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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 2020 
 
Wij zijn een lerende organisatie en zijn continue in beweging. Ook in 2020 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 2020 aan alle kwaliteitseisen te voldoen: 
 

Legionella 
Op dit moment hebben wij geen legionella bestrijdingsplan/protocol. Om aan de kwaliteitseisen 
te voldoen en de veiligheid van onze cliënten te waarborgen, is dit wel noodzakelijk. Daarom laten 
wij ons water door een erkend bedrijf testen op legionella. Daarnaast moet er een legionella 
beheersingsplan komen. Hierin staat beschreven hoe wij ervoor zorgen dat de kans op legionella 
zo klein mogelijk blijft. Daarnaast zal ons waterleidingwerk nagekeken en eventueel aangepast 
worden.   
 

2.2 Cliënten 
Huize Lindeboom biedt plaatst aan vier cliënten, maar wil dit in de toekomst wellicht uitbreiden. 
In 2020 gaan wij ons oriënteren of het mogelijk is om een dagbesteding op te zetten. Wij zouden 
graag oud ijzer en elektrische apparaten op willen halen met 4 a 5 cliënten. Daarnaast willen wij 
de opgehaalde spullen verwerken. Dit betekent dat wij ze netjes gaan recyclen. Wij zullen 
beginnen op de dinsdagen en donderdagen en kunnen dit mogelijk uitbreiden daar meerdere 
dagen.  
 

2.3 Gebouwzaken 
In 2020 gaat er veel gebeuren op het gebied van gebouwzaken. Zo staat er een grote verbouwing 
op de planning en zullen wij bekijken of we een dagbestedingslokaal kunnen bouwen in onze 
achtertuin.  
 

Verbouwing 
Alle appartementen zijn in de afgelopen jaren opgeknapt en nu is het tijd dat het 
steunpunt/woonhuis wordt gerenoveerd. Dit was hard nodig, want het pand was gedateerd, niet 
geïsoleerd en hij was niet optimaal ingericht voor het begeleiden van onze cliënten.   
Het steunpunt zal opnieuw worden ingericht. Zo komt de woonkamer aan de achterkant van het 
steunpunt, zodat wij een beter overzicht hebben op alle appartementen. Wij zien nu beter wie 
onze tuin betreedt en hebben een beter toezicht op onze cliënten. Daarnaast wordt de keuken 
uitgebreid en gemoderniseerd, zodat wij gemakkelijker samen kunnen koken. In de huidige 
situatie was dit te krap en konden de cliënten snel afgeleid worden door mensen die het steunpunt 
betraden. Zij moesten dan via de keuken naar binnen. Ook komt er een kantoor op de begane 
grond. Zo kunnen wij in alle rust met onze cliënten en betrokkenen in gesprek, zonder dat wij 
gestoord worden. Deze optie is minder huiselijk, maar wel noodzakelijk zo is gebleken.  
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Dagbestedingslokaal 
Wanneer we beginnen met de dagbesteding zullen wij gebruik maken van onze bunker op het 
terrein. Echter deze bunker is, krap, mist bepaalde voorzieningen en het is lastig om een 
dagbesteding te vestigen in ruimte die ook privé wordt gebruikt. Gereedschappen en materialen 
lopen dan door elkaar en dat is onhandig.  
Daarom willen wij bekijken of wij een dagbestedingslokaal kunnen bouwen in onze achtertuin. 
Hiervoor zal een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Naast een dagbestedingslokaal zal 
er ook een toilet, keuken en schaftruimte gemaakt worden. Deze ruimte kan ook gebruikt worden 
voor vergaderingen en trainingen. Op deze manier slaan we 2 vliegen in 1 klap en helpt het bij 
het verder professionaliseren van Huize Lindeboom. 
 

2.4 Personeelszaken 
Op het gebied van personeelszaken kan Huize Lindeboom nog een grote slag slaan. Arjan 
functioneert als enige begeleider binnen Huize Lindeboom. Voor de cliënten is het fijn dat ze 1 
aanspreekpunt hebben, maar dit systeem is ook kwetsbaar. Het is lastig voor Arjan om een dagje 
weg te gaan en een vakantie is bijvoorbeeld ook niet mogelijk. En ook bij ziekte van Arjan zal er 
vervanging gezocht moeten worden via een uitzendbureau. Dit is niet optimaal omdat de cliënten 
dan een begeleider krijgen die ze nog nooit hebben gezien.  
 

Vrijwilligers 
Vanaf 2020 zal Huize Lindeboom werken met vrijwilligers. Binnen Huize Lindeboom volgen wij 
het beleid dat onze cliënten voor een bepaalde tijd alleen kunnen zijn, Arjan kan dan binnen een 
bepaald tijdsbestek weg van het terrein. Wanneer Arjan voor een langere tijd weg is, dan zal er 
een vrijwilliger ingezet worden. Voor beiden gevallen geldt dat Arjan binnen 15 a 20 minuten 
weer terug moet zijn bij Huize Lindeboom als dit nodig is. Als Arjan weg is, is hij telefonisch 
bereikbaar. De vrijwilliger heeft een BHV diploma en kan handelen bij een noodsituatie. De 
vrijwilliger houdt een oogje in het zijl wanneer Arjan weg is. Arjan is gediplomeerd en kan de 
vrijwilliger voorstructuren en op afstand bij- en aansturen. Het voordeel is dat cliënten altijd een 
vast gezicht zien en bij vragen altijd terecht kunnen bij iemand.  
 

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 2020 zullen Arjan, Alexandra en Engelien zich bij laten scholen als BHV-er. 
- Alexandra gaat zich oriënteren om te zien of zij een zorg opleiding kan volgen, zodat ook 

zij een professioneel begeleidster wordt.   
- Soms worden de cliënten begeleid door een vrijwilliger. Dit gebeurt als Arjan bijvoorbeeld 

weg is van de locatie. In dit geval fungeert Arjan als achterwacht en is altijd telefonisch 
bereikbaar en kan bij noodgevallen binnen 15 minuten terug op locatie zijn. Het kan 
voorkomen dat Arjan niet binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn. In deze gevallen moet 
er een andere gekwalificeerde achterwacht aanwezig zijn. Hoe dit precies vorm gaat 
krijgen, gaan we in 2020 onderzoeken.   


