
Jaarplan 2019  
 
21 maart 2019 
 Onderwerp Wat willen we 

bereiken? 
Wat gaan we 
daarvoor doen 

Wanneer? Wie is 
eerstverantwoordelijke? 

Wat mag het 
kosten? 

1 (Mede)zeggenschap 
bewoners 

Betrokkenheid en 
(mede)zeggenschap 
van bewoners in het 
reilen en zeilen van 
Calipso. 

Periodiek een 
gezamenlijke 
vergadering bestuur 
en bewonersraad 

Elke even-
maand 

Bestuur nvt 

Periodiek 
terugrapportage 
bewonersvergadering 
in het bestuur 

Elke even-
maand 

Bewonersraad nvt 

Afspraken vastleggen 
waarover de 
bewonersraad en de 
bewonersvergadering 
zelfstandig en in 
samenwerking over 
besluit 

Voor 1 juli 
a.s. 

Bestuur i.s.m. de 
bewonersraad 

Zo nodig een eigen 
budget voor training 
voor de 
bewonersraad 
vaststellen 

2 Regeling gebruik 
algemene ruimten 
Veiligheid <-> 
Vrijheid 

Een nieuw evenwicht 
tussen vrijheid en 
veiligheid van de 
bewoners 

Herzien van visie, 
beleid en huisregels 

Voor 3 
oktober 2019 
(najaars-
bijeenkomst 
met de 
ouders) 

Bestuur in samenspraak 
met bewoners en 
begeleiding 

nvt 

3 Contacten met de 
omgeving 

Prettige 
verhoudingen tussen 
omwonenden in 
buurt en wijk en de 
bewoners van 
Calipso 

Gezamenlijke 
activiteiten voor 
bewoners en 
omwonenden;  

Nader te 
bepalen 

Activiteitencommissie in 
samenwerking met 
bewoners en vrijwilligers 
coördinator 

In overleg met de 
activiteiten-
commissie te 
bepalen 



  Contacten met 
organisaties en 
instanties in de wijk 

Nader te 
bepalen 

Activiteitencommissie in 
samenwerking met 
bewoners en vrijwilligers 
coördinator 

nvt 

4 Privacy bewoners en 
begeleiders 

Invoering Algemene 
Verordening 
Gegevensbescher-
ming (AVG) 

Opstellen van een 
verwerkingsregister 

Voor 1 juni 
a.s. 

Frans en Otto nvt 

5. Bestuur en ouders Maximale inbreng en 
betrokkenheid van 
ouders bij beheer en 
ontwikkeling van 
Calipso 

Periodieke 
nieuwsbrief ism 
bewonersraad en 
Amerpoort 

± 6x per jaar Frans nvt 

   Ouderbijeenkomst 
over o.m. jaarstukken 
en actuele thema’s 

3x per jaar  Bestuur nvt 

   Vitaliteit van het 
initiatief door 
betrokkenheid. 

Permanent Bestuur en allen nvt 

6. Kwaliteit van wonen 
en zorg 

Tevredenheid 
bewoners 
handhaven, zo 
mogelijk vergroten 

Clienttevredenheidson
-derzoek ‘Dit vind ik 
ervan’ uitvoeren 

Najaar 2019 Amerpoort nvt? 

  Goede kwaliteit van 
zorg  
én  
Zorg in 
overeenstemming 
met de regelgeving 

Periodieke toetsing 
aan het kader van de 
IGJ en eigen punten 
(afgeleid van de te 
ontwikkelen visie en 
het beleidsplan) 

Elke twee 
maanden staat 
één van de 
aspecten op 
de agenda 
van bestuur 

Bestuur en Amerpoort nvt 

7.. Fysieke veiligheid Veilige woon- en 
leefomgeving i.o.mm 
de regelgeving 

Uitvoering van de 
geadviseerde 
maatregelen 

Juni 2019 Bert ? 

   Overleg met Alliantie 
over de te nemen 
maatregelen 

Juni 2019 Bestuur nvt 



8.. Permanent leren Aanbod realiseren 
voor aanbod 
permanent leren. 

Nieuw aanbod 
realiseren 

Onderzoek 
naar draagvlak 

Amerpoort en bestuur € 

 


