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1. Inleiding
Inmiddels heeft Dagbesteding de Hofstede zo’n 2 jaar gelden de deuren geopend. Het jaar 2020 was
ook en bijzonder jaar, niet alleen voor Dagbesteding de Hofstede, maar voor iedereen: corona.
Ondanks dat dagbesteding de Hofstede en de bezoekers hier hinder van ondervonden hebben zijn er
ook vele mooie momenten geweest. Al deze informatie komt terug in dit jaarverslag.

2. Terugblik jaarplan 2019
In het jaarplan 2019 zijn een aantal doelen opgesteld, op dit punt blikken we even terug op de
uitgezette acties:
-

-

Enquêtes, er is een open ruimte aanwezig zodat men hun mening verder kan toelichten op
de gestelde vragen.
Dagbesteding de Hofstede heeft in 2020 onderzocht of ze zich ontwikkelen tot erkend
leerbedrijf. Dit is mogelijk en ook al in gang gezet. In 2021 zal dit Dagbesteding de Hofstede
een erkend leerbedrijf zijn.
Inmiddels voldoet Dagbesteding de Hofstede aan de eisen van Inkoop Sociaal Domein
Centraal Gelderland (SDCG).
De in – en uitstroom van de bezoekers is gevolgd, zie hiervoor punt 2. Doelgroep.
Tot slot volgt hierbij het jaarplan van 2020.

3. Doelgroep
Dagbesteding de Hofstede richt zich op ouderen met niet-aangeboren hersenletsel en/of alle vormen
van dementie en eenzame ouderen. In 2020 zijn er ?? klanten ingestroomd. Er zijn in totaal 10 klanten
uitgestroomd, dit in geval van overlijden of in verband met een noodzakelijke verhuizingen. De leeftijd
van de bezoekers varieert tussen de 50 en 95 jaar. In totaal maken 25 mensen gebruik van het vervoer
via Dagbesteding de Hofstede. Bezoekers geven aan dat het erg prettig is dat het vervoer door een
bekend gezicht verzorgd wordt.
Iedere bezoeker op Dagbesteding de Hofstede heeft zijn eigen ondersteuningsplan met doelen
afgestemd op eigen wensen en kunnen. Daarnaast hebben de bezoekers medezeggenschap over in de
invulling van de dag, uitjes of bijvoorbeeld het menu.

4. Activiteiten
In 2020 zijn er verschillende activiteiten op locatie geweest met de bezoekers. Te denken valt aan de
teelt in en rondom de kweekkas van groente, fruit of de kalebassen. Uitjes in de gemeente Lingewaard
tot een feestelijke decembermaand.
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Met als start in het voorjaar van 2020 de aanschaf en
plaatsing van de pomp in de tuin. Wat haalt dit leuke
herinneringen van vroeger op.
Dit jaar was de kweek van de kalebassen erg goed. Een
gedeelte hiervan is verkocht, van de opbrengsten zijn leuke
uitjes georganiseerd.

vervolg

Er was ook zeker aandacht voor de bloementuin, oppotten van de plantjes en het poten van de
zonnebloemen. Zowel de mannen als de vrouwen hadden hier interesse in.
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Ook voor de dierenliefhebbers was er voldoende te doen. Het verzorgen van de kippen, de vogeltjes,
de konijnen of de kat. Maar zeker ook de liefde die er gegeven kon worden aan de dieren en de liefde
die men ervan terug kreeg.

Tot slot kon er genoten worden van de heerlijke eigen gekweekte producenten.

Naast de vele activiteiten op Dagbesteding de Hofstede zijn er ook diverse uitjes geweest met de
bezoekers. Zoals naar het Kasteel in Doornenburg:
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Bij de zomer hoort natuurlijk ook een BBQ, hier hebben de gasten van Dagbesteding de Hofstede in
augustus heerlijk van genoten.

In september zijn de kinderen van de BSO langs geweest, er zijn spelletjes gespeeld en appels
geplukt. Het was een gezellig middag.
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Op Dagbesteding de Hofstede is een speciale kermis op locatie georganiseerd. Er was veel lekkers te
verkrijgen, maar er waren ook mooie prijzen te winnen.

Hieronder de winnaars van het koningsschieten van de kermis op Dagbesteding de Hofstede:
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In de maand december is Piet uit
Spanje nog langs geweest met een
mooi gedicht en wat lekkers voor
iedere bezoeker en vrijwilligers van
Dagbesteding de Hofstede.

Aan het eind van de maand december zijn er mooie kerstukjes gemaakt en natuurlijk was er een
heerlijk kerstdiner voor alle bezoekers.
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5. Leerlingen & vrijwilligers
In 2020 zijn er meerdere stagiaires op Dagbesteding de Hofstede geweest. De duur van de stages
wisselde van 1 dag tot 2 weken snuffelstage tot 1 tussenjaar.
Er zijn 2 vrijwilligers ingestroomd die een vast dag(deel) per week op Dagbesteding de Hofstede komen
voor vrijwilligerswerk. De vrijwilligers richten zich op kleine of individuele activiteiten met de
bezoekers. Er zijn in het jaar 2020 2 vaste vrijwilligers uitgestroomd in verband met het krijgen van een
nieuwe baan. Er is op de dag van de vrijwilligers helaas geen bijeenkomst geweest in verband met het
corona virus. Daarom is ervoor gekozen om de vrijwilligers persoonlijk te bedanken met een
verwenpakketje.

In augustus hebben we afscheid genomen van Mark.
Bezoekers van Dagbesteding de Hofstede zullen Mark
gaan missen.

NL-doet vanuit het oranje fonds heeft in 2020 op aangepaste wijze plaats gevonden. Er zijn een zeer
beperkt aantal vrijwilligers geweest in de buitenlucht op afstand. Hierbij is de jeu de boulesbaan
aangelegd.
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6. Corona
Vanwege de corona zijn er helaas ingrijpende maatregelen nodig geweest. Dit was ook voor
Dagbesteding de Hofstede een onzekere tijd. In de periode van half maart tot 2 juni is Dagbesteding
de Hofstede voor 3 tot 4 bezoekers per dag van dinsdag tot en met vrijdag open geweest. Hierbij zijn
zeer kwetsbare bezoekers geweest en afwisselend konden andere bezoekers af en toe een dag komen.
Om in contact te blijven met de bezoekers zijn er geregeld huisbezoeken geweest, kaartjes gestuurd
of een kleine attentie langs gebracht. Dit om vereenzaming van de bezoekers te voorkomen.
Hierbij een gebakje voor de bezoekers op dinsdag 2 juni toen de deuren weer verder geopend
konden worden voor meer bezoekers, om natuurlijk 1,5 meter afstand.
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7. Nominaties
Dagbesteding de Hofstede is in 2019 genomineerd als starter van het jaar door de Rabobank in regio
Oost Betuwe. Januari 2020 was hier de ontknoping van. Met ruim 250 stemmen in Dagbesteding de
Hofstede 2de geworden. Een plaats waar we erg trots op zijn. We willen iedereen die gestemd heef
bedanken. meerdere donaties en nominaties mogen ontvangen in 2019.

7. Klachten en/of incidenten
Dagbesteding de Hofstede is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg en heeft een klachtenfunctionaris
A. ter Locht. In 2020 zijn er geen klachten geweest bij Dagbesteding de Hofstede of bij de
klachtenfunctionaris.
Tevens beschikt Dagbesteding de Hofstede over een VIM-formulier voor eventuele incidenten. Dit
formulier is in 2020 niet nodig geweest, er hebben geen incidenten plaats gevonden op Dagbesteding
de Hofstede.

8. Evaluaties klanten
Dagbesteding de Hofstede hecht waarde aan de mening van de bezoekers. Hiervoor zijn enquêtes
ontwikkeld, één gericht op de actuele bezoekers en één gericht op de bezoekers die uitgestroomd zijn.
In het jaar 2020 zijn er in totaal 15 enquêtes ingevuld retour gekomen. Bezoekers geven aan tevreden
te zijn over onderstaande punten:
- De lengte van de dagen;
- De individuele aandacht die geboden wordt;
- Bezoekers geven aan zich op hun gemak te voelen op Dagbesteding de Hofstede;
- Bezoekers zijn tevreden over de geboden begeleiding;
- De communicatie is erg goed, fijn dat dit ook via schriftje kan;
- Het programma is afwisselend, dit wordt als prettig ervaren;
- Bezoekers ervaren een zinvolle en prettige dagbesteding;
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-

Het vervoer met de eigen bus en vaste begeleiding wordt als waardevol ervaren.

Er is aan de bezoekers ook gevraagd om een cijfer (tussen de 1 -10) te geven over de ervaringen in het
algeheel op Dagbesteding de Hofstede. 15 Bezoekers hebben in de enquête een cijfer gegeven. In de
tabel hieronder zijn de cijfers weergegeven met de laatste staaf als gemiddelde:

Cijferbeoordeling bezoekers
10
9
8

Cijfer

7
6
5
4

3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Gem.

Deelnemer

Naast bovenstaande punten zijn er ook tips of ideeën aangegeven, namelijk:
- Sommige momenten meer gezelschapsspelletjes als rummikub of kaarten;
- De houtkachel af en toe meer aan voor de gezelligheid;
- Een biljarttafel of schaakbord zou wenselijk zijn.
In de afgelopen periode zijn al diverse tips opgepakt, zo worden er de laatste tijd meer
gezelschapsspelletjes als rummikub of kaartspellen gespeeld. De houtkachel is ook al enkele keren
voor de gezelligheid aangestoken.

9. Doelen
Om nog aan de overige tips te werken zal Dagbesteding de Hofstede zich in 2020 richten op:
- Dagbesteding de Hofstede zal in 2021 gecertificeerd worden als erkend leerbedrijf.
- De in- en uitstroom van bezoekers wordt gevolgd. Dit om een gezonde organisatie te blijven.
- Eind 2020/begin 2021 zal er een volgend jaarverslag volgen.
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