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Omschrijving doel Maatregel Verant-
woorde
lijk

Gereed Status Vind 
plaats

1 Het personeel en de deelnemers 
zijn  voldoende gekwalificeerd voor 
de taken

Alle personeelsleden opleiden op minimaal MBO-4 
zorg gerelateerd en jaarlijkse relevante cursus laten 
volgen. 
Zaffira en Lotte gaan rijbewijs E achter B halen. 
Certificaat bosmaaien organiseren 
Opstarten cursus VCA voor medewerkers en 
deelnemers 

AL L o p e n d 
p r o c e s 
n a a r 
2021

M B O - 4 
gerealiseerd 
E achter B voor 
Lotte moet nog 
V C A w o r d t 
uitgevoerd

Personeels 
Dossier 
Opleidingsp
lan

2 D e m e d e w e r k e r s h e b b e n 
voldoende ruimte om zich op hun 
eigenlijke taak te kunnen richten 

Dubbele bezetting op de dagbestedingslocatie 
regelen 

BH 0 1 - 0 3 - 
2020

Gedeel te l i jk in 
werking

Agenda en 
rooster

3 Functioneringsgesprekken en 
voort-gangs gesprekken worden 
structureel gehouden 

Functioneringsgesprekken en voortgangsgesprekken 
met medewerkers worden op de agenda gepland

AL 3 0 - 0 6 - 
2020

Wordt structureel 
uitgevoerd

Agenda en 
rooster 

4 D e c o m m u n i c a t i e v e r l o o p t 
planmatig en systematisch 

Organiseren van meer gestructureerd overleg 
middels werkoverleggen, toolbox meetings en vier 
keer per jaar een bestuursvergadering 

AL 30-11-2
020

In ontwikkeling Agenda en 
rooster 

5 De administratie is inzichtelijk, 
functioneel en effectief.

Opzetten van een administratiesysteem naar 
analogie van Edsersheerd 

BH 30-10-2
020

In ontwikkeling M a p 
Organisatie
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6 Cliënten hebben een vorm van 
dagbesteding op maat die bij hen 
past 

Uitbreiding van de huidige dagbestedingsactiviteiten 
realiseren op de locatie in Sappemeer

HJH 30-10-2
020

In ontwikkeling Beleidsplan 
2 0 2 0 - 
2021

7 De financiële situatie is op orde, de 
f i n a n c i ë l e a d m i n i s t r a t i e i s 
inzichtelijk en er is sprake van een 
meerjarenbeleid op financieel 
gebied 

Er wordt maandelijks gefactureerd, er wordt een 
m e e r j a r e n b e g r o t i n g o p g e s t e l d e n d e 
investeringsbehoeften worden in een meerjarige 
begroting opgenomen  
 

RW 30-01-2
020

Lopend proces M a p 
financiën

8 Er zijn voldoende materialen, 
machines en gereedschappen

In de meerjarenbegroting is financiële ruimte 
gecreëerd om de benodigde machines en materialen 
aan te kunnen schaffen 

 RW 01-03-2
021

In ontwikkeling, 
afhankelijk van 
v o l d o e n d e 
financiën

Onderhouds
map

9 Alle gereedschappen en machines 
zijn veilig en goed onderhouden

Alle gereedschappen en materialen zijn gekeurd en 
worden wekelijks gecontroleerd op gebreken

LV 01-04-2
020 

gereed Onderhouds
map

10 Kwetsbare doelgroepen worden 
door Spectraheerd ondersteund

Huidig klantenbestand behouden en met nieuwe 
klanten uitbreiden i.s.m. het sociaal team 

ZdB 30-11-2
021

Map 
contacten

11 Spectraheerd voert een financieel 
gezond beleid

Inkomsten verwerven door klanten aan te trekken 
voor een hoger tarief en door overname van klanten 
van Jongman 

ZdB 30-08-2
021

Map 
contacten

12 Er wordt samengewerkt met 
andere organisaties om de kansen 
van de deelnemers binnen 
Spectraheerd te vergroten. 

Contact opnemen met opleidingsinstituten en 
bedrijven die als leerbedrijf zijn gecertificeerd  
Contact opnemen met het BWRi en het sociaal team 
Contacten leggen met andere zorgaanbieders om 
een breder aanbod te kunnen realiseren 

AL 30-06-2
021

Map 
Contacten

13 Binnen Spectraheerd zijn 
vrijwilligers werkzaam 

Aantrekken van vrijwilligers middels advertenties, 
persbericht, bekendmaking via sociale media 

SS 30-06-2
021

Map 
contacten
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14 Binnen Spectraheerd wordt een 
aantrekkelijke leeromgeving 
gerealiseerd 

Deelnemers leren vaardigheden van vrijwilligers die 
hobbymatig workshops en korte cursussen 
verzorgen 

AL 30-04-2
021

Nog niet 
gerealiseerd

Map 
processen

15 De locatie Sappemeer nodigt uit 
tot ontmoeting door een gezellige 
ontmoetingsplek voor een breder 
publiek 

De garage wordt omgebouwd tot een gezellige 
kantine

AL 30-07-2
020

Niet gerealiseerd Map 
onderhou
d

16 De loods en werkruimte nodigen 
uit tot plezierig werken aan 
hobby’s 

De loods en werkruimte inrichten met voldoende 
werkplekken, gereedschappen en machines in een 
omgeving waar het zowel ‘s zomers als ‘s winters 
goed toeven is 

AL 01-04-2
021

In ontwikkeling Map 
onderhou
d

17 Op het terrein is sprake van 
duurzame en biologische 
groententeelt 

Zoveel mogelijk werken met natuurlijke 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen

ZdB 30-08-2
020

Gereed Map 
groentent
eelt

18 Kwetsbare groepen burgers 
profiteren van het project 
Sappemeer

Spectraheerd voorziet de voedselbank van 
producten in het kader van  maatschappelijke 
ondersteuning 

LV 30-05-2
021

Map 
groentent
eelt

19 Kwetsbare groepen burgers 
profiteren van het project 
Sappemeer

Spectraheerd onderzoekt de mogelijkheid om 
burgers die van een minimum inkomen moeten 
leven, een volkstuintje aan te bieden, waarvoor de 
vergoeding niet in geld wordt uitgedrukt, maar in 
het beschikbaar stellen van tijd. 

AL 30-08-2
021

Beleidspla
n / 
jaarplan

20 Spectraheerd speelt een rol in het 
educatieve vlak 

Spectraheerd stelt een gedeelte van de grond 
beschikbaar als kleinschalige schooltuin

AL 30-07-2
021

Map 
groentent
eelt
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21 Spectraheerd voorziet BWRi van 
het nodige poot- en plantgoed voor 
de gemeentelijke plantsoenen 

Spectraheerd neemt de taak van Jongman over 
m.b.t. het aanleveren van poot- en plantgoed aan 
het BWRi

AL Lopend 
proces 
naar 
2022

Map 
groentent
eelt
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