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Resultaten 2016
Wat voor je ligt is het eerste jaarverslag van onze stichting,
omdat we een jaar bestaan. Het is bijna niet voor te stellen
dat een jaar geleden we nog niet bestonden, geen website
hadden, geen logo, geen ambassadeurs en geen
voorlichtingsmateriaal. Kortom geen identiteit, laat staan
autoriteit.
We nemen je in dit jaarverslag graag mee op onze
avontuurlijke reis van het afgelopen jaar, en vertellen wat
we bereikt hebben en hoe. Natuurlijk willen we ook onze
ambities voor 2017 met je delen. Hopelijk ervaren jullie bij
het lezen over onze resultaten en ambities net zoveel plezier
als wij in het realiseren ervan.
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De doelstelling van Zorgeloos met Diabetes naar School is om, zoals onze naam al zegt, het voor kinderen met
diabetes mogelijk te maken om zorgeloos met diabetes naar school te gaan. Zonder zorgen over hoe de zorg is
georganiseerd, zonder zorgen over het schoolreisje verloopt, zonder zorgen over of ze er wel bij horen in de
klas.
Om te werken aan die doelstellingen, heeft de Stichting in 2016 gewerkt op drie terreinen:
1. Wegnemen van drempels bij scholen
2. Ouders ondersteunen met informatie en advies
3. Landelijk de belangen van leerlingen behartigen

1. Drempels (angst, twijfel, onzekerheden, vragen) bij scholen wegnemen en ze motiveren
om zoveel mogelijk diabeteszorg zelf te doen.

Quotes van scholen
“Een duidelijk gids, in de praktijk goed te gebruiken. Nuttige informatie, duidelijk en overzichtelijk
beschreven. Het persoonlijk diabeteszorgplan is een handig hulpmiddel om in gesprek te gaan met
ouders en geeft een duidelijk overzicht op 1 A4.” Intern begeleider basisschool Willibrordus
"Mooi document, het persoonlijk diabeteszorgplan!! Heb het meteen gebruikt en het blijkt dat we
nog veel van onze leerling niet wisten, wat in het gesprek naar boven is gekomen. Waardevol ook in
relatie met de ouders en het kind." Leerkracht Desiree van Zanten

Scholen bereiken
De grootste uitdaging van deze doelstelling voor de stichting was om op een effectieve en strategische manier
die scholen te bereiken waar leerlingen met diabetes op zitten. Aangezien er ‘maar’ rond de 2000 leerlingen
met diabetes zijn verspreid over ongeveer 7000 basisscholen in heel Nederland, is dit best een lastige opgave
voor een beginnende kleine stichting met een kleine financiële armslag. Het voordeel is dat het ons gedwongen
heeft innovatief en lerend te opereren.
Ouders mobiliseren
Onze eerste hoop de 2000+ ouders op Facebook te mobiliseren heeft fantastisch gewerkt. De eerste golf die
bijvoorbeeld onze gedrukte gids voor scholen aanvroeg bestond voornamelijk uit ouders, en uiteindelijk is 20%
procent van de gidsen voor scholen door ouders bij ons aangevraagd en op school verspreid.
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Strategische partners
De grootste verrassing kwam van het groeiend aantal strategisch partners in het diabetes- én onderwijsveld. Zij
hebben gezamenlijk 70% van de eerste 500 gidsen verspreid direct aan scholen of leerkrachten of via ouders.
Iets uitbreiden?
Informatiebehoefte
De meeste leerkrachten, intern begeleiders en directies van scholen die ons benaderen hebben voldoende aan
de informatie en de praktijkvoorbeelden op de website en/of de gedrukte gids voor scholen in blik. Een klein
aantal heeft daarnaast behoefte aan advies op maat of bijvoorbeeld teambrede voorlichting op school.
In al onze voorlichting aan scholen en ouders benadrukken we dat uit ervaring blijkt dat het meest zorgeloos
een op maat gemaakte oplossing is waar alle partijen gelijkwaardig aan bij hebben kunnen dragen (dus leerling,
ouders, leerkrachten en directie).
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Cijfers en activiteiten op een rij
• Website met op maat gemaakte informatie
voor scholen, zowel voor directies als voor
leerkrachten
• Gids voor scholen: in drie maanden tijd 488
exemplaren op aanvraag verspreid 10 %
direct aan scholen, 20% via ouders, 38% via
diabetespoli’s, 32% via andere partners.
Daarnaast 1529 gedownload van onze
website, en 543 gedownload het persoonlijk
diabeteszorgplan (beide aanname op basis
van aantal bezoekers op de pagina’s)
• 4 Best practices op de website: korte filmpjes
waarin leerkrachten en schooldirecties
vertellen hoe zij de diabeteszorg zorgeloos
hebben kunnen maken voor alle betrokken partijen (450 keer bekeken)
• Strategische partnerships met organisaties die scholen bezoeken en contacten met leerkrachten
hebben op het moment dat er zich een leerling met diabetes op school komt; activiteiten onder
andere mailing naar meer dan 100 kinderdiabetespoli’s, workshop voor 27 consulenten zieke leerling
van Ziezon, workshop voor 25 diabetesverpleegkundigen tijdens een scholingsdag van EADV)
• Ongeveer 25 maal advies of voorlichting op
maat door ambassadeurs aan scholen,
directies, intern-begeleiders, zorgcoördinatoren en leerkrachten
• 4 nieuwsbrieven verstuurd aan 419
onderwijscontacten
• Artikel in het Onderwijsblad van het AOB met
een oplage van 85.000
• Bericht in CNV Bondsbytes gestuurd naar een
groot aantal leden in de gehele
onderwijssector.
• Workshop tijdens schoolleiders congres en
artikel in congresblad (foto)
• Competitie op Wereld Diabetes Dag kleur je
klasgenoten blauw
• Links op de website van onderwijsorganisaties
als Ouders en Onderwijs, OCO, en in1school

2. Ouders te faciliteren om diabeteszorg op school zo zorgeloos mogelijk te regelen, door:
1. Ze bewust te maken en te informeren over hun rechten en plichten en bestaande
mogelijkheden en regelingen wat betreft diabeteszorg in het basisonderwijs.
2. Op aanvraag adviseren en indien nodig ook te begeleiden om met school de best
mogelijke diabeteszorg voor hun kind op de lagere school te regelen.
Quotes van ouders
“Hier superblij met jullie werk. Het blikje met alle papieren en het zorgplan voor school is volop in gebruik,
heel erg fijn.” Moeder op facebook
“Onder andere dankzij jullie blikje is mijn zoon nog geen 3 weken na de diagnose weer op school in de klas
zonder dat wij als ouders op school aanwezig hoeven zijn. Ga zo door!” Moeder op Facebook
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Dialoog centraal
De grootste uitdaging van deze doelstelling is ouders zo te informeren dat ze aan de ene kant goed weten wat
hun rechten zijn, maar aan de andere kant niet rechtlijnig op de rechten gaan staan maar een open dialoog
aangaan met school. We hebben deze nuance op verschillende manieren geïntegreerd in onze voorlichting. De
dialoog aangaan is integraal verweven in het stappenplan voor ouders en in de filmpjes van
praktijkvoorbeelden op de website. Daarnaast is het verwerkt in het apart stuk tekst over ‘Wat maakt het
zorgeloos’.
Community van ouders
Ouders hebben ons dit jaar op heel veel vlakken geholpen,
voornamelijk via onze eigen Facebookpagina door ons van
input en feedback te voorzien. Maar ook via het volgen,
signaleren en in kaart brengen van de problematiek van
ouders op school via een besloten en zeer actieve Facebook
community van ouders van kinderen met diabetes (1000
leden) en onze diensten laagdrempelig aanbieden als te
tegen problemen aanlopen op of met school.
Voortgezet onderwijs
De grootste verassing dit jaar was dat we ongeveer net zoveel
vragen van ouders kregen over leerlingen met diabetes op
het voortgezet onderwijs als het basisonderwijs. Dit terwijl
we al onze informatie en voorlichting in eerste instantie
alleen op het basisonderwijs hadden gericht. Dit heeft ons
doen besluiten om ook het voortgezet onderwijs integraal
mee te nemen in de on- en offline voorlichting en advies.
Lees voor meer informatie onze ambities voor 2017.
Cijfers en activiteiten op een rij
• Onze Facebookpagina met meer dan 2200 volgers is onze voornaamste navelstreng met ouders van
kinderen met diabetes.
• Website met op maat gemaakte informatie voor ouders
• 4 Praktijkvoorbeelden op de website:
korte filmpjes ouders vertellen hoe zij de
diabeteszorg zorgeloos hebben kunnen
maken voor alle betrokken partijen (450
keer bekeken)
• Gids voor ouders: te downloaden van
onze website 500 exemplaren gedrukt in
december.
• Ongeveer 50 keer advies op maat door
ambassadeurs aan ouders, meestal per
mail of telefoon, soms thuis of op school
• 4 nieuwsbrieven verstuurd aan 286
ouders
• Workshop in Gilze aan 200 aantal ouders
• Op informatiemarkt staan op events die
speciaal voor ouders zijn georganiseerd
zoals Diabetes college tour van Diabeter
in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven;
elk bezocht door zo’n 250 bezoekers.
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3. Lobbyen achter de schermen om speelruimte voor diabetes op en door school op te
rekken
Vergroten van de mogelijkheden
Beïnvloeding van
landelijke politiek

Samenwerking
met organisaties

Bemiddeling per
casus, school,
ouder en leerling

Naast bewustwording en informeren van alle doelgroepen
over de nieuw gecreëerde opties om diabeteszorg op school
goed te regelen, proberen we deze ruimte ook bewust te
vergroten. Dit doen we proactief op verschillende niveaus:
op landelijk niveau in Den Haag, binnen organisaties en per
casus. Door dit op verschillende niveaus te doen vindt
belangrijke kruisbestuiving plaats. Zo wil Den Haag
bijvoorbeeld graag concrete voorbeelden horen, die we
opdoen bij het bemiddelen per casus of door samen te
werken met organisaties.

Activiteiten
• De juridische en financiële speelruimte om diabeteszorg door school
uit te voeren zoveel mogelijk op te rekken door in dialoog te komen
en te blijven met het ministerie van OCW, de vakbonden AOB en
CNVonderwijs, PO- en VO-raad.
• Artikel in het Onderwijsblad
• Brochure van VOION na onze feedback uit de roulatie genomen
omdat de tekst over medisch handelen juridisch en inhoudelijk niet
strookte met het gedachtengoed van passend onderwijs.
• Gesprekken met partners (Ziezon, 4kids2tell, kids2care, Diabeter,
EADV-regionale scholing); uitleg over nieuwe juridisch en financiële
mogelijkheden.
• Ouders bijstaan of adviseren in gesprekken met zorgverzekeraar en
vergoeding van thuiszorg.
• Jurist als ambassadeur die juridisch advies geeft en bemiddelt, onder
andere:
o Gezin intensief bijgestaan om geweigerde zoon van 5 jaar alsnog geplaatst te krijgen op een
internationale school in Nederland, die in eerste instantie officieel geweigerd was op basis
van het feit dat hij diabetes heeft.
o Gezin bijgestaan in Almelo waarbij de diabeteszorg al jaren door leerkrachten vrijwillig en
goed ingevuld werd maar door de komst van een nieuwe directeur plotseling op losse
schroeven kwam te staan. Onze ambassadeur-jurist heeft tot op overkoepelend
stichtingsbestuur niveau bemiddeld om tot een beleid te komen waarbij scholen hun eigen
maatwerkoplossing kunnen maken zolang het binnen juridisch kaders valt.

Quote van Elsa van de Loo, ambassadeur van de stichting en juriste
“Het hoogtepunten zijn voor mij is de reacties die ik van de ouders heb mogen ontvangen. Zo heb ik een
moeder bijgestaan wiens zoon was geweigerd door school vanwege diabetes en de zorg daaromheen. Nadat
ik namens de moeder een brief had opgesteld heeft de school heroverwogen en is de jongen toch toegelaten!
Dan weet je weer waarvoor je het doet en dat kleine dingen ook een groot verschil kunnen maken. Bij een
andere casus waarin ouders en de school vastliepen, heb ik door in gesprek te gaan met het bestuur en wat
brieven er toch voor kunnen zorgen dat er verandering in de situatie kwam. Ouders gaven aan weer het
gevoel van regie terug te hebben en vertrouwen te hebben in de school. Prachtig!”
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Jaarreportage in beeld en quotes van medewerkers en partners
2016
Januari

“Deze stichting is van groot belang voor kinderen met diabetes, zij verdienen het immers om
zorgeloos naar school te kunnen gaan en het maximale uit zich te (leren) halen. Zorgeloos met
diabetes naar school is inmiddels een 'stevige' factor geworden in de diabeteswereld. Ouders
weten hen te vinden, patiënten- en beroepsorganisatie steunen het initiatief. En ook
ouderorganisaties en schoolorganisaties zijn inmiddels onderdeel van dit belangrijke initiatief.
Wij verwijzen naar Zorgeloos met diabetes naar school in onze gesprekken met ouders en op
onze site en info-materiaal. Geweldig om te zien hoe dat ouders helpt. We zijn als Diabeter
dan ook verheugd en vereerd dat we 'mede-grondlegger' en supporter van dit initiatief zijn.”
Dr. Henk-Jan Aanstoot kinderarts Diabeter

Februari

“Een hoogtepunt uit 2016 voor mij was uitgenodigd worden door de PO- en VO-raad om te
praten over hun medisch protocol. Blij dat wij als stichting positie kunnen innemen en als
gesprekspartners op dit soort overleggen input kunnen leveren.”
Elsa van de Loo, ambassadeur van de stichting en juriste
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Maart

“Wat ik als inspirerend heb ervaren het afgelopen jaar is de open benadering en de toegankelijkheid
van de Stichting. De ambassadeurs zijn allen bevlogen mensen met ieder haar eigen expertise, inbreng
en persoonlijke motivatie. De ontmoeting met leden van het bestuur vond ik bijzonder, ieder op zich is
zeer makkelijk benaderbaar en authentiek. Fijn om met deze club te werken. Wat mijn motivatie om mij
in te zetten voor Zorgeloos verhoogt, zijn de ontmoetingen met mensen in zorginstellingen en
onderwijsinstellingen: de noodzaak om met hen te spreken over diabetes om zo hun kennis en
inlevingsvermogen te vergroten, zodat kinderen en jongeren met diabetes begrepen worden. De
onderwijs- en zorginstellingen maken dankbaar gebruik van het blik, ze zijn verrast door de praktische
documenten en de vormgeving.”

Esther Verhage, ambassadeur van de stichting en pubercoach

April

“Mijn hoogtepunt met de stichting is dat we met een klein, gedreven team iets geweldigs hebben
neergezet met zeer beperkte middelen. Vanuit marketing natuurlijk de nieuwe huisstijl, de
informatiegidsen, de website, de nieuwsbrieven in mailchip en de social-mediakanalen. Complimenten
voor Lydia die deze kanalen van hele mooie content heeft voorzien, of het nu om teksten, nieuwsfeiten,
best-practise filmpjes en andere content gaat. Ook de duidelijke meerwaarde die de ambassadeurs
hebben, de goede samenwerking in het bestuur en de betrokkenheid van externe partijen zoals het
Diabetes Fonds, Ouders en Onderwijs, het NSGK zijn mooie hoogtepunten.”

René Bootsgezel, online marketingstrateeg van de stichting eigenaar van de Klantreisman
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Mei

“Voor mij zijn de hoogtepunten van 2017 niet zozeer de ‘grote momenten’, maar vooral
de ogenschijnlijk kleine momenten waarop we bijvoorbeeld die ene moeder konden gerust stellen, of
die school van informatie konden voorzien. Of wanneer we een facebookpost -vaak met vereende
krachten- kunnen ombuigen naar een actie of advies waar iemand werkelijk mee vooruit kan. Daar ben
ik trots op.”

Ellen Stouten, ambassadeur stichting en intern-begeleider op een lagere school

Juni

“Wij zijn live! Met deze slogan introduceerden we de website van Zorgeloos met Diabetes naar School.
Stampvol praktische informatie, herkenbare vormgeving, aansprekende filmpjes en stappenplannen.
De reacties die we ontvangen van ouders en leerkrachten zijn hartverwarmend en laten ons weten dat
we op de juiste weg zijn.”

Floor Kaspers, voorzitter van de stichting en passend-onderwijsspecialist
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Juli

“Het meest bijzondere van het ambassadeurschap vind ik de gesprekken met de kinderen/ jongeren
met diabetes en hun ouders. De interactie met ouders en kinderen is groot door wederzijds begrip. De
documenten in het blik helpen gespreksonderwerpen naar voren te brengen.”

Esther Verhage, ambassadeur van de stichting en pubercoach

Augustus

“Tijdens het overleg gisteren waren de diabetesverpleegkundigen Friesland erg te spreken over, met
name, het persoonlijk diabetes zorgplan. Een pluim richting jullie!”

Berber van der Meer Consulent Onderwijsondersteuning zieke leerling
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September

“Het allerleukste is om te zien dat de tools in de praktijk werken en worden gebruikt.
Jongetje van 6 had net een week de diagnose diabetes type 1. Ik kwam naar zijn school om samen met
vader, moeder, leerkracht, intern begeleider, directeur en gymleerkracht te bespreken hoe dit jongetje
zorgeloos met diabetes naar school zou kunnen. Het is dan zo prachtig om te zien dat al deze mensen
zich volledig inzetten voor dit jongetje. Angsten van de leerkrachten, barrières en loslaat angst van
ouders worden besproken en omgebogen naar positieve energie. En midden in dit tafereel speelt het
blikje van zorgeloos een centrale rol. Het ligt op tafel, er wordt naar gekeken, in gelezen, het
persoonlijk zorgplan is door vader al voorzien van een foto van zijn kind....Dat geeft zo'n goed gevoel,
dat je met hele praktische dingen en aandacht zoveel kunt bereiken!

Ilonka Rook, secretaris van de stichting en als kinderdiabetesverpleegkundige werkzaam bij
Diabeter.

Oktober

“Op een zaterdag onderweg naar Utrecht voor een tweede bijeenkomst met onze waardevolle
ambassadeurs. Kennis delen om concreet ouders, leerlingen en scholen verder te helpen. Enthousiaste
deskundige ambassadeurs die zich belangeloos inzetten. Op tafel ligt het artikel in het
Onderwijsblad. Diabetes in de klas staat op de agenda en het wordt steeds wat zorgelozer.”

Floor Kaspers, voorzitter van de stichting en passend-onderwijs specialist
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November

“Op 23 december 2015 was de eerste stap bij de notaris. Daarna is alles in vogelvlucht gegaan. De
ontwikkeling van het mooie en aansprekende logo en de informatiedoos voor scholen. En niet te
vergeten de schitterende website van onze stichting. Tijdens de EADV-jaarvergadering in november,
mocht ik plenair de tijd gebruiken om Zorgeloos met Diabetes naar school onder de aandacht van de
diabetesverpleegkundigen te brengen. Het leuke wil dat velen al bekend waren.”

Harry Roos, penningmeester van de stichting

December

“Voor mij het hoogtepunt van 2016: deel mogen uitmaken van zo'n geweldig, bevlogen en warm team
waar ik met open armen ben ontvangen! Ik ben blij dat hetgeen waar ik me hard voor maak ook door
de stichting is opgevallen en dat we het nu samen gaan oppakken. Er ging een wereld voor me open! “
Hella Heijblom, ambassadeur van de stichting
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Ambities 2017
Nieuwe inzichten uit 2016 leveren ambitieus plan voor 2017 op
Verspreiden van 1000 voorlichtingsgidsen voor ouders in hetzelfde blik als de gids voor basisscholen
In 2016 hebben de voorlichtingsgids voor ouders ontwikkeld en digitaal beschikbaar gesteld via onze website.
We hebben de gids voor ouders, net als die voor basisscholen, nu ook kunnen laten drukken. Het hele
voorlichtingspakket voor het basisonderwijs wordt vanaf 2107 in één blik aangeboden, om het teamwerk dat
tussen ouders en scholen nodig is om tot een zorgeloze en duurzame maatwerkoplossing te komen nog eens te
benadrukken.
Zorgeloos met Diabetes naar school, ook in het voorgezet onderwijs
Leerlingen met diabetes in het voorgezet onderwijs hebben het zwaar. Doordat hun groeihormonen hun
suikers continue ontregelen, zitten ze vaak slecht in hun vel, is er veel verzuim en presteren ze onder hun
niveau. Jongeren willen bovendien niet anders dan anders zijn. Daarom stellen ze alles in het werk om hun
diabetes zo onzichtbaar mogelijk te maken of, erger nog, het compleet te negeren tijdens schooluren.
Tenslotte stuit een leerling die wel gemotiveerd is en het lef heeft om om aanpassingen te vragen vaak op
onbekendheid en daardoor op onbegrip van medeleerlingen, schooldirectie en/of leerkrachten. Deze
gevaarlijke cocktail van factoren heeft een enorm effect op het leer- het presteervermogen van jongeren met
diabetes op school. Het is bijvoorbeeld bekend dat leerlingen met diabetes nogal eens 1 of 2 niveaus lager
eindexamen doen dan waar ze in begonnen zijn. Afgelopen jaar heeft de stichting laten zien wat we voor het
primair onderwijs betekenen. Door het ontwikkelen van heldere informatie, advies op maat en concrete
hulpmiddelen die gretig aftrek vinden bij scholen en ouders, maar ook bij consulenten, zorg coördinatoren en
andere partnerinstanties.
De stichting gaat het komende jaar ook voor het voortgezet onderwijs handvatten bieden aan ouders, scholen
en jongeren om bovenstaande problemen om te zetten in kansen. Belangrijke thema's die specifieke aandacht
vragen zijn o.a. wegwijs maken van ouders op de middelbare school om zo gunstig mogelijke randvoorwaarden
te creëren voor hun kind op de middelbare school, tips voor leerkrachten hoe ze jongeren met diabetes in de
klas het beste kunnen faciliteren, aanpassingen bij toetsen en examens en concrete handvatten voor jongeren
bij het communiceren op school. In samenwerking met jongeren ontwikkelen we communicatiemateriaal dat
aansluit bij hun informatiebehoefte en informatiestijl.
De activiteiten binnen dit project zijn:
opzetten klankbordgroep jongeren en ouders,
verder inventariseren knelpunten in voortgezet onderwijs, bij de verschillende doelgroepen,
ontwikkelen van oplossingen voor de verschillende doelgroepen om die knelpunten op te lossen of
zoveel mogelijk te verminderen,
nieuwe communicatieproducten voor jongeren.

“2017 wordt het jaar waarin de diabeteszorg op het voortgezet onderwijs in goede banen wordt geleid. Het
ontwikkelen van nieuwe tools gericht op het voortgezet onderwijs: daar ben ik heel trots op om dat met de
stichting te mogen doen!” Hella Heijblom, ambassadeur van de stichting
“Het Diabetes Fonds is trots dat we jullie project, om in 2017 knelpunten binnen het voorgezet onderwijs
aan te pakken, kunnen ondersteunen met onze partnergelden. Vanwege het succes van de stichting
Zorgeloos met Diabetes naar School het afgelopen jaar in het basisonderwijs, hebben we er alle vertrouwen
in dat scholen, ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs baat zullen hebben bij de tastbare
hulpmiddelen die jullie samen met, en voor ze, gaan ontwikkelen.” Suzanne Pieper namens het Diabetes
Fonds
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Organiseren van een tiental voorlichtingsbijeenkomsten door heel Nederland
Op verzoek van ouders, ziekenhuizen en anderen geven we voorlichting op bijeenkomsten voor ouders en
soms professionals.
Aantrekken, trainen en coachen van nieuwe ambassadeurs
Deze ouderambassadeurs zijn bereikbaar voor vragen van scholen, leerkrachten, ouders en partnerorganisaties
over diabeteszorg op school. Daarnaast werken ambassadeurs aan specifieke opdrachten en projecten
afhankelijk van hun expertise en voorkeuren.
Kennisoverdracht
De opgedane kennis van de Stichting op het terrein van diabeteszorg op school vastleggen en evalueren.
Behalve bovenstaande programma’s, staan er nog een aantal in de steigers in afwachting van aanvullende
financiering.
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Bijlage
Financieel jaaroverzicht
Balans per 31 december 2016
1. Actief
1.2 Vlottende activa
Bank Rekening courant
1.2.2 Liquide middelen:

15.238
15.238
15.238

2. Passief
Vrije reserve
2.1 Eigen Vermogen:

3.831
3.831

Projecten
Lening
2.2 Kortlopende Schulden:

11.207
200
200
15.238

Resultaat over 2016
Realisatie
2016
3. Opbrengsten
3.1 Sponsoring/ Subsidies projecten
3.2 Doorbelaste kosten aan derden
3.3 Giften
Totaal Opbrengsten

23.278
570
310
24.159

4. Kosten
4.1 Stichtingskosten
4.2 Kosten website
4.3 Projectkosten
Totale kosten
Resultaat
4.5 Financiële baten en lasten
Netto Resultaat

897
411
18.948
20.256
3.903
72
3.831
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Bijlage
Missie, doelen en doelgroepen van de stichting
Doelstelling van de stichting
Het doel van de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar school is dat kinderen met diabetes naar school kunnen
zonder dat zij of hun ouders zich zorgen hoeven te maken.
Om dit doel te bereiken is het van belang dat scholen meer diabeteszorg op school kunnen bieden, dat op
school voldoende kennis aanwezig is van het effect van diabetes bij een leerling in de klas, en dat er een goede
samenwerking is tussen ouders en school.
Een actieve rol van school bij het bieden van diabeteszorg op school biedt een aantal belangrijke voordelen.
1. Voor het kind betekent het dat het 'erbij hoort', en dat niet een verpleegkundige of ouder speciaal
voor hem naar school moet komen. De leerling hoeft niet te wachten als er snel actie gewenst is.
2. Voor de school betekent het dat ze zelf de mogelijkheden hebben om diabeteszorg praktisch en op
een manier die bij hen past te organiseren. Ze kunnen hierin flexibel zijn.
3. Voor ouders betekent het dat ze weten dat hulp voor hun kind direct bij de hand is en door
vertrouwde mensen gegeven wordt met wie ze zelf ook hele korte lijntjes onderhouden, daardoor
kunnen ze hun kind met een gerust hart op school achter kunnen.
Uit deze algemene doelstelling volgen onderstaande subdoelen:
1. Bij scholen zoveel mogelijk drempels (angst, twijfel, onzekerheden, vragen) bij scholen weghalen om
het zelf te doen
2. Scholen zoveel mogelijk motiveren om zoveel mogelijk diabeteszorg zelf te doen
3. In Den Haag de juridische en financiële speelruimte om diabeteszorg door school uit te voeren zoveel
mogelijk op te rekken
4. Ouders zo toe te rusten dat ze de diabeteszorg op school goed geregeld krijgen door ze:
• Bewust te maken en te informeren over hun rechten en plichten en bestaande mogelijkheden en
regelingen wat betreft diabeteszorg in het basisonderwijs
• Op aanvraag ook te adviseren en indien nodig ook te begeleiden om met school de best mogelijke
diabeteszorg voor hun kind op de lagere school te regelen

Doelgroepen
Kinderen en jongeren in het primair en voorgezet onderwijs
Ouders van kinderen met diabetes op primair en voortgezet onderwijs
Schoolbestuur en personeel van primair en voortgezet onderwijs
Diabetes zorgverleners en thuiszorg, en andere relevante partner organisaties
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair en voortgezet onderwijs

Activiteiten
Om deze doelstelling te bewerkstelligen zal de stichting zich toeleggen op onder andere de volgende
activiteiten:
Promotie van de stichting en de doelstellingen in de diabetes-, en onderwijssector.
Fondsenwerving om de doelstellingen te kunnen bereiken en activiteiten mogelijk te maken.
Bewustwording en voorlichting aan bovengenoemde doelgroepen over goede diabeteszorg op school
binnen het huidig juridisch en financieel kader.
Inzetten van vrijwillige ambassadeurs om ouders en scholen wegwijs te maken en te ondersteunen bij
het regelen van diabeteszorg op school.
‘Trouble shooting’ bij (sluimerende) conflicten tussen ouders en scholen bij het inregelen of uitvoeren
van de diabeteszorg op school, binnen bepaalde kaders.
Vastleggen van ‘best practices’ en deze actief uitdragen in de onderwijssector, mogelijkheden tot
filmcompetitie of soort zorgeloos keurmerk, link met scholen op de kaart.
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Vastleggen van ‘worst case’ scenario’s en daar in Den Haag aandacht voor vragen en indien nodig
mee naar de rechter gaan.
Signaleren van knelpunten in diabeteszorg op de lagere school en strategieën ontwikkelen en
uitvoeren om die knelpunten te verlichten of op te lossen.
Verzorgen van lezingen en workshops in de onderwijs- en zorgsector over diabeteszorg op de lagere
school.
In samenwerking met diabeteszorgsector een uniforme en erkende training ontwikkelen om
leerkrachten handelingsbekwaam te maken in het verlenen van diabeteszorg op de lagere school.
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