
 

 
 



 

 
 

Doelen en visie op de weekendopvang. 
Het verblijven van de aan ons toevertrouwde kinderen op locatie de Glind vraagt om een andere 
organisatie dan verblijf op vakantieparken. De logeeropvang/ kortverblijfopvang in de Glind dient om 
de mantelzorg te ontlasten en om kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Zij worden 
ondersteund bij het aanleren van sociale vaardigheden, omgaan met gedrag en omgaan met een 
aandoening of beperking.  
 
De locatie en het activiteitenprogramma. 
Deze bijzondere plek in het dorpje De Glind is zeer centraal gelegen in Nederland, heeft een fijne sfeer 
en is behoorlijk in trek bij de BeActive kinderen en jongeren. We hebben een compleet eigen huis ter 
beschikking en bovendien veel buitenruimte rondom de locatie. Daarnaast is er een programma 
opgesteld waarin sociaal contact, met en van elkaar leren, sport, spel en ontspanning centraal staan. 
Leuke en uitdagende activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van het kind. Bij de activiteiten 
worden de kinderen opgesplitst in meerdere groepen zodat deze zo goed als mogelijk aansluiten bij 
de diverse groepen. Dit kan op basis van leeftijd zijn, interesses en leerdoelen die gekoppeld zijn aan 
het kind. Uiteraard houden we hierbij rekening met het voorkomen van zowel over- als onder 
prikkeling. Het activiteitenaanbod is een mix van zowel binnen- als buitenactiviteiten. Om activiteiten 
gestructureerd en goed te laten verlopen, stellen we voorafgaand aan het weekend een 
activiteitenprogramma op waarbij we rekening houden met alternatieven bij bijvoorbeeld slecht weer.  
Adresgegevens groepslocatie De Glind: Postweg 65, 3794 MK De Glind 
 
Voeding en eetmomenten. 
Om voldoende overzicht te houden en de rust te bewaren tijdens de gezamenlijke eetmomenten, 
worden de kinderen opgesplitst in meerdere groepen die apart (dus niet allemaal in één ruimte) de 
maaltijden nuttigen. Deze verdeling vindt aan de hand van de totale groepsgrootte plaats op leeftijd 
van de kinderen. Door het verblijf op deze groepslocatie is de zorg voor voeding anders dan wanneer 
kinderen met hun begeleider(s) verblijven in een huisje op een van de vakantieparken. Enerzijds 
doordat de voeding wordt verzorgd vanuit een centrale keuken. En anderzijds omdat er vanwege de 
groepsgrootte en samenstelling van de groep extra risico’s zijn t.a.v. voeding (vanuit HACCP, hygiëne 
enz.). BeActive heeft m.b.t. bewaren, bereiden en serveren van voeding hiervoor een richtlijn 
opgesteld voor deze locatie. 
 
Overnachten en toegang tot de locatie. 
Bij de indeling van de slaapplaatsen van de kinderen wordt er rekening gehouden met de leeftijd van 
het kind, slapen jongens en meisjes apart en hanteren we een aantal basisregels. Dit alles om ervoor 
te zorgen dat alle kinderen voldoende slaap/rust krijgen. Wie er wanneer toegang heeft tot de 
algemene ruimte en slaapkamers, spreken we van tevoren af. Dus ook wanneer bijvoorbeeld de 
voordeur en achterdeur op slot gaan en wie daarop toe ziet. 
 
Gedragsregels op locatie. 
Met een grotere groep verblijven op deze locatie kan niet zonder dat we algemene gedragsregels 
hanteren. We zorgen ervoor dat deze algemene gedragsregels bekend zijn bij zowel begeleiders als de 
kinderen. 
 
Begeleiders en studentbegeleiders. 
Op locatie De Glind worden de kinderen zowel in kleinere als grotere groepen begeleid door ervaren 
begeleiders (HBO geschoold) en studentbegeleiders (HBO/WO). Onze begeleiders zijn pedagogisch 
geschoold en hebben een achtergrond als SPH, Pedagogiek, docent (speciaal) onderwijs, sport en 
speltherapeut, zowel intra- als extramuraal. 
 
  



 

 
 

Aansturing in het veld 
Afhankelijk van de opvang en locatie werkt BeActive met een zelfsturend team met ervaren 
begeleiders en een achterwacht om de begeleiders met raad en daad bij te staan of met de inzet van 
een coördinator op de verblijfslocatie. In alle situaties is er altijd een achterwacht. Indien geïndiceerd 
is er ook een verpleegkundige achterwacht. Daarnaast vindt er uiteraard ondersteuning plaats vanuit 
onze kantoorlocatie in Rotterdam. 
 
Certificeringen, erkenningen en toezicht. 
BeActive is een NEN EN15224 gecertificeerde (jeugd)instelling en beschikt over een WTZi-erkenning. 
BeActive volgt o.a. de richtlijnen van het Nederlands Jeugd Instituut, de verordeningen Jeugdzorg 
vanuit de WMO. BeActive is samen met de zusterorganisatie ZorgFamilie een erkende leerinstelling. 
Daarnaast beschikt BeActive over een Raad van Toezicht en volgt de Good Governance Code voor de 
zorg. De cliënten (kinderen) worden actief betrokken m.b.t. inspraak, activiteiten en wensen. 
 
Privacy, maatregelen en klachten. 
BeActive hanteert een privacyreglement, volgt vigerende Wet- en regelgeving m.b.t. o.a. de AVG. 
BeActive past geen (dwang)maatregelen toe vanuit de WvGGZ of de Wet Zorg en Dwang (WZD). Met 
betrekking tot agressie en geweld hanteert BeActive in principe het zogenoemde zerotolerantie beleid. 
Fysieke interventie vindt dan alleen plaats als de veiligheid van het kind, ander kind of begeleider 
ernstig in gevaar is. BeActive maakt gebruik van de klachtencommissie van branchevereniging SPOT. 
 
Data van de weekendopvang.  
Van vrijdag 18:00u tot en met zondag 16:00u. De volgende weekenden: 

Interesse of meer weten? Wees er snel bij! 
De inschrijving is sinds kort geopend en er zijn nog plekken beschikbaar. Heeft u interesse of bent u 
op zoek naar meer informatie? Neem dan even op korte termijn contact op, want er is veel 
belangstelling en het aantal beschikbare plekken is beperkt.   



 

 
 

 


