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Algemene informatie

1

1.1

De doelstelling van de organisatie

Stichting De Witte Hoeve heeft als doel het bieden van:
•

•

1.2

Een sfeervolle woonomgeving voor zorgvragers met een matige tot
ernstige verstandelijke. Waar de zorgvrager zich veilig en begrepen
voelt, waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en waar goed
gekwalificeerd personeel van groot belang is.
Een zinvolle dag invulling voor zowel interne als aan externe zorgvragers
met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, waarin het contact
met dier en natuur centraal staat.

Locaties

De Witte Hoeve heeft twee locaties midden in de natuur:
•
•

Gemertseweg 22 te Oploo (locatie dagbesteding),
Gemertseweg 26 te Oploo (locatie dagbesteding en wonen).
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1.3

Financiering zorg

De Witte Hoeve levert zorg op basis van de Wlz, Pgb en onderaanneming. De
levering van zorg op basis van Pgb en onderaanneming is beperkt en betreft
alleen dagbesteding en logeren. Zorg op basis van de Wlz genereert 90% van
de omzet.

1.4

De juridische structuur

Stichting De Witte Hoeve draagt zorg voor de WLZ gelden, voor de uitvoering
van de activiteiten is gekozen om deze plaats te laten vinden in Zorgboerderij
De Witte Hoeve BV.

1.5

De interne organisatiestructuur en personele bezetting

raad van toezicht

bestuur

Alround
medewerker

coördinatoren

medewerkers wonen

1.6

medewerkers
dagbesteding

De belangrijkste elementen van de strategie en het gevoerde beleid

2019 was een stabiel jaar met enkele personeelswisselingen. Het verloop en de
werving van medewerkers is een voortdurend proces. Om in contact te komen
met potentiële nieuwe medewerkers heeft De Witte Hoeve sinds 2019 altijd
een open vacature op de website.
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Sinds 2019 heeft De Witte Hoeve een team- en kwaliteitscoördinator. Beide
coördinatoren zijn niet meer weg te denken. We zijn blij dat we deze
organisatorische keuze hebben gemaakt. De komende jaren leggen we meer
verantwoordelijkheid bij deze twee coördinatoren neer.
In 2017 zijn we gestart met de opzet van een mooie groentetuin. Hierdoor is
De Witte Hoeve meer zelfvoorzienend. Steeds meer groente uit eigen tuin
wordt geconsumeerd. De tuin heeft een centrale rol in de dagbesteding en
onze visie. In 2020 plaatsen we een grotere horecakeuken. Hierdoor kunnen
we het zelf geoogste groente en fruit beter verwerken.
In 2019 zijn alle meubelen van het woonhuis vervangen. Voor 2020 vervangen
we deels de inventaris van de dagbesteding.

Financiële informatie
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2.1

Belangrijke ontwikkelingen in 2019

De bezetting van de woonvoorziening en de dagbesteding was volledig in 2019.
De Witte Hoeve heeft een opname stop.
In 2019 vertrokken een aantal medewerkers. De vacatures hebben we tijdig
kunnen vullen. Per eind 2019 had De Witte Hoeve geen openstaande
vacatures.
Sinds 2019 levert De Witte Hoeve zorg met behandeling. De vooraf gemaakte
begroting is uitgekomen. Het leveren van behandeling is een positieve
toevoeging voor de organisatie. Bij zorgaanbieder ORO koopt De Witte Hoeve
diensten zoals fysio-logopedie in.
In 2019 nam De Witte Hoeve voor het eerst deel aan een externe visitatie. Dit
was een positieve ervaring. Door visitaties kunnen wij ervaringen delen en als
zorgondernemers elkaar adviseren en ondersteunen. Dit is een mooie en
waardevolle ontwikkeling. Dit staat uitgebreid beschreven in het kwaliteitsjaarverslag.
In 2019 zijn de protocollen opnieuw geordend zodat ze makkelijker vindbaar
zijn voor onze medewerkers. In 2020 controleren wij alle protocollen opnieuw.
Daar waar nodig volgt een aanpassing.

2.2

Behaalde omzet en resultaten

Het resultaat 2019 is ten opzichte van het resultaat in 2018 gestegen, dit komt
met name doordat we ook weer afspraken hebben gemaakt voor behandeling.
Verder zien we dat zorgaanbieders die bij ons dagbesteding inkochten er nu
eerder voor kiezen om de functie over te zetten naar ons. Dit hebben we zelf
ook gedaan voor de zorgvragers die bij ons extern naar dagbesteding gaan.
We zijn dan ook blij dat deze mogelijkheid er is.
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2.3

De financiële positie

Stichting De Witte Hoeve heeft ultimo 2019 een sterke balans met een
solvabiliteit van 85%. De winstgevendheid is beperkt positief en stabiel. De
financiële positie van De Witte Hoeve is goed.
2.4

De kasstromen en financieringsbehoeften

De Witte Hoeve financiert haar activiteiten uit de lopende kasstroom. Er is
geen externe financieringsbehoefte.

3

Voornaamste risico’s en onzekerheden
De belangrijkste risico’s van De Witte Hoeve zijn verbonden met de
kleinschaligheid: 15 verblijfsplaatsen en maximaal 25 dagbestedingsplaatsen.
Bezetting
Leegstand, bijvoorbeeld door een onverwacht een sterfgeval, heeft direct een
negatieve impact op het financiële resultaat. Bij een lagere bezetting over een
langere periode volgt een aanpassing van de personeelsformatie. Om een
periode met lagere bezetting op te vangen bouwt De Witte Hoeve een
financiële buffer op.
Vertrek medewerkers
Bij vertrek van medewerkers kan een te lage personeelsbezetting ontstaan.
Het aantal geschikte mensen voor onze doelgroep is beperkt. Dit vanwege de
complexe zorgvraag van onze zorgvragers. Daarom probeert de Witte Hoeve
medewerkers aan zich te binden. We doen dit bijvoorbeeld door medewerkers
meer ruimte te geven. Deze ruimte is gecreëerd door als directie op meer
afstand te staan. Dit door een tussenlaag bestaande uit een team- en
kwaliteitscoördinator. Door deze tussenlaag constateren wij meer open
communicatie. Bovendien is de organisatie door de nieuwe structuur minder
afhankelijk van specifieke personen, inclusief het bestuur. De team- en
kwaliteitscoördinator ondersteunen het bestuur namelijk ook bij beleidsmatige
werkzaamheden.
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Financiële instrumenten
Er wordt geen financieel instrument toegepast. Er vinden ook geen beleggingen
plaats. Dus wordt en er ook geen beleggingsrisico gelopen.
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Gedragscodes
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De Witte Hoeve beschikt over huis- en gedragsregels. Deze gelden voor
cliënten, medewerkers en bestuur van De Witte Hoeve. Het bestuur ziet toe op
naleving van de huis- en gedragsregels.

Maatschappelijke ondernemen
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6.1

Algemene maatschappelijke aspecten

De Witte Hoeve wil onderdeel zijn van de maatschappij en een bijdrage leveren
aan de maatschappij. Daarom:
•

bezoekt De Witte Hoeve activiteiten in het nabij gelegen dorp Oploo,

•

doet De Witte Hoeve jaarlijks mee met NL Doet,

•

organiseert De Witte Hoeve sportactiviteiten (zwemmen, voetballen,
gymmen) voor haar bewoners in de omringende dorpen. Deze
activiteiten organiseert De Witte Hoeve samen met andere zorgboeren,

•

biedt De Witte Hoeve scholen en bedrijven excursies op haar locaties.
Deelnemers maken kennis met de zorgboerderij, de doelgroep en de
zorgverlening,

•

organiseert De Witte Hoeve inloopdagen voor scholen. Kinderen maken
kennis met de zorgboerderij en de dieren.

Door al deze activiteiten ontstaat verbinding met de maatschappij en meer
begrip voor elkaar.

6.2

Milieuaspecten

De panden van De Witte Hoeve zijn energiezuinig. Zij beschikken over
hoogwaardig isolatiemateriaal en warmte terugwinning door luchtbehandeling.
Momenteel heeft het landbouwbedrijf, waar de Witte Hoeve nauw mee
samenwerkt plannen voor het aanleggen van een zonnepark, hoe dit verder
ontwikkeld hebben we op dit moment nog geen zicht op. Het zou gaan om 9
hectare en daarnaast zal 1 hectare ter beschikking komen voor de
zorgboerderij, om een extra maatschappelijke functie te vervullen.
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6.3

Bezoldiging bestuurders

Salariëring van de bestuurder is in overeenstemming met de Wnt-normen.
Stichting De Witte Hoeve betaalt de bestuurder via Zorgboerderij De Witte
Hoeve BV. In opdracht van Stichting De Witte Hoeve voert deze vennootschap
de activiteiten van de stichting uit. Dit op basis van een dienstverleningsovereenkomst.
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Informatie over onderzoek en ontwikkeling
Daar waar mogelijk werkt De Witte Hoeve mee aan onderzoek naar
bijvoorbeeld:
•
•

het welbevinden van zorgvragers op een Zorgboerderij,
de kwaliteit van de zorg op een Zorgboerderij.

Bij De Witte Hoeve zien wij elke dag dat kleinschaligheid, ruimte en vrijheid
een groot effect heeft op het welbevinden van zorgvragers.
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Ontwikkelingen en het zorgproces
Sinds 2019 levert De Witte Hoeve zorg met behandeling. Hierdoor zijn
financiële middelen beschikbaar voor intensieve begeleiding, aandacht en
sturing op gedrag. Een extra aangenomen medewerker geeft hier vorm aan.
Ook is De Witte Hoeve nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop ten behoeve
van behandeling. Inkoop van farmaceutische producten vindt nu zo veel
mogelijk plaats bij een leverancier.
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Toekomstparagraaf
De Witte Hoeve blijft investeren in de kwaliteit van zorg. Daarom blijft scholing
en ontwikkeling van medewerkers een speerpunt. De Witte Hoeve is sinds kort
aangesloten bij de VGN Academie. Deze academie biedt trainingsmodules aan
om het kennisniveau van medewerkers te verhogen.
Er is veel vraag naar plaatsen op De Witte Hoeve. Daarom evalueert De Witte
Hoeve in 2020 de mogelijkheid om het huidige aantal plaatsen te verhogen. Dit
op de huidige twee locaties of door de aanschaf van een derde locatie. Een
vergroting van het aantal plaatsen mag echter niet ten koste gaan van de
kwaliteit van de zorg.
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Melding incidenten
De Witte Hoeve registreert incidenten in Qurentis (ECD) in vijf categorieën. Dit
zijn gedrag, medicatie, verslikking, vallen en overig (bijv. beten van dieren).
Onderstaand treft u een overzicht aan van de ontwikkeling van de aantallen
incidenten.
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In 2019 steeg het aantal incidenten in de categorie ‘gedrag’ licht ten opzichte
van 2018. Onderdeel van deze categorie is agressief gedrag. De stijging is
mogelijk het gevolg van:
•
•

personeelswisselingen,
een verscherping van de regels voor het melden van incidenten. Hierdoor
melden medewerkers meer incidenten.

Om nieuwe medewerkers beter om te laten gaan met agressief gedrag wijzigde
De Witte Hoeve de inwerkprocedure. Ook organiseerde De Witte Hoeve begin
2020 een extra training voor nieuwe medewerkers. Op basis van deze acties
verwacht De Witte Hoeve in 2020 een daling van het aantal incidenten.
In 2019 daalde het aantal meldingen in de categorie ‘medicatie’. In 2019
investeerde De Witte Hoeve in een versterking van de medicatieprocedures.
Het aantal valincidenten steeg licht in 2019. Bewoners van De Witte Hoeve
worden ouder en hierdoor minder stabiel zijn. Dit vraagt om extra aandacht en
ondersteuning.
Het aantal incidenten in de categorieën ‘verslikking’ en ‘overige’ was nagenoeg
stabiel in 2019. Eenmaal was sprake van een vermissing. Hiervan hebben de
medewerkers van De Witte Hoeve geleerd. Het vermissingsprotocol is
aangepast. De impact van de vermissing op de organisatie was aanzienlijk.
Voor de betrokken cliënt was het een positieve ervaring. Ze had er lol in.
In 2019 vonden geen incidenten of calamiteiten plaats met een meldingsplicht
naar IGJ.
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