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Voorwoord
Ook het jaar 2021 stond wederom in het teken van corona. Een pandemie, die ook grote gevolgen had voor het werken bij Ons Bedrijf. Winkels werden weer gesloten, mondkapjes
moesten weer op, ook op de werkvloer en anderhalve meter afstand houden. Het heeft zeer
veel energie, inspanning en flexibiliteit gevraagd van een ieder. Toch wist iedereen hier zijn
weg in te vinden en goed mee om te gaan. Ondanks dat er soms op korte termijn weer aanpassingen noodzakelijk waren, werd daar goed mee om gegaan. Het werk kon doorgaan,
ondanks de maatregelen. En daar zijn we geweldig trots op met elkaar!
Want ondanks alle beperkende maatregelen, is er ook veel positiefs bewerkstelligd bij Ons
Bedrijf. Het jubileumboek ‘Ons Bedrijf Vertelt’ is uitgebracht, we zijn met het hele bedrijf een
dagje uit naar de Weerribben geweest en het toeristisch Informatiepunt is helemaal ingericht
en opgestart.
Ook zijn we in 2021 bezig geweest met het formuleren van de strategische koers van Ons
Bedrijf voor de komende jaren. In 2022 komt de nieuwe brochure met daarin de meerjarenbeleidsplannen 2022-2025 dan ook uit. Er zijn veel ambitieuze en innovatieve plannen waar
de organisatie ook in de toekomst weer stabiel mee verder kan. Plannen, die de kernwaarden van Ons Bedrijf in zich dragen. Gelijkwaardigheid, Doorzetten, No-nonsens en Samen,
dat zijn de waarden die diep in de organisatie verankerd zijn.
De missie en visie van Ons Bedrijf zijn dan ook als volgt verwoord:
Missie
Wij zíen je en ontwikkelen samen jouw mogelijkheden.
Visie
Ons Bedrijf ziet mogelijkheden en moedigt aan op een positieve en gelijkwaardige manier.
Om samen te werken aan zelfvertrouwen en eigenwaarde, op weg naar een waardevolle
plek in de samenleving
Achtereenvolgens zal in dit jaarplan een terugblik op 2021 worden gegeven en een vooruitblik op 2022. Er zal inzicht worden gegeven in de te verwachten risico’s en vervolgens zullen
de SMART geformuleerde doelen worden omschreven.
Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met het MT. De PVT en de Medewerkerraad
hebben advies gegeven en de Raad van Toezicht heeft het goedgekeurd.
De Zorgbrede Governancecode 2018 wordt gevolgd conform het artikel B, Kleine organisaties.
In de kwartaalrapportages van 2022 zal inhoudelijk op de gestelde doelen worden gerapporteerd.
Wilma Gorissen-van Heusden, directeur-bestuurder
Barneveld, november 2021
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1. Terugblik 2021 en vooruitblik 2022
Het jaar 2021 kenmerkt zich door vooral naar de toekomst te kijken. Ambitieus en met mooie
plannen gaan we als organisatie 2022 in. Natuurlijk kunnen we niet om corona heen. Helaas
speelde dit ook in 2021 nog een grote rol, waardoor een aantal geplande zaken geen doorgang konden vinden. Vanaf december 2020 was er weer een lockdown en werden onder
meer de winkels weer gesloten Ook bij Ons Bedrijf werden de maatregelen weer aangescherpt. Er wordt gewerkt in compartimenten; iedereen blijft zoveel als mogelijk in zijn/haar
eigen compartiment/afdeling. De open dag, zoals we die bedoeld hadden voor het 30-Jarig
jubileum kon in het najaar van 2021 helaas niet doorgaan vanwege deze aangescherpte coronamaatregelen. Ook het Gala van Barneveld in het Schaffelaartheater moest weer een jaar
worden doorgeschoven. Gelukkig kon het dagje uit met alle betrokkenen bij Ons Bedrijf wel
doorgaan. In september zijn we met een grote groep naar twee locaties gegaan in Drenthe,
waar we een hele geslaagde dag hebben gehad. Als afsluiting van die dag hebben we met
iedereen samen gegeten.
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In maart kwam het jubileumboek ‘Ons Bedrijf Vertelt’ uit. Een prachtig boek, met mooie, pakkende verhalen. Alle medewerkers, vrijwilligers en werknemers van Ons Bedrijf hebben een
boek ontvangen. Maar ook alle stakeholders en andere betrokkenen bij Ons Bedrijf hebben
een exemplaar ontvangen. Veel complimenten kwamen er binnen, zowel voor de verhalen
als voor de mooie foto’s.
https://www.barneveldsekrant.nl/reader/62066/2235350/-lsquo-talent-ndash-en-niet-de-beperking-is-leidend-bij-ons-bedrijf-rsquo-

Caren Zorgt is geïmplementeerd. https://www.carenzorgt.nl/ Een website, waarmee WLZ en
WMO medewerkers van Ons Bedrijf kunnen inloggen in hun eigen zorgdossier. Zo kunnen
zij meelezen met het zorgplan en de rapportages.

Halte Zuid, ook een kleine locatie waar Ons Bedrijf werkzaam
is, wordt verkozen als 3de beste station van Gelderland. Een
mooie opsteker!

In de zomer van 2021 hebben we met elkaar een lipdub opgenomen. “Een lipdub wordt gemaakt door personen of een groep mensen te filmen die een liedje aan het meezingen of
playbacken zijn”. Er is een erg leuk filmpje van gemaakt wat veel is gedeeld op sociale
media.
https://onsbedrijfbarneveld.nl/werken-en-dagbesteding/
Ook verscheen er in de magazine Business in Barneveld een mooi artikel over Ons Bedrijf;
https://onsbedrijfbarneveld.nl/2021/02/18/ons-bedrijf-zo-gezond-als-een-vis/
De verschillende afdelingen van Ons Bedrijf sluiten goed aan bij de behoefte die er is op ontwikkelingsgerichte dagbesteding en begeleid werk. Met name de werkplaats heeft een grote
aantrekkingskracht in de brede regio. Vanuit verschillende gemeenten komen medewerkers
naar Ons Bedrijf om in de werkplaats te werken. Er wordt gekeken naar ieders
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mogelijkheden en talenten worden verder ontwikkeld. Het behalen van een lasdiploma behoort ook tot de mogelijkheden
De lasdocenten met de geslaagden
kandidaten.

Maar ook het werken op locatie wordt als waardevol ervaren in de
werkplaats. Medewerkers leren werknemersvaardigheden en sociale vaardigheden door ook extern op locatie aan het werk te zijn.
Onder meer over de werkplaats is in 2021 een mooie bedrijfsfilm
gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=tmBSXejL9XY

Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) is afgelopen jaar helemaal ingericht en opgestart. De
eerste maanden van het jaar was er een lockdown, waardoor ook de niet essentiële winkels
gesloten moesten blijven. Dat was natuurlijk een tegenvaller, maar die tijd is benut om de
winkel in te richten, het atelier goed op te starten en ook de inloop naar wens vorm te geven.
De samenvoeging van winkel, atelier en inloop heeft bijzonder goed uitgepakt. Medewerkers
ontmoeten en helpen elkaar en doen ook diverse werkzaamheden, passend bij de locatie.
Het is uitgegroeid tot een volwaardige winkel en werkplek, waar de inrichting en sfeer bijzonder prettig is. Een mooi artikel over de TIP stond in de Barneveldse Krant.
https://onsbedrijfbarneveld.nl/2021/10/12/trots-op-medewerkers/
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Het Natuurcentrum blijft een fijne en leerzame werkplek
voor medewerkers. De samenwerking met de Meerwaarde
verloopt prettig en er zijn ruim voldoende mooie werkzaamheden voor een ieder, op elk niveau. Voor 2022 is het nodig om op deze afdeling wat groei te bewerkstelligen in
aantallen medewerkers. Het is een mooie plek, dus dat zal
met de inzet van marketing geen probleem zijn.
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Montage heeft in 2021 een start gemaakt
met het nadenken over het bieden van ook
andere vormen van dagbesteding. Een van
de thema’s die daaruit voortgekomen is, is
het bieden van dagbesteding voor de ouder
wordende medewerker. Een aantal medewerkers vindt het prettig om het een paar
dagdelen wat rustiger aan te doen en de
dag op een wat kalmere wijze door te brengen. Deze vorm van dagbesteding vindt
plaats op de Nieuwstraat, in de ruimte van
de inloop. Daar worden dan activiteiten aangeboden als samen een spelletje doen of
samen de krant lezen. Ook aandacht voor
bewegen is belangrijk. Een boswandeling
behoort zeker tot de mogelijkheden.
Ook wordt er ingestoken op recreatieve en ontwikkelingsgerichte dagbesteding voor de WLZ
medewerkers. Er wordt inmiddels een activiteit aangeboden waarin muziek wordt gemaakt
met elkaar en er wordt gekookt samen met een groepje medewerkers. Daarnaast is er educatieve dagbesteding. Een vaste middag in de week worden er allerlei vormen van ontwikkelingsgerichte dagbesteding aangeboden, zoals reken- en taalactiviteiten, zelfstandig boodschappen doen, etc. In 2022 worden de ontwikkelingsmogelijkheden op de Montageafdeling
verder uitgebreid. Er wordt verkend of werken in een andere (zorg)organisatie mogelijk is en
welke andere mogelijke werkplekken er zijn in de reguliere samenleving. Inclusiviteit en ontwikkeling staan daarbij voorop. We willen daarin vernieuwend zijn en datgene bieden waarin
we wat kunnen toevoegen.
In de Strategische Koers 2022-2025, zoals die is vastgelegd, zijn er vijf pijlers omschreven
die de komende jaren extra aandacht zullen krijgen.
1) Groeiambitie
2) Zelfstandigheid
3) Sociaal Ontwikkelbedrijf
4) Talentontwikkeling
5) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Deze pijlers zullen de komende vier jaren worden uitgewerkt en uitgebreid. Voor 2022 hebben we de volgende aandachtpunten:
1) Groeiambitie; Ons Bedrijf is vasthoudend en werkt vanuit de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig is en zoveel als mogelijk zélf bepaalt hoe zijn/haar leven er uitziet.
Dat vinden we belangrijk om de individuele kwaliteit van leven te kunnen verhogen.
Omdat we deze waarden zo belangrijk vinden en dit ook breder willen uitdragen, willen we groeien. Groeien in de reguliere samenleving, groeien in aantallen, maar mogelijk ook op andere terreinen. We hebben een groeiambitie in aantal medewerkers
van 5% voor 2022. De groei op andere gebieden wordt in 2022 nader verkend.
2) Zelfstandigheid; het brede dienstenaanbod, de wendbare en flexibele organisatie en
de waarde van gelijkwaardigheid worden gekend en herkend in de samenleving, door
financiers en andere stakeholders. Ons Bedrijf is innovatief, heeft altijd oog voor kansen in de markt en is financieel gezond. In 2022 zullen we op allerlei manieren het
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bijzondere van onze organisatie uitdragen. Door een kort lijntje met onze stakeholders en met een goede marketingstrategie.
3) Talentontwikkeling; We bieden arbeidsmatige dagbesteding en ontwikkelingsgerichte recreatieve dagbesteding, zoals muziek maken, koken en bewegen. Onderzocht gaat worden waar verder behoefte aan is en hoe we dit kunnen ontwikkelen.
Daarnaast zien we jongere medewerkers die meer willen dan alleen arbeidsmatige
en recreatieve dagbesteding. Voor hen gaan we onderzoeken welke andere passende activiteiten we kunnen gaan aanbieden, in samenwerking met andere zorgaanbieders of maatschappelijke organisaties in de samenleving.
4) Sociaal Ontwikkelbedrijf; in 2022 wordt er een start gemaakt met het inrichten van
gemeentelijke sociale ontwikkelbedrijven. Deze zijn nodig, omdat de baankansen
voor mensen met een arbeidsbeperking vanaf de invoering van de Participatiewet in
2015 achteruit zijn gegaan. Ons Bedrijf wil dit ontwikkelbedrijf zijn voor inwoners uit
de gemeente Barneveld en de regio Foodvalley. Daarvoor zoeken we de samenwerking met commerciële- en zorgpartijen, m zo meer werkplekken en kansen te ontwikkelen voor onze doelgroep.
5) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; de Sustainable Development goals
van de Verenigde Naties zijn vastgesteld als duurzame doelstellingen. Wij vinden het
van groot belang om daar aan bij te dragen. Duurzame energie is hier een belangrijke
factor in. Daarom is het pand aan de Valkseweg geïsoleerd en worden er zonnepanelen op het dak geplaatst. We gebruiken energiezuinige ledverlichting en letten op
energieverspilling. We gebruiken productiehout in de werkplaats wat van dichtbij
komt, om vervoersafstanden te beperken en we gebruiken pallethout om weer mooie,
nieuwe producten van te maken (circulariteit). Een ander Duurzaam Ontwikkeldoel is
gelijkwaardigheid en eerlijk werk. We werken samen, zonder onderscheid in gelijkwaardigheid. We werken aan participatie en inclusie en we werken samen aan
mooie, waardevolle producten.
Kwaliteit:
Binnen onze organisatie neemt kwaliteit een belangrijke plaats in. Dit is onder meer te zien
aan de volgende pijlers:
• Een goed persoonlijk ontwikkelplan voor iedere medewerker, toegankelijk voor de
medewerker middels Caren Zorgt
• Opleidingsmogelijkheden, trainingen, teamreflectie en intervisie voor werknemers
• Een methodiek voor het uitvragen van de medewerkerstevredenheid dat we doen
binnen Ons Bedrijf middels Dit Vind Ik Ervan (DVIE)
• Goede werknemerstevredenheid
• Een gezonde financiële bedrijfsvoering
• Een ingericht bestuurlijk model en werkwijze conform de Governance Code 2018,
specifiek voor kleine zorgorganisaties
• Het kwaliteitskeurmerk ISO 90

2. Personeelsbeleid, aantallen en Opleidingen 2022
Ook in 2022 zal het personeelsbeleid worden uitgevoerd conform de opgestelde beleidsdocumenten. Het omvat alle procedures, documenten, formats en toetsinstrumenten, die direct
betrekking hebben op het personeel. MT enerzijds en (traject)begeleiders/job-/wooncoaches/administratief + facilitair personeel anderzijds zijn samen verantwoordelijkheid voor het
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uitdragen en uitvoeren van het personeelsbeleid; het gaat om zowel goed werkgeverschap
als goed werknemerschap.
Er zijn momenteel zo’n 25 werknemers werkzaam bij Ons Bedrijf. Daarnaast zo’n 60 vrijwilligers, welke ook zeer belangrijk zijn voor de organisatie.
Ons Bedrijf biedt ook veel ruimte aan stagiaires. Op dit moment lopen er 9 stagiaires bij Ons
Bedrijf stage. Dit vanuit de MBO beroepsopleidingen, zoals Persoonlijk begeleider Specifieke
doelgroepen of Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 3 en niveau 4.
De stagecoördinator coördineert de inzet van alle stagiaires en monitort de voorgang, samen met de stagebegeleider op de werkvloer. Dat zal ook in 2022 op deze wijze gecontinueerd worden. In 2022 zal er veel aandacht zijn voor scholing van onze werknemers, vrijwilligers en medewerkers. Daartoe is het opleidingsplan 2022 opgesteld.
Zie dit separate opleidingsplan voor alle inhoudelijke informatie.

3. Samenwerkingspartijen
Ons Bedrijf werkt met een groot aantal partijen samen, onder verschillende constructies.
De belangrijkste financieringspartner voor Ons Bedrijf is het Zorgkantoor Menzis. Vanuit de
WLZ hebben we een 3-jarig contract met Menzis, lopende tot 2022.
Met het UWV zijn we in 2021 als samenwerkingspartner gestopt. Dit, omdat de trajecten al
lange tijd niet meer kostendekkend zijn en dit naar verwachting ook in de toekomst niet zullen worden. Wel biedt Ons Bedrijf Jobcoaching vanuit de Participatiewet.
We hebben een samenwerkingscontract en medewerkers van de volgende gemeenten:
- Barneveld
- Ede
- Nijkerk
- Scherpenzeel
- Soest
- Utrechtse Heuvelrug
- Woudenberg
- Amersfoort
- Zuid Oost Utrecht in aanbesteding
Ons Bedrijf is onderaannemer bij de volgende organisaties:
- GGZ Centraal
- ’s Heeren Loo
- Stichting Siloa
- RIBW
- Abrona

Ons Bedrijf is hoofdaannemer van de volgende organisaties:
- Zorgboerderij Klein Essen
- Volvo Classics
- Choco & Zo
- Het Meertje / de Meerwaarde
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Bij scholengemeenschap de Meerwaarde beheert Ons Bedrijf het Natuurcentrum en bij verpleeghuis Norschoten is er een kleine supermarkt en lunchroom, die beheerd wordt door
Ons Bedrijf.
Ons Bedrijf is op dit moment actief in verschillende netwerken, te weten:
• BIK (Barneveldse Industriële Kring)
• BZW (Businessclub Zorg & Welzijn)
• Bestuurlijk Overleg Wonen Zorg en Welzijn (gemeente Barneveld)
• Bestuurlijk overleg Kleine Christelijke Zorgorganisaties (landelijk)
• Versnellingskamer Circulair Foodvalley
• VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)
• Sociaal Werk Nederland
Daarnaast doet Ons Bedrijf natuurlijk veel zaken met veel verschillende
bedrijven/werkgevers in Barneveld en de bredere regio.
Met de volgende organisaties, welke nog niet eerder zijn benoemd, werkt Ons Bedrijf op dit
moment ook nauw samen:
• Rozelaar
• Ruiter Actief
• Welzijn Barneveld
• Elan
• Boerderij het Paradijs
• Philadelphia
• Careander

4. Financiën
Ook in 2021 was de coronacrisis nog van invloed op de financiële resultaten van Ons Bedrijf.
Doordat veelvuldig medewerkers niet konden komen vanwege een coronabesmetting of vanwege quarantaine, is zichtbaar dat een aantal afdelingen onvoldoende financiering binnen
kregen vanuit de WLZ en WMO. Toch konden we, ondanks deze tekorten, wel financieel gezond blijven in 2021. Wel moest daarvoor door de begeleiders en andere functionarissen een
zeer grote inzet gepleegd worden, waarvoor grote dank. De verwachting is dat ook in 2022
Ons Bedrijf een financieel gezonde organisatie zal blijven. Wel wordt voor 2022 wederom
voorzien dat er een risico is op een hogere inzet van personeel, gezien de grotere complexiteit van de doelgroep. De problematiek neemt toe, waardoor een zeer efficiënte en effectieve
wijze van werken noodzakelijk blijft om de begeleiding op een veilige en verantwoorde wijze
te kunnen blijven bieden.
Uiteraard vraagt dit van ons allen een meer dan 100% inzet, een behoorlijke taakstelling, en
alert te zijn op nieuwe kansen en mogelijkheden en deze kansen ook zelf creëren en een
nauwgezette monitoring vanuit het MT.

5. Huisvesting
In 2021 zijn er een aantal zaken op het gebied van huisvesting aan de Valkseweg gerealiseerd. Vanwege corona wordt de centrale hal nog gebruikt door de montageafdeling, om de
anderhalve metermaatregel te waarborgen. Daardoor is in de hal nog geen toonzaal voor de
werkplaatsproducten gerealiseerd.
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•
•
•

Het kantoor coaching is verplaatst en het oude kantoor omgebouwd tot multifunctionele vergader- en educatieruimte.
Het dak is gerenoveerd en gereed gemaakt voor de plaatsing van zonnepanelen.
De eerste zonnepanelen zijn geplaatst.

Voor 2022 staan er dan ook nog een aantal verbeteringen op het gebied van de huisvesting
aan de Valkseweg op de planning.
•
•
•

Zonnepanelen; plaatsing geheel gereed in 2022.
Terrein herinrichting.
Elektronisch schuifhek aan de achterzijde van het pand.

investeringen 2022

aanschaf bedrag

Herrinrichten terrein

€

7.500

Vernieuwen entrepoort
Keuken kantine vervangen
Inrichting ontmoetingruimte
Vervangen bus
BiogaS VERWARMINIG
Aanpassen dak tbv zonnepanelen
Offerte zonnepanelen Zonneklaar+
Electro & Inspectie M.v.d.Hudding
Aanschaf inventaris Q4 2020 stelpost

€
€
€
€
€
€

6.000
20.000
15.000
20.000
5.000
20.000

€ 112.124
€ 15.000

6. Inzicht in de risico’s
Een belangrijk risico voor 2022 en verder, is verminderde inkomsten vanwege (de nasleep)
van de coronacrisis. De kans dat er binnen afzienbare tijd bezuinigt gaat worden op het sociaal domein is realistisch.
Een verzwaring van de WMO doelgroep is een ander risico voor Ons Bedrijf. Er wordt eerst
gekeken wat iemand zelf kan, vervolgens naar wat familie, vrienden of buren kunnen betekenen en pas dan komt de gemeente in beeld. Dan zal er eerst een beroep worden gedaan op
voorliggende, reeds gefinancierde, voorzieningen, zoals algemeen maatschappelijk werk of
het buurthuis. Pas als dat allemaal onvoldoende blijkt, kan er een beschikking worden afgegeven. Dit alles heeft tot gevolg dat de doelgroep die wel instroomt, vaak een forse problematiek heeft. Een problematiek, die een grote begeleidingsintensiteit van ons vraagt. We
hebben inmiddels veel medewerkers met verslavingsproblematiek, (veelvuldig) aanraking
met criminaliteit en justitie, en mensen met zware psychiatrische problematiek. Multi-problem
is eerder regel dan uitzondering.
Dit vraagt een forse inzet van onze begeleiders en brengt ook het risico op overvraging van
onze begeleiders met zich mee. Door goede scholing en training van onze begeleiders, proberen we dat risico te beperken. Ook de inzet van individuele coaching is soms noodzakelijk.
De nadrukkelijke groeiambitie van Ons Bedrijf kan ook risico’s meebrengen, waarvoor gewaakt dient te worden. Uitbreiding van diensten en producten brengt investeringen met zich
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mee, welke zorgvuldig moeten worden afgewogen door de diverse geledingen van Ons Bedrijf.
Ten slotte de behoefte om zelfstandig te blijven. Een grote organisatie heeft gewoonlijk meer
draagkracht dan een wat kleinere zoals Ons Bedrijf. Ook dat risico vraagt om een zorgvuldige afweging door MT en RvT.
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14

7. Doelen

Jaarplan 2022
Medewerker waarde

Per beleidsdoel te behalen resultaat

Beleidsdoel

Omschrijving van het resultaat

Indicator

Streef
waarde

Belangrijkste activiteiten

Passende reguliere
werkplekken organiseren en uitbreiden
voor medewerkers.

Inclusiviteit en participatie zichtbaar maken door
medewerkers in de reguliere samenleving een
passende werkplek te
bieden.

4

Onderzoeken welke zorg- en
welzijnsorganisaties passend
zijn en waar mogelijkheden
zijn. Afspreken hoe de begeleiding plaatsvindt en hoe de
financiering wordt geregeld.

2.

Individuele coaching
bieden aan de medewerkers die dat
nodig hebben.

Het zien, verbinden, sturen en begeleiden. Ook
voor de individuele medewerker die het thuis
niet op orde heeft.

Aantal
nieuwe een
aanvullende
werkplekken
in de reguliere samenleving en/of
bij andere
zorgorganisatie
Aantal extra
cliënten aan
wie individuele begeleiding wordt
geboden.

4

3.

Talentontwikkeling

Onderzoeken aan welke
aanvullende activiteiten
er behoefte is voor WLZ
medewerkers.

2

4.

Sociaal ontwikkelbedrijf opzetten

Een opvolgend, commercieel bedrijf opzetten, om
medewerkers met loonwaarde passend werk te
bieden

Aantal aanvullende activiteiten naast
het aanbod
wat er al is
Voor 2022
vindt hiervoor
verder onderzoek plaats
in samenwerking met
Estea.

Actief P.R. beleid voor de
dienst coaching van Ons Bedrijf. Daarnaast het ‘screenen’ van medewerkers door
CB-er, om problemen in de
thuissituatie vroegtijdig te signaleren. Preventief in plaats
van curatief.
Beschikking of indicatie aanvragen waar nodig.
Begeleiding starten.
Naast koken, educatie en
muziek maken, onderzoeken
aan welke activiteit er nog
meer behoefte is.

1.

Ons Bedrijf/ jaarplan 2022
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go eind
2022

Mogelijkheden van productiebedrijf verkennen. Financieringsconstructie uitwerken.
Denktank opzetten en bijeenkomsten organiseren.
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Werknemers/ vrijwilligers / stagiaire
waarde
Beleidsdoel

Per beleidsdoel te behalen resultaat

Omschrijving van het
resultaat

indicator

Streef
waarde

Belangrijkste activiteiten

Extern bureau selecteren
voor de uitvoering van de tevredenheidsmeting.
Naar aanleiding van de uitkomsten een verbeterplan
opstellen en implementeren.
In kaart brengen welke vrijwillige taken Ons Bedrijf heeft.
Actief werven, onder meer
via Welzijn Barneveld. Via
Welzijn ook scholing en training voor vrijwilligers stimuleren.
Evalueren met huidige vrijwilligers of zij tevreden zijn en
welke verbeterpunten zij voor
Ons Bedrijf hebben.

1.

Tevredenheidsmeting uitvoeren onder
personeel

Door het opnieuw meten
van de tevredenheid
wordt duidelijk welke verbeterpunten er zijn.

Tevredenheidsmeting
en verbeterplan

Beiden
gereed
eind
2022

2.

Meer vrijwilligers
werven onder de
groeiende groep senioren in de samenleving.

Aantal vrijwilligers extra.

5

3.

Werknemers de
juiste scholing en
training aanbieden,
zodat ze goed toegerust zijn voor hun
taak.
De Strategische
koers van Ons Bedrijf dient gedragen
te worden door de
hele organisatie.
Daarom tijdig personeel (PVT) betrekken bij alle ontwikkelingen.

Vrijwilligers zijn van groot
belang voor Ons Bedrijf.
Chauffeurs, vrijwillige begeleiders, koks; Ons Bedrijf kan niet zonder vrijwilligers. Door voor hen
een passende functie te
vinden, inclusief scholing, geeft dit de vrijwilligers voldoening en kan
Ons Bedrijf de juiste begeleiding bieden.
Door de juiste training
zijn begeleiders in staat
goed om te gaan met de
complexe doelgroep die
Ons Bedrijf heeft.

Opleidingsplan volgen
en waar nodig uitbreiden
gedurende
het jaar 2022
Overleggen
met PVT.
En daarnaast
ook aandacht
voor de ontwikkelingen
in de teamvergaderingen.

100%

Samen met de begeleiders
opstellen van het opleidingsplan. Uitvragen welke opleidings- of trainingswensen er
zijn.

Aantal
is flexibel.
Aanpassen
aan de
noodzaak.

Samen met de PVT de ontwikkelingen voorbereiden en
implementeer. Maar ook de
andere personeelsleden en
vrijwilligers betrekken bij de
ontwikkelingen, zodat het
breed gedragen wordt.

4.
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Door een breed gedragen strategische koers,
zal de implementatie van
ontwikkelingen beter verlopen.
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Financiële waarde

Per beleidsdoel te behalen resultaat

Beleidsdoel

Omschrijving van het
resultaat

indicator

Streef
waarde

Belangrijkste activiteiten

1.

Geen financiële tekorten op gemeentelijk gefinancierde trajecten.

Het WMO en Participatiebudget neemt af en de
verwachtingen vanuit gemeenten zijn hoog. Verwachtingsmanagement
is van belang. Datgene
doen waartoe de financiering toereikend is.
Ook corona speelt hierin
mee. Gemeenten zullen
waarschijnlijk moeten bezuinigen op het sociaal
domein.

Minimaal gelijkblijvend resultaat ten
opzichte van
2021

Positief
financieel resultaat

2.

WLZ medewerkers
behouden en waar
mogelijk uitbreiden.

WLZ is een stabiele financieringsvorm, die de
organisatie mede in veilig vaarwater houdt.

3.

Uitbreiding van activiteiten mogen wel
een investering vragen, maar niet ten
koste gaan van de
gezonde financiële
positie van Ons Bedrijf.

Behouden van een gezonde financiële positie
van Ons Bedrijf.

Geen negatieve uitstroom WLZ
medewerkers.
Begroting
2022

Geen
negatieve
uitstroom
Begroting
2022
realiseren.

Goede monitoring van alle afdelingen waar gewerkt wordt
met gemeentelijke budgetten.
Bijsturen waar nodig. Bewustwording ontwikkelen bij
begeleiders om datgene in te
zetten waarvoor het budget
bestemd is.
Verwachtingen bij gespreksvoerders van de gemeente
temperen en zo nodig bijstellen. Duidelijk zijn in wat we
voor het budget kunnen bieden.
De juiste dag invulling voor
de WLZ medewerkers organiseren.

Financiële risico’s van
nieuwe activiteiten zorgvuldig
in kaart brengen en goede
overwegingen in beleid maken. Dit in samenspraak met
RvT en PVT.

Organisatie waarde
Per beleidsdoel te behalen resultaat

1.

Beleidsdoel

Omschrijving van het
resultaat

indicator

Streef
waarde

Belangrijkste activiteiten

Invulling geven aan
de Sustainable Development goals van
de Verenigde Naties.

Zonnepanelen plaatsen
op het dak van de
Valkseweg.
Energiebesparing realiseren door verspilling tegen te gaan.

Energiebesparing in
%.

20%
energiereductie
in 2022

Plaatsen van zonnepanelen.
Alertheid op onnodig energieverbruik.. bv. D.m.v. plaatsen
van tips in de nieuwsbrieven.
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8. Bronnen

•

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2022. Landelijk kader binnen de WLZ.

•

Strategische Koers 2022-2025 Stichting Ons Bedrijf.

•

Jaarplan 2021 Stichting Ons Bedrijf. W. Gorissen-van Heusden, november 2020.

•

Jaarplanning 2021 Stichting Ons Bedrijf. W. Gorissen-van Heusden, november 2020.

•

Kwaliteitsrapport 2021 Stichting Ons Bedrijf. Linda van Hoorn, februari 2021.

•

Zorgbrede Governancecode 2022.
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