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Hoofdstuk 1 Voorwoord
In dit jaarplan vindt u een veelheid aan informatie waarmee wij een beeld schetsen van de
geleverde zorg en ontwikkeling binnen Huize Lindeboom. Wij leveren sinds mei 2016 zorg aan
mensen met een licht verstandelijke beperking.
Onze missie is om onze cliënten een veilige woonplek aan te bieden, waarin ze kunnen werken
aan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Zelfvertrouwen en eigenwaarde vormen voor ieder
persoon de basis om zich van daaruit verder te ontwikkelen.
Een plek waar respect en liefde centraal staat. Een plek waar we om elkaar geven; Huize
Lindeboom.
Wij zijn een kleinschalig wooninitiatief (gezinshuis) die plaats biedt aan mensen met een licht
verstandelijke beperking. Cliënten wonen bij ons op het erf, in hun eigen appartement. Het
woonhuis fungeert als steunpunt, hier woont de begeleiding. Cliënten hebben een eigen
appartement, maar kunnen ook in het woonhuis terecht. Zo kunnen zij in het woonhuis
ontbijten, lunchen en avondeten, maar ook bijvoorbeeld met de begeleiding tv kijken.
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Hoofdstuk 2 Verbeterpunten 2021
Wij zijn een lerende organisatie en zijn continue in beweging. Ook in 2021 willen wij ons verder
ontwikkelen en dat doen we aan de hand van de volgende gebieden.

2.1 Kwaliteitseisen

Binnen Huize Lindeboom streven wij ernaar om aan alle kwaliteitseisen te voldoen. Wij hebben
een kwaliteitshandboek opgesteld en dit handboek geldt als leidraad binnen onze organisatie. De
volgende punten zullen worden aangepast om ook in 2021 aan alle kwaliteitseisen te voldoen:

Legionella
Op dit moment wordt er ieder jaar gecontroleerd op legionella. Echter hebben wij nog geen
legionella plan/protocol. Deze zullen wij in 2021 realiseren.

2.2 Cliënten
Op dit moment hebben wij de dagbesteding Huize Lindeboom Recycling gerealiseerd. Wij bieden
momenteel plek aan 2 cliënten, maar hebben plaats voor 5 a 6 cliënten. Na de corona zullen wij
uitbreiden met onze cliënten. Tot die tijd zullen wij reclame maken en contact zoeken met
verwijzende instanties, zodat Huize Lindeboom Recycling bekend wordt.

2.3 Gebouwzaken

We hebben een roerig jaar achter de rug op dit gebied. Volgend jaar zal het een stuk rustiger zijn.

Appartementen.
In 2021 zal de buitenkant van de appartementen en schuren opnieuw in de verf gezet worden.

Dagbestedingslokaal
Wij hebben geen vergunning gekregen om een dagbestedingslokaal te realiseren in onze tuin.
Daarom gaan we in 2021 onze schuur/bunker zo optimaal als mogelijk indelen, zodat wij een
veilige en mooie dagbesteding kunnen aanbieden aan 5 a 6 cliënten.

Tuin
In 2020 hebben we de gehele tuin bestraat en zijn we begonnen met het planten van het groen.
In 2021 zullen wij hiermee doorgaan. Daarnaast zal er op 1 maart 2 schuurtjes en een overkapping
worden gerealiseerd. Hierdoor krijgen alle cliënten een eigen schuurtje en overkapping. De tuin
van de cliënten wordt op deze manier gescheiden van de tuin van Arjan en Alexandra, waardoor
beide partijen nu meer privacy krijgen.

2.4 Personeelszaken

Vorige jaar hebben we een grote slag geslagen op personeel gebied. Nu gaan we dit continueren
en verder professionaliseren.
Vrijwilligers
In 2021 verwachten wij geen veranderingen op dit gebied.
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Personeel
-

Arjan zal de opleiding tot aandachtsfunctionaris volgen. Wanneer er binnen Huize
Lindeboom zaken gaan spelen op het gebied van agressie, ongewenste intimiteiten en
strafbare handelingen kan Arjan hier goed op inspelen.
In 2021 zullen Arjan, Alexandra en Engelien zich bij laten scholen als BHV-er.
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