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Beste lezer, 

Met gepaste trots en dankbaarheid presenteren wij het jaar 2019 in 
vogelvlucht. Het is snel gegaan, en er is veel gebeurd. We hebben 
een mooi jaar achter de rug en strekken ons uit naar hetgeen voor 
ons ligt. Wij hopen dat u als lezer geïnspireerd raakt als u dit jaarver-
slag leest. Wijzelf zijn dit iedere dag omdat we weten dat werken bij 
de Zorgnijverij ertoe doet! 

Veel leesplezier! 

Erna Noordijk, directeur-bestuurder
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Over de Zorgnijverij 
De Zorgnijverij is een stichting die dagbeste-
ding biedt aan jongeren en (jong) volwassenen 
met een (licht) verstandelijke beperking. Wat 
ons uniek maakt is de kleinschaligheid en fa-
miliaire sfeer, wij kennen al onze medewerkers 
(lees cliënten) van de dagbesteding goed en 
ook hebben wij korte lijntjes met hun netwerk. 
Wij houden van feestvieren, alles wat gevierd 
kan worden doen we gezellig samen. We leven 
met elkaar mee als het leven moeilijk gaat en 
proberen dan ook van betekenis te zijn.  

Naast de dagbesteding begeleiden wij kinde-
ren met een (licht) verstandelijke beperking. 
We bieden buitenschoolse begeleiding, in-
dividuele- en groepsbegeleiding. Daarnaast 
bieden we ambulante begeleiding, ouderbe-

geleiding en brussen-begeleiding. We hebben 
inmiddels ruim voldoende expertise in huis om 
de begeleiding te bieden die nodig is voor het 
hele gezin van onze cliënten. 

Ook in 2019 is de doelgroep onveranderd 
gebleven. Dat onze kernwaarden actueel zijn, 
kwam mede in de functioneringsgesprekken 
met het personeel tot uiting. Zij ervaren com-
passie in de omgang met de cliënten, maar 
ook vanuit de bestuurder richting zichzelf. Ook 
is uitgaan van potentie een gemene deler, wij 
zien altijd mogelijkheden zonder de onmoge-
lijkheden uit het oog te verliezen. We zijn ei-
genzinnig, hebben zo onze eigen manier van 
werken en daar zijn we met elkaar trots op!  We 
gaan voor een tien, een uitspraak die is opge-
nomen in de kernwaarden nadat één van onze 
begeleiders deze benoemde!  
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Op 18 januari hadden we een nieuwjaarsborrel voor het 
personeel en bestuur. Dit vond plaats in de Zorgnijverij, 
Jasper heeft voor de catering gezorgd. 

Op 12 december was de jaarlijkse wintermarkt er weer. 
We hebben dit jaar vooral ingezet op eten en drinken. Dit 
bleek een goede keus te zijn, er is veel verkocht! Van de 
opbrengst van de wintermarkt gaan we jaarlijks een dag 
uit met de mensen van de dagbesteding. Dit vindt plaats 
in het voorjaar van het volgend jaar.

Op 19 juni hebben we het zomerfeest gevierd aan 
de Arnhemseweg. We genoten van de limonadebar, 
de spelletjes, het springkussen en niet te vergeten...
de patatkraam. Alle ouders, kinderen en volwas-
senen waren aanwezig op dit feest. Ook de muziek 
ontbrak niet! 

In april gingen we een dag uit met de mensen van de 
dagbesteding. We zijn samen naar Madurodam geweest 
en hebben daarna een patatje gegeten bij een strand-
tent in Scheveningen. Het was een dag met een gouden 
randje, wat heeft iedereen hiervan genoten! 
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Communicatie 
We zijn overgestapt op een nieuw cliëntensys-
teem dit jaar. Het vorige systeem voldeed niet. 
Dankzij deze overstap beschikken we nu over 
een app zodat de rapportage niet langer via de 
mail verzonden hoeft te worden. De ouders en 
cliëntvertegenwoordigers kunnen dezelfde dag 
de rapportage via de app inzien en hierop rea-
geren. Dit werkt heel fijn en ouders zijn hier erg 
tevreden over. Naast de dagelijkse rapportage 
worden via deze app de begeleidingsplannen 
goedgekeurd en kunnen we op een veilige 
manier communiceren.  

De website is vernieuwd. De template van deze 
website is voortdurend in ontwikkeling en kan 
eenvoudig aangepast worden. Het is een pret-
tig en eenvoudig te bedienen website. 
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Samenwerkingspartners 
Om de cliënten van Kidzcare goed te bege-
leiden werken we samen met school. Juist 
omdat wij onze buitenschoolse begeleiding 
voor de groepen daar faciliteren, staan we 
veel met elkaar in contact en zijn we dagelijks 
zichtbaar op school. We worden tegenwoordig 
uitgenodigd voor de MDO’s van school. Wij 
vinden deze samenwerking belangrijk omdat 
dit de zorg voor onze kinderen ten goede komt. 
Samen met ouders en school rondom het kind 
is waardevol en werkt aanvullend en verstevi-
gend. 

Voor stage en dagbesteding werken we samen 
met ‘Parckhaven’ een verzorgingstehuis voor 

ouderen. Daarnaast zijn we welkom om werk-
zaamheden te verrichten op ‘het Terphuis’ in 
Poortugaal.  
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Cliënttevredenheidsonderzoek 
Het cliënttevredenheidsonderzoek (hierna te 
noemen CTO) In mei 2019 is het CTO uitgezet, 
waarbij het merendeel van de ouders en ande-
re cliëntvertegenwoordigers heeft gereageerd; 
daarmee is het CTO zeer representatief. 

We zijn erg tevreden over de uitkomsten. De 
antwoorden op de diverse uitgevraagde onder-
delen voor de cliënten van de dagbesteding 
(de invulling van de dagbesteding, de ervaren 
veiligheid, de omgang met gezondheid, afspra-
ken over de zorg, informatievoorziening, de be-
geleiders, samenhang) zijn merendeels positief 
tot zeer positief. Dit vertaalt zich dan ook in het 
prachtige gemiddelde rapportcijfer 8,4 voor het 
nut van de begeleiding en 8,6 voor de waarde-
ring van de organisatie. 

De antwoorden op de diverse uitgevraagde 
onderdelen voor de cliënten van Kidzcare (de 
invulling van de dagbesteding, de ervaren 
veiligheid, de omgang met gezondheid, af-
spraken over de zorg, informatievoorziening, 
de begeleiders, samenhang) zijn merendeels 
positief tot zeer positief. Dit vertaalt zich dan 
ook in het prachtige gemiddelde rapportcijfer 
8,8 wat zowel gegeven wordt voor het nut van 
de begeleiding als voor de waardering van de 
organisatie. Ook de ruimte voor opmerkingen is 
ruimschoots benut om waardering uit te spre-
ken. 

De antwoorden op het waarmaken van de 
kernwaarden zijn ook positief. Daarnaast geven 
de uitkomsten handvatten voor verdere verbe-
teringen.  

Medewerkers-tevredenheids-
onderzoek 
Het medewerkers tevredenheidsonderzoek 
(hierna te noemen MTO) is in september uit-
gezet. Alle medewerkers hebben gereageerd. 
Daarmee is het MTO zeer representatief.  

De uitkomsten zijn overwegend positief. Op 
werkdruk scoort de Zorgnijverij voldoende op 
de deelgebieden, met uitzondering van rust- en 
pauzemomenten. Inherent aan het werk maar 
wel belangrijk om aandacht aan te besteden. 
Over carrièreperspectief en baanzekerheid is 
men tevreden. De kernwaarden worden vol-
doende herkend, met opvallende positieve 
uitschieter ‘compassie’. 
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 Kwaliteit 
De interne audit is afgenomen in de maand 
november, in het jaar 2019. Op dit moment is 
de Zorgnijverij bezig met het ontwikkelen van 
diverse kwaliteitsdocumenten en aan het toe-
werken naar een HKZ-certificering. Ten tijde 
van deze interne audit is de Zorgnijverij bezig 
met het implementeren en ontwikkelen van 
nieuwe kwaliteitsdocumenten. Om deze reden 
heeft deze audit voornamelijk het zorgproces 
ingezien en doorgelicht. Deze interne audit 
heeft zich gericht op 3 onderwerpen, te weten; 
het zorgproces, het professioneel handelen en 
de personeelsdossiers. 

Naar aanleiding van deze interne audit kan er 
geconcludeerd worden dat het opzetten van 
het kwaliteitsmanagementsysteem op dit mo-
ment al ver gevorderd is en er een grote over-
eenkomst is tussen de kwaliteitsdocumenten 
en de praktijk.  

Certificering in 2020 is haalbaar en we willen 
gaan realiseren dat de externe audit in het na-
jaar van 2020 plaatsvindt. 

De analyse professioneel handelen is uitge-
voerd in oktober. Hierbij is uitgegaan van de 
CAO Gehandicaptenzorg, het kwaliteitskader 
gehandicaptenzorg en de HKZ-normen. Er ligt 
inmiddels een goede basis, we zetten nog wat 
puntjes op de i en zijn voor zover zeer tevre-
den. 

In november 2019 is voor de tweede keer een 
RIE Arbo uitgevoerd (de eerste vond in 2016 
plaats). Daarop zijn diverse maatregelen ge-
nomen. Deze gaan globaal over: inhoud van 
arbobeleid en personeelsbeleid, verzuimproto-
collen, onderhoud van materialen en middelen, 
BHV, ergonomische kantoorinrichting en hygië-
neregels inzake levensmiddelen. Er is voortva-
rend actie ondernomen; een groot deel van de 
acties is inmiddels uitgevoerd.
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Scholing 
Ook dit jaar hebben we als team weer scho-
lingsdagen gehad. Zo was er een herhaling 
van de kinder- EHBO en BHV. In februari en 
maart dit jaar werden we getraind door Hans 
van Wouwe in de triple-c methodiek. In mei 
kregen we een agressie-regulatietraining van 
React advies en training. In oktober hadden we 
een communicatietraining. Omdat we deze dag 
vrijwel allemaal aanwezig waren, konden we 
de fotograaf uitnodigen om meteen wat mooie 
plaatjes te schieten van ons als team. 
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Ontwikkeling uitbreiding huis-
vesting 
Dit jaar zijn er verschillende opties de revue 
gepasseerd. Uiteindelijk kwam het huis en de 
schuur van de buren aan de Arnhemseweg te 
koop en is besloten om tot aankoop hiervan 
over te gaan. In 2020 zal de schuur grondig 
verbouwd en uitgebreid worden. Dankzij deze 
uitbreiding kan de Zorgnijverij verder groeien 
in cliëntenaantal, maar ook kan de dagbeste-
ding in de breedte ontwikkelen. Zo zal naast de 
houtwerkplaats ruimte komen voor een keuken, 
een naaiatelier, een snoezelruimte en diverse 
kantoorplekken. 
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Groei van de Zorgnijverij 
De tweede helft van dit jaar is de dagbesteding uitgebreid op woensdag. Dit betekent dat we in 
2019 9 dagdelen open zijn geweest. Hierdoor is het cliëntenaantal toegenomen. Ook is er een 
begeleider bijgekomen voor 32 uur per week. Het aantal fte steeg naar 2. Op de dagbesteding 
waren eind 2019 10 cliënten in zorg. 

Op de dagbesteding is op maandag en op dinsdag een vrijwilliger aanwezig. Op maandag helpt 
een gepensioneerde meubelmaker met houtbewerking en op dinsdag helpt een basisschooldo-
cent met naald en draad.  

Bij Kidzcare groeide het aantal medewerkers naar 5 fte. In december hadden wij 26 kinderen in 
begeleiding. 

Sinds september 2019 hebben wij een kwaliteitsmedewerker in dienst voor 10 tot 16 uur per 
week. Zij werkt naar een volwaardig functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dat de externe 
HKZ-toets kan doorstaan. Daarnaast werkt zij als jeugdbegeleider en opvoedcoach. Dit is een 
mooie combinatie omdat ze op deze manier weet wat er speelt op de werkvloer. Inclusief het ma-
nagementteam komen we uit op 1,5 fte. Eind 2019 hebben we een zorgmanager aangenomen. 
Zij hoopt februari 2020 te starten. 

Met ingang van 2020 gaan we begeleiden in de klas als extra ondersteuning voor de kinderen en 
de leerkrachten. Dit zal in de eerste instantie op SO de Rank plaatsvinden en later gaan we dit 
uitbreiden naar andere scholen. 
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Toekomstplannen 
In 2020 zal ons eerste lustrum gevierd gaan worden. We zijn erg blij dat we het huis en de schuur 
van de buren tot onze beschikking hebben. Nu kunnen we verder bouwen en meer mensen hel-
pen aan een fijne dagbestedingsplek. Onze dagbesteding gaat zich verbreden, we krijgen een 
naaiatelier op de eerste verdieping en op de begane grond komt een keuken en een wasruimte 
waar de mensen van de dagbesteding hun eigen wasje kunnen doen. Hier gaan we maaltijden 
leren koken zodat onze cliënten getraind worden in de algemene dagelijkse levensverrichtingen 
(ADL). Het eten dat bij ons in de keuken bereid wordt, willen we graag tegen kostprijs verkopen 
aan gezinnen waarvan een van de ouders ziek is of waar zorgen zijn, zodat daar toch een ge-
zonde warme maaltijd op tafel komt.  

Daarnaast zijn we druk bezig met het uitbreiden van Kidzcare naar Gouda. Dit gaat in 2020 star-
ten op de Samuëlschool aldaar. Inmiddels zijn we naamsbekendheid aan het verwerven en is de 
eerste cliënt van 2020 aangemeld. 

Ook zijn we in contact met de zorgkantoren zodat we contracten kunnen afsluiten en niet meer 
afhankelijk zijn van hoofdaannemers. Zo kunnen we in 2020 meer zelfstandigheid verwerven. 

De bedoeling is dat in de Zorgnijverij op een kleinschalige familiaire manier een keten ontstaat 
van kwaliteiten die het hele spectrum van zelfredzaamheid behelst. Zo kan iedereen leren om het 
gewone leven te ervaren op een plek waar veiligheid centraal staat en het niet uitmaakt hoelang 
je erover doet om de dingen aan te leren die je helpen het leven op een zo zelfstandig mogelijke 
manier te leven.


