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Voorwoord 

Voor u ligt de cliëntversie het kwaliteitsrapport 2021 van Zorg-erf D’n Aoverstep. In dit rapport kunt 

u lezen wat wij in het afgelopen jaar hebben ondernomen om de kwaliteit van onze zorg verder te 

verbeteren. 

Als zorgboerderij hebben wij een zeer diverse doelgroep, waar mensen vanuit alle sectoren uit de 

Wet langdurige zorg deelnemen.  

Dit kwaliteitsrapport is het eerste kwaliteitsrapport dat door onze organisatie is geschreven. Het is 

gebaseerd op het jaarverslag dat wij schrijven in het kader van ons kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat 

je zien’ van de Federatie Landbouw & Zorg. Dit kwaliteitssysteem is eveneens gebaseerd op het 

kader gehandicaptenzorg. In het komende jaar hopen wij toe te werken naar één integraal 

kwaliteitsrapport/kwaliteitsverslag. 

2021 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor onze organisatie. Daarover leest u meer in 

dit rapport. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Namens het team van Zorg-erf D’n Aoverstep 

 

 

Jan Tackenkamp 

Bestuurder 
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1. Zorg-erf D’n Aoverstep 

Onze zorgboerderij Zorg-erf D’n Aoverstep bestaat inmiddels bijna 20 jaar. In 2002 begonnen we met 

het bieden van dagbesteding aan ouderen op het erf rondom hun eigen boerderij aan de 

Visschemorsdijk 18 in Neede. In de afgelopen jaren is onze organisatie uitgegroeid tot een 

organisatie met diverse disciplines en locaties. In het kort ziet onze organisatie er als volgt uit: 

a. Zorg-erf D’n Aoverstep - Visschemorsdijk 18 te Neede 

b. Zorgboerderij De Meijer - Hessenweg 2 te Neede 

c. D’n Aoverstep Beschermd Wonen – Rapenburg 5-9 te Neede en Borculoseweg 75 te Neede 

 

2. Het afgelopen jaar op de zorgboerderij 

 

2.1. Het jaar in vogelvlucht 

Het jaar 2021 ligt inmiddels al weer enige tijd achter ons en helaas heeft corona ook op dit jaar nog 

een grote stempel gedrukt. Eind januari kregen wij plotseling te maken met meerdere uitbraken van 

het virus onder deelnemers en collega’s. Daarbij was het vooral erg spannend dat er diverse mensen 

volledig klachtenvrij bleven, maar wel besmet bleken. Op die manier was het wel heel erg lastig om 

verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben toen besloten om twee weken onze 

dagbestedingslocaties te sluiten om zo te voorkomen dat mensen op onze dagbesteding besmet 

raakten. Dit was geen gemakkelijke keuze, omdat we in 2020 hadden gezien hoe groot de impact van 

een dergelijke beslissing was voor onze deelnemers. Echter, met het oog op onze kwetsbare 

deelnemers konden wij niet anders. Helaas is in die periode ook een van onze deelnemers aan de 

gevolgen van corona komen te overlijden.  

Ook onder de bewoners van onze beschermde woonvorm vonden besmettingen plaats, waardoor 

deelnemers in quarantaine of thuisisolatie moesten en collega’s met de grootst mogelijke 

voorzichtigheid moesten opereren. Voor iedereen was dit een spannende en vervelende periode. 

Gelukkig kwam vrijwel gelijktijdig de vaccinatiecampagne op gang en na 14 dagen konden we weer 

open. We hopen een dergelijke periode nooit meer mee te maken. 

2021 heeft gelukkig echter niet alleen in het teken van corona gestaan. Het was ook een bijzonder 

jaar vanwege mooie ontwikkelingen. 

2021 was het eerste jaar van onze organisatie als contractpartij van het zorgkantoor. Deelnemers 

konden nu voor het eerst binnen de Wlz op basis van zorg in natura bij ons deelnemen. Wij hebben 

dit als zeer positief ervaren. Het PGB is in de basis een prachtig systeem, maar dan wel voor mensen 

die hier bewust voor kiezen. In de afgelopen jaren waren er veel deelnemers die via de Wmo (ZIN) bij 

ons geplaatst waren, die op een gegeven moment een CIZ indicatie kregen. Vrijwel iedereen wilde 

dan gewoon op hun vertrouwde plekje blijven, maar dat betekende dan wel dat dat alleen mogelijk 

was op basis van een PGB. Vrijwel iedereen koos voor die optie, maar ook vrijwel iedereen gaf aan 

dat ze liever op basis van ZIN in zorg waren gebleven als dat mogelijk was geweest. Sinds 1 januari 

2021 is dat mogelijk, en we zien dat vrijwel iedereen voor deze optie kiest. Alleen de deelnemers en 

hun netwerk die heel bewust kiezen voor de flexibiliteit die het PGB biedt, maken nog van deze optie 

gebruik. 
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2021 was ook het jaar van de opening van onze nieuwe dagbestedingslocatie De Meijer. In de 

monumentale hoeve in het centrum van Neede was voorheen de lokale bibliotheek gevestigd, maar 

het pand stond na het vertrek van de bibliotheek al jaren leeg. De gemeenten Berkelland schreef in 

2018 als eigenaar van het pand een bidbook procedure uit: organisaties die een plan hadden om het 

leegstaande monument weer in gebruik te nemen, mochten dit plan indienen en een bod uitbrengen 

om het pand over te nemen. In 2019 bleek dat wij als winnaar uit de bus waren gekomen en De 

Meijer mochten overnemen. In 2020 hebben wij het pand gerenoveerd en gereedgemaakt voor 

multifunctioneel gebruik. En in februari 2021 konden we dan eindelijk de nieuwe ruimten betrekken. 

We zijn er heel trots op dat wij dit prachtige monument opnieuw leven mogen inblazen! 

 

Onze Atelier – groep verhuisde van de (te) kleine ruimte aan de Rapenburg/Bergstraat naar het 

nieuwe Atelier. En het winkeltje verhuisde mee. Inmiddels draait de locatie volop, en heeft De Meijer 

de centrale plek in de lokale gemeenschap weer ingenomen. Buiten de dagbestedingsuren om 

maken diverse clubs en verenigingen ook weer gebruik van het pand. 

In 2021 hebben we ook onze geclusterde woonvorm aan de Borculoseweg geopend. Op onze 

beschermd wonen locatie aan de Rapenburg was in de afgelopen jaren een forse wachtlijst ontstaan. 

Deze werd zo lang, dat wij aan geïnteresseerde mensen moesten laten weten dat de kans niet groot 

was dat er binnen twee jaar een plek voor hen zou ontstaan. Ook zagen wij een toenemende groep 

mensen die tussen wal en schip dreigden te vallen: mensen die geen 24 uurs toezicht nodig hadden, 
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maar die zich zelfstandig (al dan niet met ambulante hulp) ook (nog) niet konden redden. Deze 

mensen kregen dan bijvoorbeeld een ‘beschut wonen’ indicatie, waarmee ze op veel plekken niet 

terecht konden. Of ze wilden graag uitstromen uit een 24-uurs setting, maar vonden de stap naar 

volledige zelfstandigheid ineens te groot. 

Eind 2020 werden we benaderd door een gezin dat een driestroom huis runde, vlakbij onze 

woonlocatie. Zij hadden besloten te verhuizen, en zochten een andere partij die hun zorglocatie 

wilde overnemen. Dit was een prachtige kans, omdat de locatie kleinschalig was (voor ons een 

vereiste), en beschikte over 6 volledig ingerichte appartementen, geschikt voor juist die doelgroep 

waartegen wij zo vaak ‘nee’ hadden moeten verkopen. Een kleine verbouwing resulteerde in een 

geclusterde woonvorm, waar uiteindelijk 8 mensen kunnen wonen. In 2021 hebben de eerste 

mensen hun intrek genomen aan de Borculoseweg, zowel ‘nieuwe’ bewoners als bewoners die 

vanuit de Rapenburg een stap richting meer zelfstandigheid hebben gemaakt. 

2.2. Het jaar in beeld 

Februari: sneeuwruimen 
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Pasen: bloemstukjes maken 
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Voorjaar: de teeltbedden voorbereiden 

 

Zomer: lekker buiten 

 

 



 KWALITEITSRAPPORT  
 2021  
  
  

Pagina 9 van 16 
 

Najaar: Herfststukjes maken 

 

December: de midwinterhoornblazers 
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2.3. Het zorgaanbod 

In 2021 hebben wij geen ontwikkelingen in het zorgaanbod doorgevoerd. Wel kunnen we de zorg 

vanuit Wlz nu ook op basis van zorg in natura bieden.  

In 2021 hebben de Achterhoekse gemeenten besloten om afstand te doen van het zogeheten open 

house model. Ze hebben aangekondigd om te gaan werken met een beperkt aantal aanbieders in de 

hele Achterhoek. Zou dit dan betekenen dat deze mensen gedwongen zouden worden om de 

zorgboerderij te verlaten? 

Na de selectiefase bleek dat wij in ieder geval geselecteerd zijn om verder te praten met de 

Achterhoekse gemeenten. Dat is uiteraard iets om heel trots op te zijn. Ook bleek dat de 

implementatie van dit proces meer tijd ging vragen dan vooraf door de gemeenten ingeschat. De 

aanvangsdatum van 1 januari 2022 werd verschoven naar 1 juli 2022. Op het moment van schrijven 

van dit verslag, weten wij eigenlijk nog niet waar we aan toe zijn. Dat maakt plannen naar de 

toekomst toe best heel lastig. We willen uiteraard graag beschikbaar blijven voor alle deelnemers. 

Maar of ons dat gegund wordt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Een dilemma daarbij is het 

concept contract dat de gemeenten voorstellen. Een aantal bepalingen daaruit stroken niet met onze 

visie, of zijn zodanig dat we daaraan wellicht zelfs niet kunnen voldoen. Dat stelt ons komend jaar 

mogelijk voor lastige keuzes. 

Al met al is 2021 een uitdagend, maar goed jaar geweest. Terugkijkend valt vooral op dat we in 2021 

enorm veel nieuwe deelnemers hebben mogen verwelkomen. Dat is het beste compliment dat je 

kunt krijgen, want het betekent dat veel mensen, zowel deelnemers als verwijzers, onze kwaliteit 

erkennen en graag onze zorgboerderij bezoeken. 

3. Deelnemers op de zorgboerderij 

In 2021 hebben we fors meer deelnemers mogen ontvangen dan in voorgaande jaren. Dit is 

natuurlijk een enorm compliment voor onze organisatie. Wij denken dat deze toename vooral te 

danken is aan: 

• Het openen van de nieuwe dagbestedingslocatie ‘De Meijer’; 

• De contractering door het zorgkantoor, waardoor deelname in de Wlz laagdrempeliger is 

geworden (niet langer afhankelijk van het persoonsgebonden budget); 

• De toename van vraag naar dagbestedingsplekken voor ouderen (vooral ouderen met PG 

problematiek) en naar woonplekken voor mensen met psychiatrische problemen; 

Ook hebben wij gemerkt dat in de corona crisis veel mensen specifiek voor een zorgboerderij kiezen. 

Veel van de activiteiten vinden buiten plaats, waardoor we heel goed in staat zijn gebleken om 

continuïteit te bieden aan de doelgroepen die dat zo hard nodig hebben 

4. Bezetting  

Onze organisatie groeit. En dat betekent dat er ook dingen veranderen binnen onze teambezetting. 

In dit hoofdstuk gaan wij daar nader op in. 
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4.1. Collega’s 

Bij d’n Aoverstep werken wij al jaren met een stabiele basis. Echter, doordat we onze dienstverlening 

hebben uitgebreid, en doordat we meer deelnemers hebben mogen verwelkomen, hebben we in 

2021 maar liefst 11 nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Op onze woonlocatie hebben we 3 

nieuwe collega’s aangenomen, en op de dagbestedingslocaties 5. Ook hebben we 3 collega’s 

aangenomen die zowel op de dagbestedingsgroepen werken, als ook individuele begeleiding bieden. 

We zien dat multifunctionele inzetbaarheid steeds belangrijker wordt. En zeker in dit coronajaar 

hebben onze collega’s zich altijd van hun flexibele kant (moeten) laten zien. Dat is zeker een 

compliment waard. 

De stap die we in 2020 hebben gezet om te gaan werken met begeleiders en assistent begeleiders is 

een goede stap geweest. We zijn hieronder in staat om betere begeleiding te leveren.  

4.2. Stagiairs 

Ook in 2021 hebben we aan een aantal stagiairs een stageplek geboden.  

Stagiairs worden op alle locaties ingezet, maar iedere stagiair heeft wel een vaste groep waar hij/zij 

stage loopt. Op de woonlocatie is het minimale niveau van de stagiairs MBO niveau 4. 

4.3. Vrijwillige ondersteuners 

Alle vrijwillige ondersteuners komen op één of meerdere vaste dagen per week onze 
beroepskrachten ondersteunen. Zij zijn alle boventallig aanwezig en kunnen daardoor ook binnen 
groepsverband één op één met deelnemers optrekken. Vrijwillige ondersteuners worden niet ingezet 
als vervanging van zorgprofessionals. Dagelijks wordt voorafgaand aan de dag met de aanwezige 
vrijwilligers de taken/activiteiten van de betreffende dag doorgesproken. Geen enkele vrijwillige 
ondersteuner heeft vaste taken of verantwoordelijkheden, zij bieden ondersteuning waar dat op de 
betreffende dag wordt gevraagd. Na afloop van de dag wordt altijd met alle aanwezige vrijwillige 
ondersteuners een evaluatiegesprek gehouden. Het team van vrijwilligers is stabiel, maar de 
gemiddelde leeftijd van de groep stijgt.  
 
Onze organisatie heeft in 2021 hulp gehad van 8 vrijwillige ondersteuners. In 2020 zijn veel vrijwillige 

ondersteuners niet geweest in verband met corona. In 2021 is dat langzaamaan weer op gang 

gekomen.  

4.4. Conclusies 

In het kader van personele bezetting, stageplaatsen en vrijwillige ondersteuners kunnen we de 

volgende conclusies trekken: 

• We blijven een aantrekkelijke werkgever, ook in deze moeilijke arbeidsmarkt; 

• Het aantal mutaties in het personeelsbestand neemt toe naarmate de organisatie groeit; 

• Stagiairs weten onze organisatie goed te vinden; 

• Het team van vrijwillige ondersteuners is stabiel, maar wordt wel langzaamaan kleiner omdat 

de gemiddelde leeftijd van de groep stijgt. 
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5. Het zorgproces rond de individuele cliënt 

D’n Aoverstep werkt met een individueel zorgplan voor iedere individuele deelnemer/bewoner.  

5.1. Begeleidingscyclus 

Binnen onze organisatie werken wij met een begeleidingscyclus die we samen met de deelnemer 

(en/of het netwerk) doorlopen. De cyclus bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Vaststellen begeleidingsdoelen samen met de deelnemer, en opnemen in het zorgplan; 

- Samen met de deelnemer werken aan de zorgdoelen en rapporteren op de voortgang; 

- Samen met de deelnemer en/of het netwerk evalueren op de doelen; 

- Aanpassen/bijstellen van het zorgplan naar aanleiding van de evaluatie. 

Met iedere deelnemer houden wij standaard twee evaluatiegesprekken per jaar. In bijzondere 

gevallen kan daarvan worden afgeweken, bijvoorbeeld als een deelnemer of netwerk vaker wil 

evalueren. Er wordt altijd minimaal één gesprek per jaar gevoerd. 

Evaluatiegesprekken zijn bedoeld om het persoonlijke zorgplan van iedere individuele deelnemer te 
evalueren en, indien nodig/gewenst, bij te stellen. We kijken naar de uitvoering van de gestelde 
doelen en naar mogelijke verbeteringen. Het zorgplan is van de cliënt. Zijn of haar wensen staan 
voorop. Het gaat dan zowel om dagelijkse ondersteuning als om doelen op de lange termijn. 
 
We blijven werken aan het verder verbeteren van onze zorginhoudelijke rapportages. In de praktijk 
blijkt het best lastig om goed vast te leggen wat je nu precies doet en wat je daarmee bereikt. In de 
dagelijkse praktijk weet iedereen dat heel goed, maar nu is het de kunst om dat ook voor een 
buitenstaander inzichtelijk te maken. Dit wordt steeds belangrijker, hoewel we daarbij ook moeten 
oppassen dat we verdrinken in administratieve taken  
 

6. Onderzoek naar cliëntervaringen 

 

6.1.  De Cliëntenraad 

 

a. Van Inspraakraad naar Cliëntenraad 

Jarenlang is de Inspraakraad het inspraakorgaan voor deelnemers op onze zorgboerderij geweest. 

Echter, met de contractering door het zorgkantoor heeft de inspraakraad plaatsgemaakt voor een 

statutair geborgde Cliëntenraad. Qua taken en bevoegdheden zijn de taken van de Cliëntenraad iets 

uitgebreider dan die van de Inspraakraad. 

Onze Cliëntenraad bestaat uit vijf leden, en er is geprobeerd om een zo representatief mogelijk raad 

samen te stellen met deelnemers uit de verschillende geledingen van de zorgboerderij (wonen, 

ambulante begeleiding, verschillende dagbestedingsgroepen). De Inspraakraad is halverwege het jaar 

afgetreden en vervanger door de Cliëntenraad. Wel hebben twee oud-leden van de Inspraakraad 

zitting genomen in de Cliëntenraad. 

De Cliëntenraad komt 4 keer per jaar bijeen, of vaker als de Cliëntenraad dat zelf nodig acht. In 2021 

hebben de bijeenkomsten plaatsgevonden op: 
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1) 27 januari (Inspraakraad) 

2) 14 april (Inspraakraad) 

3) 5 augustus (Cliëntenraad) 

4) 15 december (Cliëntenraad) 

De onderwerpen die aan de orde zijn gekomen, zijn o.a.: 

- Selectie (nieuwe) leden van de Cliëntenraad 

- Vaststellen huishoudelijk reglement Cliëntenraad 

- Vaststellen medezeggenschapsregeling Cliëntenraad 

- Uitschrijven enquête voor een naam voor het nieuwe winkeltje in de Meijer 

- Het uitbrengen van een nieuwsbrief 

We zijn blij dat we een goed bezette Cliëntenraad hebben. In de afgelopen jaren was het vaak lastig 

om een goed bezette Inspraakraad te houden. Hopelijk kunnen we met deze raad de hele termijn 

verder. 

b. Conclusies inspraak deelnemers 

Nu we een Cliëntenraad hebben, is het nog zoeken naar afstemming. Een Cliëntenraad heeft meer 

taken en verantwoordelijkheden dan de Inspraakraad had, en dat betekent dat de leden zich ook 

moeten verdiepen in (voor hen) nieuwe terreinen en aandachtsgebieden. Zij worden betrokken in 

het voorbereidingstraject bij (ingrijpende) besluiten, zij brengen advies uit over onder andere 

voorgenomen wijzigingen, de begroting en de jaarrekening en sommige besluiten kunnen alleen met 

instemming van de Cliëntenraad worden genomen. 

In 2022 verwachten we dat dit proces meer vorm krijgt. 2021 was voor de Cliëntenraad echt een 

overgangsjaar. 

6.2. Tevredenheid 

 

a. Onderzoeken 2021 

Ook in 2021 hebben we onze tevredenheidsonderzoeken doorlopend uitgevoerd. We blijven gelukkig 

met deze keuze, omdat de respons daardoor hoog is, en resultaten direct met deelnemers kunnen 

worden besproken. Dit werkt uitstekend, en we zien dan ook dat in 2021 er geen enkele deelnemer 

gekozen heeft voor de mogelijkheid van het indienen van het tevredenheidsonderzoek op anonieme 

basis. We zijn blij dat de FLZ het belang van deze directe manier van tevredenheidsmeting ook heeft 

onderkend. 

In 2021 hebben we 147 ingevulde onderzoeken retour mogen ontvangen van de 160 uitgedeelde 

vragenlijsten. Dat is een respons van ruim 90%. Daar zijn we erg blij mee. 

De vragenlijsten worden door ons registratiesysteem gegenereerd en verwerkt in het ECD. Dat heeft 
als voordeel dat er minder papieren dossiers nodig zijn, de respons veel hoger is en ook dat we 
hierdoor in één oogopslag de uitslagen kunnen opvragen middels een rapport dat het systeem 
genereert.  
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Hieronder geven wij de uitkomsten weer van de tevredenheidsonderzoeken in 2021: 
 

 

b. Conclusies 

De tevredenheid is in 2021 vrijwel gelijk aan de uitslag in 2020. Alleen de communicatie door onze 

medewerkers wordt heel iets hoger gewaardeerd. We zijn uiteraard heel erg blij met deze goede 

rapportcijfers. 

Over het algemeen zijn de deelnemers bijzonder tevreden te noemen. 

7. Zelfreflectie in de teams 

Als zorgorganisatie ben je nooit uitgeleerd. Scholing en ontwikkeling zijn een belangrijk onderdeel bij 

het op peil houden en uitbreiden van kennis. Kennis die we nodig hebben om goede begeleiding te 

kunnen (blijven) bieden. In dit hoofdstuk gaan we nader in op dit onderwerp. 

7.1. De opleidingsdoelen in 2021 

Voor het jaar 2021 hadden wij 2 concrete opleidingsdoelen gesteld: 

1) Het bevoegd en bekwaam houden van onze collega’s op het gebied van medicatie 

2) Het verbeteren van het zorginhoudelijk rapporteren 

 

7.2. Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten 

Wij houden iedere 6 weken een intervisiebijeenkomst. Eens per kwartaal sluit daarbij ook een 

externe gedragskundige aan. In die bijeenkomsten staan dan de bewoners met een VG profiel 

centraal.  

Binnen team dagbesteding organiseren we klinische lessen (informatiebijeenkomsten) waarbij steeds 

een bepaald ziektebeeld (bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Parkinson) behandeld 

wordt en waarin we handvatten bieden voor de begeleiding van mensen die aan die ziekte leiden 

(begeleidingsvormen, benaderwijzen, signalering etc.). 

8. Meldingen en incidenten 

Ook in 2021 hebben zich weer een aantal incidenten voorgedaan. Wij registreren deze incidenten per 

groep/locatie, zodat we ook per groep/locatie maatregelen kunnen treffen.  

 

 

Cijfer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gemiddeld 

De inhoud van de begeleiding 0 1 0 0 0 0 1 26 74 36 9 8,1 

De activiteiten 1 1 0 2 1 2 5 27 70 28 7 7,8 

De medewerkers  0 0 0 1 0 0 4 27 62 45 8 8,1 

De communicatie door 
medewerkers 

0 0 0 0 1 1 5 31 58 38 13 8,1 
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8.1. Incidenten 

Wij registreren incidenten in de volgende categorieën: 

1. Ongevallen en bijna ongevallen; 

2. Medicatie gerelateerde incidenten; 

3. Agressie; 

4. Ongewenste intimiteiten; 

5. Strafbare handelingen 

In 2021 hebben zich incidenten voorgedaan uit de eerste 3 categorieën. Geen van de incidenten 

heeft ernstige gevolgen gehad. De incidenten worden geregistreerd en besproken in de 

teamoverleggen. 

8.2. Klachten 

In 2021 zijn er geen klachten bij onze zorgboerderij binnengekomen. Uit de terugkoppeling vanuit de 

clientvertrouwenspersoon WZD over 2021 blijkt dat er één kwestie is voorgelegd aan de 

cliëntvertrouwenspersoon WZD. Het onderwerp van de kwestie was een informatie- en advies 

uitvraag. De deelnemer had voldoende aan deze informatie. Omdat het maar één kwestie betrof, is 

er vanwege de mogelijke herleidbaarheid tot een individuele persoon verder geen informatie 

verstrekt door Adviespunt Zorgbelang. Er was dus geen sprake van onvrede en/of een klacht. 

9. Kwaliteitsrapport en visitatie 

De kwaliteit van zorg leiden wij vooral af uit onze tevredenheidsmetingen en uit het feit dat veel 

verwijzers ons weten te vinden. Ook zijn de audits vanuit de FLZ, maar ook vanuit de 

controleaccountant een indicatie dat wij de juiste kwaliteit leveren. Dan gaat het vooral om het 

toepassen van de juiste intensiteit en de juiste afweging maken tussen het stimuleren van 

zelfstandigheid aan de ene kant en de noodzaak tot overnemen aan de andere kant. De dialoog met 

bijvoorbeeld Wmo consulenten en familie is hierbij ook van vitaal belang.  

De auditors van het kwaliteitsbureau Landbouw & Zorg hebben ons jaarverslag 2021 inmiddels 
positief beoordeeld, en ons kwaliteitskeurmerk is weer met een jaar verlengd. De driejaarlijkse 
visitatie op alle locaties heeft direct na de jaarwisseling (in 2022) plaatsgevonden, en zowel onze 
werkbeschrijving (inrichting van alle processen) als de bezoeken op locatie zijn door de auditoren als 
zeer positief beoordeeld. 
 
Het toezicht op het bestuur vindt plaats vanuit de Raad van Commissarissen. 
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10. Doelstellingen komende periode 

Onze doelstelling voor 2022 is en blijft: zorgen voor een goede organisatie met goede begeleiding, 

waarbij iedereen zich thuis voelt. Dat wordt misschien eentonig, maar is toch echt het 

allerbelangrijkste in deze roerige tijd. Wij nemen iedere beslissing met dat doel in het achterhoofd. 

Concreet gaan we in de komende periode aan de slag met de volgende onderwerpen: 

a. Het verder ontwikkelen van de dagbesteding op de nieuwe locatie De Meijer 

b. Het inzetten van hulpmiddelen bij de dagbesteding voor ouderen 

c. Het verder ontwikkelen van de beschermde woonvorm aan de Borculoseweg 

d. Versterken van de medezeggenschap 

e. Sturen op kwaliteit en veiligheid 

f.  Intervisie en zelfreflectie in de teams 

g. Verder werken aan visitatie 

h. Komen tot afspraken binnen het Sociaal Domein Achterhoek (Wmo) 

i. De teams op sterkte houden 

 

11. Reflectie Raad van Commissarissen 

De Raad heeft met genoegen met dit rapport samen terug kunnen kijken naar een dynamisch 2021. 

Ondanks de nog aanwezige Coronamaatregelen zijn er ontwikkelstappen onverminderd door gegaan. 

Het uitbreiden van het zorgaanbod, activiteiten voor jong en oud doorontwikkeld, stagiaires begeleid, 

als gecontracteerde zorgaanbieder Wlz aan de slag en dit alles in een wereld die allesbehalve stabiel 

was. Het is goed om dan te kunnen constateren dat de deelnemers en bewoners het waarderen met 

een dikke voldoende. De doelstellingen voor het aankomende de jaar lijken ons realistisch en bieden 

zeker mogelijkheden om  D’n Aoverstep nog mooier en als gewaardeerde zorgaanbieder in de 

Achterhoek te laten groeien. 

 


