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Over Stichting La Hacienda
Stichting La Hacienda Jeugd- en Jongvolwassenenzorg ondersteunt kinderen, tieners en
jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid. Zij biedt alle vormen van begeleiding: van ambulante
zorg thuis tot beschermd wonen op een woonlocatie. Ook is er begeleid kamer wonen en
gezinsondersteuning.
De stichting is eigenaar van La Hacienda BV (Zorg aan jeugd en jongvolwassenen) en van Wonen met
Zorg BV (Jeugdzorg). Deze zorgonderdelen worden ondersteund met één kantoor als ondersteuning
voor financiën, HR en kwaliteit.
De stichting is zonder winstoogmerk. Het resultaat van de zorgondernemingen vallen toe aan de
stichting die het uitsluitend aanwendt voor continuering, verbetering en vernieuwing van de zorg.
De Raad van Toezicht houdt op grond van de Governance Code Zorg toezicht op het bestuur van de
werkondernemingen van de stichting. De stichting wordt geleid door één bestuurder die dagelijks
leiding geeft aan een managementteam met drie teamleiders. La Hacienda en Wonen met Zorg
hebben samen 11 woonzorg-locaties in de provincie Groningen.
Hildebrand Bijleveld
Bestuurder

1 Terugblik
In 2021 is het zorgaanbod verbreed met Beschermd Thuis, een pilot project waarbij de jongere thuis
eerst intensieve begeleiding krijgt, maar die grotendeels of volledig wordt afgebouwd binnen 12
maanden na de start.
Eén zorglocatie met 11 plaatsen is begin 2021 gesloten.
Ook heeft La Hacienda een deel van de gezins- en kind-begeleiding voortgezet van de failliete
zorgonderneming Martinizorg.
Per 31 december 2021 biedt La Hacienda 55 plekken voor Beschermd Wonen en biedt Wonen met
Zorg 18 plekken voor Verblijf met 24-uurs zorg. Daarnaast is er ambulante begeleiding aan kinderen
en jongeren in de gemeenten Groningen, Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Pekela,
Stadskanaal, Veendam, Westerkwartier, Westerwolde.

1.1 Cliënten
De cliëntenraad is in 2021 gestart en heeft een aantal keren vergaderd en advies uitgebracht aan de
directie. Er is een begroting beschikbaar voor ondersteuning en training.
Bij de uitvoering van het beleid worden jongeren via reguliere Jongeren-overleggen per locatie
betrokken, evenals de Cliëntenraad. Daarvoor is een jaarlijks vergaderschema. Het verslag van die
overleggen worden doorgeleid naar de directie voor aanvullend beleid.

1.2 Klachten
Cliënten kunnen voor klachten terecht bij Klachtenportaal Zorg. La Hacienda heeft in 2021 net als
voorgaande jaren geen klachten gekregen. Het CTO laat een hoge cliëntentevredenheid zien.

1.3 Incidenten
Op grond van de incidentenrapportage 2021 zijn er geen calamiteiten gemeld. Evenmin zijn er
klachten geweest van indirecte betrokkenen en de buurten en omgeving waar de zorg wordt
verleend.

1.4 Personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft advies uitgebracht ten aanzien van de uitkomsten van
het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO). Die wordt tweejaarlijks gehouden. De
tevredenheid van het personeel is verder toegenomen ten opzichte van 2019. Verbetervoorstellen
met betrekking tot doorgroeikansen, scholing en communicatie worden omgezet in beleid.

1.5 Kwaliteit
La Hacienda is onderdeel van de Stichting La Hacienda Jeugd- en Jongvolwassenenzorg. Daar maakt
ook de specialistische jeugdzorg Wonen met Zorg in Groningen deel van uit dat zich richt op
minderjarigen. Beide onderdelen hebben in 2022 zonder dat er grote of kleine tekortkomingen zijn
geconstateerd een ISO 9001:2015 certificering gekregen. Dat betekent dat La Hacienda volledig
voldoet aan het kwaliteitskader Beschermd Wonen en Opvang Groningen en eisen van de RIGG die
aan jeugdzorginstellingen worden gesteld.
La Hacienda verbetert haar zorgaanbod via de PDCA cyclus waarbij protocollen, reglementen,
richtlijnen en werkinstructies volgens een vast schema worden geëvalueerd en indien nodig herzien.
La Hacienda heeft een kwaliteitsmedewerker die toeziet op de uitvoering van dit schema.

1.6 Kwaliteitskeurmerk
De uitkomst wordt conform het kwaliteitskader gepubliceerd.
Er zijn observaties gedaan die nu opvolging krijgen.:
● Loca e Arduinlaan werkt middels een fasemodel waarvan nog niet is geëvalueerd.
● Cliëntdossiers bevatten actuele zorgplannen en zijn voorzien van risico-inventarisaties. De wijze
waarop de verdere inhoud van het cliëntdossier wordt gemonitord, is minder goed zichtbaar.
● Er lijkt enige onduidelijkheid te bestaan over de duur van bewaartermijnen en het toepassen
daarvan tijdens de intakefase.
● Het is aan te bevelen te zoeken naar aanvullende mogelijkheden om de interne audits blijvend als
effectief instrument te kunnen inzetten.

2 Financiën
De stichting La Hacienda bestuurt La Hacienda BV (voornamelijk jongvolwassen in WMO, WLZ en
PGB) en Wonen met Zorg BV (Volledig gericht op minderjarigen binnen de Jeugdwet). De nettowinst
van beide zorgondernemingen is Euro 41.000, 1% (één procent) van de netto omzet. De opgetelde
personeelsquote ligt op 64%. De omzet en resultaten van de overgedragen jeugd- en
gezinsbegeleiding van het failliete Martinizorg zijn niet in de cijfers meegenomen, omdat de
formalisatie in 2022 heeft plaatsgevonden. De resultaten vallen toe aan de stichting als volledig
aandeelhouder.
Ten aanzien van de beloning houdt La Hacienda zich aan de Wet Normering Topinkomens. De
bestuurder ontving 81% van de maximaal toegestane beloning.

2.1 Samenvatting jaarcijfers 2021

3 Vooruitblik 2022
Voor het nieuwe jaar 2022 ligt de opdracht om het kwaliteitssysteem en de methodiek voor alle
nieuwe onderdelen van La Hacienda te doen gelden.
La Hacienda heeft een team met GZ-psycholoog, gedragswetenschappers en SKJ geregistreerde
pedagogische medewerkers. Gezien de groeiende zorgzwaarte, werkt het team naar meer
specialistische zorg voor jongeren waarbij naast begeleiding ook sprake kan zijn van behandeling in
een multidisciplinair team.
Verder zal de gezins- en individuele thuisbegeleiding jeugd worden uitgebreid. In 2022 wordt een
nieuwe locatie in Hoogkerk voor Beschermd Wonen geopend tot maximaal 10 plekken.

4 Gegevens La Hacienda
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