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Beleid Stichting op je gemak 2019-2020 
 

Algemeen 
 

De organisatie heeft als naam Stichting op je gemak. Deze naam is bewust gekozen. Iemand die zich 
“op zijn gemak” voelt, is rustig en ontspannen. “Op je gemak” is ook een Zeeuwse uitdrukking voor 
rustig aan doen, zonder stress of haast. Beide betekenissen zijn bij ons terug te zien in de praktijk van 
alledag.   
Het doel van de stichting is o op de locatie van onze zorgboerderij vanuit de veiligheid en structuur 
van de omgeving te werken aan de specifieke doelen van de hulpvrager. 
De stichting is per 1 dec. 2013 aangesloten bij de Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ).  
SZZ is in het bezit van een AWBZ-erkenning. Via SZZ kan de Stichting op je GEMAK als 
onderaannemer zorg in natura (ZIN) aanbieden. 
 
 

Doelgroepen: mogelijkheden en belemmeringen 
 
De Stichting op je GEMAK biedt begeleiding, behandeling en dagbesteding aan, vanuit financiering 
WLZ, Jeugdwet of WMO (door zorg in natura, onderaanneming of PGB), aan de volgende 
doelgroepen: 

• Kinderen en jongeren met een beperking, zowel individueel als in kleine groepen. Wij richten 
ons vooral op kinderen met ADHD en/of ASS. Maar ook andere kinderen met een psychische 
beperking zijn welkom. Ook kinderen met een licht verstandelijke beperking behoren tot 
onze doelgroep. 

• Volwassenen die niet in het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen of als opstap naar 
betaald werk. Dit betreft mensen met een psychiatrische en/of licht verstandelijke 
beperking.  

Deze doelgroepen kunnen in sommige gevallen tegelijk op de zorgboerderij zijn. Kinderen en 
volwassenen leren van elkaar en kunnen elkaar helpen. Bepaalde doelgroepen kunnen beter apart 
bediend worden, vooral kinderen met een verstandelijke beperking en andere kinderen die gebaat 
zijn bij een rustige en overzichtelijke groep. Voor deze doelgroep hebben wij zowel in schoolweken 
als in schoolvakanties een apart dagdeel gereserveerd. 

In onze prospectieve Riscio-inventarisatie op cliëntniveau hebben wij aangegeven dat cliënten met 
zware psychiatrische problematiek en/of zware lichamelijke beperkingen bij ons niet op hun plek zijn, 
zodat wij hen doorverwijzen naar collega-zorgboerderijen. Tevens is daar vastgelegd welke risico’s 
wij monitoren tijdens de periode dat iemand in zorg is en wanneer de grenzen van onze 
mogelijkheden zijn bereikt.  
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Activiteiten 

• De activiteiten binnen de dagbesteding zijn o.a. werkzaamheden met betrekking tot de 
dagelijkse verzorging van de dieren (voeden, uitmesten enz.), onderhoudswerkzaamheden 
op het terrein en aan materialen. Voor de doelgroep kinderen en jongeren gaat het naast de 
dagelijkse verzorging van de dieren ook om scouting-achtige activiteiten (zoals vuurtje 
stoken, zwaardvechten, hut bouwen), koken/bakken en knutselactiviteiten. 

• Stichting op je gemak biedt GGZ-behandelingen door een psycholoog voor de doelgroep 
kinderen en jongeren. In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen en jongeren 
werken aan nieuwe gedragsstrategieën. 

• Stichting op je gemak biedt manege-activiteiten als paardrijlessen, menlessen, 
huifkartochten en kinderfeestjes. Verder worden activiteiten georganiseerd in 
schoolvakanties die open staan voor alle kinderen. Bijvoorbeeld ponymiddagen, 
knutselactiviteiten, kampvuur maken of zwaardvechten. 
 

Profilering binnen het totale zorgveld 
 

• Wij bieden vooral lichtere vormen van zorg: dagbesteding en begeleiding. Bij zwaardere 
problematiek is een GGZ-instelling betrokken en worden netwerkoverleggen gehouden, 
waarin de verschillende (hulpverlenings)instanties (bij kinderen ook ouders en school) samen 
om tafel gaan om te praten over de zorg aan de  betreffende cliënt. De regie ligt dan niet bij 
onze zorgboerderij, maar bij de GGZ-instelling. In onze regio is dat voor zowel kinderen als 
volwassenen meestal Emergis/Ithaka. Als Emergis/Ithaka er niet uitkomt, vanwege de 
complexe zorgvraag, is er de mogelijkheid dat het CCE wordt ingeschakeld, een 
expertisecentrum voor de zorg.  

• We proberen te kijken wat nodig is en trekken aan de bel. We signaleren wel en geven aan 
wat wij denken dat nodig is. Voor een deel werkt dat goed, maar niet alle ketenpartners 
hebben goed in beeld wat onze expertise is, terwijl we wel een psycholoog en een begeleider 
in dienst hebben, met veel ervaring.  

• Wat ons onderscheidt van andere zorgboerderijen is: 
o onze flexibiliteit en de mogelijkheid van GGZ-behandeling op locatie. We proberen 

zoveel mogelijk ons aanbod aan te passen op de vraag van de (ouders van) de 
cliënten en bieden graag maatwerk. (Ouders van) cliënten zijn doorgaans heel 
tevreden hierover en het is iets wat hen aanspreekt bij Stichting op je gemak.  

o Verder vinden wij het belangrijk om in schoolvakanties opvang te bieden, dit 
onderscheidt ons in toenemende mate van andere zorgboerderijen in de regio.  

o In tegenstelling tot andere zorgboerderijen verzorgen wij minder vervoer. Wij 
benadrukken de eigen verantwoordelijkheid van ouders en hechten ook aan het 
persoonlijke contact bij het wegbrengen of ophalen. 

o Naast lichtere vormen van hulp bieden wij ook basis- of specialistische GGZ-
behandelingen aan kinderen, onder supervisie van een GZ-psycholoog van een grote 
psychologenpraktijk. Hiermee willen we de zorg voor ouders en kind dichtbij huis 
houden, in een vertrouwde setting, waardoor de kans op een succesvolle 
behandeling groter is.  

• Vraag en aanbod komen voor een groot deel overeen, doordat wij maatwerk proberen te 
bieden. In de halfjaarlijkse evaluaties vragen wij naar tips/wensen en dan is de enige vraag 
waar wij niet aan kunnen voldoen het bieden van logeeropvang is. Wij hebben hiervoor geen 
geschikte locatie en verwijzen door naar collega-zorgboeren van SZZ.  
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• Het komt af en toe voor dat er vraag is naar dagbesteding vanuit cliënten van de regionale 
GGZ-instelling, maar dat dit niet van de grond komt doordat deze de cliënten graag 
intramurale dagbesteding biedt. We zetten in om informele contacten om de dagbesteding 
als onderaannemer te kunnen bieden voor cliënten die wonen bij o.a. Emergis en Zeeuwse 
gronden. 
 
 

Missie, uitgangspunten en doelstellingen 

Onze missie is om kinderen en volwassenen met een psychiatrische en/of licht verstandelijke 
beperking ondersteuning en ontspanning te bieden in een positieve omgeving, waarbij 
ontwikkelingskansen worden geboden.  

Voor ons zijn de volgende uitgangspunten belangrijk: 

• Elk mens is uniek gemaakt en heeft een unieke geschiedenis en beleving. Dit betekent voor 
de begeleiding dat ieder mens een eigen aanpak nodig heeft; cliënten hebben soms wel 
overeenkomsten maar het is toch belangrijk om iedere persoon als uniek te beschouwen.  

• Iedereen heeft ook recht om zichzelf te zijn en elke medewerker bij de stichting dient hiervan 
overtuigd te zijn. Iedereen heeft evenveel recht om leuke dingen te doen. Hierbij ligt de 
nadruk op positieve kanten van iemand benadrukken en negatieve kanten negeren en alleen 
aandacht geven als anderen er door gehinderd worden.  

• Regels en reglementen zijn bedoeld om iedereen in zijn waarde te laten en te voorkomen dat 
de belangen van één persoon boven die van anderen gesteld worden.  

Concreet betekent dit dat wij werken aan de volgende doelstellingen: 

• Ontspanning bieden door het werken met paarden en bezig zijn in een groene omgeving. 

• Aansluiten bij de leefwereld van de cliënten in het aanbieden van activiteiten. 

• Cliënten leren om, met begeleiding, een plan te maken om iets te ondernemen. Cliënten 
leren door te doen. 

• Wat cliënten bij de dagbesteding, begeleiding en behandeling leren, kan thuis worden 
toegepast door de omgeving van de cliënt (indien daar vraag naar is) te betrekken bii de 
doelstellingen uit het zorgplan. 

• Begeleiding en behandeling wordt zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving 
aangeboden. 

• In de begeleiding en behandeling werken wij samen met ketenpartners, wij wisselen signalen 
en succesfactoren uit. 

Hoe worden deze doelstellingen intern gecommuniceerd en eigen gemaakt? 

Medewerkers en vrijwilligers worden van deze doelstellingen op de hoogte gebracht, zodat iedereen 
vanuit dezelfde basis werkt. Medewerkers worden heel regelmatig individueel gecoacht tussen de 
bedrijven door. Aan het eind van iedere dag wordt geëvalueerd hoe het is gegaan en wat er 
verbeterd kan worden. In werkoverleggen, zorgoverleggen en vrijwilligersavonden worden missie en 
doelstellingen regelmatig aangekaart. Ook in de functioneringsgesprekken komt dit aan de orde. 
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Methodieken en randvoorwaarden 
 

Op onze zorgboerderij werken wij bij de dagbesteding vanuit bepaalde methodieken / ideeën, welke 
in aanvulling zijn op onze basis. De basis is naar onze overtuiging de deelname aan het 
maatschappelijk verkeer in een veilige omgeving, zodat cliënten positieve ervaringen kunnen opdoen 
en zich kunnen ontplooien. 
 

Aanvullend hierop gebruiken wij de volgende methodieken: 

• Historisch paardrijden, waarbij de band tussen ruiter en paard centraal staat. Het rijden is 

niet prestatiegericht maar op het contact tussen dier en mens, waarbij met behulp van het 

paard  sociale vaardigheden aangeleerd kunnen worden. 

• Kindercoaching 

• Geef me de vijf , methodiek bij cliënten met autisme, waarbij het gaat om duidelijkheid op de 

vijf: wie, wat, waar, hoe, wanneer. 

• Tough love methode: je bent als begeleider heel eerlijk, maar ook hard. Cliënten weten waar 

ze aan toe zijn. Je zorgt dat ze zelf probleemeigenaar zijn en niet de begeleider. Eigen kracht 

stimuleren. Manipulatie doorbreken.  

• Laten bewegen, waardoor positieve stoffen worden aangemaakt. Dit geeft meer 

ontwikkelingsmogelijkheden en een hogere kwaliteit van leven. Dit is een uitgangspunt van 

de door ons toegepaste “Horse Boy Method”. Omdat dit voor ons een nieuwe methode is, 

een korte toelichting. 

o De Horse Boy Method is ontwikkeld door Rupert Isaacson, vader van een kind met 

Autisme. In Nederland werk Carola Beekman als Horse Boy Practitioner. Zij verzorgt 

opleidingen in dit kader. De Horse Boy Method werkt met verschillende principes die 

goed aansluiten bij kinderen met ASS, ADHD, PTSS en andere stoornissen. Zij werken 

met vier technieken: Back Riding (waarbij een kind voor de begeleider op een paard 

zit), Long Lining (waarbij de begeleider achter het paard loopt met lange teugels), 

Sensory Work (waarbij vooral contact/knuffelen met het paard centraal staat) en 

Vrijheidsdressuur (waarbij door middel van oefeningen de communicatie tussen kind 

en paard wordt vormgegeven). Door deze technieken toe te passen, oefent een kind 

op een laagdrempelige doch effectieve manier verschillende vaardigheden. 

Daarnaast komt het hormoon oxitocine vrij, wat stressverlagend werkt. Daarnaast 

komt er een stof vrij die BDNF wordt genoemd, die de groei van hersencellen 

stimuleert. 

o Deze technieken hebben tot doel om een kind nieuwe vaardigheden en kennis aan te 

leren, die in andere contexten niet goed aangeleerd kunnen worden. Door 

ontspanning en veiligheid krijgt een kind de basis mee om andere dingen te leren. 

Daarnaast leren de kinderen door te bewegen en te experimenteren. 

o Voor meer informatie: http://www.carolabeekman.nl/horse-boy-method-

movement-method. Hier staan ook links naar de wetenschappelijke onderbouwing 

van deze methode. 

In de toepassing van de methoden staat de behoefte van de cliënt centraal. We gebruiken elementen 

uit de verschillende methoden, voor zover die bruikbaar zijn voor een bepaalde cliënt of groep 

cliënten. 
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Randvoorwaarden voor succesvolle begeleiding (zie hiervoor uitgebreider de prospectieve risico-

inventarisatie op cliëntniveau): 

• Gezag bij de begeleiders 

• Aard van de problematiek van het kind 

• Cliënt voelt zich veilig 

• Mate van contactname van het kind 

• Financiering / beschikking voor voldoende zorg 

• Veiligheid spelmateriaal 

• Omgeving / netwerk van de cliënt is voldoende ondersteunend 

 

 

Kwaliteitszorg 
 
Wij werken conform de normen van het HKZ opstapschema zorgboerderijen. Het toepassingsgebied 
van dit schema is: Het verzorgen van dagbesteding en begeleiding voor mensen met psychische 
problemen, verstandelijke- en/of lichamelijke handicap. 
Toelichting:  
Binnen Stichting op je gemak worden ook paardrijlessen verzorgd voor iedereen die wil leren 
paardrijden. Deze activiteiten zijn geen onderdeel van de certificatie. Bij deze groep klanten is geen 
sprake van een indicatie, er vindt geen dossiervorming plaats. 
Stichting op je gemak zorgt dat in de uitingen naar buiten toe voor klanten helder is dat de HKZ 
certificatie geldt voor de dagbesteding en begeleiding van de doelgroep van mensen met psychische 
problemen, verstandelijke- en/of lichamelijke handicap gefinancierd vanuit Jeugdwet, WMO of WLZ. 
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Samenwerking met ketenpartners 
 
In het belang van onze cliënten proberen wij zoveel mogelijk samen te werken met ketenpartners, 
met als doel om zorg op maat aan te bieden.  
 

• Wij wisselen, uitsluitend met toestemming van (de ouders/verzorgers van) onze cliënten, 
informatie uit met andere betrokken partijen. Als wij kinderen of volwassenen in zorg hebben 
met wat zwaardere problematiek, nemen wij deel aan netwerkoverleggen (zoals school, 
ambulante hulpverlening, leerplichtambtenaar, cliëntondersteuner, etc.) of onderhouden wij 
contact met hen in een kleinere setting (bijvoorbeeld overdracht uit de BSO+ van Juvent of 
behandeling bij Villa Nova). 

• Als kinderen behandeling nodig hebben om daardoor meer baat te hebben bij de  begeleiding, 
proberen wij behandeling op de zorgboerderij te geven, onder supervisie van een GZ-psycholoog 
van Praktijk Van Waterschoot. Wanneer dit niet passend (genoeg) blijkt te zijn, denken wij mee 
met ouders voor andere opties. 

• Wij werken samen met de medewerkers die besluiten over de toegang tot de zorg: 
ketenregisseurs Jeugd en klantmanagers WMO van gemeenten in de regio. Wanneer bij 
signaleren dat een cliënt meer of andere hulp nodig heeft, leggen wij contact met deze toegang-
medewerkers. Ook als zorgopdrachten aflopen, leggen wij actief contact met deze medewerkers, 
om een nieuwe aanvraag te ondersteunen en te bespoedigen. 

• Wij werken samen met het Speciaal onderwijs en de Leerplichtambtenaar als het gaat om 
kinderen die niet of niet volledig naar school kunnen vanwege hun psychiatrische beperking, 
maar toch leerplichtig zijn. Op onze zorgboerderij kan in een rustige setting begeleiding worden 
gegeven aan deze jongeren, eventueel ook bij hun huiswerk. 

• Wij werken samen met zorgboerderij Rust na Onrust uit Schore. Cliënten met dementie kunnen 
wij in de eerste fase van hun ziekte passende dagbesteding aanbieden, waarbij wij als 
onderaannemer van Rust na onrust fungeren.  

• Op een vergelijkbare wijze werken wij samen met Emergis, in het bijzonder de afdeling Soteria. 
Deze woongroep komt eens per week naar de Stichting om hier dagbesteding te volgen.  

• Zeeuwse gronden heeft woonvormen in de regio en vanaf begin 2019 hebben wij een contract 
voor dagbesteding. In 2019 / 2020 proberen wij, door het leggen van contacten met 
medewerkers van woonvormen, het aantal cliënten via Zeeuwse gronden te laten toenemen. 

• Met enige regelmaat is er een werkbezoek met zorgaanbieders in de regio, om kennis en 
informatie uit te wisselen over het aanbod aan beider zijden. Dit kan met collega zorgboeren zijn, 
maar ook met bijvoorbeeld psychologische praktijken of aanbieders van ouderenzorg. Het is 
enkele malen voorgekomen dat hierna cliënten worden doorverwezen naar meer passende 
begeleiding (beide kanten op). 

• In 2019-2020 willen wij bestaande relaties onderhouden, nieuwe contacten opdoen en onze 
kennis en kunde onder de aandacht brengen. Speciale aandacht willen wij hebben voor het 
benoemen van succesfactoren richting het netwerk van de cliënt, zowel 
ouders/vertegenwoordigers als ketenpartners.  

• Een knelpunt in de samenwerking met ketenpartners is dat er veel verloop is in medewerkers 
van hulpverleningsinstanties/scholen. Het is belangrijk om elke keer opnieuw te investeren in 
een goede relatie. Het is in het belang van de cliënt dat de inbreng van de zorgboerderij 
meegenomen wordt in de hulpverlening / schoolloopbaan. 
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Organisatie structuur        Versie 24-1-2019 

Bestuur   Voorzitter 
  
 

 
 
 
 

Jan Bezemer                   

   Penningmeester  Gerrit van Leeuwen      

   Secretaris  Anneke Paardekooper      

   
Algemeen bestuurslid met 
aandachtsgebied zorg Sanne van Nieuwenhuijze       

            

            

Directie    
Jan Bezemer, Anneke Paardekooper, Sanne van 
Nieuwenhuijze      

            

                   

personeel Begeleiding cliënten  Dierverzorging  Rijles Particulier  Administratie  

  Jan Bezemer  
Aukje Krijger, Nydia Dubbeldam, Jan 
Bezemer  Nydia Dubbeldam, Jan Bezemer  Anneke Paardekooper  

  

Carla Franke 
Aukje Krijger 
Nydia Dubbeldam 
Sanne van Nieuwenhuijze 
Laura Eversdijk 
Anne de Jong 
Josine de Koster 
Rozemarijn Verhoeven 
     BHV-ers   

Vrijwilligers Ongeveer 20 vrijwilligers    Jan Bezemer   

       Nydia Dubbeldam  

         

       Carla Franke  

       Aukje Krijger  
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Speerpunten beleid, die 

jaarlijks terugkomen 

Doel Actie Termijn Prestatie indicator 

Professionalisering 

personeel 

Verbetering zorg aan 

cliënten. 

 
• Alle medewerkers houden hun BHV-certificaat geldig 

• Eén medewerker coacht haar collega’s in de rapportages en 
evaluaties (Carla) 

• Twee medewerkers doen cursussen en supervisie om te voldoen 
aan de criteria om SKJ-geregistreerd te blijven (Sanne en Anne). 

• Horseboy training (Nydia) 

• Dressuurcursus (Anne en Nydia) 

Maart 2020 Aantal met succes afgeronde 

nascholingscursussen. 

Blijvend bezit van HKZ 

certificaat zorgboerderijen 

Kwalitatief goede zorg 

blijven leveren. 

• up to date houden van zorgplannen, evaluaties, 

ongevallenregistraties, actualiseren van protocollen en instructies. 

• Evalueren of wij kwalitatief goede zorg bieden, waarbij de 

tevredenheid van de cliënten centraal staat, 

Jaarlijks in het 

voorjaar 

Verlenging HKZ-certificaat in april 

2019 

Onderhoud terrein en 

stallen 

Veiligheid cliënten, 

medewerkers en dieren. 

 

Legionella besmetting 

voorkomen. 

• Deelnemen aan NL Doet in maart elk jaar. 

 

• Bedrijf vragen legionella analyse uit te voeren. 

 

• Nen-keuring elektriciteit afronden 

voorjaar 2019 

en 2020 

 

• Keuken, weide en stallen zien 

er verzorgd uit. 

 

• Risico’s legionella in beeld + 

aanbevelingen zijn opgevolgd. 

Naamsbekendheid en 

sponsoring 

Vergroten inkomsten uit 

sponsoring. 

• Meedoen aan Rabobank clubkascampagne (najaar) 

• Subsidie aanvragen bij NL Doet (januari) 

• Subsidie aanvragen bij gemeente Reimerswaal (maart) 

 

jaarlijks Het ontvangen van sponsorgeld. 

 

Het vergroten van de 

naamsbekendheid. 

Inspraak Verbeteren van de zorg. • Het gebruik van tevredenheidsvragenlijsten pas opnieuw 

oppakken nadat er een goedgekeurd instrument is, wat ons door 

SZZ wordt aangereikt. 

• Bij elke halfjaarlijkse evaluatie vragen naar tips, verbeterpunten, 

klachten en deze op een verzamellijst bij elkaar brengen en 

jaarlijks samenvatten en analyseren. 

• Elke ongeveer 1,5 jaar een inspraakavond organiseren voor ouders 

van jeugdige cliënten. 

• Twee keer per jaar inspraakmoment bij de koffie voor de 

volwassen cliënten. 

Doorlopend • Input van cliënten beschikbaar 

voor verbeteren van de zorg 
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Voldoende cliënten Voldoende inkomsten • Contacten met medewerkers Toegang bij gemeenten goed 

onderhouden. 

• Contact leggen met verschillende woonlocaties voor cliënten met 

een psychiatrische of licht verstandelijke beperking, met als doel 

om onze dagbesteding onder de aandacht te brengen. 

• Hoe meer inkomsten genereren zonder dat we de drukke 

middagen verder belasten. Op rustige dagdelen andere dingen 

ernaast doen. 

 

 

2019 • Extra cliënten op de 

doordeweekse ochtenden. 

• Aantal cliënten op 

dinsdagmiddag,  

woensdagmiddag, 

vrijdagmiddag en zaterdag 

blijft stabiel. 

 

Continueren compoment 

behandeling Jeugd-GGZ. 

Zorg op maat op locatie • In samenwerking met Praktijk van Waterschoot, die de supervisie 

geeft aan onze psycholoog, geven wij behandeling aan kinderen 

die een verwijzing hebben voor basis- of specialistische GGZ. In 

2019 willen wij het aantal kinderen in behandeling stabiel houden 

of iets uitbreiden. 

2019 Het totaal aantal kinderen dat 

per jaar behandeling krijgt 

minimaal stabiel houden (8 in 

2018). 

Systeem (ouders, netwerk) 

betrekken bij wat cliënten 

leren  

Transfer naar 

thuissituatie  

• Ouders/vertegenwoordigers uitnodigen om een paar keer per jaar 

een uurtje mee te draaien tijdens de dagbesteding. 

• Ouder en kind middagen organiseren, eventueel ook voor niet-

cliënten, hierover in overleg gaan met gemeente. 

• Gezinsactiviteiten organiseren, waarbij gelegenheid is voor ouders 

om elkaar te spreken. 

Systeem 

(ouders, 

netwerk) 

betrekken bij 

wat cliënten 

leren  

Minimaal 2 activiteiten gedaani n 

2018. 

Tevreden reacties van 

ouders/cliënten. 

Onze expertise in beeld 

brengen bij ketenpartners 

Samenwerking met 

ketenpartners komt nog 

beter van de grond en dit 

komt ten goede aan de 

kwaliteit van de zorg 

• Als cliënten meerdere hulpverleners hebben, dit aan het begin van 

zorg in beeld brengen. 

• In geval van crisis of hulpvraag: afspraken maken over 

samenwerking; hierbij onze expertise uitleggen. 

Doorlopend • Bij zorgplan is in kaart 

gebracht welke hulpverleners/ 

welke school betrokken is.  

• Bij zorgen wordt er contact 

geweest met collega-

hulpverleners. 
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Speerpunten beleid 

maart 2019 – medio 2020 

Doel Actie Termijn Prestatie-indicator 

Bestuur meer op afstand. Organisatie verzorgt zelf 

alle werkzaamheden die 

nodig zijn; bestuur houdt 

toezicht en zet de grote 

lijnen uit. 

• Neuwe / extra bestuursleden zoeken zodra er een nieuwe locatie is 

gevonden. Zo mogelijk onafhankelijke bestuursleden die niet in 

dienst zijn van SojG en ook geen familiebanden onderhouden met 

personeelsleden. 

 

2020 

 

 

 

• Organisatie functioneert 

zelfstandig met een bestuur die 

per kwartaal bijeen komt voor de 

grote lijnen en toezicht op de 

inkomsten en uitgaven. 

• De organisatie is financieel 

gezond. 

Beleid rondom omgaan 

met de paarden 

Paarden geschikt voor 

cliënten. 

Paarden blijven langer 

gezond. 

• Plan van aanpak schrijven mbt omgang met de paarden, met daarin 

aandacht voor wat onze cliënten nodig hebben 

Voorjaar 

2019 

• Weinig blessures  bij paarden en 

incidenten bij cliënten 

Vernieuwing/uitbreiding 

locatie zorgmanege 

Gebouwen voldoen aan 

wettelijke eisen. 

Meer ruimte op de 

drukke dagdelen. 

• Programma van eisen opstellen en bespreken met eigenaar of 

diens tussenpersoon. 

• Zoeken naar alternatieve locatie 

 

2019/2020 • Aantal overleggen met 

eigenaar/tussenpersoon 

• Er is een gesprek geweest met 

ZLTO afd. Zeeland 

• Er is zicht op een nieuwe locatie 

 

Certificering nadenken 

over HKZ of ISO 9001 

voor de zorg 

Kwaliteit van de zorg 

verbetert; werken aan 

kwaliteit wordt leuker. 

• Verschillende mogelijkheden vergelijken en keuze maken 

 

Voorjaar 

2019 

• Beargumenteerde keuze voor 

welk certificatieschema 

gebruiken. 

Evalueren Horse Boy 

Method 

Vaststellen of toepassing 

van deze methode de 

kwaliteit van zorg 

verbetert en aan de cliënt 

ten goede komt. 

• Nog meer ervaring opdoen met horse boy method, ook door 

kinderen uit de doelgroep (bijv. van speciaal onderwijs) gericht 

hiervoor uit te nodigen.  

• Evalueren horse boy method, tevredenheid cliënten peilen 

2019 • Eind 2019 is duidelijk of 

toepassing van deze methode 

gecontinueerd wordt. 

Individuele begeleiding 

en 

opvoedingsondersteuning 

bieden  

Beantwoorden aan vraag 

naar individuele  

begeleidng / 

opvoedingsondersteuning 

• Voldoende personeel zoeken om aan de vraag te voldoen, 

eventueel schuiven met medewerkers. 

2019 • Bestaande of potentiële cliënten 

met vraag naar individuele 

begeleiding en/of 

opvoedingsondersteuning kunnen 

wij een aanbod bieden. Geen nee 

verkopen. 
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Speerpunten beleid 

maart 2019 – medio 2020 

Doel Actie Termijn Prestatie-indicator 

Vervoer van en naar 

dagbesteding 

Duidelijkheid naar 

gemeenten en ouders 

inzake wat wij bieden op 

het gebied van vervoer 

• In gesprek met gemeenten in regio over de indicatie voor vervoer, 

in hoeverre wij verplicht zijn om dit te leveren. 

• Zorgen dat wij geen risico lopen om een deel van de ontvangen 

vervoersvergoedingen terug te betalen, bijv. omdat we alleen een 

enkele reis hebben verzorgd en niet de terugweg. 

Voorjaar 

2019 

• Risico op terugbetaling ontvangen 

bedrag voor vervoer is tot 0 

gereduceerd. 


