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Het thema voor deze avond is: Samen staan we sterker
1. Welkom en opening:

Monique opent de avond en heet iedereen hartelijk welkom.

2. Energiser:
De Mystery Guest deze avond is: Jacqueline van Rijn. Zij werkt bij het Nederlands 
Jeugd Instituut en houdt deze avond een voordracht over het Tripple P 
programma.

Dit is een programma voor ouders, waarbij Tripple P staat voor: positief, 
pedagogisch, programma.
Het komt oorspronkelijk uit Australië. De nadruk ligt op evidence-based werken.

Doelstellingen van TP:
1. Voorkomen en verminderen psychosociale problematiek
2. Stress bij het opvoeden verminderen
3. Competenties en vaardigheden versterken

Het basisprogramma is voor kinderen tussen 0 en 12 jaar; daaromheen zijn er 
nog specifieke programma’s ontwikkeld, bv: voor ouders van kinderen tot 16 jaar: 
Teen Tripple P; voor ouders van kinderen met een beperking: Stepping Stones 
Tripple P; voor ouders van kinderen met overgewicht: Lifestyle Tripple P.

De basisprincipes zijn:
1. Veilige en stimulerende omgeving
2. Leren door positieve ondersteuning (nadruk op alles wat wel goed gaat)
3. Aansprekende discipline (duidelijk zijn, grenzen stellen)
4. Realistische verwachtingen 
5. Zorgen voor jezelf als ouder

Deze 5 basisprincipes zijn praktisch uitgewerkt in 17 verschillende 
opvoedingsvaardigheden, die zich richten op het versterken van de band tussen 
ouders en kinderen, het bevorderen van wenselijk gedrag, kinderen nieuwe 
vaardigheden aanleren en kunnen omgaan met ongewenst of storend gedrag van 
kinderen. 

Het Tripple P programma onderscheidt 5 niveaus van ondersteuning met daarbij 
variabele aanbiedingsvormen:

- Niveau 1: populatiegerichte strategie
- Niveau 2: voorlichtingsactiviteiten
- Niveau 3: individueel advies
- Niveau 4: oudertrainingen



- Niveau 5: gezinsinterventie

Er wordt  in bijna 50 gemeentes met dit programma gewerkt (o.a. gemeente 
Maassluis). Stichting MEE werkt er ook mee. De financiering vindt plaats via de 
gemeenten.
Zie verder: www.positiefopvoeden.nl en www.tripplep-nederland.nl 

3.Evaluatie van ondernomen acties
Ondernomen acties door ZOLORO  in het afgelopen jaar (weergegeven in een 
Zoloro-web):

• Logobanner
• Mailing over stottercollega
• Flyers/posters preverbale logopedie en copd
• Presentatie zomercarrousel logopedie
• Website
• Dtl brief naar huisartsen
• Aansluiting beter presteren groep 0 (Stichting de Meeuw en CED)
• Persbericht week alfabetisering, uitschrijven tekenwedstrijd, voorleestips 

voor ouders
• Contacten met NVLF
• Contact CJG Rijnmond
• Week van de opvoeding 

Een aantal van deze acties staat nog uit, o.a. CJG en er wordt in een werkgroep 
gewerkt aan ‘beter presteren groep 0’.
Enige uitleg over deze werkgroep: in gemeente Rotterdam wordt een pilot 
gehouden van groep 0. Op deze voorschool gaan kinderen 5 dagdelen per week 
naar school om ontwikkelingsachterstand te voorkomen of weg te werken. Zoloro 
vond dat wij als specialisten op het gebied van taalontwikkeling hier aan mee 
moesten werken. 
De 30 scholen die aan de pilot meedoen zijn inmiddels bekend. Het is nu 
belangrijk dat de werkgroep te weten komt wie er al lijntjes heeft met 1 van deze 
scholen.

Website: Alieke heeft een staatje gemaakt, waarin te zien is hoeveel hits er sinds 
mei ’11 (site kwam online) zijn geweest. Bijvoorbeeld in september waren er 71 
hits.

     5.  Plan van aanpak rond ledenwerving
T.a.v. de voortgang van de Zorggroep:
Het idee is dat wij draagvlak hebben, zodra er 30 betalende leden zijn (à 30 euro 
per jaar). Het plan is om 1x per jaar bijelkaar te komen met een bepaald 
thema.Intussen dragen alle leden hun steentje bij in een werkgroep.
De werkgroepen rapporteren op de website. Dus de site wordt dan de spil van de 
zorggroep.

Als 1 van de sterke punten van een zorggroep wordt genoemd dat deze de 
kwaliteit en inhoud van de logopedie kan bepalen i.p.v. de zorgverzekeraars. Uit 
de vergadering komt naar voren dat Erwin Jansen (van Achmea) dit letterlijk bij 
ons neerlegt.

Er wordt gevraagd of het mogelijk is om onderscheid te maken tussen 
passief/actief lid. Wellicht is dat in een later stadium mogelijk.

http://www.positiefopvoeden.nl/
http://www.tripplep-nederland.nl/


Nogmaals wordt benadrukt door Monique: als wij op 1 januari 2012 minder dan 
30 leden hebben, is er geen draagvlak voor ZOLORO.

6. Functioneren van ZOLORO mbv werkgroepen
De werkgroepen waarop ingeschreven kan worden zijn:

 Werkgroep ZOLORO en CJG
 Werkgroep ZOLORO en productontwikkeling (leesboek/voorleesboek 

wachtkamer)
 Werkgroep ZOLORO en Jaarthema
 Werkgroep ZOLORO en PR binnen de regio
 Werkgroep ZOLORO en multidisciplinair wijkoverleg o.a. bekendheid van 

positie van de logopedist
 Werkgroep ZOLORO en netwerkstructuren: netwerken in kaart brengen
 Werkgroep ZOLORO en onderlinge samenwerking
 Werkgroep ZOLORO en Beter Presteren
 Werkgroep webteksten voor de site: www.zoloro.nl

4. Kennis van elkaars kwaliteitenspel
Tenslotte wordt er een ‘spel’ gespeeld: kennis van elkaars kwaliteiten, 
waardoor je in korte tijd meer van elkaars kwaliteiten en talenten te weten 
komt. 

Rond 21.00 uur sluit Monique de vergadering en wordt in de Pub (van de 
Machinist) onder het genot van een hapje en een drankje nog (lang) 
nagepraat.

http://www.zoloro.nl/

