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Inleiding.
In dit jaarverslag wordt verslag gedaan over het jaar 2018 over de gehele Stichting Ophovenerhof, te
weten: Zorgboerderij Ophovenerhof, Streekboerderij Daniken en Woonvorm Ophovenerhof. Ook het
profiel van de organisatie en visie en beleid zullen aan bod komen.
Voor dit jaarverslag hebben we, in grote lijnen, de richtlijnen gehanteerd zoals omschreven in de
bijlage bij artikel 8, eerste lid van de regeling verslaggeving WTZi. Deze verantwoording is een
beperkte verantwoording. De Stichting Ophovenerhof is weliswaar AWBZ erkend, maar heeft geen
productieafspraken met de zorgkantoren, waardoor volledige verantwoording niet noodzakelijk is.
Het bestuur van de Stichting Ophovenerhof heeft ook dit jaar geconstateerd dat de sfeer op de
voorzieningen goed is, zowel binnen het begeleidend team als bij de cliënten. De personeelsleden
zijn stuk voor stuk zeer gedreven en flexibel, vertonen een grote inzet en nemen hun
verantwoordelijkheden. Dit is duidelijk terug te zien bij cliënten en hun ouders/begeleiders. Men is
zeer tevreden over de kwaliteit van de geleverde zorg.
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Profiel van de organisatie
De Stichting Ophovenerhof is een organisatie, die als kernactiviteit dagbesteding en woonbegeleiding biedt voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of een psychische
stoornis. Deze zorgverlening voldoet ruim aan de gestelde kwaliteitseisen en kan worden ingekocht
tegen een eerlijke prijs. Als organisatie hechten we er grote waarde aan midden in de samenleving te
staan. We vervullen een actieve rol in de maatschappij en blijven niet langs de kant staan.
Naast deze kernactiviteit beheren we een tweetal, voor het publiek toegankelijke, kinderboerderijen,
een boerderijwinkel, een bakkerij en een terras.
De Stichting Ophovenerhof is AWBZ erkend, maar maakt geen rechtstreekse productieafspraken met
de zorgkantoren.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt gevormd door de heer H.M.F. Ramakers, directeur/bestuurder van de
Stichting Ophovenerhof.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes personen, te weten:
•
•
•
•
•
•

De heer M. De Loo, voorzitter (aftredend op 01-05-2023)
Mevrouw C. Ehlen, lid, aandachtsgebied HRM (aftredend op 15-05-2020)
Mevrouw A. Verblakt, lid , aandachtsgebied (zorg)innovatie (aftredend 09-07-2022)
Mevrouw S. Vroomen, lid, aandachtsgebied zorgkwaliteit (aftredend 09-07-2022)
De heer M.Landman, lid, aandachtsgebied financiën (aftredend op 01-05-2022)
De heer J. Tonnaer, passief lid (aftredend op 15-05-2019).

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar, volgens een vastgesteld vergaderschema. In deze vergaderingen komen in ieder geval aan bod:
•
•
•
•

Het jaarplan, inclusief begroting en meerjarenbeleid,
De jaarstukken en het accountantsverslag,
Het functioneren van de directeur/bestuurder,
Het functioneren van de Raad van Toezicht.

Bij het vaststellen van de agenda wordt rekening gehouden met een relevante verdeling van deze
onderwerpen over het jaar.
Verder kwamen tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht aan bod:
•
•
•
•

het kennis nemen en bespreken van het jaarverslag van de Federatie Landbouw en Zorg en
het daarbij behorende kwaliteitskeurmerk;
het bespreken van de financiële kwartaalstukken;
het bespreken van de geboden zorg aan onze cliënten;
het bespreken van de personele zaken van het team, scholing, vervanging en uitbreiding;
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•

het continueren van de zorgplanbesprekingen van de cliënten met hun
begeleiders/familieleden;

In januari bereikte ons het bericht dat dhr. J. H. was overleden. In de persoon van J. hadden we een
zeer betrokken, warm en inlevend voorzitter. Met zijn rustige en vriendelijke karakter stond hij
steeds klaar voor onze organisatie. Maar ook eerlijk, rechtvaardig en effectief. Hij liet een grote
leegte achter, het was voor ons een voorrecht hem in ons midden te hebben. Het gaat je goed J.
Na een korte periode van waarneming werd in de persoon van dhr. Math De Loo een waardig,
gedreven en kundig opvolger gevonden. Het ontstane vacuüm in de Raad van Toezicht werd middels
een openbare sollicitatie procedure opgevuld. De Raad van Toezicht werd verder versterkt met
mevr. Astrid Verblakt en mevr. Sandra Vroomen. Hiermee is de Raad van Toezicht op alle fronten
sterk vertegenwoordigd.
Afgelopen jaar werden de statuten met de Raad van Toezicht, de bestuurder en notaris mr. J. D.
kritisch besproken. Op enkele punten werden, na beschouwing, standpuntbepaling en
besluitvorming, wijzigingen aangebracht en opnieuw vastgesteld.

Deelnemersvergadering
Maandelijks is er een overleg met de cliënten van de Stichting Ophovenerhof. In deze vergadering
worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen onze organisatie.
Daarnaast is er volop ruimte voor de cliënten om zelf dingen ter sprake te brengen.
Deze vergaderingen worden geleid door de begeleiding, daarnaast is er altijd een vertegenwoordiger
van de Cliëntenraad aanwezig. Deze laatste maakt van de vergadering een verslag dat vervolgens
wordt besproken met de Cliëntenraad.
Cliëntenraad
De cliënten van de Stichting Ophovenerhof worden binnen onze organisatie vertegenwoordigd door
de Cliëntenraad. In deze raad zitten een zestal ouders/vertegenwoordigers die minimaal vier keer per
jaar vergaderen. Bij deze vergaderingen, die op de Ophovenerhof plaatsvinden, is ook steeds de
directeur/bestuurder aanwezig. Deze vergaderingen verlopen volgens een vaste agenda :
•
•
•

kennis nemen en bespreken van mededelingen vanuit de deelnemersvergadering;
kennis nemen en bespreken van mededelingen van de directeur/bestuurder. Hierbij is ook
ruimte voor advies en stellingname;
agenda punten ingebracht door de leden van de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•

Mevrouw I. Plum, voorzitter (Ophovenerhof dagbesteding en woonvorm),
Mevrouw A. Dillema, secretaris (Ophovenerhof dagbesteding),
De heer J. Habets, lid (Ophovenerhof dagbesteding en woonvorm),
De heer B. Pelzers, lid (Ophovenerhof dagbesteding),
De heer J. opde Beke, lid (Ophovenerhof dagbesteding en woonvorm),
De heer. C. van der Gugten, lid (Daniken dagbesteding).
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Samenwerkingsverbanden
Als zorgverlener werken we samen met een aantal andere zorgverleners. Vaak is deze samenwerking
gebaseerd op een onderaannemerschap. Daarnaast zoeken we actief de dialoog en samenwerking
met alle partners die een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van onze zorg, de
autonomie van onze cliënten of de inclusie.
Op deze wijze werken we samen met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Wonen+
Stichting Pergamijn
Stichting Daelzicht
Stichting SGL
Zuijderland Zorgverlening
Coöperatie Limburgse Zorgboeren
Zorg aan Zet
Stichting Mensen met Mogelijkheden
Stichting Philadelphia
Stichting MEE Zuid-Limburg
RIBW/MOVEOO
Stichting PSW
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Verder zijn er een aantal scholen uit het buitengewoon onderwijs waar we nauw mee samen werken:
•
•
•
•
•
•

Parkschool Limbricht
Maasgouw Tyltyl onderwijs Maastricht
Adelante, Houthem
Buitenhof Heerlen, onderwijs voor kinderen met psychische stoornissen
IVOO Bernhard Lievegoedschool Maastricht
Sjtadssjool Zitterd (regulier basisonderwijs)

Ook buiten de zorg werken we met diverse instanties en ondernemers samen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
Pomologisch Genootschap Limburg
Stichting Kinderboerderijen Nederland
Niceway (Platform Duurzaam Sittard)
Natuurmonumenten
Buurtvereniging Broekstraat
Brasserie “de Vief Heringe”, Sittard
Brasserie “Sjpassie”, Sittard
Scouting St. Joseph
Sittard Klassiek
Kleindier en pluimvee Vereniging Geleen/Stein
Oos Mergelland Sjaop.
Wijkplatform Ophoven
IVN Munstergeleen
De Sittard/Geleense uitdaging
Sportvereniging Swentibold
Lan-party Stella Maris College Meerssen
En vele anderen.
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Visie, beleid en prestaties
De Stichting Ophovenerhof is AWBZ erkend en voldoet aan de eisen zoals omschreven in de WTZi.
Daarnaast zijn we in het bezit van het kwaliteitskeurmerk “Kwaliteit laat je zien “ van de Federatie
Landbouw en Zorg voor de dagbesteding in Sittard. Het Federatie Landbouw en Zorg eist sinds 2018
een apart kwaliteitskeurmerk voor wonen. In het najaar kregen we een audit die we met goed
resultaat doorstonden. Voor 2019 staat een audit voor Streekboerderij Daniken gepland.
Als zorgboerderij zijn we aangesloten bij de Coöperatie Limburgse Zorgboeren en voldoen we
daarmee dan ook aan de hiervoor geldende kwaliteitseisen.
Verder zijn we in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Kinderboerderijen Nederland
en zijn we een Stichting SBB erkend Leerbedrijf.

Missie en visie
Voorjaar 2017 herformuleerden we onze missie en visie opnieuw, bij deze herformulering werden
alle geledingen van de organisatie betrokken. Mede-eigenaarschap was het sleutelwoord. Door de
regie bij alle partijen te leggen werd het een breed gedragen proces. Hierdoor werd de
betrokkenheid en verantwoordelijkheid groter.
Alvorens de missie en visie te formuleren hebben we eerst onze kernwaarden vastgesteld;
•
•
•
•
•
•
•

•

Eigen regie, zelf bepalen hoe je leven er uit ziet,
Groots mogelijke autonomie,
Kracht, we gaan ver(der) in onze begeleiding, we gaan nog even door waar anderen stoppen,
Passie, we begeleiden met ons hart maar zetten ook onze kennis en kunde in,
Openheid, er heerst een cultuur waarin iedereen, iedereen kan en mag aanspreken op
zijn/haar daden, beloftes en verwachtingen,
Onvoorwaardelijkheid, we staan onvoorwaardelijk voor wat we doen,
Wendbaarheid, door onze horizontale organisatie structuur kunnen we snel en adequaat
reageren op vragen, veranderingen en ontwikkelingen zonder dat we daarbij de
zorgvuldigheid uit het oog verliezen,
Duurzaam leefklimaat, op ieder vlak streven we naar de hoogst mogelijke en haalbare
duurzaamheid.

Vanuit deze kernwaarden werd de volgende missie/taakstelling geformuleerd:
“Kleinschalige zorg; gewoon anders.”
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Visie
Onze visie is als volgt omschreven:
•
•
•

Het bieden van een veilig en respectvol leefklimaat voor onze cliënten
De kwaliteit van leven van onze cliënten zo hoog als haalbaar maken (verbeteren en
behouden) uitgaande van een zo groot mogelijke autonomie en eigen regie
Behouden, versterken en verbreden van het sociale netwerk van onze cliënten, actief
deelnemen aan de maatschappij

Beleid
Bij de herformulering van de missie en de visie hebben we er met name naar gestreefd dat dit een
breed gedragen proces werd. Alle geledingen van de organisatie werden erbij betrokken, in de
voorbereidende fase en in de vaststellende fase. Alleen op deze manier zou iedereen zich betrokken
en verantwoordelijk voelen in de uitvoerende fase.
Aan de hand van deze nieuw geformuleerde missie en visie werden per voorziening een aantal
strategische doelen geformuleerd. Per team werden deze op detailniveau SMART uitgewerkt en
uitgevoerd.
Gedurende het gehele proces waren we ons bewust dat onze organisatie geen statisch gegeven is,
maar deel uitmaakt van een constant (snel) veranderende wereld. Wendbaarheid en flexibiliteit
waren dan ook een belangrijke factor. Ook het afgelopen jaar zijn we hier druk mee aan de slag
geweest en hebben zo een breed gedragen beleid uitgewerkt.
Het gaat te ver om hier een volledige opsomming van onze doelen te geven, we beperken ons tot de
belangrijkste ontwikkelingen voor 2018,
•

•

•

In het kader van de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens werd er een nieuw beleid
opgesteld. Er werd omschreven hoe wij omgaan met persoonlijke informatie; welke
gegevens worden bewaard en op welke wijze, wie heeft welke bevoegdheden, hoe verlopen
communicatie en datatransfer, hoe worden gegevens beveiligd etc. Alle betrokkenen zijn
hierover schriftelijk geïnformeerd.
Er kwam een elektronisch client volgsysteem, Qurentis, een beveiligde werkomgeving waarin
gegevens van cliënten en medewerkers digitaal worden bewaard. Het draagt bij aan het
voldoen aan de verplichtingen vanuit de AVG, geeft meer structuur aan het beheren van
gegevens en biedt in de nabije toekomst nog uitbreidingsmogelijkheden.
We zijn nog steeds voornemens een drietal zelfstandige woonunits ( “Tiny Houses”) te
realiseren voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze units moeten “cradleto-cradle” en energie-neutraal zijn. De leverancier dient zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen en te werken met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Ook de komende periode gaan we verder met onderzoek naar de
haalbaarheid van dit plan.
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•

•

Voor Woonvorm Ophovenerhof werd de kwaliteit van de zorg bekeken en getoetst door de
Federatie Landbouw en Zorg. Op basis van de positieve bevindingen is er een
kwaliteitskeurmerk afgegeven.
Careless Running, een preventief programma voor moeders van een kind met een beperking
ging van start op een tweede locatie in de gemeente Meerssen. In het najaar werd er een
mini symposium georganiseerd met als thema “het gaat maar door”. Dit symposium bleek zo
waardevol dat het op meerdere plekken een vervolg kreeg.

Ook in 2018 hebben we flink geïnvesteerd in inclusie, het breed uitdragen van onze organisatie,
we willen op alle fronten op kop lopen en actief deelnemen aan de maatschappij.

10

Personeel
Aantal personeelsleden in fte’s per voorziening ultimo in 2017 en 2018:
2018

2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dagbesteding Sittard
11,4
12,4
Woonvorm Ophovenerhof

8,6

5,9

Dagbesteding Geleen

4,5

4,3

----------

----------

24,5

22,6

Totaal

Een stijging van 1,9 fte, deze wordt veroorzaakt door de extra inzet bij woonvorm Ophovenerhof en
de vele (interne) vervangingen bij langdurige ziektes.
In 2018 werden er in totaal 800 dagen verzuimd (2017: 492 dagen. Dit brengt het gemiddeld verzuim
op 8,6% organisatie-breed, een stevige stijging van 4,0% ten opzichte van 2017. Het gemiddeld
verzuim in de zorgsector over het jaar 2017 bedroeg 5,3%. Bij het opmaken van dit verslag zijn de
branchecijfers 2018 nog niet bekend..
Met een drietal langdurige en ernstige ziekmeldingen is dit verzuim te verklaren, gelukkig is in al deze
gevallen vooruitgang te zien.
Wanneer we het per locatie bekijken, zien we dat de beide dagbestedingslocaties het hoogste
scoren. De Ophovenerhof komt op 7,9% en de Streekboerderij op 25,9%. Met een verzuim van 0,6%
is de Woonvorm de positieve uitschieter.
Ook dit jaar waren er geen signalen dat er werk gerelateerd verzuim was. Het verzuim was steeds
verklaarbaar.
In 2018 werden er functioneringsgesprekken met alle personeelsleden gevoerd. Om de kwaliteit van
de zorg en de begeleiding op niveau te houden c.q. te verbeteren en/of aan te vullen werd er ook dit
jaar geïnvesteerd in scholing. Ook de detachering van een orthopedagoge zorgde voor een
kwalitatieve verbetering van de zorg.
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Stagiaires
De Stichting Ophovenerhof is een erkend leerbedrijf, aangemeld bij Stichting SBB. Als organisatie
hebben we de leerlingen veel te bieden. Aan de andere kant zijn stagiaires ook een verrijking voor
ons. Binnen onze organisatie werken we met stagiaires van de opleidingen:
•
•
•
•

SPW, niveau 3 en 4, Leeuwenborgh Sittard.
Social Work en Muziek Therapie, beide Hogeschool Zuyd in Heerlen.
Dierverzorging niveau 3 en 4, Citaverde Heerlen.
Pedagogiek, Fontys Hoge School Sittard.

In aantallen zijn ze als volgt verdeeld over de voorzieningen:
Ophovenerhof

Daniken

WV Ophovenerhof

Ultimo 2017

7

3

2

Ultimo 2018

7

3

2

Totaal in 2018, 12 stagiaires over de drie voorzieningen.

12

Vrijwilligers
We werken in alle voorzieningen met vrijwilligers. Vaak zijn dit mensen die al jarenlang aan onze
organisatie verbonden zijn. Zonder deze vrijwilligers zou de zorgverlening er wezenlijk anders uitzien.
We zijn ons bewust dat de hoge kwaliteit van onze zorg mede bepaald wordt door de inzet van deze
mensen.
Door de invoering van de Participatie-wet veranderde de rol van de vrijwilliger in de samenleving en
dus ook in onze organisatie. Van de traditionele “extra handjes” werden het in sommige gevallen
semi-professionals. Een andere rol vraagt voor ander beleid. Eind 2016 zijn we begonnen hier vorm
aan te geven. Vrijwilligers krijgen vanaf 2018 jaarlijks een functioneringsgesprek en worden
meegenomen in ons scholingsbeleid. Daarnaast zullen ze regelmatig worden bijgepraat met
betrekking tot de actuele ontwikkelingen.
In aantallen zijn ze als volgt verdeeld over de voorzieningen:
Ophovenerhof

Daniken

WV Ophovenerhof

Ultimo 2017

22

13

3

Ultimo 2018

22

12

3

Totaal in 2018 waren er 37 vrijwilligers over de drie voorzieningen.
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Stichting Ophovenerhof
Door het overlijden van dhr. J. H. ontstond er binnen de Raad van Toezicht een vacuüm. De functie
van voorzitter werd door dhr. M. De Loo, na een periode van waarneming, definitief ingevuld. De
Raad van Toezicht werd verder versterkt door mvr. A. Verblakt en mvr. S. Vroomen. De
samenwerking tussen bestuurder en Raad van Toezicht verliep op een open en constructieve wijze.
De dynamiek tussen deze twee geledingen zorgt voor een bijzonder positief klimaat.
Gedurende het voorjaar is veel aandacht besteedt aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens
(AVG) en de betekenis hiervan voor onze organisatie. Na een inventarisatie van de nodige acties is er
eerst een nieuw privacy beleid opgesteld. Hierin wordt omschreven hoe wij omgaan met persoonlijke
(en gevoelige) informatie; welke gegevens worden bewaard en op welke wijze, wie heeft welke
bevoegdheden, hoe verlopen communicatie en datatransfer, hoe worden gegevens beveiligd etc.
Alle betrokkenen binnen de organisatie zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. Met instanties
waarmee uitwisseling van gegevens plaats vindt, is besproken en vastgelegd hoe dit op een veilige
wijze gebeurt. Dit heeft mede geleid tot de aanschaf en implementatie van een nieuw digitaal cliënten zorgregistratiepakket, genaamd Qurentis.
Hoewel wij een aantal jaren geleden al hebben kennis gemaakt met dit platform, past Qurentis beter
in de huidige tijd. Het is een beveiligde werkomgeving waarin gegevens en documenten van cliënten
en medewerkers digitaal worden bewaard (in tegenstelling tot papieren dossiers). Daarnaast bevat
Qurentis ook bijvoorbeeld een format voor ondersteuningsplannen, een rapportagesysteem,
mogelijkheid tot facturatie etc. Het draagt bij aan het voldoen aan verplichtingen vanuit de AVG,
geeft meer structuur aan het beheren van gegevens en documenten, en biedt naar de toekomst
nieuwe mogelijkheden (bijvoorbeeld online dossierinzage op afstand door cliënten/ouders).
Het inrichten en operationaliseren van het systeem, het digitaliseren van papieren gegevens en het
instrueren van medewerkers verloopt stapsgewijs. Dit zal in 2019 verder vorm krijgen.
De visie op de zorg die wij leveren is afgelopen jaar ook voortdurend in ontwikkeling gekomen. Zo
zijn we bezig met het verder vormgeven aan een actueel format voor ondersteuningsplannen. En hoe
gaan we deze ondersteuningsplannen praktisch gebruiken binnen het programma Qurentis. Hierbij
dienen de zogenaamde ‘levensdomeinen van Schalock’ als basis zodat alle levensaspecten van de
cliënten waar nodig worden benoemd. Hierbij zal minder onderscheid worden gemaakt tussen
wonen en dagbesteding.
In 2019 zal speciale aandacht worden besteed aan de thema’s ‘seksualiteit’ en ‘omgaan met
overlijden’. Deze onderwerpen vragen steeds meer aandacht binnen de zorg aan onze cliënten
waardoor verder ontwikkeling van visie en beleid wenselijk is om waar nodig goede begeleiding te
bieden. Deze thema’s zullen dan ook een plaats krijgen binnen de ondersteuningsplannen.
Het project ‘Careless running’, het in contact brengen van ouders met een beperkt kind middels
wekelijks gezamenlijk joggen en wandelen, heeft in de gemeente Meerssen een uitbreiding gekregen
met een tweede groep die aldaar is gestart. Daarnaast is er voor ouders een mini-symposium
geweest van en voor ouders met een kind met een beperking.
Terugkijkend kan 2018 gezien worden als een jaar waarin de locaties verder zijn gemoderniseerd,
gefaciliteerd en aangepast aan de wensen van de huidige tijd en gewenste zorg. Maar ook als een
springplank naar verdere ontwikkeling en groei van de organisatie.
Er is veel energie besteed aan het voldoen aan overheidsverplichtingen, het werken aan blijvende
goede kwaliteit en het anticiperen op actuele thema’s binnen de directe zorg. Hierdoor wordt binnen
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de organisatie ‘achter de schermen’ een gedegen basis onderhouden om de komende jaren verder te
groeien en te ontwikkelen.
Zorgboerderij Ophovenerhof
Begin 2018 stond het aantal cliënten op de Ophovenerhof op 41,7 fte’s , eind 2018 bedroeg dit
aantal 40 fte’s. Een lichte daling van 1,7 fte, deze wordt deels veroorzaakt door de langdurige ziekte
van een aantal cliënten. Voor 2019 staan er een aantal nieuwe deelnemers op de wachtlijst, we
verwachten aan het einde van het eerste kwartaal weer op een bezetting gelijk aan of meer dan 41,7
fte te zitten.
In de loop wat 2018 heeft er een nieuwe risico-inventarisatie en evaluatie plaatsgevonden,
uitgevoerd door een deskundige van de arbodienst. Deze is uitgevoerd naar aanleiding van de
diverse verbouwingen en aanpassingen. Op hoofdlijnen een positief verslag van waaruit een Plan van
Aanpak is opgesteld. Een aantal praktische punten hieruit zijn aangepast, zoals de vernieuwing van
de werkvloer in de bakkerij (antislip), uitbreiding van de afzuigvoorziening in de activiteitenruimte
voor houtbewerking en meer persoonlijke bescherming in de zagerij. De overige actiepunten zijn met
name gericht op ontwikkelen van visie en beleid inzake arbo en zullen in de loop van 2019 verder
vorm krijgen.
Het activiteitenaanbod is uitgebreid met een nieuwe locatie. In samenwerking met de scoutinggroep
gevestigd in dezelfde straat als de boerderij, maken wij overdag gebruik van hun locatie ten behoeve
van een kleine groep deelnemers die meer behoefte hebben aan rust en structuur. De activiteiten
zijn deels licht arbeidsmatig en meer creatief van aard. Na een positieve evaluatie wordt deze
activiteit in 2019 uitgebreid naar twee dagen per week.
Binnen de Ophovenerhof hebben er diverse renovaties en vernieuwingen plaatsgevonden:
- de bakkerij (bakhuis) is voorzien van een nieuwe antislipvloer ter bevordering van de
veiligheid.
- modernisering van het sanitair op de bovenverdieping van de boerderij en renovatie van
twee badkamers binnen de woonvorm.
- het kantoor en twee kantines zijn opgefrist met nieuw schilderwerk, meubilair en decoratie.
- de winkel heeft na een waterschade nieuwe (meer professionele) werkbladen gekregen en is
aangepast aan de huidige werkzaamheden.
- op de boerderij Ophovenerhof is een nieuwe brandmeldinstallatie en telefoonsysteem
geplaatst. Door dit laatste hebben diverse activiteiten een eigen mobiele telefoon gekregen
hetgeen de directe (onderlinge) bereikbaarheid en veiligheid ten goede komt.
- Voor het buitenwerk zijn diverse veelgebruikte machines op fossiele brandstof vervangen
door elektrische apparaten, werkzaam op accu’s. Hierbij wordt het gebruik van apparaten
veiliger en toegankelijker gemaakt voor een aantal cliënten. Daarnaast draagt dit bij aan een
meer stille en milieuvriendelijke (werk)omgeving.
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Streekboerderij Daniken
Begin 2018 stond het aantal cliënten op de Streekboerderij Daniken op 8,3 fte’s, eind 2018 bedroeg
dit aantal 6 fte’s. Een daling van 2,3 fte’s. De reden hiervoor is dat op deze locatie cliënten zijn die
gezien hun beperking meer moeite hebben met het houden aan regelmaat en structuur, en derhalve
vaak wisselvallig aanwezig zijn. Doordat de locatie Sittard in 2019 start met een volle bezetting zullen
alle nieuwe aanmeldingen in Daniken moeten starten, we verwachten ook hier weer uiterlijk in het
tweede kwartaal op peil te zijn.
Het aantal personeelsleden en vrijwilligers bleef stabiel, drie fte’s personeel en tien vrijwilligers.
De Streekboerderij vervult naast haar zorgfunctie ook een grote recreatieve en educatieve functie.
Dit is duidelijk merkbaar aan de bezoekers aantallen. De Streekboerderij voorziet duidelijk in een
behoefte. Met name ook het feit dat mensen gratis de boerderij kunnen bezoeken, wordt erg
gewaardeerd.

Het keurmerk Landbouw en Zorg was in eerste instantie gericht op de dagbesteding op de
Ophovenerhof. In 2019 gaan wij ons richten op het keurmerk voor de dagbesteding op de locatie
streekboerderij Daniken in Geleen. Hiertoe zijn de eerste stappen al gezet en is een aanvraag gedaan.
In 2018 werd de keuken van de Streekboerderij verbouwd en uitgebreid. Op deze manier
zijn we in staat ons activiteiten aanbod uit te breiden met een binnen activiteit; bakken
van vlaaien en bereiding van confituren. Een mooie uitbreiding van activiteiten voor onze
deelnemers. Maar ook een mooie uitbreiding van de service die we kunnen leveren naar
de bezoekers van de Streekboerderij.
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Woonvorm Ophovenerhof
In de woning zijn de aantallen het meest stabiel. Er wonen sinds juli 2017 elf cliënten. De daarbij
behorende zorg realiseren we met 5,6 fte’s aan begeleiding. Afgelopen jaar werd het
begeleidingsteam versterkt met een stagiaire (HBO Social Work) en een vrijwilliger. De vrijwilliger
stelt ons in de gelegenheid om met name de vrijetijdsbesteding breder te organiseren. Er wordt twee
wekelijks gebowld en er worden regelmatig bezoekjes gebracht aan de disco en festivals (doelgroep
gericht). Afgelopen jaar hebben we samen met Swentibold (turn en dansvereniging) een dansgroep
opgezet voor mensen met een verstandelijke beperking. Een drietal van onze bewoners maak hier
gebruik van.
We zijn in staat hier vierentwintig uur per dag begeleiding te realiseren, dit kan alleen doordat deze
woonvorm op de boerderij (locatie dagbesteding) gevestigd is. Onder andere omstandigheden zou
dit voor zo’n kleine groep moeilijk realiseerbaar zijn.
Het keurmerk Landbouw en Zorg was in eerste instantie gericht op de dagbesteding op de
Ophovenerhof. Het was van belang dat hierin ook de woonbegeleiding werd meegenomen en
getoetst. Na het aanleveren van de werkbeschrijving heeft er een audit op locatie plaats gevonden.
Op basis van de positieve bevindingen is er een keurmerk voor de woonfunctie afgegeven.
In 2018 zijn de cliënten van de woonvorm gezamenlijk op vakantie geweest met een aantal
woonbegeleiders. Een geslaagd initiatief.
Met betrekking tot woonzorg hebben wij een wachtlijst van cliënten die op termijn graag in
aanmerking komen voor woonbegeleiding vanuit de stichting Ophovenerhof. Wij zijn bezig te
onderzoeken hoe ons woonaanbod op passende wijze uitgebreid kan worden. Een van de opties in
2018 was een herenhuis in de directe nabijheid van de boerderij dat te koop stond. Een
noodzakelijke verbouwing en aanpassing tot woonfunctie voor cliënten zou echter veel te kostbaar
worden. Een ander project wat momenteel wordt onderzocht is het plaatsen van zogenaamde ‘Tiny
Houses’; kleine verplaatsbare wooneenheden die energieneutraal zijn. Gezien de nieuwheid van deze
woonvorm in de zorg, heeft de provincie hiervoor een subsidie bijgedragen en wordt in 2019 verder
met de gemeente de haalbaarheid dan dit project onderzocht.

De bewoners van deze woonvorm voelen zich bijzonder betrokken bij de Ophovenerhof en wonen er
met veel plezier.
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Meerjarenbeleid
We leven in een dynamische en snel veranderende samenleving, dit merken we ook binnen onze
organisatie. De hieronder benoemde doelen en acties vormen de uitgangspunten van ons beleid,
maar zijn geen star gegeven. We nemen ons de vrijheid aan de hand van nieuwe ontwikkelingen te
kunnen aanpassen, bijstellen en opnieuw formuleren.

Voor de komende periode zijn dit onze speerpunten:
•

•
•

•

•

Kleinschalige zorgverlening van het hoogst mogelijke niveau, voor een eerlijke prijs
realiseren. Zonder onnodige overhead of poespas, kort bij de mensen en met hart voor de
zaak.
Actief en innovatief blijven kijken en zoeken naar mogelijkheden, samenwerkingsverbanden
en verbintenissen binnen en buiten de zorg. Blijvend co-creëren.
Verder onderzoek doen naar de mogelijkheden en haalbaarheid tot realisatie van 3 nieuwe
appartementen ( tiny houses ) voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze
appartementen moeten “cradle-to-cradle” en energie-neutraal zijn, gebouwd door mensen
met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Uitbreiding van het activiteiten aanbod voor cliënten uit de zorg en recreatieve en
educatieve bezoekers op Streekboerderij Daniken. Verder uitbouwen van de sociaalmaatschappelijke, de educatieve en de recreatieve functie. Hierdoor wordt dit voor de
cliënten een veelzijdigere werkplek en zal de positie van Streekboerderij Daniken sterker
worden.
In samenwerking met de gemeente Sittard en het Waterschap Limburg het meanderen van
de Geleenbeek in de bedrijfsvoering van de Ophovenerhof inpassen.
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Kwaliteitsbeleid ten aanzien van de cliënten
Op het gebied van de kwaliteit van de zorg werd hard gewerkt. De volgende items kwamen
afgelopen jaar aan bod:
•

•

•

•

•

We hebben kritisch gekeken naar ons begeleidingsplan en dit aangepast. In de nieuwe aanzet
zijn de acht levensdomeinen, omschreven door Schalock, het uitgangspunt. Er is een betere
koppeling gemaakt tussen wonen en dagbesteding. Ook wordt er nu aandacht besteed aan
seksualiteitsbeleving en wensen met betrekking tot levenseinde.
Aan de hand van het jaarverslag voor het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en
Zorg werd onze kwaliteitscertificaat verlengd. Dit jaarverslag levert ook steeds een aktielijst
op waar we de rest van het jaar mee kunnen werken.
We merken dat de zorgvraag van onze cliënten verandert, er is meer behoefte aan nabijheid,
structuur. De werkzaamheden moeten/mogen eenduidiger en eenvoudiger zijn. We zullen
deze verandering binnen onze manier van werken moeten implementeren.
We merken ook dat de activiteiten waar onze cliënten naar vragen veranderen. Er is meer
vraag naar bakken, inmaken en koken. Dit ten koste van de buitenactiviteiten. Hoe passen
we deze veranderingen in en hoe maken/houden we de buitenactiviteiten aantrekkelijk en
spannend.
De samenwerking met de orthopedagoge van de Stichting Radar is een duidelijk toegevoegde
waarde. Ook komend jaar gaan we hier mee verder, wel zal er meer thematisch, praktisch en
doelgericht gewerkt gaan worden. We merkten dat dit het beste aanslaat bij onze manier
van werken.
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Slotwoord
Tot slot willen we onze dank en waardering uitspreken aan de medewerkers en vrijwilligers van de
Stichting Ophovenerhof. Door hun tomeloze inzet is het mogelijk zorg van hoge kwaliteit te leveren
binnen een gezonde kleinschalige organisatie. De familiaire sfeer in combinatie met de professionele
aanpak zorgen voor een uniek concept, waarmee wij ons duidelijk onderscheiden van andere
zorgverleners.
Sittard, maart 2019

Namens de Raad van Toezicht

Namens de Raad van Bestuur

van de Stichting Ophovenerhof

van de Stichting Ophovenerhof

Dhr. M. De Loo, voorzitter.

Dhr. H.M.F. Ramakers, bestuurder.
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