Van het bestuur
Het is alweer even geleden dat er vanuit InnSide een
nieuwsbrief is rondgestuurd naar de achterban. Dat
betekent niet dat er in de achterliggende periode niets
is gebeurd. Integendeel, ook in het afgelopen jaar is er
op vele fronten hard gewerkt. En dan kom je wel eens
tot de ontdekking dat sommige zaken blijven liggen,
waaronder ook onze eigen informatieverstrekking.
Daarom hebben we tijdens de laatste
bestuursvergadering ook nieuwe afspraken gemaakt
rondom het jullie op de hoogte houden van het reilen
en zeilen binnen InnSide en zullen we weer wat vaker
een Kringside gaan rondsturen.
Zo aan het einde van het jaar is het voor velen ook weer
een moment om terug te kijken. En dat hebben wij als
Stichting ook gedaan.

Johannes 1: 14
"Het Woord werd een mens en
leefde een tijdlang onder ons. Hij
was vol genade en waarheid en
wij hebben gezien hoe groot Hij is,
de enige Zoon van de hemelse
Vader."

Zo hadden wij vorig jaar al afscheid genomen van Ineke
Wiegers. Zij is jarenlang actief bestuurslid geweest en heeft
veel betekend met name op de zorg gerelateerde vraagstukken
die regelmatig voorbij komen. Wij zijn haar heel dankbaar met wat zij voor ons als bestuur en voor InnSide heeft
kunnen betekenen.
Sinds begin van dit jaar mochten wij ook weer een nieuw bestuurslid verwelkomen: Dikkie van Gijssel. Zij stelt zich in
deze nieuwsbrief aan jullie voor. Wij zijn heel blij dat Dikkie het bestuur komt versterken, mede gelet op de kennis
en ervaring die zij op diverse terreinen meebrengt.

Afgelopen jaar hebben wij ook gesproken over de financiële situatie van de Stichting. Wij zijn heel erg blij met de
vele donateurs die InnSide – vaak al jaren – financieel ondersteunen. En wij hopen dat u dit ook wilt blijven doen,
want met deze financiële ondersteuning kunnen wij de jongeren die een plek hebben gevonden bij InnSide blijvend
een dak boven hun hoofd bieden.

Het einde van het jaar is ook een moment om vooruit te kijken. Wat staat ons volgend jaar allemaal te wachten en
hoe denken we daar invulling aan te geven. Samen met Henk en Tienke en Henk en Trix hebben we als bestuur de
laatste tijd vaker van dit soort gesprekken gevoerd. Nog niet zo lang geleden hebben we het 10-jarig bestaan van
InnSide gevierd, maar er komt ook een moment dat er nagedacht moet worden over de toekomst. En gelukkig
kunnen we dat op dit moment nog in alle rust doen. Dat geeft ook de mogelijkheid om verschillende scenario’s te
verkennen en samen te ontdekken welke route we willen gaan bewandelen naar de toekomst toe.
In alles wat er op ons afkomt beseffen we ook dat we ons geleid mogen weten door onze hemelse Vader. Zeker ook
in deze tijd waarin wij stil mogen staan bij de geboorte van Jezus is het goed dat we beseffen dat in en bij alles wat er
rondom InnSide allemaal op ons afkomt Hij erbij is.
Wij wensen u gezegende dagen toe en een gezond en gelukkig 2020!

Een jaar geleden benaderde Marcel Hindriks
mij of ik, Dikkie van Gijssel, bij het bestuur van
Innside wilde komen.
Ik had jaren geleden al eens een kennismaking
gehad met de enthousiaste ouders: Trix en
Henk en Tienke en Henk.
Dus na de hernieuwde kennismaking was het
niet moeilijk om “Ja, ik wil” te zeggen.
Dezelfde passie bij beide ouderparen en een
mooi bestuur, makkie toch??
Vanuit de ervaring die ik bij de Participatieraad,
in werkgroep jeugd heb, werd nog eens
duidelijk hoe noodzakelijk pleegzorg is. En hoe
onderkend de wereld daarvan is!
Ook andere bestuurlijke ervaringen kan ik
meenemen, oa: Present, cliëntenraad MEE
Samen, gemeenteraad.
Samen met andere bestuursleden zijn we een
mooi samengesteld team en hoop ik Innside te
dienen.

Certificering InnSide

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de HKZ-certificering. Ook als kleine organisatie
zijn we verplicht om dit kwaliteitskeurmerk te hebben.
Onderdelen hiervan zijn organisatie en beleid (met onder andere missie en visie), processen,
cliënttevredenheid en professioneel handelen. We hebben een kwaliteitshandboek gemaakt met daarin
opgenomen alle relevante beschrijvingen en bewijzen.
Het effect van dit proces was dat we onze organisatie eens even op een afstand hebben bekeken. Een
mooi proces, want na een aantal jaren als klein zorginitiatief zelfstandig bezig te zijn geweest, ontwikkel
je als vanzelf je ‘blinde vlekken’. Wel hadden we de afgelopen jaren - als onderaannemer van Klaver4you
- een aantal zaken geprofessionaliseerd, maar het is goed om dit proces voort te zetten. Verder
professionaliseren en dat dan zonder de kracht van onze setting te verliezen. Onze bevindingen van dit
kritische proces hebben we in verbeter- en ontwikkelpunten omgezet. Voorbeelden hiervan zijn, dat we
een tevredenheidsonderzoek onder de bewoners hebben gedaan, dat we meer eenheid hebben
aangebracht in de format persoonlijk plan, dat we een intakeformulier hebben ontwikkeld.
Er is een audit geweest. Een auditor is hier een dag geweest om alle onderwerpen te bespreken. Het door
ons gemaakte kwaliteitshandboek was hierbij zeer nuttig.
We hebben een prima gesprek gehad die dag. Het was teleurstellend dat op één onderdeel een afwijzing
kwam. De afwijzing zit vast op het cliëntvolgsysteem. We hadden daar te weinig de focus op gehad in de
beschrijving van de risico inventarisatie. We zijn nu met de correctie bezig en hopen binnenkort de
certificering binnen te halen.
Dan is het tijd voor een feestje!

Een jaar geleden benaderde Marcel mij of ik,

