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Inleiding 
In 2011 is stichting “de Naobere” opgericht.  
De stichting heeft zich gespecialiseerd in kleinschalige en op de persoon afgestemde 
zorg voor mensen met een verstandelijke en/of een meervoudige beperking. 
Het unieke van deze kleinschalige opgezette stichting is de rust en de boerderij-sfeer 
die het uitstraalt door zijn groene omgeving, de ruimte en de dieren. Dit biedt dan ook 
de mogelijkheid om het accent van de zorg te richten op het belevingsaspect. 
De stichting stelt zich tot doel het bieden van zorg op maat voor mensen met een 
verstandelijke en/of een meervoudige beperking.  
 
De organisatie is gefaseerd opgestart; nadat de (aangepaste) vakantiewoningen 
volop draaiden is de organisatie aan de slag gegaan met het opzetten van 
logeermogelijkheden voor de weekends en de vakanties in 2012 en vervolgens is na 
een renovatie van de schuur de dagbesteding van start gegaan. In de pioniersfase 
van de organisatie is er hard aan gewerkt om de zorg op een goed kwalitatief hoog 
niveau te brengen zoals de initiatiefnemers dit voor ogen hadden.  
In de huidige fase van de organisatie is het zinvol om alle ideeën en plannen 
nadrukkelijker schriftelijk te gaan vastleggen en in te kaderen en daarmee ook de 
plannen voor de toekomst scherp op het netvlies te krijgen.  
 
In dit beleidsplan wordt beschreven wat de uitgangspunten van de organisatie zijn en 
het huidige aanbod. 
Verder wordt en het huidige beleid van de stichting en de beleidsvoornemens voor 
de komende jaren op hoofdlijnen uitgewerkt. 
 
Visie op de zorg 

De stichting biedt zorg aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke 
handicap en/of een meervoudige beperking bij logeren, dagbesteding en vrije tijd. 
De uitgangspunten die aan deze zorg ten grondslag liggen zijn de volgende: 

- zorg op maat dwz uitgaan van de individuele vragen van de bezoekers, logees  
en ouders 

- het persoonlijk welzijn van de bezoeker/loge 
- zoeken naar optimale ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden voor de 

bezoeker 
- maatschappelijke participatie en integratie dragen bij aan de kwaliteit van 

leven 
- altijd in dialoog met de ouders en de bezoeker/loge 
- het bieden van een veilige, warme én groene omgeving 
- respect voor ieders eigenheid. 

 
Doelgroep en omvang 
De zorg is gericht op bezoekers met een verstandelijke handicap en/of een 
meervoudige beperking vanaf 5 jaar en dan met name op de doelgroep ernstige en 
matig verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen. In een enkel geval is er 
sprake van een lichte verstandelijke handicap en/of bijkomende gedragsproblemen 
(autisme, ADHD, of PDD-NOS).   
De afgelopen jaren is de stichting gegroeid; op dit moment telt de organisatie in 
totaal 40 bezoekers waarvan er 25 de dagbesteding bezoeken. Een deel van deze 
bezoekers zijn woonachtig bij Dichterbij, PSW, Thomashuis, het Zorghuus of Pluryn 
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óf wonen thuis bij de ouders. Verder zijn er 25 thuiswonenden die de zorgvorm 
logeren afnemen.   
De huidige omvang van de organisatie is wat de stichting voor ogen heeft nl een 
kleinschalige zorgorganisatie. Groei op zich is voor de komende beleidsperiode dan 
ook geen speerpunt m.u.v. van de bezetting in de vakantiewoningen die nog omhoog 
kan. 
 
De organisatie 
De organisatie kent een stichtingsvorm; de stichting wordt geleid door 3 bestuurders 
die de verantwoordelijkheid dragen om kwalitatief goede zorg te leveren. 
Het bestuur heeft hiervoor een aantal professioneel opgeleide medewerkers in dienst 
genomen om de zorg ten uitvoer te brengen. 
Op dit moment is er een team van 12 medewerkers voor het logeerhuis en de 
dagbesteding; meerdere medewerkers werken in beide zorgvormen. 
Daarnaast heeft de organisatie een 14-tal vrijwilligers die voor heel wat extra’s 
zorgen ten behoeve van de bezoekers.   
 
Financiering 
De kosten voor de logeeropvang worden betaald uit de Persoons Gebonden 
Budgetten (PGB) of via de gemeente volgens de WMO en de Jeugdwet; de 
dagbestedingkosten veelal middels onderaannemerschap Zorg In Natura (ZIN) en 
een paar middels PGB. 
 
De accommodatie 
De zorg vindt plaats in een boerderij, oorspronkelijk bestaande uit een woongedeelte 
en een grote schuur. Het woongedeelte en de schuur zijn verbouwd en hierin vindt 
de dagbesteding en het logeren plaats. In diverse gebouwtjes verspreid over het erf 
vinden activiteiten plaats; er is een bakhuis, een belevingstuin, grasveld, 
speeltoestellen, zandbak met waterpomp, een moestuin, een grote belevingskas 
(voor de teelt van planten en bloemen, het inrichten van een relax/zithoek, een 
keukenblok én een jacuzzi), een dierenwei, paardenstallen en een rijbak. In aanbouw 
zijn momenteel een amfitheater, een insectenhotel, een bloemenweide, een poel met 
vlonderpad en een speelbos. 
 
Het huidige aanbod  

De organisatie is nog steeds volop in ontwikkeling. Op dit moment biedt ze de  
hieronder beschreven zorgvormen: 
 
Logeren weekend en tijdens schoolvakanties 
Het logeerhuis biedt 8 logeerplaatsen met overnachting en voor logeren alleen 
overdag is er plaats voor 10 voor kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen met een 
verstandelijke beperking en /of een meervoudige beperking. Ook logés met een 
bijkomende handicap zoals autisme. ADHD of PDDNOS behoren in deze zorgvorm 
tot de doelgroep. Onder professionele begeleiding worden 
activiteiten aangeboden die passen binnen de interesses en het niveau van de logés. 
Gezelligheid staat centraal in dit weekend. Het biedt ouders de gelegenheid om even 
ontlast te worden van hun taak. Anderzijds leert de logé los te komen van thuis en 
ontmoet andere mensen wat een verbreding van zijn leefwereld kan betekenen.   
 
Dagbesteding  
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In 2012 is de dagbesteding van start gegaan; deze biedt plaats aan 15 tot 20 
bezoekers. 
Deze zorgvorm is gericht op het bieden van zinvolle dagbesteding in het groen. Het 
uitgangspunt hierbij is dat het hebben van een zinvolle dagbesteding voor iedereen 
een voorwaarde is om goed in je vel te zitten. Het versterkt je gevoel van eigen 
waarde, je bent nodig, je doet er toe, je ontmoet er collega's, je krijgt er vrienden 
kennissen en je voelt jezelf prettig op een goede werkplek.  
De activiteiten zijn zowel belevingsgericht als arbeidsmatig en afhankelijk van de 
vraag en mogelijkheden van de bezoeker. Concreet betekent dit voor de een, de hele 
dag druk bezig zijn met bijv. hout zagen, voor een ander is dat bijv. hout stapelen en 
voor weer een ander is dat het voelen van het zaagsel of het ruiken van het hout. 
Alle belevingen en handelingen zijn belangrijk en moeten ervaren worden.  
Daarnaast worden er activiteiten ontwikkeld zoals koken, bakken, snoezelen, werken 
met hout en creatief bezig zijn. Ook de nieuwe belevingskas biedt talvan 
mogelijkheden om nieuwe activiteiten te ontwikkelen zoals het telen van groenten en 
bloemen, oppotten van plantjes, ontspannen jacuzzigebruik, knuffelen met 
kleindieren etc. 
Werken op het erf in de groentetuin, oogsten van groente en fruit, het verwerken 
hiervan en het verkopen, behoren ook tot de mogelijkheden.  
 
Shantalamassage 
Shantala is oorspronkelijk een vorm van totale lichaamsmassage voor baby’s.  
Deze massage is toepasbaar gemaakt voor mensen met een zorgvraag of 
beperking.  
Shantala Speciale Zorg is een gestructureerde aanrakingsmethode waarbij 
respectvolle bejegening het uitgangspunt is. Huidcontact of tactiele stimulering is 
immers een eerste levensbehoefte.  
 
Vrijetijdsbesteding  
Op dit moment vindt er al 2x per maand op zondagochtend een muziekactiviteit 
plaats, verzorgd door Stichting Erato Muzikaal; deze is toegankelijk niet alleen voor 
de eigen bezoekers van de dagbesteding en het logeren, maar ook voor externe 
geïnteresseerden al dan niet gehandicapt. 
Verder zijn er optredens van Mimakkus, pianoconcert, klassieke concerten, 
poppenkast, film- en theatervoorstellingen geïnitieerd. 
 
Speltherapie 
De speltherapeut van de Naobere ondersteunt de medewerkers in het begeleiden en 
activeren van bezoekers. De aanpak is vooral gericht op de sensopathische 
ontwikkeling; alle zintuigen gebruiken in het contact en de activering van de 
bezoekers, zowel het horen, als het voelen, het ruiken, zien en proeven. 
 
Fysiotherapie 
De fysiotherapie komt op locatie in opdracht van de zorgaanbieder waarbij de 
bezoeker woont danwel via de ouders. Zij richt zich m.n. op de motorische 
achterstand en/of op het bewegingsapparaat van de bezoeker en het behoud van de 
huidige vaardigheden. 
 
Bewegingsactivering  
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Door het stimuleren van de beweging van de bezoekers wordt hun actieve 
betrokkenheid op de omgeving vergroot danwel behouden. Dit gebeurt door 
dagelijkse wandelingen, paardrijden, boodschappen doen, tuinwerkzaamheden, 
zwemmen, huishoudelijke werkzaamheden enz. 
 
Psycho-Motorische Therapie (PMT) 
PMT richt zich op de behandeling van psychische problemen waarbij op een 
methodische wijze gebruik wordt gemaakt van werkvormen gericht op 
lichaamsbeleving en beweging. Deze therapie wordt geregeld en gefinancierd door 
de ouders en De Naobere faciliteert. 
 
Muziekactivering 
Doormiddel van het maken van muziek en het zingen van liedjes in groepsverband, 
worden de bezoekers gestimuleerd om emoties te uiten en contact te maken en 
daarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. 
 
Gedragskundige 
De gedragskundige wordt ingezet via de ouders of de betreffende zorgaanbieder op 
het moment dat er sprake is van specifieke problematiek ter ondersteuning van de 
agogisch begeleiders.  
 
Huren van een vakantiewoning 
De organisatie heeft 2 aangepaste (rolstoelvriendelijke) vakantiewoningen die ruim, 
comfortabel, gezellig ingericht en volledig aangepast zijn aan gasten met een 
handicap. In een prachtige omgeving kun je heerlijk wandelen en genieten. Omdat er 
twee aangepaste huisjes zijn is het dus ook mogelijk om met een ander gezin samen, 
maar toch apart op vakantie te gaan, of grote groepen te splitsen. 
In overleg kun je ook een rolstoelfiets lenen, gebruik maken van de snoezelruimte en 
alle andere faciliteiten op het terrein. 
In deze beleidsperiode gaat een van de vakantiewoningen de Potstal ook gebruikt 
worden als dagbestedingsruimte. 
 
De huidige beleidskaders 

De afgelopen jaren is er op de verschillende gebieden beleid uitgezet; in het kort 
willen we de belangrijkste zaken hier beschrijven om de lezer een indruk te geven 
over de wijze waarop de stichting de kwaliteit van zorg én de kwaliteit van de 
organisatie vorm heeft gegeven. Deze kaders geven ook aan hoe de organisatie zich 
wil verantwoorden aan de ouders, en andere externen. 
 
1. de zorg 
Uitgangspunt in de uitvoering van de zorg- en dienstverlening is de zorgvisie van de 
Naobere zoals die hierboven beschreven is, waarbij respectvolle bejegening van de 
loges/bezoekers centraal staat. De Naobere draagt er zorg voor dat de normen en 
waarden die ten grondslag liggen aan het dagelijks handelen regelmatig onderwerp 
zijn van bespreking, zowel tijdens het werken als in het werkoverleg. Immers 
agogisch handelen vraagt voortdurend een juiste (ethische) afweging maken omtrent 
de vraag wat is goed voor deze bezoeker nu; deze afweging is gebaseerd op de 
normen en waarden van zowel de bezoeker als de normen en waarden van de 
medewerker. 



 6 

Ook tijdens functioneringsgesprekken is dit een onderwerp; elkaar kritisch durven te 
bevragen en te stimuleren tot zelfreflectie. 
 
Inherent aan respectvol bejegenen is ook zorgvuldigheid in acht nemen mbt de 
privacy van de bezoekers. De Naobere zorgt er voor dat de persoonlijke levenssfeer 
van de bezoeker beschermd is in de dagelijkse omgang en ook mbt de schriftelijke 
en digitale gegevens van de bezoekers. 
 
Bij de start van de zorg krijgen bezoeker en ouder ruimschoots de gelegenheid om 
zich te oriënteren bij de Naobere; ze krijgen voldoende informatie en maken kennis 
met de organisatie. Als zij besluiten tot afname van de geboden zorg middels een 
PGB dan wordt er een zorg- en dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de 
Naobere; als er sprake is van zorgaanbod middels onderaanneming dan sluit de 
Naobere een overeenkomst met betreffende zorgaanbieder en als zorg geleverd via 
de gemeente (WMO/Jeugdwet) dan wordt er een overeenkomst met de gemeente 
gesloten.  
Vervolgens wordt er voor bezoekers van de dagbesteding een IP (Individueel Plan) 
opgesteld door de persoonlijk begeleider die als contactpersoon naar de 
ouders/woongroep fungeert. Bij bezoekers die thuis wonen worden in overleg met de 
ouders besproken hetgeen relevant is in de begeleiding; de hulpvragen worden in 
kaart gebracht en deze worden ook regelmatig geëvalueerd. De IP-systematiek voor 
deze bezoekers is de afgelopen beleidsperiode verder onder loep genomen. 
Bij het logeren wordt er gewerkt met een logeerboekje waarin alle relevante 
informatie wordt genoteerd over en weer voor ouders en begeleiders.   
 
De Naobere heeft zelf nauwelijks protocollen opgesteld m.u.v. het protocol 
sondevoeding. In voorkomende gevallen maken zij gebruik van de protocollen van de 
instellingen wiens cliënten bij hun in dagbesteding zijn; denk hierbij aan het 
klachtenprotocol, seksueel misbruik en vermoeden van mishandeling, 
diabetesprotocol en het niet-reanimatieprotocol. 
Er is steeds zorgvuldige aandacht voor onderhoudsscholing op het gebied van 
medicatie (soorten medicatie, toediening, bewaren, verstrekken etc.). 
 
Wat de vrijheidsbeperking betreft; bij de Naobere zijn in voorkomende gevallen de 
poortjes (deels) gesloten, vindt er fixatie plaats in rolstoelen en bedden (middels een 
bedbox) bijvoorbeeld. 
Bewust en kritisch omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen is regelmatig 
onderwerp in de bespreking van het IP en in het werkoverleg; maatregelen worden 
vastgelegd en regelmatig geëvalueerd.  
 
Voor wat betreft het beheer van bezoekersgelden; dit is alleen van toepassing op het 
zakgeld van logeetjes. Dit wordt geadministreerd ten behoeve van verantwoording 
aan de ouders. 
 
2. beleid en organisatie 
De organisatie kent een stichtingsvorm, welke notarieel is vastgelegd. De stichting 
heeft volgens de statuten een stichtingsbestuur met een voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 
De organisatiestructuur bestaat uit een driehoofdige directie met een onderlinge 
taakverdeling m.b.t. personele, inhoudelijke en organisatorische zaken. 
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Zij vergaderen regelmatig om naast de lopende zaken ook het gevoerde beleid te 
bespreken, te evalueren en bij te stellen.  
Om ervoor te zorgen dat het kritisch zelfreflecterend vermogen goed op peil blijft 
heeft het Bestuur een Klankbordgroep in het leven geroepen, die over de schouder 
meekijkt naar de ontwikkeling van de zorginhoud en de organisatie binnen de 
Naobere. 
In deze groep zitten mensen met een diverse inhoudelijke achtergrond en een 
betrokkenheid met de doelgroep. 
 
Het team bestaande uit begeleiders, facilitair medewerker en een aantal vrijwilligers 
wordt door de directie aangestuurd. 
Er vindt regelmatig werkoverleg plaats. 
 
Met de start van de stichting in 2011 is er een beleidsnotitie opgesteld. 
De hierin beschreven beleidskaders worden iedere 2 jaar opnieuw geëvalueerd en 
op grond hiervan een werkplan voor 2 jaar opgesteld. 
 
Jaarlijks wordt er een financiële begroting opgesteld en nadat het jaar is afgesloten 
wordt er een financieel jaarverslag opgesteld door de boekhouder.  
Deze werkwijze zorgt er mede voor dat de stichting op een correcte wijze volgens de 
statuten wordt bestuurd en er geen winst wordt behaald danwel wordt geïnvesteerd.  
 
De Naobere heeft afgelopen jaar met succes meegedaan aan de bestuurlijke 
aanbesteding voor het leveren van Jeugdzorg en WMO-zorg. 
 
De organisatie werkt met een digitaal personeelsadministratiesysteem voor de 
verwerking van de verschillende personele gegevens zoals aan- en afmeldingen bij 
diverse instanties, ziekteverzuim en verlofaanvragen. Op grond van de gegevens uit 
deze personeelsadministratie vindt de salarisadministratie plaats. Correspondentie, 
boekhoudrapportages en verzekeringen vallen eveneens onder het administratieve 
systeem. 
De salarisadministratie is uitbesteed en voor de overige administratie en de controle 
hiervan is een accountant ingehuurd die ook de financiële jaarverslagen opstelt; de 
Naobere factureert zelf naar de ouders en zorgaanbieders. 
 
De organisatie werkt niet met formele functiebeschrijvingen; uitgangspunt hierin is 
dat iedere medewerker breed inzetbaar is waarbij de individuele kwaliteiten optimaal 
benut kunnen worden. Dit levert zowel voor de motivatie van de medewerker als voor 
de ontwikkeling van de organisatie maximaal resultaat op. 
Alle begeleiders hebben naast de agogische begeleiding een aantal plustaken 
toebedeeld gekregen; denk hierbij aan roosters maken, logeerboekjes bijwerken, 
rapportages maken en uitvoeren van het contactpersoonschap. 
 
Mede door de omvang van de organisatie kent De Naobere geen formele 
participatie-organen voor zowel medewerkers als bezoekers/ouders. Er is veel 
contact tussen ouders/verzorgers en medewerkers; hierdoor is iedereen goed 
geïnformeerd. Zij worden intensief betrokken bij het opstellen, evalueren en bijstellen 
van het IP.  
Medewerkers zijn goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie 
middels regelmatig overleg. 
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3. personeel 
Het team van de Naobere is MBO (niveau 4) danwel HBO (niveau 5) geschoold; er 
worden jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd waarin de attitude van de 
medewerker mbt respectvolle bejegening een centraal thema is evenals het 
stimuleren tot zelfreflectie.  
Goede kwaliteit van zorg wordt immers grotendeels bepaald door de kwaliteit van de 
medewerkers; zij vormen het menselijk kapitaal van de organisatie. 
Afgelopen beleidsperiode heeft de organisatie middels subsidie van SBB (voorheen 
Calibris) en het MKB een uitgebreid scholingstraject voor medewerkers gevolgd. 
Hierbij noemen we oa het thema bejegening, speltherapie, begeleiding van 
stagiaires, basiscursus en verdiepingscursus autisme, BHV (levensreddend 
handelen, kleine blusmiddelen), medicatie, tiltechnieken en het opstellen van een IP. 
 
De brede en flexibele inzet van personeel leidt ertoe dat de Naobere een 
begeleidingsintensiteit kan realiseren van 1 op 6 en indien nodig zelfs van 1 op 4; dit 
garandeert een voor huidige begrippen royale aandacht voor de individuele 
behoeftes en mogelijkheden van de bezoekers. 
 
Nieuwe medewerkers worden geworven middels het eigen netwerk danwel geput uit 
de mensen die zich spontaan melden na positieve recensies te hebben vernomen 
van de Naobere; actieve werving is tot op heden niet nodig geweest.  
Nieuwe medewerkers worden op een zorgvuldige wijze ingewerkt en tijdens de 
inwerkperiode gekoppeld aan een ervaren “mentor”. 
Ook voor de vrijwilligers is er ruime aandacht als het gaat om inwerken en 
ondersteuning in de uitvoering van hun werk; zij vormen immers een nadrukkelijke 
meerwaarde voor de bezoekers en de organisatie en zijn een wezenlijk onderdeel 
van het team van de Naobere. 
 
Regelmatig dwz 1x per 2 jaar wordt er een RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie) 
afgenomen om de gezondheidsrisico’s voor de medewerkers in kaart te brengen om 
vervolgens adequate maatregelen te treffen ter minimalisering danwel ter voorkoming 
van deze risico’s. Dit onderzoek is verricht door KMO Solutions een gespecialiseerd 
bedrijf op het gebied van het opstellen, uitvoeren van een RIE. 
Vervolgens is er een plan van aanpak opgesteld met als belangrijkste onderwerpen 
voor de komende beleidsperiode; oa de medewerkerstevredenheid, met hoge 
prioriteit vermeld oa het maken van een overzicht voor alleenwerkenden, het 
vastleggen van de TVB’s (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden) tbv de 
ARBO-zaken, tussentijdse rapportage mbt de uitvoering van het plan van aanpak en 
de bespreking hiervan met de medewerkers, en het op schrift vastleggen van het 
verzuimbeleid.  
 
4 waardering en resultaat 
De IP’s van de bezoekers worden regelmatig geëvalueerd op de behaalde 
resultaten; deze evaluatie is mede gebaseerd op de samenvattingen van de  
(digitale) dagrapportages. De evaluaties vinden plaats in overleg met ouders, 
persoonlijk begeleiders van de woonvoorziening en indien mogelijk met de bezoeker. 
 
In 2014 heeft de laatste tevredenheidsmeting plaats gevonden; hiervoor heeft de 
collega-instelling PSW zich bereid verklaard haar instrument ter beschikking te 
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stellen aan de Naobere. Dit instrument heeft een landelijke erkenning gekregen van 
de brancheorganisatie VGN en is om die reden opgenomen in de landelijke waaier 
van officieel erkende clientervaringsinstrumenten. De resultaten van deze meting 
waren positief ; het algemene tevredenheidscijfer was ……gespecificeerd naar 
zorgvorm dagbesteding………en logeren………,. 
De resultaten zijn gebruikt om de zorg intern te verbeteren maar dienen ook als 
verantwoording naar ouders, de zorgaanbieders voor wie de Naobere als 
onderaannemer fungeert en andere externen. 
 
Wat betreft de tevredenheid van de medewerkers heeft de leiding besloten om in de 
bestaande systematiek van functioneringsgesprekken een vragenlijstje toe te voegen 
met daarin opgenomen een aantal vragen die betrekking hebben op de mate van  
tevredenheid van de medewerker. Het tevredenheidcijfer hiervan is…….. 
 
Indien nodig kan de Naobere gebruik maken van de klachtenregeling van Pluryn; in 
de praktijk is dit nog nooit voorgekomen omdat er directe, korte lijntjes zijn binnen de 
Naobere. 
 
De Naobere kent geen ongevallen-meldingssysteem omdat dit voor de omvang van 
de organisatie niet nodig is; fouten, ongevallen en bijna-ongevallen worden meteen 
opgelost door de betreffende medewerker en naderhand of in sommige gevallen 
meteen gemeld bij de leiding. 
 
5. externe oriëntatie 
De Naobere werkt nauw samen met een aantal zorgaanbieders wiens cliënten in 
dagbesteding zijn; te weten PSW, Dichterbij, Thomashuis, Pluryn, en het Zorghuus 
Wat de scholen betreft gaat het vooral om Impuls (voorheen de Vijverhofschool 
geheten), Talentencampus en de Rijnbeek; regelmatig zijn er stagiaires van hun bij 
de Naobere aan het werk. 
Met de zorgboerderij “Vorster Hand” uit het dorp vinden er over en weer diverse 
contacten en uitwisselingen plaats. 
 
De komende beleidsperiode gaat er uitvoering gegeven worden aan het nieuw 
opgezette project “Buitenkans”. Het initiatief richt zich op maatschappelijke 
participatie en integratie; we willen "buiten naar binnen gaan halen".  
Het programma maatschappelijke participatie dat op het erf plaats vindt is op zo'n 
manier opgezet dat het groepen burgers activeert tot meer actief burgerschap. Op 
het erf ontmoeten deze burgers onze loges en bezoekers van de dagbesteding, deze 
ontmoeting bevordert hun maatschappelijke integratie.  
Als gevolg van dit initiatief zal de samenwerking met externen de komende periode 
verder gestalte krijgen; een impuls die voor alle partijen voordelen oplevert. 
 
Wat betreft de beroepsopleidingen vindt er samenwerking plaats met de Gilde-
opleiding Venlo/Venray; zij leveren stagiaires. De Naobere is immers een door SBB 
(voorheen Calibris) erkend leerbedrijf. De stichting ervaart het als een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten de gelegenheid te bieden het 
vak in de praktijk te leren. 
Verder worden er regelmatig stagiaires van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de 
Hogeschool Zuyd en de Avans Hogeschool geplaatst. 
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Contacten met de gemeente in het kader van de WMO zijn er uiteraard ook. 
 
Verder is het zoals het een “goede naobere” betaamt, belangrijk om de contacten in 
de directe omgeving verder uit te bouwen en te onderhouden. Dit gebeurt nu al in de 
vorm van de mogelijkheid om bij buren met “koeien te knuffelen”, lama’s te kijken enz 
Verder hebben een aantal glastuinbouwbedrijven uit de directe omgeving hun 
(financiële) hulp aangeboden om de belevingskas mede te realiseren. 
  
6. facilitaire zaken 
Wat de gebouwelijke omgeving betreft: de boerderijwoning waarin de logeeropvang 
plaats vindt en de schuur voor de dagbesteding zijn terdege gerenoveerd en bieden 
een sfeervolle accommodatie die zich uitermate goed leent om tegemoet te komen 
aan de wensen en behoeftes van de bezoekers.  
Er vindt regelmatig onderhoud plaats indien nodig en ook de apparatuur wordt goed 
onderhouden. 
 
De uitvoering van het “Masterplan terreininrichting de Naobere” is uitgevoerd door 
een specialistisch bedrijf (Buiten Ruimte Voor Contact). Zij hebben het gehele erf ter 
hand genomen. De tuin is heel goed rolstoeltoegankelijk en heeft een duurzaam en 
ecologisch karakter gekregen. 
 
De stichting heeft een gebruikersvergunning conform de hieraan gestelde eisen tbv 
brandveiligheid gekregen van de gemeente Horst aan de Maas. Daarnaast is er een 
calamiteitenplan. 
De medewerkers zijn geschoold voor levensreddende handelingen, het gebruik van 
blusmiddelen en een van de leidinggevende is opgeleid tot bedrijfshulpverlener. 
 
Gevaarlijke producten staan achter slot en grendel. 
Wat voedsel betreft; voedselveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. 
Voedingswaren worden bijvoorbeeld altijd voorzien van een datum en bij frituren 
worden de juiste voorgeschreven eisen in acht genomen.  
Wekelijks worden alle ruimtes gepoetst en de wc en douches dagelijks met dettol 
gereinigd, de was wordt bijgehouden zoals het doorgaans in een groot huishouden 
gebeurd evenals de afvalscheiding conform de gemeentelijke voorschriften. 
 
Voor het vervoer heeft de Naobere een speciale volledig aangepaste rolstoelbus 
geschonken gekregen; zij verzorgen zelf het vervoer samen met vrijwilligers. 
 
7. communicatie 
De cliëntencommunicatie vindt op aangepaste wijze plaats volgens de principes van 
Totale Communicatie dwz  dat de (verbale en non-verbale) communicatie met 
bezoekers ondersteund wordt met diverse middelen zoals, pictogrammen, gebaren, 
verwijzers en geschreven taal. Medewerkers zijn zich bewust van hun actieve 
communicatieve attitude naar de bezoekers toe; hiervoor worden zij regelmatig 
geschoold volgens de NmG-methode (Nederlands ondersteund met Gebaren). 
Immers een goede communicatie is een belangrijke basisvoorwaarde om de kwaliteit 
van bestaan van de bezoeker te verbeteren. 
In het IP van de bezoeker staat beschreven hoe de communicatie bij de betreffende 
bezoeker vorm gegeven dient te worden. 
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Wat de PR betreft; de Naobere heeft vooral bekendheid verworven middels een 
goede mond op mond reclame. Expliciete PR-campagnes zijn dan ook niet nodig 
geweest. 
De stichting organiseert jaarlijks een open dag en neemt deel aan diverse 
plaatselijke, regionale en landelijke activiteiten zoals NL doet, de Kunst-op-locatie-
route, Knopen Lopen, Burendag, Rabo-fietstocht etc. 
Er is een website ontwikkeld, een logo en de nodige folders.   
Er worden af en toe artikeltjes geplaatst in de krantjes van de scholen om nieuwe 
ouders te informeren over de mogelijkheid van logeren bij de Naobere. 
Voor de vakantiewoningen wordt erop verschillende sites geadverteerd. 
 
Plannen voor de komende beleidsperiode 2016-2017 
Voor de komende beleidsperiode zal de stichting zich o.a. richten op bestendiging 
van de huidige organisatie. Zoals reeds eerder aangegeven is heeft “de Naobere” 
zijn omvang bereikt en wil dan ook niet verder groeien ondanks de toegenomen 
vragen. 
Een uitzondering hierop is de zorgvorm logeren evenals verbetering van de bezetting 
van de vakantiehuizen. 
Daarnaast zal er de komende beleidsperiode een accent komen te liggen op de 
afronding van de renovatiewerkzaamheden op het erf om vervolgens de 
maatschappelijke participatie-activiteiten te ontwikkelen. 
 
Om bovenstaande speerpunten te realiseren zijn er een aantal acties voor de 
komende periode uitgezet: 
 
1. uitvoering projectplan “Buitenkans” fase 2 
In fase 1 van het project zijn we vooral gericht geweest op verbreding en verbetering 
van belevingsgerichte zorg in het groen. 
In fase 2 gaat de focus liggen op maatschappelijke participatie en integratie dwz we 
gaan het erf op een dusdanige wijze doorontwikkelen dat het een fijne 
ontmoetingsplek gaat worden voor onze loges/bezoekers van de dagbesteding met 
buurtbewoners, dorpsgenoten, toeristen en vrijwilligers. We gaan “buiten naar binnen 
halen”. 
Voor onze doelgroep betekent dit een verrijking door de toename van contacten; het 
gevoel erbij te horen en gezien te worden. Verbetering van de beeldvorming van 
mensen met een beperking, vergroot de mogelijkheden om meer geïntegreerd en 
volwaardiger aan de samenleving deel te nemen. 
Ook voor de bezoekers van “buiten” levert dit meerwaardes op; het aangaan van 
nieuwe contacten, verdieping in de mens met een beperking, meer begrip en 
gedeelde ervaringen maken het leven rijker.  
Ieder krijgt op zijn eigen unieke wijze, de gelegenheid een bijdrage te leveren aan de 
samenleving. 
Er is een programma ontwikkeld ter stimulering van de maatschappelijke participatie 
en integratie. Er gaan diverse sociaal-culturele activiteiten plaats vinden zoals 
theater, muziek en film; educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren. Uiteraard 
zal dit gefaseerd opgebouwd gaan worden. 
Voor verdere informatie verwijzen we naar het projectplan “Buitenkans”. 
 
2. viering van het 1e lustrum 
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De Naobere bestaat dit jaar 5 jaar en wil dat vieren met bezoekers, logees, 
ouders/verzorgers en medewerkers, vrienden en familie. 
Dit gaat plaats vinden op 25 juni in de vorm van een festival hetgeen beschouwd kan 
worden als een soort aftrap van het aanbieden van sociaal-culturele activiteiten. 
Aansluitend hierop vindt er op 26 juni een open dag plaats die toegankelijk is voor 
iedereen, buurt, bezoekers, familie, dorpsgenoten, samenwerkende partners, 
zorgaanbieders, gemeente etc. 
Naast feestelijk stilstaan bij de behaalde resultaten wil de Noabere met deze 
activiteiten heel graag aan iedereen laten zien waar zij voor staan en wat ze te 
bieden hebben. 
 
3. samenwerking collega-zorgaanbieders en openbare school 
In mei gaat de Naobere samen met zorgboerderij Vorster Hand, de Zorggroep 
Verzorgingshuis Sevenheym, PSW en de openbare basisschool de Krullevaar, de  
Classic Express organiseren. Prijswinnaars van het prinses Christina concours 
toeren met een rijdende concertzaal door Nederland om klassiek muziek te 
promoten. 
Naast het organiseren van deze concerten gaan de organisaties om de tafel zitten 
om samen verder van gedachte te wisselen wat zij in de toekomst nog meer voor 
elkaar kunnen betekenen en gebruik kunnen maken van elkaars ervaring, expertise 
en aanbod.  
 
4. thema-avond voor ouders 
Tot nog toe worden ouders doorgaans individueel benaderd met name als het gaat 
om de zorg voor hun zoon /dochter. 
Vanuit de behoefte om ook op collectief niveau met ouders (en eventueel 
zorgaanbieders) over meer inhoudelijke onderwerpen van gedachten te wisselen, is 
het idee ontstaan om de komende beleidsperiode een thema-avond te organiseren.   
Mogelijk ideeën mbt onderwerpen zijn bijvoorbeeld het opstellen van een testament  
door een notaris, voeding, en over het onderwerp PGB (Per Saldo). 
 
5. tevredenheidsonderzoek 
Het is inmiddels weer 2 jaar geleden dat er een tevredenheidsmeting onder ouders 
heeft plaats gevonden. In 2016 gaan we dit opnieuw doen en dan zal met o.a. het 
oog op participatie van ouders nadrukkelijk een aantal vragen toegevoegd worden 
over dit onderwerp. Doel hiervan is om te onderzoeken of ouders tevreden zijn over 
de wijze waarop ze betrokken zijn bij de organisatie en of er behoefte is aan een 
actievere participatie. 
De resultaten zullen mondeling en/of schriftelijk besproken worden met de individuele 
ouders/verzorgers. 
 
6. uitvoering van het geplande scholingsprogramma 
De komende beleidsperiode wordt op het gebied van scholing voor medewerkers met 
name aandacht besteed aan scholing m.b.t. gebarentaal. 
Onze doelgroep heeft als gevolg van hun handicap ook meestal 
communicatieproblemen; onze medewerkers zouden nog beter hierop toegerust 
kunnen worden als we standaard in de omgang onze verbale communicatie nog 
meer ondersteunen met non-verbale communicatie in de vorm van gebaren. 
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Immers een goede communicatie ligt ten grondslag aan een goede kwaliteit van 
zorg; de feitelijke behoeften en mogelijkheden van onze bezoekers worden dan ook 
beter zichtbaar.   
  
7. Uitvoering RIE plan van aanpak 
De belangrijkste zaken uit dit plan verslag worden de komende periode aangepakt; te 
weten………… 
 
8. Groepsbegeleid Werken én Individueel Begeleid Werken ontwikkelen.  
De “boerderij” ligt in een agrarisch gebied met veel glastuinbouw, die eventueel 
mogelijkheden biedt om ook buiten het erf aan het werk te zijn. Hiertoe wordt de 
samenwerking met PSW gezocht. Dit gaat de komende beleidsperiode nader 
onderzocht worden. 
 
9. Uitbreiding bezetting vakantiewoningen 
De bezetting van deze 2 woningen kan nog geoptimaliseerd worden; hiertoe gaat de 
komende periode de PR opgevoerd worden. 
Er gaat o.a. een face-book pagina geopend worden. 
 
Tot slot 
Dit beleidsplan geeft zicht op wat de stichting “De Naobere” op dit moment al 
ontwikkeld heeft aan zorgvormen en de wijze waarop de organisatie vorm gegeven is 
en wat er voor activiteiten nog verricht gaan worden de komende periode. 
Het enthousiasme van gehele team, de vrijwilligers en het Bestuur zorgen ervoor de 
organisatie nog volop in ontwikkeling blijft en open staat voor nieuwe initiatieven. 
Uitgangspunt blijft hierbij het bieden van kleinschalige, belevingsgerichte, warme 
zorg “in het groen”. 

 

zie ook de websites van de stichting:     

 www.denaobere.nl     

 www.potstal.nl          

 

 

  

 

http://www.potstal.nl/

