JAARPLAN 2021
Stichting Groot Middendorp
Dit Jaarplan is een doorvertaling van Strategie Groot Middendorp 2018-2022 voor het jaar 2021. Het
jaar 2021 staat in het teken van:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

het aantrekken van jongeren;
het realiseren van de juiste bestemming/vergunning;
het in gang zetten van het nieuwbouwproject;
het aangaan van gecontracteerde zorg (ZiN) voor de WLZ-zorg;
het organiseren van een ruimte voor (machinale) houtbewerking en;
het organiseren van verbeterde opslag voor buitenspeelgoed en tuingereedschap.

Stand van zaken uitvoering strategie
De volgende acties uit het strategie-actieplan zijn in 2018 afgerond: 10, 12 en 13
De volgende acties uit het strategie-actieplan zijn in 2019 afgerond: 6, 7, 11, 17, 19
De volgende acties uit het strategie-actieplan zijn in 2020 afgerond: 3, 8, 9, 18
In 2021 hopen we de volgende acties te kunnen afronden: 14, 15 en 20
Algemeen
In 2021 willen we bij leven en welzijn toewerken naar een afronding van onze Strategie Groot
Middendorp 2018-2022.
Creëren en optimaliseren van passende activiteiten
In 2020 hebben we onze schouders gezet onder het verder uitbouwen en creëren van passende
activiteiten voor deelnemers van de werk-groep. Met de opening van Ons Bakhuys hebben we hier
flink vooruitgang in weten te boeken. Nu we voldoende passende activiteit hebben willen we ons in
2021 ook daadwerkelijk richten op het aantrekken van nieuwe deelnemers voor deze werk-groep.
§

Op 31 december 2021 hebben we de jong-volwassendoelgroep uit weten te breiden met 4
nieuwe deelnemers voor 3 dagen (6 dagdelen) in de week. (S20)

Gecontracteerde zorg leveren
Om onze positie als zorgaanbieder te versterken voor de toekomst willen we de structuur voor het
bieden van gecontracteerde zorg opzetten. Voor de Jeugdwet-zorg is inmiddels voorzien in een
contract met jeugdhulpregio FoodValley. In 2021 willen we ons ook contracteren voor de zorg die we
leveren op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
§

Uiterlijk 31 december 2021 zijn we gecontracteerd voor WLZ-zorg bij zorgkantoor Menzis. (S8)

Behouden en bekwamen van personeel
Een stabiel team is een van de belangrijkste ingrediënten van Groot Middendorp. We zetten daarom
sterk in op het binnenhalen, bekwamen en behouden van ervaren personeel. In 2021 ligt de focus op
het bekwamen en behouden van ervaren personeel. Personeel wordt geschoold in het hanteren van
een of meerdere begeleidingsmethodieken.

§
§

Met alle medewerkers is in 2021 een FG gevoerd. (S24)
Uiterlijk 30 juni vindt er een scholing plaats voor het team van begeleiders om:
o de kwaliteit van de begeleiding te bevorderen. (S23)
o de vaardigheid in het contact met ouders te bevorderen. (S23)

Ontwikkeling nieuwe huisvesting
Om structureel te kunnen blijven voorzien in de veranderende zorgbehoefte wordt ingezet op
passende nieuwbouw op de plaats van de oude schaapskooi. Daarnaast wordt de binnen- en
buitenruimte geoptimaliseerd voor tuin- spel, en andere activiteit.
§
§
§
§
§
§
§
§

Uiterlijk 30 april zijn er meer schaduwplekken gerealiseerd op Groot Middendorp.
Uiterlijk 30 juni is er meer speelmogelijkheid voor de +12 deelnemers.
Uiterlijk 31 december is er een ruimte gerealiseerd voor houtbewerking en dergelijke creatieve
dagactiviteiten.
Uiterlijk 31 maart is de berging voor het buitenspeelgoed verbeterd.
Uiterlijk 31 maart is de opslag voor tuingereedschap verbeterd.
In samenhang met de nieuwbouw, wordt de bestemming/ de vergunning bij de gemeente op
orde gebracht. (S14, S15)
Er wordt zo spoedig mogelijk in 2021 een exploitatieplan en bouwkostenraming opgesteld (S16).
Als de exploitatie en bouwkosten duidelijk zijn gaan we in gesprek met de financier om de
huurprijs vast te stellen. (S16)

Verder uitbreiden opzet en inhoud Ons Bakhuys
We gaan samenwerking aan met externe bedrijven om het assortiment van het boerderijwinkeltje uit
te breiden. Daarnaast optimaliseren we de webshop, zodat we onze afzet vergroten. Alles met het
doel om het aanbod van activiteiten voor onze deelnemers nog afwisselender en aantrekkelijker te
maken.
§

Uiterlijk 31 december 2021 is er een webshop in gebruik die gekoppeld is aan het kassasysteem
van Ons Bakhuys. (S3)

