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Algemene beschouwing
2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1e audit plaatsgevonden door TÜV en
bleek dat de Buurderij nog aan een aantal verbeterpunten moest werken om te voldoen aan de
kwaliteitseisen. Na de audit in augustus heeft Stichting Buurderij de Wilde Haan het HKZ certificaat
kleine organisatie behaald.
14 februari 2014 is de cliëntenraad een feit. Vier ouders hebben zitting in de raad en er hebben
verschillende vergaderingen plaats gevonden. 2x per jaar is de directie hierbij aanwezig.
Eind 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor een 9e woon unit.
Het laatste kwartaal van 2014 is druk geweest i.v.m. de geplande transitie in de zorg in 2015. De
zorgbeschrijvingen voor de SVB zijn gemaakt en voor de cliënten verstuurd. Hiertoe dienden ook de
zorgovereenkomsten onder de loep genomen te worden.
Ondersteuning van de organisatie door InvoorZorg is door de directie aangevraagd en gehonoreerd.
In november is de 1e inventarisatie gedaan.
Aan het einde van 2014 is de conclusie getrokken dat de personeelsformatie aan de ruime kant is wat
geresulteerd heeft in het aanpassen van en het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten voor
2015.
In 2014 zijn er geen formele klachten ingediend bij de klachtencommissie. Voor zover er sprake was
van klachten/onvrede zijn deze in goed onderling overleg met betrokkenen opgelost, waarbij de
vertrouwenspersoon van de Buurderij is ingeschakeld. Ook hebben er geen ongevallen
plaatsgevonden en evenmin is er sprake geweest van meldingen betreffende agressie, ongewenste
intimiteiten en strafbare handelingen.
Het jaar is financieel positief afgesloten.
Het bestuur wil haar dank uitspreken voor alle bijdragen die door derden zijn geleverd voor de
realisatie van de doelstellingen van de Stichting Buurderij de Wilde Haan: dank aan alle
bewoners/trainees, ouders en verzorgers, medewerkers, stagiaires en ketenpartners. In het
bijzonder gaat onze dank uit naar de vele vaste vrijwilligers van de Buurderij, maar ook aan de vele
incidentele (groepen) vrijwilligers, die op allerlei wijzen de Buurderij ondersteunen.
Daarnaast is het bestuur zeer erkentelijk voor de bijdragen van de verschillende fondsen, die het
mogelijk hebben gemaakt om een aantal investeringen op het Buurderij te realiseren.

Hoofdstuk 2 Realisatie
Bewoning
In 2014 zijn twee bewoners verhuisd naar een andere woonvoorziening. In beide vrijgekomen
woonunits zijn binnen een maand weer nieuwe bewoners komen wonen.
Elke bewoner heeft zijn eigen persoonlijk begeleider (PB-er) en schaduw PB-er.
Leerwerktrajecten
In het totaal maakten ruim 20 trainees gebruik van de leerwerktrajecten. Gedurende 2014 is
gebleken dat verscheidenheid aan leerwerktrajecten te groot is. Het aantal trainees en
leerwerktrajecten is daarom teruggebracht.
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Ontmoeting en open gemeenschap
Het restaurantje en de kinderboerderij zijn zinvolle dagbestedingsprojecten voor bewoners en
trainees. De Buurderij heeft een aantal besloten groepen ontvangen voor diners en feesten.

Hoofdstuk 3 Personeel, financiën, pr, ondersteunende diensten
Er is verder gewerkt aan het structureren en professionaliseren van de secundaire processen, zoals
rapportages/planning en control, personeel en publiciteit en natuurlijk de locatie en voorzieningen.
Dit heeft o.m. geleidt tot het behalen van het eerder genoemde kwaliteitscertificaat.
Personeel
Het aantal fte in 2014 bedroeg 10,5, het aantal medewerkers 12 personen; met de volgende
verdeling: 2,33 fte overhead (bestuurder, zorgcoördinator en administratie), 3,67 fte (assistent)
woon/leer/werkbegeleiders, en 4,56 fte (assistent) medewerkers leerwerktrajecten.

2015-04-23 jaarverslag 2014 sbdwh

De Raad van Bestuur wordt gevormd door mevr. A. de Haan.
De Raad van Toezicht (onbezoldigd) bestond in 2014, na het stoppen van Dre Meerding (directeur
Meerding Management & Consultancy) per 1 februari, uit 2 slechts toezichthouders:


Fred Haas (directeur Fred Haas Financieel Interim & Advies), portefeuille financiën;
aangetreden per 1 januari 2012.
Heleen Kamphuijs (Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Katholiek Onderwijs in
Groningen en Noordoost Drenthe), portefeuille leer-werk, algemeen; aangetreden per 1
augustus 2013.



Stagiaires
Voor het opleidingsjaar 2014/2015 zijn er 22 stagiaires aangetrokken, 19 zorgstagiaires, 3 stagiaires
dierverzorging en 6 studenten voor praktijkonderwijs.
Vrijwilligers:
Ook in 2014 is er veel werk verricht en ideeën aangedragen door de vrijwilligers. Zij vormen op alle
terreinen en belangrijk onderdeel van het team. Er zijn contacten met alle vrijwilligerscentrales in
omringende gemeenten. Het ontbreekt nog aan enkele concreet vrijwilligers beleid. Ook de
organisatie en aansturing van vrijwilligers moet beter vorm krijgen.
In 2014 is de Buurderij een aantal malen door verschillende groepen in arbeid ondersteund, door een
dag mee te werken o.a. via NLdoet en diverse serviceclubs.
Financiering
De financiële administratie is op orde en beschikt over de mogelijkheden om reguliere financiële
rapportage op tijd te verstrekken.
Ook dit jaar zijn de begrote inkomsten gehaald. Fondsenwerving is gestart voor de
ontmoetingsruimte.
Er zijn twee toezeggingen binnen van het VSB en Oranjefonds voor rond € 85.000, de helft van het
begrootte bedrag. Indien financiering rond komt, gestart worden met de bouw.
De pgb-tarieven bleven in 2014 even hoog als in 2013. Ze werden dus niet gecorrigeerd voor inflatie.
Voorzieningen en locatie: het bouwtraject en terreininrichting
Het terrein en het gebruik van/controle op gereedschappen i.v.m. de veiligheid is op orde
Netwerken
Belangrijke netwerken voor de Buurderij zijn:


het (Jeugd) zorg/ (jeugd) hulpverleningsnetwerk;



netwerk autisme;



netwerk onderwijs;



netwerk natuur en recreatie;



netwerk woon-werk-zorginstellingen



duurzaam en biologisch netwerk.
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Stichting Buurderij de Wilde Haan heeft in al deze netwerken voor een deel haar draai gevonden.
Wel blijft, o.a. gezien de ontwikkelingen op het gebied van zorg, maar ook op het terrein van de
horeca, en andere Publix gerichte activiteiten het onderhouden en uitbreiden van netwerken,
waaronder ook de diverse gemeenten een continue prioriteit.
Communicatie en PR
In 2014 was er nauwelijks ruimte om PR activiteiten te ontplooien, gezien de vele andere prioriteiten.
De nieuwsbrief is niet verschenen.
Halverwege 2014 is er bewegwijzering in Rolde en Balloo aangebracht. Bij de toegang tot de
Buurderij staat een informatiebord. De financiering is afkomstig van het ANWB fonds.

Hoofdstuk 4 Vooruitzichten en plannen 2015
Samen met InvoorZorg zal een traject ingezet worden om de Buurderij duurzaam toekomstbestendig
te houden. Daarom zal ook nadrukkelijk samenwerking worden gezocht met collega zorgaanbieders.
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