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TERUGBLIK NAAR AANLEIDING VAN JAARPLAN 2018 

Tevredenheid 

• Aan het eind van het jaar is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder 
cliëntvertegenwoordigers. Respons 73%. De uitkomsten hiervan waren heel 
positief. Uit het onderzoek kwamen twee opmerkingen naar voren die voor 
verbeteringen vatbaar waren. In dialoog hebben we deze opmerkingen zo goed 
mogelijk omgezet in verbetering. 

• Aan het eind van het jaar is een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers 
uitgevoerd. Ook dit onderzoek liet positieve resultaten zien. 
 
Actueel zorgplan 

• Er is hard gewerkt aan het actualiseren van de zorgplannen. Voor alle deelnemers 
is nu een zorgplan aanwezig in ons nieuwe Elektronisch Cliëntdossier. 
Gedeeltelijk wordt zelfs al gebruik gemaakt van de uitwisseling van het zorgplan 
via het cliëntportaal CarenZorgt. 
 
Automatisering/ICT 

• Binnen Groot Middendorp is in 2018 alles in de cloud gebracht, zodat bestanden 
veiliger zijn en voor medewerkers ook op afstand toegankelijk zijn. Daarnaast 
wordt gewerkt met Office365. 
 
BHV 

• Alle kernmedewerkers zijn in 2018 opnieuw geschoold in BHV. 
 
Personeel 

• Met alle medewerkers is in 2018 een functioneringsgesprek gevoerd. 

• 2 personen hebben in 2018 binnen Groot Middendorp stage gelopen. 1 BBL- en 1 
BOL-stage. 
 
Nieuwbouw 

• Er is een project in gang gezet om te onderzoeken of de vervallen schuur opnieuw 
opgebouwd kan worden. Hiervoor hebben verschillende activiteiten 
plaatsgevonden en hebben gesprekken plaatsgevonden met Gemeente 
Barneveld. 
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ACTIVITEITEN 

• We hebben wat dieren aangeschaft. Konijnen, kippen en geiten. De deelnemers 
hebben er zo leuke activiteiten erbij, dieren eten geven, hokken verschonen enz.  

• Team-barbecue, investeren in team. 

• Teamuitje, thema ‘Aandacht voor gezonde voeding voor deelnemers’. 

• Beheerdersechtpaar is verhuisd, activiteitenruimte verdubbeld. 

• Opening Logeerhuis De Nachtegaal per 20 oktober 2018. 

• Op 1 december hebben we een winterfair georganiseerd. Opbrengst t.b.v. vervoer. 
 

MUTATIES 

1 cliënt vertrokken 
5 nieuwe cliënten in zorg 
 
Totaal: 23 cliënten op 31 december 2018 
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