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Inleiding
Ieder kind zou zorgeloos naar school moeten kunnen gaan. Voor kinderen met diabetes is
dat in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. De Stichting Zorgeloos met diabetes naar
school biedt praktische handvatten voor goede diabeteszorg op school.
Zorgeloos met diabetes naar school begon twee jaar geleden als een droom. Door een
krachtig en breedgedragen lobby zijn de mogelijkheden voor school en ouders om
verantwoord invulling te geven aan diabeteszorg op school inmiddels verruimd. Met de start
van een Stichting in december 2015, is verder gewerkt aan de volgende stap: informeren en
implementeren van de mogelijkheden. Dit doen we door ouders en scholen te informeren en
adviseren over de verschillende opties en mogelijkheden in de klas. Vanuit gedegen
onderzoek, praktijkervaringen en binnen een passend wettelijk kader.
Het eerste jaar, 2016, lag de nadruk naast de opbouw van de stichting en de website, op het
basisonderwijs. In dat jaar werd al snel duidelijk dat er net zoveel vragen uit en over het
voortgezet onderwijs kwamen dan uit het basisonderwijs. Vandaar dat in 2017 de focus op
het ontwikkelen van informatie, handvatten en praktijkvoorbeelden in het voorgezet
onderwijs ligt.
In 2018 verschuiven we onze aandacht van voorlichting en informatievoorziening aan de
verschillende doelgroepen, naar meer zichtbaarheid in het onderwijs en meer ruimte creëren
voor - en optimaliseren van - goede diabeteszorg in het primair en voortgezet onderwijs.
Strategische samenwerking met een breed scala aan partners in het diabetes en
onderwijsveld staat daarbij centraal.
Om vervolgens in 2019 en 2020 de gecreëerde ruimte optimaal te benutten door
voorlichting, advies en bemiddeling.
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1.

Missie/visie

De missie 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 deze missie 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.

1.2

Doelstelling en doelgroepen

Uit onze missie en visie volgen onderstaande doelstellingen:
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:
a. Bewust te maken en te informeren over hun rechten en plichten en bestaande
mogelijkheden en regelingen wat betreft diabeteszorg in het basisonderwijs
b. 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 voortgezet onderwijs
Ouders van kinderen met diabetes op primair en voortgezet onderwijs
Schoolbestuur en personeel van primair en voortgezet onderwijs
Diabetes zorgverleners en thuiszorg
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair en voortgezet onderwijs

1.3

Strategie

Om deze doelstelling te bereiken voert de stichting de volgende activiteiten uit:
Bewustwording, voorlichting en advies op maat 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 goede diabeteszorg op school.
Ontwikkeling van praktisch informatie en voorlichtingsmateriaal voor leerlingen,
ouders en scholen in het primair en voortgezet onderwijs.
‘Trouble shooting’ bij (sluimerende) conflicten tussen ouders en scholen bij het
inregelen of uitvoeren van de diabeteszorg op school, binnen bepaalde kaders.
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Vastleggen van een variëteit van praktijkvoorbeelden aan oplossingen op maat en
deze actief uitdragen in de onderwijssector, mogelijkheden tot film of fotocompetitie.
In samenwerking met diabeteszorgsector een uniforme en erkende training
ontwikkelen om leerkrachten handelingsbekwaam te maken in het verlenen van
diabeteszorg op de lagere school.
Actief zoeken naar strategische samenwerkingspartners en bondgenoten in de
onderwijs- en zorgsector om onze doelen sneller te bereiken en ons gedachtengoed
te verankeren.
Verzorgen van lezingen en workshops in de onderwijs- en zorgsector over
mogelijkheden en aandachtspunten van diabeteszorg in het primair en voortgezet
onderwijs.
Signaleren van knelpunten in diabeteszorg in het basis- en voortgezet onderwijs en
strategieën ontwikkelen en uitvoeren om die knelpunten te verlichten of op te lossen.
Vastleggen van worst-case scenario’s en daar in Den Haag aandacht voor vragen en
indien nodig mee naar de media en/of rechter gaan.
Fondsenwerving om de doelstellingen te kunnen bereiken en activiteiten mogelijk te
maken.
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2.

Huidige situatie

2.1

Behaalde resultaten in 2016

Om te werken aan onze 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.
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.
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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2. Ouders te faciliteren om diabeteszorg op school zo zorgeloos mogelijk te regelen,
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 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
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.
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.

3. Lobbyen achter de schermen om speelruimte voor diabetes op en door school op te
rekken

Beïnvloeding van
landelijke politiek

Samenwerking
met organisaties

Bemiddeling per
casus, school,
ouder en leerling

Vergroten van de mogelijkheden
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.
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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!”

2.2

Inzichten uit 2016 leveren ambitieus plan voor 2017 op

Naast het consolideren van onze kernactiviteiten staan de volgende nieuwe activiteiten op
het programma voor 2017.
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:
1. opzetten klankbordgroep jongeren en ouders,
2. verder inventariseren knelpunten in voortgezet onderwijs, bij de verschillende
doelgroepen,
3. ontwikkelen van oplossingen voor de verschillende doelgroepen om die knelpunten
op te lossen of zoveel mogelijk te verminderen,
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4. nieuwe communicatieproducten voor jongeren.
5. filmen van mooie praktijkvoorbeelden in het voortgezet onderwijs door het hele land
(zie onze voorbeelden van het primair onderwijs op
http://www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl/best-practices)
6. produceren van een korte film voor leerkrachten om ze te overtuigen van het effect
van diabetes op leren en presteren en aan zetten tot een bereidheid om mee te
denken in- en mee te doen met- de op school afgesproken aanpassingen. Dit omdat
leerkrachten in het voortgezet onderwijs vaak niet naar een informatiebijeenkomst
willen komen voor die ene leerling met diabetes bij hun in de klas.
“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
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 en vrijwilligers
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.
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3.

Toekomst

Een belangrijke leidraad voor de stichting is een goede aansluiting bij de drempels die
ouders, leerlingen en scholen in de praktijk ervaren bij het 'zorgeloos naar school gaan' met
diabetes. Ook voor de toekomst zullen we onze activiteiten direct aan laten sluiten bij de
signalen die krijgen uit de praktijk. Door middel van onze acties op social media, de inzet
van onze ambassadeurs en de feedback op de inzet van onze producten in de klas, krijgen
we gericht signalen voor aanpassing van bestande activiteiten en voor nieuwe activiteiten.
Tegelijkertijd zijn we, bij het verminderen van die drempels, afhankelijk van een aantal
partijen in de onderwijssector en politiek en bestuur. In de eerste jaren hebben we veel
kunnen werken aan goede voorlichting voor ouders en scholen. De kennis die nodig is om
het de diabeteszorg goed te organiseren is aanwezig.
Daarbij merken we dat er nog onvoldoende draagvlak is, met name in de onderwijssector,
voor het gebruik maken van die kennis. We verwachten in de toekomst daarom verder te
zullen investeren in het draagvlak voor goede oplossingen voor diabeteszorg op school.
Een ontwikkeling die een rol zal spelen bij het creëren van draagvlak is onder andere de visie
van het nieuwe kabinet. Op het terrein van passend onderwijs en inclusief onderwijs is er
momenteel veel in beweging. Een duidelijke stellingname en bijpassend beleid van het
nieuwe kabinet kan het onderwerp van zorg op school hoog op de agenda zetten in de
onderwijssector. Het is dan van groot belang dat we als stichting 'aan tafel' zitten om het
beleid goed aan te laten sluiten bij leerlingen met diabetes.
Een andere ontwikkeling richt zich op de toenemende beleidsrijke invoering van
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De eerste jaren van passend onderwijs was er
veel sprake van 'business as usual'. Samenwerkingsverbanden waren slechts beperkt een
partij die beleid maakte dat effect had op de situatie in de klas. Dit verandert nu, en biedt
mogelijkheden voor de stichting om met de samenwerkingsverbanden in gesprek te gaan.
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4.

Organisatie

KvK nummer
IBAN
ANBI en CBF
Website
Email
Twitter
Facebook
Instagram

4.1

64808963
NL 25 TRIO 0391097865
In aanvraag
www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl
info@zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl
@zorgeloosmet
@zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl
zorgeloosmet

Bestuur

Minimaal 3 bestuursleden waaronder een voorzitter, penningmeester en een secretaris die
elk voor zich:
Affiniteit met diabetes en de doelgroepen hebben
Commitment aan willen gaan voor tenminste 3 jaar
Buiten de hokjes durven te denken
Proactief opstellen
Een voor het doel van de stichting relevant netwerk hebben
Actief uitdragen van de doelstellingen van de stichting binnen hun netwerk
En samen het volgende palet aan deskundigheid, autoriteit en vaardigheden in huis hebben:
Bestuurservaring
Autoriteit in onderwijswereld
Autoriteit in diabetes wereld
Fondsenwervingscontacten, ingangen, ervaring en capaciteiten
Creatief en doortastend
Kennis van marketing en social-media strategieën
Momenteel zijn de bestuursleden:
• Floor Kaspers (voorzitter)
• Peter van de Wijngaart (penningmeester)
• Ilonka Rook (secretaris)
• Harry Roos (algemeen bestuurslid)
Het hele bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk.

4.2

Werknemers

De stichting heeft geen vaste werknemers in dienst. De directeur is een zelfstandig
professional met een werkovereenkomst en op projectbasis betaald wordt.

4.3

Vrijwilligers

Wie zijn onze vrijwilligers
Op dit moment zijn al onze vier ambassadeurs zelfstandig professional in een meer of
minder mate aan de Stichting gerelateerde werkveld. Dit blijkt voor de stichting als voor de
ondernemingen van de vrijwilligers een gunstig kruisbestuiving te zijn. Tegelijkertijd hebben
we tijdens de laatste ambassadeursdag (november 2016) dit geagendeerd als een potentieel
risico dat de werkzaamheden voor de stichting als vrijwilliger door elkaar kunnen gaan lopen
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met de werkzaamheden van de ambassadeurs voor hun bedrijf. De ambassadeurs zullen elk
voor zich hier alert op zijn en bij twijfel melden bij de directeur. Dit ook ten dienste van
volledige transparantie van zaken.
Daarnaast hebben we een aantal vrijwilligers die hun specifieke expertise en tijd belangeloos
inzetten voor uiteenlopende zaken en activiteiten voor de stichting, waardoor we onze
lopende kosten heel beperkt kunnen houden. We zijn heel dankbaar voor de inzet van onze:
online marketingspecialist,
boekhouder,
graphic-designer,
filmmaker.
Waarom de inzet van vrijwilligers
De vrijwilligers zijn van strategisch belang van de stichting. De stichting heeft een bewuste
keuze gemaakt om met vrijwilligers te willen werken, om de volgende redenen:
1. Vrijwilligers zijn intrinsiek gemotiveerd, betrokken, enthousiast, hebben geen ‘van 9
tot 5’-mentaliteit;
2. Vrijwilligers brengen een schat aan ervaringskennis mee, bijvoorbeeld opgedaan in
het lobbyen voor hun eigen kind met diabetes op school, waardoor ze heel betrokken
en praktisch ouders en scholen kunnen voorlichten, adviseren en begeleiden in
hetzelfde traject;
3. Vrijwilligers brengen allemaal hun eigen unieke perspectief, deskundigheid en
netwerk mee waardoor onze gezamenlijk deskundigheid en slagkracht enorm
vergroot wordt;
4. Vrijwilligers wonen strategisch verspreid in het land en leggen gemakkelijk contacten
met ouders, scholen en andere lokale gezondheids- of onderwijsinstanties.
Wat hebben we te bieden aan vrijwilligers?
• Een uitdagende functie die deels ingericht kan worden naar eigen interesse en
deskundigheid.
• Onkostenvergoeding.
• Deskundigheidsbevordering.
• Profilering als partner of ambassadeur van de stichting op onze website en onze
andere social-media kanalen.
• Vehikel om hun netwerk te vergroten zowel regionaal als landelijk.
Welke middelen (tijd en geld) zijn er beschikbaar voor het werken met vrijwilligers?
Tijdens het schrijven van dit beleidsstuk zijn er voor vrijwilligers de volgende gelden,
tijdinvestering en deskundigheidsbevordering beschikbaar (beschikbaar gesteld voor 2017
door NSGK en Ouders en Onderwijs).
§ Trainen en terugkomdagen voor ambassadeurs.
§ Coachen en monitoren ambassadeurs.
§ Onkostenvergoeding.
§ Intervisie (app-groep en regelmatig uitwisseling van vragen etc.) en supervisie.
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5.

Financiën

Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School is voor haar werk afhankelijk van financiële bijdragen
van personen en organisaties. Uit de bijdragen worden de materiële kosten van de projecten en de
kosten van de medewerker verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan betaald.
Activiteiten
Voorafgaand aan elk kalenderjaar wordt een planning gemaakt voor de in dat jaar uit te voeren
activiteiten en een begroting voor de benodigde financiering. Specifieke aandachtspunten voor 2017
zijn het verder uitbouwen van de voorlichting aan ouders en het ontwikkelen van
voorlichtingsmateriaal voor het voortgezet onderwijs.
Financiering
Voor alle projecten die voor 2017 in de planning staan is reeds financiering beschikbaar maar
uiteraard zijn er altijd wensen om projecten breder bekend te maken en om nieuwe projecten te
starten. Een begroting voor de projecten in 2017 is toegevoegd aan dit beleidsplan.
De voor 2017 beschikbare financiering is met name afkomstig van Ouders & Onderwijs, NSGK, Novo
Nordisk en het Diabetesfonds. Deze bijdragen zijn projectgebonden en hierover zal na afloop van de
projecten een verantwoording worden afgelegd naar deze organisaties.
Kleinere bijdragen van individuele donateurs zijn niet projectgebonden en zullen worden ingezet voor
de projecten van stichting die dat het meest nodig hebben en voor het dekken van de (beperkte)
kosten die niet worden gedekt door de projectfinanciering.
Algemene kosten
Het bestuur is onbezoldigd en er wordt veel gewerkt met vrijwilligers. De begeleiding van de
vrijwilligers wordt gedaan door het bestuur en de medewerker van de stichting. De stichting loopt geen
grote financiële risico's en de medewerker van de stichting werkt als zelfstandige en wordt door de
stichting ingehuurd op projectbasis voor projecten waar de financiering voor rond is.
Verantwoording
Jaarlijks legt de stichting in een jaarverslag verantwoording af voor haar werkzaamheden en de kosten
die daarvoor zijn gemaakt. Dit jaarverslag is openbaar. Naast de penningmeester heeft de stichting

een externe boekhouder en worden de financiën jaarlijks gecontroleerd door een
kascommissie.
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Bijlage Begroting 2017 Zorgeloos met Diabetes naar School
Uitgaven

Inkomsten
Totaal

Materieel
1

200

200

Kostenplaats >
Grootboek
Algemeen
Algemene kosten
Zorgeloos Voortgezet Onderwijs
Opzetten projectteam
Opzetten jongeren klankbordgroep
Onderzoek knelpunten
Ontwikkelen en testen oplossingen
Verspreiden hulpmiddelen

6001
6002
6003
6004
6005

1.800
2.750
5.965
10.935
3.550

1.050
1.000
400
8.750
2.500

Facilitering ouders
Voorlichtingskit ontwikkeling
Vormgeving in huisstijl
Testen van kit
Drukken van 1000 kits
Verspreiden van 1000 kits

6010
6011
6012
6013
6014

0
0
0
1.300
1.500

1.300
1.500

Ambassadeurs
Werven 2 nieuwe ambassadeurs
Trainen nieuwe ambassadeurs
Coachen en monitoren
Onkosten vergoeding ambassadeurs
Overige kosten ambassadeurs

6020
6021
6022
6023
6024

250
500
2.200
2.950
500

Voorlichtingsavonden voor ouders
Ontwikkelkosten
10 voorlichtingsavonden
Reiskostenvergoeding

6030
6031
6032

1.050
4.900
1.500

Overdracht en evaluatie
Kennisoverdracht en evaluatie

6040

1.500

250

Uren
1

O&O
104

Novo
101

D-fonds
102

Donateurs

200

750
1.750
5.565
2.185
1.050

1.800
2.750
5.965
10.935
3.550

650
500

250
250
2.200

2.950

1.000
850

500

100
500
1.500

NSGK
103

650
1.000

250
500
1.200
2.100
500

950
4.400

500
1.000
500

550
3.900
1.000

1.500

500

1.000

Verbreding VO
Filmpjes best practices
Korte film voor leerkrachten
Drukken en verzenden 1000 gidsen

gewenst
gewenst
gewenst

Nationale Week

gewenst

Vinger aan de pols onderzoek

gewenst
43.350

22.000

21.350

5.500

12.650

0

25.000

200
43.350

