooladvies.
Dit advies wordt minimaal 4 maanden voor instroom in onderwijs aan de ouders overhandigd.
In dit advies geven we ook aan of schaduwbegeleiding wel of niet noodzakelijk is en speelt de
mening van de ABA-trainer een belangrijke rol. Zij heeft een goed inzicht in de mogelijkheden
waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook
gegevens over de belangstelling van het kind, de sociale vaardigheden, de werkhouding,
motivatie en de mate van zelfvertrouwen van het kind.
Na het advies is er minimaal 4 maanden en maximaal 6 maanden de tijd om het kind in
onderwijs te laten instromen. De keuze van het onderwijs hangt niet alleen af van het advies
dat de Droomboom meegeeft maar ook van de wensen van de ouders, de kwaliteit van de
basisschool en de aangeboden zorg binnen onderwijs. Ouders kiezen de gewenste vorm van
onderwijs en nemen contact op met een school voor informatie en inschrijving.
De Droomboom levert het kinddossier aan de vervolglocatie na toestemming van de ouders.
Alleen met toestemming van de ouders geeft de ABA-trainer telefonisch of in een persoonlijk
gesprek informatie aan de school. Voor een goede overdacht naar de nieuwe leeromgeving is
het van groot belang dat ouders toestemming geven om informatie over hun kind te delen met
school. Mocht er schaduwbegeleiding nodig dan verwijzen wij naar het stappenplan
schaduwen.
2. Verlaten van de Droomboom op wens van de ouders
Wanneer een kind op wens van de ouders de Droomboom verlaat wordt dit minimaal 2
maanden van de voren aangegeven door de ouders. De Droomboom draagt het kinddossier
over aan de ouders.
3. Verlaten van de Droomboom wanneer indicatie niet wordt verlengd
Wanneer de indicatie van het kind niet verlengd wordt door het CIZ of gemeente en er geen
andere mogelijkheid tot financiering is, zal het kind de Droomboom verlaten. De Droomboom
zal samen met de ouders mogelijkheden onderzoeken voor plaatsing elders. De Droomboom
draagt het kinddossier over aan de ouders.
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4. Onvoldoende begeleidingsmogelijkheden op de Droomboom
Wanneer duidelijk is dat ondanks alle inzet de geboden begeleiding op de Droomboom voor
het kind niet voldoet en/of het kind langdurig stagneert in zijn/haar ontwikkeling, of ouders niet
akkoord gaan met het behandelplan, zal in overleg met de ouders gezocht worden naar een
andere vorm van begeleiding buiten de Droomboom, waar het kind aangemeld kan worden.
Er is dan minimaal 2 maanden en maximaal 3 maanden de tijd om het kind op een nieuwe
locatie te laten instromen.
Ook wanneer het kind tijdens plaatsing op de Droomboom een medische oorzaak ontwikkelt
die er voor zorgt dat de op de Droomboom geboden behandeling geen positief effect meer
heeft zal plaatsing worden beëindigd en in overleg met de ouders gezocht worden naar een
andere vorm van begeleiding buiten de Droomboom.
Bij ernstige gedragsproblemen die gevaar opleveren voor het kind zelf of voor zijn omgeving
en waarbij onze hulpverlening niet voldoende bescherming biedt en wij onvoldoende
begeleidingsmogelijkheden hebben, gaan we over tot direct beëindiging van de plaatsing.
Ouders krijgen daarbij een advies voor verdere begeleiding. Het kinddossier wordt met
toestemming van de ouders overgedragen aan de nieuwe locatie of aan direct aan de ouders.
Criteria voortzetting plaatsing op de Droomboom
Na een proefperiode van vier maanden wordt aan de hand van de volgende criteria bepaald
of de plaatsing op de Droomboom voortgezet wordt:





Heeft het kind een positieve ontwikkeling doorgemaakt (is het kind gewend op de
Droomboom, heef het kind nieuwe vaardigheden aangeleerd e.d.)?
Hebben ouders deelgenomen aan de workshop?
Hebben ouders deelgenomen aan thuistrainingen en passen zij de gegeven adviezen
toe?
Voldoet de CIZ / gemeente indicatie voor plaatsing?

Wanneer één of meerdere van bovenstaande vragen met 'nee' beantwoord kunnen worden,
kan besloten worden om de plaatsing op de Droomboom na de proefperiode niet te verlengen.
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Het team
Het team bestaat uit trainers, stagiaires en ABA consultant. Alle trainers en stagiaires worden
intern opgeleid en krijgen doorlopend feedback van de ABA consultant.
Ieder kind heeft een mentor. Bij plaatsing op de Droomboom hoort u welke trainer de mentor
van uw kind is. Het kan zo zijn dat wegens omstandigheden de mentor van uw kind tussentijds
wisselt. Het is dus niet altijd zo dat uw kind gedurende de gehele plaatsingsperiode op de
Droomboom dezelfde mentor heeft.
Voor vragen over uw kind en zijn/haar ontwikkeling is de mentor uw eerste aanspreekpunt. De
mentor zal, in overleg met u, zorgen voor de verslaglegging. Tevens is de mentor
verantwoordelijk voor het schrijven van het Individueel Educatieplan in samenwerking met de
ABA consultant.
Ieder jaar hebben wij stagiaires van de HBO opleidingen Pedagogiek en SPH. De stagiaires
worden intern opgeleid om met de kinderen te gaan trainen en volgen het zelfde
opleidingsprogramma als nieuwe trainers. Ook zij krijgen doorlopend feedback van de ABA
consultant. Stagiaires zijn minimaal 3 dagen per week werkzaam op de Droomboom en werken
onder voortdurende supervisie van de trainers. De ABA consultant bepaalt welke trainers en
stagiaires met uw kind werken.
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Dagindeling
De kinderen krijgen gedurende de gehele dag 1-op-1 behandeling. Ook groepsactiviteiten,
eten, drinken en buitenspeel-momenten vinden plaats met 1-op-1 begeleiding. Wanneer het
weer het toe laat zal er tijdens de verschillende activiteiten ook buiten gewerkt/gespeeld
worden al naar de individuele behoeftes van het kind. Kinderen die deelnemen aan de
stamgroep-fase werken in klein groepsverband, maximaal 4 kinderen met 1 á 2 trainers.
9:00
De kinderen komen samen met hun ouders binnen, doen hun schoenen uit en pantoffels aan
en hangen hun jas en tas op de kapstok. Papa/mama legt samen met het kind het eten in de
daarvoor bestemde bakken. De overdracht naar de trainers toe vindt plaats.
Doel: Zelfstandigheid en sociale interactie
9:10
De kring begint. De ouders mogen hierbij op de achtergrond aanwezig zijn. De kinderen
zeggen goedemorgen en hangen hun foto op. Daarbij worden er liedjes gezongen of
activiteiten gedaan die aansluiten bij het thema.
Doel: sociale interactie, spel en het opvolgen van groepsinstructies
9:20
De ouders gaan naar huis en de kinderen gaan spelen/werken met hun trainer.
Doel: alle individuele leerdoelen en communicatie
10:00
Fruitkring. Sommige kinderen zitten al vroeg in de auto en hebben dorst en honger. De
kinderen krijgen hun fruit van thuis mee.
Doel: Sociale interacties, zelfstandigheid en communicatie: vragen om wat je wil.
10:30
De kinderen gaan weer werken/spelen met hun trainer.
Doel: alle individuele doelen en communicatie
11:30
Lunchmoment. De kinderen en trainers eten gezamenlijk. De kinderen hebben onbelegd
brood van thuis mee.
Doel: sociale interactie, communicatie en zelfstandigheid
12:30
De kinderen krijgen weer individuele begeleiding en gaan werken/spelen met hun trainer
Doel: alle individuele leerdoelen en communicatie
14:00
Eet- en drinkmoment. Alle kinderen krijgen limonade en een koekje
Doel: sociale interactie, zelfstandigheid en communicatie
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14:30
De kinderen gaan weer werken/spelen met hun trainer
Doel: Alle individuele leerdoelen en communicatie
15:15
De kinderen trekken hun jas en schoenen aan en gaan in de kring
Doel: zelfstandigheid en sociale interactie
15:30
Alle ouders halen hun kinderen op en horen van de trainers hoe het is gegaan.
Doel: informatie-overdracht
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Werk- en leefklimaat op De Droomboom
Afspraken en regels
Onderstaande regels en afspraken worden door de trainers en directie mondeling toegelicht
tijdens uw kennismaking met De Droomboom.


Mededelingen die voor de trainingen van die dag van belang zijn kunt u doorspreken
met de aanwezige trainers. Voor langere gesprekken kunt u een afspraak maken.



Wanneer u kind verhoging (37.5 of hoger) heeft moet hij/zij thuis blijven. Krijgt u kind
op de Droomboom verhoging dan wordt er contact met u opgenomen en moet u uw
kind op komen halen.



Als uw kind ziek is of bijvoorbeeld een medisch specialist moet bezoeken stellen wij
het op prijs als u dit voor aanvang persoonlijk of telefonisch aan ons doorgeeft.
Wanneer uw kind ziek thuis is gebleven wordt uw verzocht ons zo vroeg mogelijk te
informeren over wanneer u kind weer naar de Droomboom komt (uiterlijk 8:45 op de
eerste dag).



Wanneer u kind hoofdluis heeft wordt u verzocht om uw kind eerst te behandelen en
pas daarna weer naar de Droomboom te laten gaan. Wanneer wij op de Droomboom
wij u kind hoofdluis signaleren bellen wij u om uw kind op te halen en te behandelen
en daarna pas weer naar de Droomboom te laten gaan. Bij terugkeer dient ook de
kleding van uw kind behandeld te zijn.



Bij ongevallen op de Droomboom verleent een van onze EHBO-ers eerste hulp. Indien
naar haar mening de huisarts er even naar zou moeten kijken bellen wij de
huisartsenpraktijk in Blaricum om te melden dat we met een kind langs willen komen.
U wordt hiervan telefonisch op de hoogte gebracht op het bij ons bekende
telefoonnummer. In spoedgevallen gaat de EHBO-er samen met de trainer en uw kind
naar het ziekenhuis. In minder spoedeisende gevallen nemen wij contact met u op.
Indien de huisarts verwijst naar het ziekenhuis, bijv. voor een foto, dan gaat de trainer
met het kind mee, tenzij een ouder of contactpersoon dit alsnog kan overnemen. De
trainer die het kind heeft begeleid, informeert één van de ouders persoonlijk over wat
de medische specialist heeft aangegeven en welke zorg er is verleend.



Wanneer u kind waterpokken of een ander ernstig virus heeft in de besmettelijke fase
dient u uw kind thuis te houden.



I.v.m. besmettelijkheid is het advies om uw kind na ziekte 1 dag koortsvrij thuis te
houden voor hij/zij weer naar de Droomboom komt.



U kind dient, tenzij het weer anders toelaat, altijd een jas mee te nemen en indien
nodig handschoenen of wanten, muts en sjaal en laarzen.
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Zorgt u ervoor dat uw kind met mooi weer ingesmeerd naar school toe komt en
zwemkleding/handdoek, zonnebrand en waar wenselijk een petje mee heeft.



Ieder kind heeft in de hal zijn eigen locker, herkenbaar aan een foto van uw kind. Hier
moeten de kinderen 's ochtends hun jas en tas opbergen.



Halverwege de ochtend drinken en eten wij wat in de fruitkring. Geef uw kind iets
gezonds mee, bij voorkeur fruit. Limonade, appelsap of water is op De Droomboom
beschikbaar, overige dranken wordt u verzocht aan uw kind mee te geven.



Wij verzoeken u de kinderen geen kant–en-klare lunch mee te geven, maar brood en
indien gewenst apart beleg. Bestek, bekers en borden zijn, evenals limonade en thee,
op De Droomboom aanwezig, overige dranken wordt u verzocht aan uw kind mee te
geven. Het samen bereiden van de lunch biedt veel leermomenten op het gebied van
communicatie en sociale interactie.



Wanneer uw kind bepaalde voedingsmiddelen niet mag gebruiken, allergieën of
intoleranties heeft, verzoeken wij u dit bij aanvang van uw kind op De Droomboom
direct door te geven. Ook wanneer er wijzigingen zijn moet u ons hier zo spoedig
mogelijk van op de hoogte stellen.



Wanneer uw kind medicatie gebruikt en/of deze tijdens het verblijf op De Droomboom
moet worden toegediend, dient u ons hiervan volledig op de hoogte te stellen. Voor het
eventueel toedienen van medicatie moet instructie worden geven en er moet
voldoende medicatie en eventueel hulpmiddelen worden meegegeven aan uw kind. U
moet een formulier tekenen waarop staat welke medicijnen uw kind gebruikt en
waarmee u ons toestemming geeft om het medicijn te geven. U dient een
telefoonnummer van de medisch specialist die de medicatie heeft voorgeschreven bij
ons achter te laten voor noodgevallen. Uiteraard dient u wijzigingen in de te verstrekken
medicatie direct aan ons te melden. Ter informatie: ook het toedienen van een aspirine
is een medische handeling; ouders dienen hiervoor toestemming te geven.
Als wordt besloten tot verstrekking van medicijnen, gelden de volgende afspraken: we
noteren iedere verstrekking van een medicijn in een logboek (tijd, datum en dosering),
we bewaren de medicijnen op een voor kinderen niet toegankelijke plaats, we
accepteren alleen een medicijn in de originele verpakking (met bijsluiter) die zijn
uitgeschreven op de naam van het kind, we lezen de bijsluiter goed, zodat we de
eventuele bijwerkingen kennen, we controleren wat de vervaldatum van het medicijn
is, in het geval deze datum bereikt dan wel overschreden is, nemen wij op met de
ouder. In geen geval wordt het medicijn dan nog langer aan het kind verstrekt.



De verjaardag van uw kind wordt in de groep gevierd. De dag en het tijdstip kiezen we
in overleg met u. Uiteraard bent u tijdens de viering van harte welkom. De Droomboom
zorgt voor een cadeautje. Wanneer u dit wilt kunt u een traktatie voor de kinderen
meenemen. Informeert u bij eetbare traktaties in verband met allergieën vooraf bij de
mentor wat de kinderen mogen eten of drinken.
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Ouders vinden het vaak leuk om iets voor hun verjaardag te krijgen wat hun kind zelf
heeft gemaakt. De Droomboom heeft een kalender waarop u kunt noteren wanneer u
jarig bent.



Geef bij aanvang van uw kind op De Droomboom alle telefoonnummers door waarop
u bereikbaar bent. Vergeet niet wijzigingen direct door te geven.



U wordt verzocht minimaal 1 set kleding (inclusief ondergoed en sokken) op De
Droomboom achter te laten voor eventuele verschoning van uw kind. Indien u kind
bezig is met zindelijkheidstraining verzoeken wij u meerdere sets kleding mee te geven
en dagelijks aan te vullen. De kleding van u kind kunt u in de daarvoor bestemde lade
bij de kapstokken doen. Ieder kind heeft zijn eigen lade, herkenbaar aan een foto met
naam van uw kind. U wordt verzocht de kleding van uw kind te merken met naam om
verwisseling te voorkomen.



Wanneer uw kind gebruikt maakt van luiers verzoeken wij u voldoende luiers en
luierdoekjes op De Droomboom achter te laten. Ook deze kunnen in de lade van uw
kind worden opgeborgen. De trainers zullen proberen u tijdig op de hoogte brengen
wanneer er aangevuld moet worden. Het blijft uw verantwoordelijkheid om te zorgen
dat er voldoende luiers en luierdoekjes aanwezig zijn.



Laat ons voor aanvang van het dagprogramma weten als uw kind slecht heeft
geslapen, niet of weinig heeft gegeten, medische klachten heeft of andere zaken die
van belang zijn voor het functioneren van uw kind. Wij houden daar tijdens training
rekening mee en stellen indien noodzakelijk het programma van het kind bij.
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Verzuim en verlof
Verzuim
Het kan voorkomen dat uw kind bij ziekte of bij een bezoek aan een medisch specialist moet
verzuimen. Wij verzoeken u dit voor aanvangstijd aan ons door te geven.
Vakantierooster
Om de continuïteit te waarborgen sluit De Droomboom slechts:
 1 week in de meivakantie
 3 weken in de zomervakantie
 2 weken in de kerstvakantie
 op goede vrijdag, tweede paasdag, koningsdag, 5 mei, hemelvaartsdag en de
daaropvolgende vrijdag en tweede pinksterdag is De Droomboom ook gesloten
Voor het actuele rooster kunt u onze kalender op de website raadplegen.

Verlof
Kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en moeten voor het bezoeken van De
Droomboom ‘vrijstelling van de leerplicht’ hebben. Om de continuïteit van het programma
zoveel mogelijk te kunnen waarborgen verzoeken wij de ouders zo min mogelijk vrije dagen
voor het kind te plannen buiten bovenstaand vakantierooster. Mocht het toch noodzakelijk zijn
om op andere dagen verlof te nemen, dan vraagt u dit vooraf bij de directeur aan. Een
aaneengesloten vakantie, langer dan 3 weken wordt sterk afgeraden.
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Contact met de Droomboom
Dagelijks contact
Voordat de kring begint en aan het einde van de dag (van 15:30 tot 15:45) is er kort
gelegenheid om de medewerkers van de Droomboom te spreken. Voor een uitgebreid gesprek
kunt u een afspraak maken.
Verslaglegging
In overleg met de mentor kan besloten worden dat u dagelijks via een schriftje, wekelijks of
maandelijks via e-mail of wekelijks telefonisch verslag ontvangt. Wij spreken met u af welke
wijze van verslaglegging u wenst.
Vergaderingen
Op frequente basis vinden teamvergaderingen plaats waarin de voortgang van het programma
van uw kind wordt besproken. Eenmaal per kwartaal wordt u uitgenodigd om tijdens de IEPbespreking de voortgang van uw kind te bespreken. U kunt ook zelf een gesprek aanvragen
als u hier behoefte aan heeft.
Telefonische bereikbaarheid
Alle trainers zijn op de doordeweekse dagen (met uitzondering van de woensdag) het best
bereikbaar tussen 16:00 en 17:00 uur in de middag op het nummer van de Droomboom. Mocht
er iets dringends zijn buiten deze tijden dan kunt u bellen naar de mobiele telefoon van Esther
Rabbe (06- 27359420).
E-mail
Mailcontact verloopt via het algemene e-mailadres: info@stichtingdedroomboom.nl
U kunt uw mentor ook direct mailen via (voornaam).(achternaam)@stichtingdedroomboom.nl
De directie is per mail bereikbaar via esther.rabbe@stichtingdedroomboom.nl
Nieuws
Actuele mededelingen, informatie en aankondigingen van activiteiten zullen u per email
worden toegezonden. Laatste foto’s en leuke uitspraken van de kinderen (alleen anoniem of
met toestemming van de ouders) volgt u via onze Facebook pagina (Stichting-de-Droomboom)
en Twitter (@DeDroomboom). Reminders als bijvoorbeeld een incidenteel andere starttijd of
locatie i.v.m. een ‘buitenschoolse’ activiteit wordt in de ‘whatsapp-oudergroep’ van de
Droomboom geplaats.
Website
Ook op onze website www.stichtingdedroomboom.nl kunt u, naast informatie over de
Droomboom, ook actueel nieuws vinden.
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Voortgang van uw kind
ABLLS-R en VB-MAPP
Binnen de stichting wordt de voortgang van uw kind bijgehouden met behulp van de ABLLSR (Assessment of Basic Language and Learning Skills). Binnen dit systeem zijn alle
vaardigheden opgedeeld in meetbare doelen. Zo wordt ieder klein stapje binnen een
vaardigheid geregistreerd. Elke dag wordt er data bijgehouden van een aantal doelen waar we
met uw kind aan werken. De data wordt verwerkt in grafieken. Wanneer uw kind een doel
behaald heeft (drie keer achter elkaar 80% of meer gescoord) zal dit aangegeven worden in
de ABLLS-R en wordt verder gegaan met de volgende stap. Wanneer uw kind een doel
behaald heeft zult u de grafiek van dit doel gemaild krijgen. Tevens ontvangt u dan de
datasheet met het nieuwe doel. Zo bent u steeds op de hoogte van de doelen waar wij aan
werken met uw kind. Tevens wordt de vooruitgang op de verschillende ontwikkelingsgebieden
bijgehouden m.b.v. de VB-MAPP.
IEP-bespreking
De mentor van uw kind zal iedere drie maanden een IEP (individueel educatieplan) schrijven.
Hierin wordt de ontwikkeling van uw kind en het huidig functioneren beschreven. Tevens staan
hier de doelen voor de komende periode in. De IEP zal iedere drie maanden met uw besproken
worden en er zal een evaluatie van het behandelplan plaatsvinden.
CBCL
U als ouder moet elk jaar de CBCL (Child Behavior Checklist) invullen. Hiermee wordt inzicht
verschaft in de gedrags- en emotionele problemen en vaardigheden van uw kind. Er zal een
verslag gemaakt worden en wanneer aanwezig worden de resultaten met de vorige resultaten
vergeleken. Zo kan bepaalt worden op welke gebieden vooruitgang te zien is en welke
gebieden meer aandacht nodig hebben in de volgende periode. De CBCL zal één keer in het
jaar afgenomen worden.
IQ-test
Gedurende de plaatsingsperiode van uw kind op de Droomboom wordt drie keer een IQ-test
afnemen. Zo kunnen we bepalen op welk
ontwikkelingsniveau uw
kind zit en hoeveel uw
kind
daarin
groeit.
Tevens zijn de IQgegevens nodig voor het
verkrijgen van indicaties.
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De ouders
Coaching - oudertraining
Vanuit de missie en visie van de Droomboom streven we ernaar ouders volledig te betrekken
bij de behandeling van hun kind. Zodat ouders weten hoe zij hun kind nieuwe vaardigheden
kunnen aanleren en hoe ze om kunnen gaan met ongewenst gedrag. Daarom werkt de mentor
van het kind regelmatig met de ouders samen. De wijze waarop dit vorm gegeven wordt hangt
af van de persoonlijke situatie en wensen van de ouders en is vraaggericht.
Zo kan oudertraining plaatsvinden met de ouder, mentor en kind op locatie van de
Droomboom. Ook kan oudertraining in de thuissituatie plaatsvinden. Voor ouders die door
werkzaamheden geen mogelijkheden hebben om samen met de mentor en kind te trainen is
er de mogelijkheid om videotraining te volgen, waarbij video opnames van de trainingssituatie
op de Droomboom en de situaties thuis worden uitgewisseld en worden voorzien van
feedback.
Tijdens oudertraining wordt allereerst interactie tussen de ouder(s) en kind geobserveerd,
waarna ouders hulpvragen kunnen stellen en leerdoelen kunnen aandragen, waarna de
mentor samen met de ouders gaat werken aan de invulling door toepassing van Applied
Behavior Analysis principes.
Veel behandelde leerdoelen zijn slapen, eten en drinken, zindelijkheid, zelfstandig spel,
winkel-, ziekenhuis-, tandarts- en kappersbezoek, omgang met broertje en/of zusjes, omgang
met huisdieren en de taalontwikkeling. De mentor stelt samen met de ouders prioriteiten en
leerdoelen op welke zowel op de Droomboom als in de thuissituatie worden aangeleerd. De
mentor bespreekt de wijze waarop deze vaardigheden moeten worden aangeleerd en schrijft
de handelingen voor ouders stapsgewijs uit in een verslag. Vervolgens oefenen de ouders de
leerdoelen thuis met coaching van de mentor of via video-feedback. Op de Droomboom neemt
de mentor data van deze leerdoelen en wanneer mogelijk neemt de ouders eveneens data in
de thuissituatie. Deze data wordt door de mentor geanalyseerd en waar nodig worden de
stappen in de leerdoelen bijgesteld.
Ouders hebben vaak vragen over ongewenste gedragingen als slaan, gillen, bijten,
hoofdbonken, gooien van materialen en zelfstimulerende gedragingen als geluiden maken,
ronddraaien of fysieke onrust. De mentor neemt dan een functional assessment interview bij
ouders af, doet een directe observatie of video-observatie en schrijft een
gedragsinterventieplan voor vervangend gewenst gedrag. Dit gedragsinterventieplan wordt
met ouders doorgenomen op haalbaarheid in de thuis- of buitenshuis-situatie, waarna het plan
indien nodig wordt bijgesteld zodat het praktisch voor ouders uitvoerbaar is. Waar nodig coacht
de mentor de ouders tijdens het toepassen door de interventie heen. Er wordt zowel door
ouders als mentor data genomen welke wordt geanalyseerd en waar nodig wordt het
gedragsinterventieplan aangepast.
Een ander onderdeel van de oudertraining is het generaliseren van aangeleerde vaardigheden
van de Droomboom naar de thuissituatie en vice versa. De ouders brengt de mentor op de
hoogte zodra het kind thuis een nieuwe vaardigheid heeft aangeleerd zodat de mentor dit ook
op de Droomboom van het kind zal gaan verwachten. Omgekeerd brengt de mentor de ouders
op de hoogte zodra het kind een nieuwe vaardigheid heeft behaald op de Droomboom zodat
de ouders dit in de thuissituatie van het kind gaan verwachten. Veelal oefent het kind het op
de Droomboom geleerde samen met de mentor en ouder in de thuissituatie zodat generalisatie
voor het kind gemakkelijker wordt en uiteraard ook weer vice versa.
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Ouders volgen, gedurende de tijd dat hun kind behandeling krijgt, ouderworkshops op de
Droomboom. Deze workshops worden gegeven in een jaarlijks terugkerende serie van 8
workshops; een inleiding in ABA en opvolgende verdiepende workshops op thema. Voor
ouders zijn er geen kosten verbonden aan het volgende van de workshops. Er wordt van
ouders verwacht dat minimaal 1 maal aan alle workshops uit de serie deelnemen. Tevens
bieden we op verzoek van ouders aanvullende thema-avonden over onderwerpen als eten,
sport en verkeersveiligheid.
Ouderhulp
Op De Droomboom gaan we er van uit dat een goede relatie met de ouders een positieve en
onmisbare bijdrage levert aan de ontwikkeling van uw kind. Ouders moeten het leuk vinden
om op De Droomboom te komen en indien nodig zaken met de medewerkers kunnen
bespreken. We streven er naar dat u zich bij ons thuis voelt.
Als stichting zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de hulp en inzet van ouders en is dit
een bewuste keuze van het team. Ouders kunnen een bijdrage leveren door hulp te bieden bij
sponsorwerving en –activiteiten, klusjes in en om de Droomboom, voorbereiden van
materialen en andere activiteiten. Ook wanneer u suggesties hebt betreffende materialen,
activiteiten e.d. bent u van harte welkom om dit met ons te bespreken.
Ouderraad
De Droomboom ouders komen samen in de ouderraad. De ouderraad stelt zich ten doel de
belangen van de kinderen en de ouders van de Droomboom waar de ouderraad aan
verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
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Donaties
De Droomboom is een WLZ toegelaten zorginstelling. Wij bieden de kinderen behandeling in
een 1:1 kind-trainer ratio. Voor ieder kind is er 1 ‘juf’.
Omdat er vanuit de WLZ nog geen mogelijkheid bestaat om deze vorm van intensieve
behandeling volledig vergoed te krijgen zijn wij voor het uitvoeren van onze activiteiten in grote
mate afhankelijk van donaties.
Donaties worden ingezet voor leer- en spelmaterialen, activiteiten, gebouw, inrichting,
computers, onderhoud, onderzoek, e.d.
Wanneer u mogelijke sponsoren weet wordt u verzocht dit met de directie op te nemen. We
geven op verzoek met plezier lezingen en presentaties over onze Droomboom.
Het rekeningnummer van Stichting De Droomboom is: NL15 ABNA 0414 2872 90
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Klachtenregeling
Onder het woord klacht wordt verstaan: het uiten van ongenoegen over iets. Het woord klacht
lijkt een “zwaardere” lading te hebben dan wat de inhoud hoeft te zijn. Ontevredenheid kan
iedereen overkomen, het is mogelijk in elke situatie. Of er gedacht wordt aan
miscommunicatie, een voorziening die niet beschikbaar is, gemaakte fouten of wat dan ook;
de Droomboom vindt het belangrijk dat dergelijke zaken en/of gevoelens uitgesproken worden.
Klagen heeft een negatieve bijklank, maar het uitspreken ervan kan vaak leiden tot positieve
veranderingen. Vanuit een positieve invalshoek zou een klacht gezien kunnen worden als
“gratis advies”.
In eerste instantie kunt u met uw klacht terecht bij de meest direct betrokkene (stap 1). Het
geeft vaak een goed gevoel als zaken “simpel” en zo snel mogelijk uit de weg geruimd kunnen
worden. Zo’n gesprek zal vaak ook leiden tot een snelle oplossing van de klacht.
Voor het geval dat de oplossing toch wat verder weg ligt kan een gesprek worden aangevraagd
met de leidinggevende, in dit geval mw. E. Rabbe (stap 2). Zij zal proberen beide partijen hun
verhaal te laten doen. Doel van dit gesprek is te komen tot een oplossing van het geheel.
Als ouders de behoefte voelen over een klacht te willen praten met een onafhankelijk persoon,
iemand die niet werkzaam is op de Droomboom, kan men terecht bij Marjan Vos
(vosmarjan@hotmail.com). Zij is voor de Droomboom bemiddelaar bij klachtafhandeling en
tevens onafhankelijk voorzitter van de klachtencommissie.
De taak van de klachtenbemiddelaar is in eerste instantie het luisteren naar de klacht. Zij zal
ouders bijstaan en zo mogelijk adviseren in het zoeken naar een oplossing. In de praktijk kan
dit inhouden dat men gesprekken samen voorbereidt. Als ouders dit wensen kan zij bij
gesprekken binnen de Droomboom aanwezig zijn ter ondersteuning, om mee te luisteren. De
klachtenbemiddelaar kan aanwezig zijn, maar zal geen partij zijn in deze gesprekken. Als het
nodig mocht zijn kan zij ouders verwijzen naar de klachtencommissie.
Maar ook dit gesprek zou mogelijk niet kunnen leiden tot een positief resultaat. Dan bestaat
de mogelijkheid om te gaan praten met de klachtencommissie van de Droomboom (stap 4).
Deze klachtencommissie bestaat uit 3 leden waarbij de voorzitter niet verbonden is aan de
Droomboom en dus onafhankelijk is. U moet uw klacht schriftelijk indienen bij de
klachtencommissie en krijgt een ontvangstbevestiging. Ook wordt uw klacht ter kennisneming
aan de aangeklaagde medewerker toegezonden, die hier schriftelijk op moet reageren. U krijgt
een afschrift van deze reactie. Vervolgens vraagt de klachtencommissie aan u of u een
gesprek wilt met de klachtencommissie of dat schriftelijke reactie van de medewerker voldoet
om uw klacht in te trekken. Mocht u een gesprek wensen dan krijgt u daarvoor een oproep. De
aangeklaagde medewerker kan zich laten bijstaan door een leidinggevende. Mocht u hier
ernstige bezwaren tegen hebben dan moet u dit van tevoren aan de klachtencommissie
kenbaar maken. Tijdens het gesprek bestaat de commissie uit de onafhankelijke
klachtenbemiddelaar, een orthopedagoog en een derde lid. U en de aangeklaagde
medewerker krijgen de tijd om uw beider standpunten toe te lichten. Er wordt een verslag
gemaakt van het gesprek, waar ook u een afschrift van krijgt. De klachtencommissie doet
binnen 14 dagen een uitspraak. De klacht is dan als gegrond, ongegrond of gedeeltelijke
gegrond beoordeeld. U krijgt dit oordeel op papier toegezonden, inclusief een aanbeveling van
de klachtencommissie. De Raad van Bestuur van de Droomboom zal binnen een maand
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na ontvangst van de aanbeveling aan u en de klachtencommissie laten weten of deze
aanbeveling wordt opgevolgd.
De Droomboom streeft er naar ieder klacht binnen de eerste twee stappen van deze
klachtenregeling al op te lossen en handelt conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.
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Samenwerking
De Droomboom heeft samenwerkingsverbanden met meerdere professionals.
Logopediste
De Droomboom heeft een samenwerkingsverband met logopediepraktijk Uniek. Logopediste
Lieneke de Jong geeft wekelijks behandeling aan de kinderen in nauwe samenwerking met u
als ouder en de trainers van uw kind. Op deze manier kunnen de oefeningen die de
logopediste adviseert ook dagelijks op de Droomboom geoefend worden. De adviezen van
de logopediste worden verwerkt in het Individueel Educatie Plan (behandelplan) van uw kind.
Fysiotherapeute
Daarnaast heeft de Droomboom een samenwerkingsverband met fysiotherapeut Ianthe van
der Deijl van Kinderfysiotherapie Amersfoort. Wekelijks behandelt Ianthe de
Droomboomkinderen in nauwe samenwerking met ouders en mentor.
De fysiotherapeute brengt de gebieden die extra oefening nodig hebben in kaart en adviseert
trainers hoe zij de ontwikkeling van bepaalde motorische vaardigheden kunnen stimuleren.
De trainers laten de aanbevolen oefeningen dagelijks terugkomen in de trainingen. Dit
waarborgt dat uw kind voldoende beweging krijgt en dat bepaalde vaardigheden extra
geoefend worden. Ook worden de adviezen van de fysiotherapeute verwerkt in het
Individueel Educatie Plan (behandelplan) van uw kind.
Onderwijs
Eén van de doelen van de Droomboom is dat uw kind (wanneer mogelijk) uitstroomt naar het
onderwijs. Goed contact houden met scholen is hiervoor van groot belang. Er is nauwe
samenwerking met scholen voor regulier- en speciaal onderwijs in de regio. Scholen bieden
kinderen van de Droomboom de mogelijkheid om met de trainer binnen de school
vaardigheden te oefenen, uit te breiden en aan te leren.
Abacus
De Droomboom werkt samen met Kirsten Ruigendijk van Abacus. Kirsten Ruigendijk geeft
begeleiding bij gezinnen thuis. De Droomboom verwijst door naar Abacus wanneer de
inschatting is dat begeleiding in de thuissituatie voldoende is en behandeling op de
Droomboom niet noodzakelijk is. Tevens geeft Kirsten Ruigendijk tijdelijk begeleiding in de
thuissituatie wanneer een kind bij de Droomboom op de wachtlijst staat voor behandeling.
Het team van De Droomboom blijft graag met u in contact over de vorderingen van uw kind bij
andere specialisten. Indien gewenst hebben de trainers op regelmatige basis direct overleg
met de desbetreffende specialist. Deze samenwerking heeft een gunstige invloed op de
vorderingen van uw kind, de trainer kan oefeningen in het dagprogramma van het kind
verwerken, waardoor de frequentie van het oefenen toeneemt.

Informatiegids – Stichting de Droomboom

24

Vervolg onderwijs
Wanneer een kind vanuit de Droomboom er aan toe is om naar school te gaan zal hij/zij vrijwel
altijd starten met een schaduw in de klas, zowel binnen basisonderwijs als speciaal
basisonderwijs.
Een schaduw is een vaste hulp voor het kind en zorgt er voor dat het kind de instructies van
de leerkracht kan opvolgen en zo actief deelneemt aan het onderwijs. De schaduw gebruikt
gedragshulp technieken gebasseerd op Applied Behavior Analysis (ABA) en geeft zo min
mogelijk hulp, maar genoeg om het kind de gevraagde taken uit te kunnen laten voeren.
De schaduw richt de aandacht van het kind op de leerkracht en op klasgenootjes, geeft hulp
bij verbale communicatie tussen leerkracht, klasgenootjes en kind en begeleidt en stimuleert
sociale interactie met klasgenootjes.
De hulp van de schaduw wordt afgebouwd op het moment dat het kind de vaardigheid
beheerst. Een schaduw verdwijnt dus gefaseerd uit de klas. In de praktijk zou een schaduw
bijvoorbeeld geen hulp meer hoeven te geven aan het kind bij het maken van zelfstandig taken
aan tafel, maar nog wel bij sociale interactie. Tijdens de momenten dat het kind zelfstandig
werkt, observeert de schaduw en neemt data en tijdens de sociale interactiemomenten geeft
de schaduw gedragshulp zodat het kind deze vaardigheden eveneens eigen kan maken. De
momenten dat het kind volledig zelfstandig kan werken en spelen binnen de klas zullen
toenemen en uiteindelijk zal de hulp van de schaduw niet langer nodig zijn.
De schaduw krijgt intensieve begeleiding vanuit de Droomboom en wordt regelmatig
geobserveerd door de ABA consultant, waarbij direct feedback gegeven wordt en eventuele
vragen worden behandeld. Ook de leerkracht kan ten alle tijden met vragen terecht bij de
schaduw of consultant.
De ervaring leert dat scholen de aanwezigheid van een schaduw als erg prettig ervaren. Na
de eerste kennismakingsperiode met de schaduw komt een goede samenwerking tot stand
tussen leerkracht en schaduw. Het feit dat de schaduw zelfstandig kan functioneren zorgt
ervoor dat er weinig tot geen belasting is voor de leerkracht. Een kort overleg aan het begin of
einde van de dag om door te spreken wat het dagprogramma is, is al voldoende.
Voor meer informatie over schoolplaatsing verwijzen we u naar de ‘fase van uitstroom’ in onze
digitale brochures ‘Plaatsingsprocedure’ en ‘ABA in de Klas’.
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Bijzondere activiteiten en verjaardagen
In ons dagprogramma besteden we regelmatig aandacht aan bijzondere activiteiten. Veel van
deze activiteiten hangen samen met een thema waar we aandacht aan besteden. Zo zullen
we bij het thema ‘boerderij’ bijvoorbeeld een bezoekje brengen aan een kinderboerderij of
veehouder. Ieder jaar brengen wij een bezoek aan de theatertour van de Cliniclowns.
Daarnaast wordt er stilgestaan bij jaarlijkse feesten als vader- en moederdag, Sinterklaas,
Kerstmis, Carnaval en Pasen.
Verjaardagen
Als uw kind jarig is willen we dat natuurlijk ook op de Droomboom met alle kinderen en trainers
vieren. U als ouders bent hierbij van harte welkom. Hieronder vindt u informatie over hoe de
verjaardag van uw kind op de Droomboom gevierd zal worden.
Datum
In overleg met de mentor van uw kind spreekt u de datum af waarop de verjaardag van uw
kind gevierd zal worden.
Tijd
De verjaardagen worden gevierd om half drie in middag. U bent van harte welkom om
aanwezig te zijn op de verjaardagsviering van uw kind.
Indeling van het feestje
Zingen
Allereerst worden er een aantal verjaardagsliedjes gezongen waarbij uw kind op de stoel mag
staan. De Droomboom zorgt voor een mooie verjaardagskroon welke uw kind op mag als hij
dat wil.
Cadeautje
Na het zingen van de liedjes zal uw kind een cadeautje krijgen. Het cadeau wordt aangeschaft
en bekostigd door de Droomboom en aan uw kind gegeven door andere Droomboomkinderen.
Traktatie
Uw kind mag uitdelen. Op de Droomboom geven wij de voorkeur aan een traktatie waar de
jarige van houdt. Een aantal kinderen volgen een speciaal dieet. Voor actuele informatie
hierover en over het aantal kinderen kunt u terecht bij de mentor van uw kind.
Eten en drinken
Alle kinderen mogen de traktatie op eten en krijgen drinken. Sommige kinderen zullen ook hun
eten wat ze van huis uit mee gekregen hebben eten.
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Afsluiting
Als uw kind klaar is met eten en drinken mag u uw kind mee naar huis nemen. Natuurlijk mogen
jullie ook gewoon tot half vier blijven.
Aanvullende informatie
Wanneer u naast de viering van de verjaardag op de Droomboom nog een verjaardagspartijtje
wenst te geven of een extra activiteit wenst te organiseren voor de kinderen, dient dit plaats te
vinden buiten Droomboomtijd. De Droomboom trainers zullen hier verder niet bij betrokken
zijn.
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Cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen
van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het
regelen en de uitvoering van langdurige zorg.
Wat is cliëntondersteuning?
De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past
goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw
positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat
naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk
(bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De
cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.
Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?
U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:
• informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen,
cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
• de keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste bij uw situatie past.
• de invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een
persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de
beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of
persoonsgebonden budget).
• het zorg- of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en
bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de
zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de
cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
• bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw
zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een
cliëntondersteuner u helpen.
Gratis en in uw belang
Cliëntondersteuning is er speciaal voor u. Voor u zijn geen
cliëntondersteuning.

kosten verbonden aan

Waar kunt u terecht?
Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke
cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang. U kunt zelf kiezen van wie u
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cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende
organisatie.
MEE
Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE zie www.mee.nl of
bel 0900 - 999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.
Adviespunt Zorgbelang
Voor meer informatie over onafhankelijke cliënt ondersteuning door Adviespunt Zorgbelang
zie www.adviespuntzorgbelang.nl of bel 0900 - 243 81 81. Voor dit informatienummer betaalt
u alleen uw gebruikelijke belkosten.
Zorgkantoor
Voor meer informatie over cliëntondersteuning door Achmea Zorgkantoor kijk op
www.achmeazorgkantoor.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar zorgtoewijzing@achmea.nl
of bel 038 - 456 78 99 (alle werkdagen van 08.00 - 17.00 uur). Voor dit nummer betaalt u
alleen uw gebruikelijke belkosten.
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Privacybeleid
De Droomboom wil zorgvuldig omgaan met de belangen van haar cliënten. Ons privacy beleid
is hier een uitwerking van en wij werken volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Om onze cliënten en hun ouders van dienst te kunnen zijn moeten gegevens van het cliënt en
hun ouders/vertegenwoordigers geadministreerd worden. Daarnaast moeten wij gegevens
verstrekken aan de zorgverzekeraar en aan controlerende instanties. Een andere belangrijk
punt in onze privacy beleid is de dataverzameling en video-opnames noodzakelijk voor het
uitvoeren van de behandeling.
De Droomboom voert een cliëntsysteem dat bestaat uit:
1. Het cliëntdossier: basisgegevens zoals naam, adres en andere contactgegevens
worden hier vastgelegd, evenals alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren
van de behandeling, waaronder data en video-opnames, de zorgovereenkomst en alle
correspondentie.
In het dossier worden zowel elektronische als papieren documenten opgeslagen.
2. De debiteurenadministratie; de aard en omvang van de geleverde zorg en
declaratiegegevens worden hier vastgelegd.
In de administratie worden zowel elektronische als papieren documenten opgeslagen.
Voorafgaande aan het sluiten van een zorgovereenkomst informeren wij de
ouders/vertegenwoordigers van het cliënt over het privacy beleid in zowel de informatiegids
als in de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden zijn de rechten van het cliënt
en ouders/vertegenwoordigers ten aanzien van cliëntgegevens opgenomen. Het gaat daarbij
om inzage, correctie, aanvulling, afscherming, vernietiging, verwijdering en het verkrijgen van
een afschrift. De algemene voorwaarden vormen een geheel met de zorgovereenkomst.
Tevens ontvangt u voor het sluiten van de zorgovereenkomst een formulier waarin u
toestemming kunt geven voor het gebruik van foto’s en filmmateriaal in verschillende situaties.
Denk hierbij aan nieuwsbrieven en website. De Droomboom houdt uiteraard toezicht op het
gebruik van de opnames en foto’s waarvoor zij bedoeld zijn.
In het cliëntsysteem worden ook persoonsgegevens opgeslagen van cliënten, die te kennen
hebben gegeven serieus een zorgrelatie met de Droomboom te overwegen. De medewerker
verantwoordelijk voor registratie van deze gegevens behandelt deze gegevens vertrouwelijk.
Deze gegevens zullen worden gebruikt door medewerkers die een intakegesprek voeren of
een contract moeten opmaken.
Wij leggen in het cliëntsysteem uitsluitend gegevens vast die noodzakelijk zijn voor een goede
uitvoering van de zorgverlening en voor multidisciplinaire samenwerking. Ook leggen wij
gegevens vast welke noodzakelijk zijn voor verantwoording van een goede zorg en het
professionele gehalte aan de cliënten of ouders/vertegenwoordigers en bevoegde
controlerende instanties. Alle opgeslagen gegevens dienen relevant te zijn en bij te dragen
aan de zorgverlening, te voldoen aan professionele standaarden en uiteraard
waarheidsgetrouw te zijn.
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Ook zijn wij bevoegd in verband met declaraties aan betalende instanties gegevens te
verstrekken betreffende aard en omvang van de geleverde zorg.
De leidinggevende en de medewerker die zorg verleent aan uw kind en/of gegevens vastlegt
in het cliëntsysteem mogen het cliëntdossier raadplegen. De debiteurenadministratie is alleen
toegankelijk voor het bestuur.
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn voor hun organisatorische eenheid
bevoegd om het zorgdossier van het cliënt in te zien en daartoe de kwaliteit van de zorg en
van het dossier te bewaken. Zij zijn niet bevoegd om gegevens te vervaardigen, wanneer zij
geen zorgtaak voor het cliënt verrichten.
Wij zijn bevoegd zonder toestemming van het cliënt of diens ouders/vertegenwoordigers
gegevens te verstrekken aan niet in dienst van de Droomboom zijnde zorgverleners die ook
een zorgtaak voor het cliënt verrichten of aan bevoegde instanties die toezicht houden op de
kwaliteit van de zorg.
Wij communiceren over het cliënt uitsluitend met andere zorgverleners die een zorgtaak voor
het cliënt verrichten, wanneer dit voor een eenduidige begeleiding van het cliënt en voor een
multidisciplinaire samenwerking vereist is.
Bij de beëindiging van de zorgrelatie worden het cliëntdossier van betreffende cliënt vijf jaar
na de beëindigingdatum vernietigd. Overige gegevens die van financiële aard zijn worden
bewaard en vernietigend volgens huidige regelgeving.
Bovenstaand privacybeleid is besproken met de cliëntenraad, die dit beleid onderschrijft.
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Organisatie
De Raad van Bestuur
Esther Rabbe-Grimbergen, voorzitter
Rob Schipper, penningmeester
Miryam Westerhout, secretaris
De Raad van Toezicht
Herman Brouwer, voorzitter
Jaap Kos, secretaris
Jos Verdier
Ouderraad
Birgit Verboon
Elmas Genc
Hester Roos
e-mail: ouderraad@stichtingdedroomboom.nl
Comité van Aanbeveling
Prof. dr. W.P. Vandertop, neurochirurg
dr. N. Notermans, neuroloog
dr. H. van Tinteren, kinderarts ziekenhuis Hilversum en MKD OC het Gooi
dr. P. Maidman, kinder- en jeugdpsychiater RCKJP
A. van Zweden-van Buuren, ervaringsdeskundige
Team
Stephanie Breukel, ABA Trainer
Daphne de Bruine, ABA Trainer
Suzanne van Dijk, ABA Trainer
Inez van Dijk-Noot, ABA Trainer
Katelijne Frantzen, ABA Trainer
Pamela Groot, ABA Trainer
Valerie Moret, ABA Trainer
Lonneke Timmer, ABA Trainer
Maruscka van Toorn, ABA Trainer
Lily Vlasblom, ABA Trainer
Pascale de Wit, ABA Trainer
Contactgegevens
Stichting De Droomboom
Sint Vitusweg 1
1261 TK Blaricum
telefoon: 035 - 785 25 23
mobiel: 06 – 27359420
e-mail: info@stichtingdedroomboom.nl
website : www.stichtingdedroomboom.nl
rekeningnummer: ABN AMRO 41.42.87.290
IBAN: NL15 ABNA 0414 2872 90
AGB code: 731106
KvK: 32118014
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Bijlage 1

Stichting de Droomboom
Blaricum

Raad van Toezicht
- voorzitter
- vice-voorzitter
- secretaris

Klachten
commissie

Ouderraad /
cliëntenraad
Raad van Bestuur
- voorzitter / directeur
- secretaris
- penningmeester
PR
commissie

Teamleden en
ondersteunend
personeel
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Bijlage 2: plaatsingscriteria
Op basis van de volgende criteria komt een kind in aanmerking voor plaatsing op de
Droomboom:
 Bij het kind is de (voorlopige) diagnose autismespectrumstoornis gesteld.
 Ouders staan volledig achter de behandeling en werken actief mee aan de
behandeling, zowel op de Droomboom als thuis.
 Ouders volgen de door de Droomboom gegeven ABA-cursussen.
 Ouders dragen actief bij aan het opstellen van de leerdoelen.
 In het gezin en de omgeving van het kind is voldoende draagkracht om de
behandeling uit te voeren.
 Het kind ontvangt niet tegelijkertijd een andere vorm van hulpverlening of
behandeling.
 De groepssamenstelling van de vrijgekomen plaats past voor wat betreft leeftijd
en ontwikkelingsniveau bij het te plaatsen kind.
 Het aantal vrijgekomen uren biedt het kind voldoende mogelijkheid tot
ontwikkeling.
 Er wordt rekening gehouden met de tijd dat het kind op de wachtlijst staat.
 Kinderen woonachting in Blaricum e.o. hebben voorrang als alle andere criteria
gelden.
Voor de volledigheid vermelden we hierbij de contra-indicaties voor plaatsing op de
Droomboom:









wanneer er sprake is van een andere problematiek dan autismespectrumstoornis
Als een kind lichamelijke beperkingen heeft waar het personeel van de
Droomboom niet voor opgeleid is en/of waar de Droomboom niet op ingericht is,
dit ter beoordeling aan de locatie manager
Wanneer een kind kan functioneren en zich kan ontwikkelen binnen speciaal of
regulier onderwijs. De Droomboom dan desgewenst ambulante hulpverlening op
school geven.
Wanneer het kind ernstige gedragsproblemen heeft die een gevaar voor zichzelf,
voor andere kinderen of voor de trainers met zich meebrengt. Mochten dergelijke
gedragsproblemen aanwezig zijn dan kan overwogen worden om eerst een
thuisprogramma te starten waarbij getracht wordt de gedragsproblemen te
verminderen. Een instroom op de Droomboom kan daarna mogelijk gerealiseerd
worden.
We raden aanmelding voor de Droomboom sterk af indien ouders niet voor 100%
voor de ABA-methodiek kiezen.
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Stichting De Droomboom
Sint Vitusweg 1
1261 TK Blaricum
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rekeningnummer: NL15 ABNA 0414 2872 90
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KvK:35
32118014

