Profielschets stakeholders SZbS 2022
Stichting Zorgboerderij Slangenburg heeft haar stakeholder en belangen geïdentificeerd. De
stakeholders zijn o.a.:
1.
2.
3.
4.

Deelnemers en vrijwilligers zorgboerderij
Het beroepskrachtenteam
Gemeente Doetinchem, Staatsbosbeheer, BuHa, Stadskamer
Federatie & Fondsenbeheer Landbouw en Zorg, Stichting In Goede Aarde, Groente; een
gezonde basis, stichting DOEN
5. Klanten van onze commerciële activiteiten en geïnteresseerden
Per stakeholdergroep zijn de geformuleerde ambities:
1. Voor de Deelnemers en vrijwilligers in de dagbesteding willen wij een gevarieerd aanbod aan
werkzaamheden blijven ontwikkelen, waarbij persoonlijke groei en ontwikkeling van het
individu centraal staan. Verbeterpunten voor de inrichting van ons zorgaanbod hebben
hierbij onze speciale aandacht. Wij willen graag een blijvend hoge score voor onze
deelnemer tevredenheidmeting (1x per jaar, met een gemiddelde score boven de 7,5
punten) en voldoende doorstroom naar betaald werk. Intern of extern. (tenminste 2
personen per jaar)
2. De beroepskrachten zijn de ruggengraat van de onderneming. Tenminste 3 keer per jaar
komt het voltallige team bij elkaar voor een heidag. Tijdens de heidag evalueren we de
afgelopen periode en kijken wij vooruit. Tijdens deze dagen heeft iedereen de mogelijkheid
mee te praten over de uitgezette koers. Hierdoor heeft iedereen grote zeggenschap over de
eigen functie en houden we focus.
3. Met gD, Staatsbosbeheer en BuHa spreken we als grootste opdrachtgevers. Omdat gD onze
grootste samenwerkingspartner is hebben wij hiervoor een afzonderlijk traject. Wij stellen
ons op als constructief samenwerkingspartner en willen onze diensten toegankelijk maken
voor zoveel mogelijk inwoners van Doetinchem. Staatsbosbeheer en BuHa zijn grote
opdrachtgevers die uit ideële overwegingen met ons zaken doen.
4. Keurmerken, collega’s en fondsen zijn van wezenlijk belang om structuur en vaart te houden
in de ontwikkelingscyclus van onze sociale onderneming. Wij werken volgens de richtlijnen
van o.a. het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg en de Code voor Sociale
Ondernemingen. Daarnaast zetten wij ons actief in voor het creëren van netwerken rondom
belangrijke thema’s als Regeneratieve landbouw en regionaal sociaal ondernemerschap.
5. Klanten en geïnteresseerden proberen wij vooral te bereiken door mond-op-mond reclame,
maar ook organiseren wij op zaterdag 25 juni een open dag tijdens de landelijke dag van de
zorglandbouw.
Stakeholderdialoog
Deelnemers
Beroepskrachten

4x per jaar inspraakmoment
1x per jaar tevredenheidsmeting
3x per jaar hiedag

Gemeente Doetinchem
Stadskamer
Kwaliteitskeurmerken
Opdrachtgevers (Staatsbosbeheer & BuHa)
Klanten en geïnteresseerden
Samenwerkingspartners

8x per jaar
10x per jaar
4x per jaar
2x per jaar
1x per jaar
Zo vaak mogelijk

