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Voorwoord 
Zeer gewaardeerde ouders, 
 
Fijn dat u massaal aanwezig was op de ouderavond. 
Wegens ziekte heb ik mij laten vervangen door de 
voorzitter van de RvT, de heer drs. Jan Jongbloed en 
onze senior communicatie medewerker, mevrouw 
drs. Mirjam de Graaf. 
Dank u voor uw begrip. Ik dank Mirjam en Jan voor 
het uitstekende werk dat zij geleverd hebben. 
 

 
 Ouderavond 4 november 2014 
 
Deze extra nieuwsbrief ontvangt u omdat er een 
aantal vragen onbeantwoord is gebleven. Wij 
vertrouwen erop hiermee tegemoet te komen aan 
uw verwachtingen. 
 

Naast de vragen die gesteld zijn, zijn er een aantal 
ontwikkelingen waarvan ik u graag op de hoogte 
breng. Deze hebben te maken met de zorg 2015. Zie 
het volgende artikel.  
 

Zorg 2015 
Zoals u weet heeft de overheid besloten dat de 
ABWZ wordt gesplitst in de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) voor de jeugdhulp en de 
Wet langdurige zorg (WLZ). De zorgkantoren blijven 
belast met de uitvoering van de WLZ. De uitvoering 
van de WMO is een gemeentelijke taak. Om deze 
reden valt de jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
 
Concreet betekent dit dat alle vormen van 
behandeling bij het zorgkantoor blijven. Alle 
vormen van begeleiding gaan over naar de 
gemeenten. Raeger is erin geslaagd bij verschillende 
gemeenten een contract te krijgen. Dit zijn de 
gemeenten in Zaanstreekwaterland en Amsterdam 
Amstelland. Dit is een enorm succes omdat slechts 
40% van de zorgaanbieders voor een contract in 
aanmerking kwam. Van de 86 offertes zijn er 35 
akkoord verklaard. Daarnaast hebben wij opnieuw 
een contract gekregen van Achmea. 
 
De verandering leidt ertoe dat Raeger nu met 
verschillende gemeenten te maken heeft en zal 
moeten voldoen aan de specifieke eisen die deze 
gemeenten stellen. 
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Wat gaat er veranderen? 
Op het gebied van behandeling verandert er na 
genoeg niets. Begeleiding daarentegen kent een 
aantal uitdagingen. Een voorbeeld is dat dit 
onderwerp nieuw is voor de gemeenten. 
Gemeenten zullen extra overtuigd dienen te 
worden van de nut en noodzaak van de zorg. In de 
praktijk kan dit leiden tot een lagere indicatie, er 
kunnen bijvoorbeeld 6 dagdelen worden 
geïndiceerd in plaats van 8. Dit betekent dat wij u 
meer dan ooit nodig hebben om de gemeente ervan 
te overtuigen dat de zorg op hetzelfde niveau 
noodzakelijk is. 
 
Daarnaast is het uitgangspunt van de gemeenten 
dat meer kinderen moeten profiteren van de zorg. 
Hetzelfde budget wordt nu over meer kinderen 
verdeeld. Dit betekent dat niet het aantal dagdelen 
leidend is, maar dat wij worden afgerekend op het 
aantal kinderen. 
 
Woensdag 
Tijdens de vergadering werd de vraag gesteld 
waarom er op woensdag zo weinig kinderen zijn. 
Een oorzaak is dat niet alle kinderen indicaties 
hebben voor 10 dagdelen (9=10) per week. 
Inmiddels hebben wij genoeg kinderen voor een 
derde groep op de woensdag. Hiervoor geldt helaas 
dat kinderen met een indicatie voor begeleiding 
niet meer automatisch geplaats kunnen worden. Dit 
komt omdat de gemeente verwacht dat kinderen 
die slechts voor woensdag een indicatie hebben van 
deze plekken profiteren. Dit zijn kinderen die op 
school zitten en woensdag vrij zijn. Raeger 
onderzoekt mogelijkheden om dit probleem op te 
lossen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden. 
Staat uw kind op de wachtlijst, dan hoort u 
binnenkort van ons of uw kind wordt geplaatst. 
Mocht dit leiden tot vragen, dan nodig ik u van 
harte uit een afspraak te maken bij mij. 
 
Voor kinderen met de indicatie behandeling zijn er 
vooralsnog geen belemmeringen.  
 

 

Individuele behandeling/begeleiding 
(IB) 
Op de ouderavond werd aangegeven dat het voor 
veel ouders niet duidelijk was welke zorg de 
kinderen krijgen en hoeveel uur er over is per kind. 
Om dit helder te krijgen, ontvangt u separaat een 
overzicht waaruit blijkt hoe en welke uren worden 
besteed. Hieronder leg ik graag nog het een en 
ander uit. 
 
Groepsbegeleiding is de begeleiding die op de groep 
plaatsvindt, inclusief zwemmen. 
De IB bestaat uit zorg die vergoed wordt door het 
zorgkantoor en zorg die wordt betaald uit de 
zorgverzekering. De zorg die betaald wordt uit de 
zorgverzekering is als volgt: logopedie, fysiotherapie 
en ergotherapie. De overige diensten zijn diensten 
die kunnen worden ingekocht wanneer de indicatie 
het toelaat en er een advies ligt vanuit de mentoren 
dan wel een verzoek van de ouders ligt. 
 
Er zijn kinderen waarbij de IB overvloedig is 
geïndiceerd en er zijn kinderen die weinig tot geen 
IB hebben gekregen. Raeger hanteert het principe 
dat ieder kind zich kan ontwikkelen met de inzet 
van de juiste mens/middelen combinatie. Dit 
betekent dus dat, ook al hebben kinderen geen 
indicatie voor IB maar Raeger van mening is dat de 
IB van essentieel belang is, wij IB aan het kind 
geven. Onder IB vallen: 1:1 behandeling/begeleiding 
door een specialist binnen Raeger, 
sport/bewegingstherapie en muziek. 
 
Daarnaast is het van belang om te weten dat de 
geïndiceerde zorg voor IB en ‘persoonlijke 
verzorging’ in het overzicht weergegeven wordt in 
een bandbreedte van uren. Het is echter niet 
zonder meer zo dat het maximum aantal 
geïndiceerde uren voor deze categorieën ook 
daadwerkelijk geleverd mag worden. De gemeente 
en het zorgkantoor hanteren een percentage van 
65%. Dit betekent concreet dat de geleverde zorg 
per kind niet meer mag bedragen dan 65% van de 
geïndiceerde bandbreedte. Dit hebben wij in het 
overzicht naar boven afgerond.  
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In het overzicht kunt u lezen hoe de zorg wordt 
besteed. Heeft u vragen hierover, belt u ons gerust. 
 

Muziektherapie 
Zoals gezegd valt muziektherapie onder IB. Esther 
Scheepstra blijft dit verzorgen voor de vestiging op 
IJburg en stichting Papageno, die zich tijdens de 
avond voorstelde in de persoon van Iris de Vries, 
voor onze locaties in Noord en West. De contract-
onderhandelingen zijn nu gaande. De verwachting is 
dat dit per 1 december zal starten. 
 

Sport/bewegingstherapie en zwemmen 
Sport/bewegingstherapie valt onder IB en 
zwemmen valt onder groepsbegeleiding. De 
kinderen op IJburg sporten op de vrijdag. Ons 
sportteam, nu bestaande nu uit Eveline Visser, 
Marije Bechtold en Annemieke Reints, staat klaar 
om aan de slag te gaan in Noord en West. Het 
wachten is op de toestemming van de 
locatiemanager van het Kabouterhuis. De 
verwachting is dat dit uiterlijk per januari zal 
starten. Maar wij hopen de sport dit jaar nog aan te 
kunnen bieden. Wij houden u hiervan op de hoogte.  
 

Planning activiteiten op dinsdag 
Voor een aantal kinderen geldt dat zij op dinsdag 
verschillende activiteiten hebben. In de nabije 
toekomst zullen wij hiervoor een betere planning 
gaan maken zodat de IB van het kind niet meer 
uitvalt door een andere activiteit, zoals bijvoorbeeld 
het zwemmen. 
 

Vaste teams op de groepen 
Zoals al tijdens de ouderavond verteld, heeft Raeger 
een vast bezetting op iedere groep. Uiteraard kan 
het voorkomen dat in geval van ziekte of vakantie 
de bezetting tijdelijk anders is. Ook kan het 
natuurlijk zij zijn dat een medewerkers verhuist, een 
andere baan vindt of dat Raeger minder tevreden is 
over de medewerker. Hierdoor kan het ook 
voorkomen dat de bezetting op de groepen wijzigt. 
U mag van ons aannemen dat wij streven naar de 
beste medewerker op de juiste plek en dat wij gaan 
voor een duurzaam personeelsbestand.  
 

Twaalf+ groep 
Raeger heeft de ambitie om ook oudere kinderen 
bij Raeger in zorg te hebben. Er zijn bij Raeger drie 
kinderen die binnen een jaar of enkele jaren 13 jaar 
worden. Ons doel is om voor deze kinderen een 
natuurlijke overgang te bewerkstelligen en de zorg 
voor hen bij Raeger te continueren. 
 
Verslaglegging in ZilliZ 
Raeger streeft naar een eenduidige manier van 
verslaglegging voor ieder kind. Wij zullen met het 
team hier op zeer korte termijn aandacht aan 
geven. Het is de bedoeling dat wij gaan werken met 
het scoren van plussen en minnen bij de doelen van 
uw kind. Deze scores worden ondersteund met een 
korte uitleg en een toelichting op de dag dat uw 
kind bij Raeger was. Zo leest u niet alleen de 
vooruitgang van uw kind maar ook hoe het met uw 
kind bij Raeger is gegaan die dag. 
 

Ontmoetingen ouders 
In 2015 gaan ontmoetingen tussen ouders vaker  
plaatsvinden omdat Raeger meer ouderavonden, 
oudertrainingen en andere bijeenkomsten gaat 
organiseren. Dit wordt in een jaaragenda 
vastgelegd. Hier wordt momenteel de laatste hand 
aan gelegd. 
 
Ouders gaven aan dat men het prettig en leerzaam 
vindt om elkaar vaker te ontmoeten, eventueel in 
bijzijn van de kinderen. 
Wij vinden dat een fantastisch initiatief en willen dit 
graag faciliteren. Wij nodigen u uit met ideeën te 
komen zodat wij dit in kunnen plannen. Via 
info@raeger.nl kunt u voorstellen doen.  
 
Wij willen een activiteitencommissie in het leven 
roepen. Deze commissie zal belast zijn met het 
organiseren van bovengenoemde activiteiten. 
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven via 
info@raeger.nl.  
 
Ook wijzen wij u graag op de aankomende 
Kerstborrel waarbij Raeger u en uw kind(eren) van 
15.30 – 18.30 uur uitnodigt voor een gezellig 
samenzijn. 
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Een inventarisatie hiervoor kunt u een aantal weken 
voor de bijeenkomst verwachten. Wilt u zich nu vast 
opgeven, stuurt u dan een mail naar info@raeger.nl 
en geeft u aan met hoeveel personen u aanwezig 
zult zijn. 
 

Met en Co 
Een groot gedeelte van de ouderavond is besteed 
aan het taxivervoer tot grote tevredenheid van alle 
aanwezigen. Op de avond zelf is begrip over en 
weer ontstaan en zijn er afspraken gemaakt over de 
toekomst.  
 
Ook zullen nog een aantal zaken verder uitgewerkt 
gaan worden zoals de training voor de chauffeurs 
en het werken met vrijwilligers naast de chauffeurs.  
 
We zullen verder nagaan of het werken met 
taxipaspoorten een optie is, zodat chauffeurs weten 
wat wel en niet werkt voor het kind. Aan de ouders 
ook de oproep de chauffeurs mondeling in te 
lichten over hun kind als zij denken dat dit nodig is. 
 
Afspraken gemaakt tijdens ouderavond 
Afgesproken is dat Met en Co u bericht als uw kind 
meer dan een kwartier vroeger of later thuis is of  
opgehaald wordt. Andersom geldt ook dat ouders  
Met en Co informeren als ze niet op tijd thuis 
kunnen zijn en dit meer dan een kwartier afwijkt 
van de streeftijd van het thuisbrengen. 
 
Indien Met en Co structureel een andere chauffeur 
inzet voor uw kind, zullen zij u hiervan ook op de 
hoogte brengen.  
 
Een duidelijke afspraak is gemaakt over wijzigingen 
in het taxivervoer en de ziek- en betermeldingen 
van uw kind. Deze afspraken staan inmiddels ook op 
ZilliZ en zetten wij hier nog even voor u op een rij. 
 
1. Als er eenmalige of structurele wijzigingen zijn 

met betrekking tot uw kind, graag een mail 
sturen naar: info@metenco.nl en 
reza@metenco.nl. Met en Co stuurt een 
bevestiging retour. Zo weten ouders dat de mail 

is verwerkt. In het weekend worden deze e-
mailadressen ook gelezen (alleen overdag). 

2. Bij een ziekmelding, graag een mail sturen naar: 
info@metenco.nl en reza@metenco.nl. Mocht 
er een ziekmelding ‘s nachts zijn, graag dit 
doorbellen via de centrale (020) 406 74 44. Dit 
nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Geef de 
naam door van uw kind, ook dat uw kind bij 
Raeger in zorg is.  

3. Zolang Met en Co geen betermelding heeft 
gehad, halen zij uw kind niet op. Meld uw kind 
dus ook weer beter via info@metenco.nl en 
reza@metenco.nl. 

4. Raeger ontvangt ook graag telefonisch bericht 
van zowel de ziek- als de betermelding via de 
groepsbegeleiding van uw kind: 020 416 64 69, 
optie 3 en dan kiezen voor de groep van uw 
kind. Geeft u bij de ziekmelding ook aan hoe 
lang u verwacht dat uw kind ziek zal zijn. 

 
Veelgestelde vragen 
Omdat ouders soms dezelfde vragen hebben, is het 
idee geopperd om een lijst hiervan, de zogenaamde 
FAQ (frequently asked questions), op ZilliZ te 
plaatsen. De komende tijd wordt geïnventariseerd 
welke vragen regelmatig voorkomen. Daarna zullen 
wij deze op ZilliZ plaatsen.  
 

Vacatures 
 
Lid Raad van Toezicht 
Wij zoeken nog een geschikte kandidaat voor de 
Raad van Toezicht. De voornaamste taak van deze 
raad is het houden van integraal toezicht op het 
beleid van het bestuur en op de algemene zaken in 
de stichting. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar 
voor een vergadering met de directeur/bestuurder. 
Voor een volledig functieprofiel verwijzen wij u naar 
onze website: www.raeger.nl. 

 
Lid Cliëntenraad 
Helene Esajas, die al vanaf 2011 in de Cliëntenraad 
zit, gaat ons verlaten. Tijdens de Kerstborrel zullen 
wij op gepaste wijze afscheid van haar nemen.  
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Met het vertrek van Helene ontstaat er een 
vacature. U wordt van harte uitgenodigd te 
reageren via info@raeger.nl. De ouders zijn 
vertegenwoordigd in de Cliëntenraad. Deze raad 
stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en 

de ouders van Raeger waar de Cliëntenraad aan 
verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de 
ouders te vertegenwoordigen. De raad bestaat uit 
vijf ouders en komt twee tot drie keer per jaar bij 
elkaar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
De Nieuwsbrief ouders is een uitgave van Raeger Autismecentrum, bestemd voor ouders. Deze nieuwsbrief is 
een extra editie. De reguliere nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Reacties kunt u sturen naar 
communicatie@raeger.nl.  
 
Adres: Ed Pelsterpark 14, 1087 EJ  Amsterdam. Telefoon: 020 416 64 69. E-mail: info@raeger.nl. Vervoer Met en 
Co: 020 406 74 44. Raeger is het hele jaar geopend met uitzondering van de officiële feestdagen en de periode 
tussen Kerst en Oud en Nieuw.  

mailto:communicatie@raeger.nl

