Jaarverslag Stichting Het Droo-huus 2013
In 2013 had het bestuur een aantal taken op haar agenda gezet die de Stichting Woongroep het Droohuus ook in de toekomst een stevige fundament zal geven. De uitgangspunten hierbij zijn om optimale
zorg te kunnen bieden aan haar bewoners één en ander zoals vastgelegd in haar reglementen en
visie.
De belangrijkste aspecten hierin zijn;
 Continuïteit in zorg,
 Goede financiële middelen
 stabiele organisatie.

Zorg.
In 2012 is een overeenkomst afgesloten met een grotere instelling voor ondersteuning op specifieke
zorggebieden waarover de stichting het Droohuus zelf niet kan beschikken. In 2013 is er begonnen en
gewerkt aan het in kaart brengen van de bewoners en hun specifieke aandachtsgebieden die extra
zorg cq begeleiding vragen en is er gestart met een aantal onderzoeken en behandelingen.
Aan de scholing van de begeleiders is ook de nodige aandacht besteed waarbij deze gericht was op
het op niveau houden van kennis en ondersteuning bij omgang met ouder wordende bewoners met
verstandelijke en lichamelijke beperkingen.
In 2013 zijn ook de eerste vrijwilligers ingezet om de bewoners te kunnen begeleiden naar en bij hun
recreatieve bezigheden buiten de woonomgeving.
De voorzieningen dienen te voldoen aan alle gestelde regels voor huisvesting van mensen met een
verstandelijke beperking. Een risico inventarisatie en evaluatie (RIE), die heeft plaats gevonden in
2012, heeft een aantal punten aangeleverd die voor verbetering vatbaar waren en deze verbeteringen
zijn in 2013 doorgevoerd.

Financiering.
De financiering van de zorg en begeleiding staat onder druk. Om de toekomstige tegenvallers en
veranderingen in de financiering te kunnen opvangen heeft het bestuur een werkgroep aangesteld die
gaat onderzoeken hoe we eventuele kortingen op de PGB en/of WMO in de toekomst kunnen
opvangen. Hierbij dient de zorg, die in de doelstellingen zijn vastgelegd, zoveel mogelijk te worden
gehandhaafd. De oplossingen moeten bij voorkeur worden gezocht in extra middelen om de
inkomsten te kunnen handhaven cq te vergroten om kwaliteitsvermindering in de zorg voor de
bewoners te voorkomen. De resultaten en mogelijkheden worden in een rapport opgenomen, die
waarschijnlijk in 2014/2015 zal worden afgerond.

Organisatie.
Het jaar 2013 zou het jaar worden waarin de bestuurlijke organisatie zou worden aangepast aan de
wensen die zijn opgesteld in het beleidsplan.
De stichting heeft daartoe alle voorbereidingen afgerond om vanaf 2014 een Raad van Toezicht in te
stellen waarbij de verantwoording voor de dagelijkse bestuurlijke taken van de stichting worden
neergelegd bij de aangestelde coördinator/bestuurder. Een aantal leden van het oorspronkelijke
bestuur, bestaande uit ouders van bewoners, gaat hiervoor zitting nemen in de Raad van Toezicht.

20 mei, 2014

