Hoofdlijnen actueel beleidsplan:
Het beleid van de Stichting is gericht op het faciliteren van een vertrouwde, vriendelijke en veilige
leefomgeving voor de acht bewoners. Daartoe vergadert het bestuur, bestaande uit alle ouders,
onder voorzitterschap van een externe deskundige een aantal malen per jaar. Eens per maand komt
een stuurgroep bestaande uit een zorgverlener, een vertegenwoordiger van de zorgaanbieder en
twee ouders (bestuursleden) bijeen om de lopende zaken in de woonvoorziening te bespreken en te
sturen.
Terugkerende punt van aandacht zijn:
• zorg dragen voor adequate huisvesting middels een overeenkomst met wooncorporatie Pré
Wonen;
• zorg dragen voor 7 x 24 uurs begeleiding middels een overeenkomst met
thuiszorgorganisatie De ZorgSpecialist;
• zorg dragen voor een goed financieel beheer;
• het instandhouden van een adequate overlegstructuur met alle betrokkenen;
• het bespreken van de dagelijkse gang van zaken;
• zorg voor het onderhoud en vervangen van de huisraad;
• zorg voor een adequaat onderhoud van het gebouw en de tuin.
De ervaring opgedaan bij het bovenstaande activiteiten wordt op aanvraag ter beschikking gesteld
aan soortgelijke initiatieven, bestaand of in oprichting, en gepubliceerd op de website van de
Stichting EcoCura. Voor een bezoek aan EcoCura kan een afspraak gemaakt worden via de secretaris
.
Actueel houdt de Stichting EcoCura zich bezig met
• het exploreren van mogelijkheden die domotica biedt ten behoeve van de nachtzorg;
• het anticiperen op een toekomstige zorg- en begeleidingsstructuur met het oog op
voortschrijdende ouderdom van de ouders.
Verslag van de uitgevoerde activiteiten:
Het stichtingsbestuur heeft zich de afgelopen periode actief bezig gehouden met de uitvoering van
het beleidsplan zoals dat in hoofdlijnen is vermeld.
Meer in het bijzonder betrof dat
• de ins en outs van een digitaal rapportagesysteem; het systeem zal op korte termijn
ingevoerd worden.
• de relatie met de zorgaanbieder en het aanstellingsbeleid; het aangekondigde vertrek van de
coördinator begeleiding is aanleiding om met de ZorgSpecialist overleg te voeren over een
andere begeleidingsstructuur.
• het onderzoeken van mogelijkheden om volledige 24-uurszorg gestalte te geven binnen de
huidige PGB’s van de bewoners. In dit kader is overleg gevoerd met meerdere
zorgaanbieders; tevens wordt gekeken naar mogelijkheden om de dagopvang te
verminderen t.b.v. de woonbegeleiding. Daarom is er een pilot uitgevoerd waarbij 2
bewoners één dag minder naar de dagbesteding gaan, waardoor er meer tijd vrijkomt voor
individuele aandacht en het uitvoeren van huishoudelijke taken. Voor de deelnemende
bewoners is deze pilot geslaagd. Een alternatie kan zijn om over te stappen naar zorg in
natura, maar een aantal bestuursleden is hier nog niet aan toe.
• het organiseren van een groepsvakantie van de bewoners onder leiding van de
zorgverleners; de locatie was in 2019 De Eemhof in Flevoland.

