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11 maart 2021
TERUGBLIK NAAR AANLEIDING VAN JAARPLAN 2020
Het verloop van dit jaar wordt gestempeld door Corona. Ondanks alles zijn we veel dank
verschuldigd voor Gods trouwe zorg in dit veelbewogen jaar.
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Creëren en optimaliseren van passende activiteiten
Het bakhuisje naast de boerderij wordt nu gebruikt voor het verkopen van veelal
door de deelnemers zelfgemaakte of samengestelde producten. Vanwege Corona
is het winkeltje helaas nog maar kort open geweest.
Tevredenheid
Aan het eind van het jaar is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder
cliëntvertegenwoordigers. Respons 88% (vergelijk 2019: 41%). De uitkomsten
hiervan waren opnieuw heel positief. De algemene tevredenheid werd
beoordeeld met een score van 8,9. Iets waar we natuurlijk heel blij mee zijn. We
werken er hard aan om de kwaliteit van zorg hoog te houden en daar waar nodig
te verbeteren.
Aan het eind van het jaar is een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers
uitgevoerd. Ook dit onderzoek liet positieve resultaten zien.
BHV
Alle kernmedewerkers zijn in 2020 opnieuw geschoold in BHV (brandbestrijding,
kinder-EHBO en levensreddende handelingen).
Personeel
We hebben nieuwe begeleiders aangenomen om in de toenemende zorgvraag te
kunnen voorzien.
Verschillende personen hebben in 2020 stagegelopen binnen Groot Middendorp,
zowel BBL- als BOL-stagiaires.
Werkgroep
De doelstelling was om meer werk te creëren voor de werkgroep, dit is met de
ingebruikname van Ons Bakhuys zeker gelukt.
Nieuwbouw
We hebben een nieuw plan ingediend bij gemeente Barneveld voor de
nieuwbouw op de plek van de vervallen ‘schaapskooi’. Het wachten is nu op de
goedkeuring vanuit de gemeente.
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Ingebruikname winkel Ons Bakhuys
Aanschaf volière met parkieten
Aanschaf auto voor taxivervoer
Realisatie douchegelegenheid op de begane grond
Realisatie slaapgelegenheid op de begane grond
We zijn toegelaten als zorgaanbieder voor de WTZi
We zijn gecontracteerd voor de zorgregio’s: FoodValley en ISNV
Opnieuw gercertificeerd voor het Zoönosen-keurmerk
Als team trainingen voor BHV, kinder-EHBO, levensreddend handelen en
brandbestrijding doorlopen

MUTATIES
5 cliënten vertrokken
14 nieuwe cliënten in zorg
Totaal: 42 cliënten op 31 december 2020
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