
 

  



Jaarplan 2020 
 

Dit Jaarplan is een doorvertaling van Strategie Groot Middendorp 2018-2022 voor het jaar 2020. Het 
jaar 2020 staat in het teken van: 

a) het aantrekken van jongeren; 
b) het realiseren van de juiste bestemming/vergunning;  
c) het in gang zetten van het nieuwbouwproject en;  
d) het aangaan van gecontracteerde zorg (ZiN). 

Stand van zaken uitvoering strategie 
De volgende acties uit het strategie-actieplan zijn in 2018 afgerond: 10, 12 en 13 
De volgende acties uit het strategie-actieplan zijn in 2019 afgerond: 6, 7, 11, 17, 19 
In 2020 hopen we de volgende acties te kunnen afronden: 3, 8, 9, 14, 15, 16, 18 
 
Creëren en optimaliseren van passende activiteiten 
We merken dat we voldoende voorzien in passende activiteiten voor kinderen. We willen in 2020, 
net als in 2019 daarom de focus leggen op het verder uitbouwen en creëren van passende 
activiteiten voor de jongeren-doelgroep. Uit de SWOT-analyse blijkt duidelijk dat hier nog veel 
groeimogelijkheid ligt. Terwijl we op woensdagmiddag en in vakanties tegen ons gebouwmaximum 
aanlopen. 

Gecontracteerde zorg leveren 
Om onze positie als zorgaanbieder te versterken voor de toekomst willen we de structuur voor het 
bieden van gecontracteerde zorg opzetten.  

Digitalisering en automatisering 
Op Groot Middendorp willen we de overheadkosten zo laag mogelijk houden. Om die reden zetten 
we in op het efficiënt organiseren van de ondersteunende bedrijfsprocessen. In 2019 is geïnvesteerd 
in de ICT-infrastructuur. In 2020 willen we dit verder optimaliseren en beter gaan benutten. 

Behouden en bekwamen van personeel 
Een stabiel team is een van de belangrijkste ingrediënten van Groot Middendorp. We zetten daarom 
sterk in op het binnenhalen, bekwamen en behouden van ervaren personeel. 

Ontwikkeling nieuwe huisvesting  
Om structureel te kunnen blijven voorzien in de veranderende zorgbehoefte wordt ingezet op het 
bouwen van een nieuw activiteitencomplex op de plaats van de oude schaapskooi. 

Verder uitbreiden opzet en inhoud ’t Boerderijwinkeltje 
We gaan samenwerking aan met externe bedrijven om het assortiment van het boerderijwinkeltje uit 
te breiden. Daarnaast optimaliseren we de webshop, zodat we onze afzet vergroten. Alles met het 
doel om het aanbod van activiteiten voor onze deelnemers nog afwisselender en aantrekkelijker te 
maken. 


