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Jaarverslag
De certificering voor het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien is een continu proces. Iedere drie jaar vindt er een audit plaats op de zorgboerderij. In
de tussentijd wordt elk kalenderjaar getoetst door middel van het jaarverslag. In het jaarverslag geeft de zorgboer(in) een weergave van alle
ontwikkelingen op de zorgboerderij en legt hij/zij verantwoording af over het voldoen aan de eisen van het kwaliteitssysteem.
Dit jaarverslag heeft betrekking op:

Bedrijfsgegevens
Ondernemingsgegevens
Maatschap Melissen van de Wolfshaar
Registratienummer: 2441
Zeldertseweg 10, 3828 PP Hoogland
Rechtsvorm Maatschap ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 62006002
Website: https://zeldertwerkt.nl/

Locatiegegevens
Zeldert Werkt!
Registratienummer: 2441
Zeldertseweg 10, 3828 PP Hoogland
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Coöperatie Boer en Zorg
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?
Nee, Voorwoord en Zorgboerderij in beeld overslaan

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?
Buiten de ondernemer(s) zijn er geen andere medewerkers

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

1.3 Waren er in het verslagjaar meldingen en/of incidenten?
Nee, er waren geen meldingen en incidenten

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

1.4 Wilt u meewerken aan een enquête t.b.v. kengetallen zorglandbouw 2021?
Deze vraag gaat over een enquête van de Federatie Landbouw en Zorg t.b.v. de belangenbehartiging.

Nee

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

2.2 Zorgboerderij in beeld
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.
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3 Algemeen
3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij
Een beschrijving van de activiteiten op de zorgboerderij en de belevenissen van de deelnemers, medewerkers en zorgboeren. Ook veranderingen
en ontwikkelingen op de zorgboerderij komen aan bod. Het kan gaan over bijvoorbeeld het zorgaanbod, een verbouwing, de financiering en de
kwaliteitseisen.

Na jaren van voorbereiden, zijn wij in de zomer van 2020 gestart met de verbouwing van onze stal tbv het opstarten van onze zorgboerderij.
Al eerder dat jaar startte Marian met de cursus 'Opstarten zorgboerderij' bij de cooperatie Boer en Zorg en startten wij met het
kwaliteitssysteem van de Federatie Boer en Zorg. In december 2020 vond de schriftelijke toetsing plaats, met een goede beoordeling als
resultaat.
In 2021 hebben wij de verbouwing afgerond, de verschillende ruimtes ingericht en zijn wij verder gegaan met netwerken. Wij hebben
ontzettend veel (online) gesprekken gevoerd met mensen uit het onderwijs, de zorg, vrienden, 'buitenstaanders', met als doel onze visie
nog scherper te krijgen en mensen te laten weten dat wij kunnen starten. Hierbij werkte Corona met al haar maatregelen en beperkingen
niet echt mee...
Tijdens één van de gesprekken werd geopperd ons te gaan richten op kinderen die momenteel 'thuis zitten', kinderen die om allerlei
redenen niet naar school kunnen. Deze groep kinderen groeit nog steeds. Wat een goed idee! Want de stap van thuiszitten naar school is
ontzettend groot. Wij kunnen fungeren als 'tussenstation'. Via ons, een plek waar kleinschalige zorg geboden wordt in combinatie met het
geven van onderwijs, proberen de verbinding met school te leggen of te herstellen.
Dit inzicht heeft geresulteerd in het uitbreiden van onze doelgroep: waar wij in eerste instantie richtten op kinderen die wij preventief uit
de klas/school willen halen (om te voorkomen dat een kind thuis komt te zitten), kan deze nieuwe doelgroep een mooie aanvulling zijn.
Ondertussen startte, op ons melkveebedrijf, in januari de bouw van onze nieuwe serrestal voor de koeien. Deze werd eind april opgeleverd.
Een intensieve periode waarbij wij stiekem blij waren dat wij nog niet gestart waren met onze zorgboerderij...
Medio juli werden wij benaderd door een wijkteam van de gemeente Amersfoort of wij plek hadden voor een deelnemer. Hierop volgden
meerdere gesprekken. Eind september is onze eerste deelnemer gestart! Vanaf de start gaat het super.
Onze deelnemer geniet van het werk met de koeien en de kalfjes. Hij is graag buiten. Elke week hebben wij nog nieuwe
activiteiten/werkzaamheden kunnen doen, geen dag is hetzelfde. Het volgen van lessen van school kunnen wij goed inpassen in de
dagelijkse gang van zaken. Dit zorgt voor een mooie afwisseling gedurende de dag.
De financiering moet nog op een structurele manier opgelost worden. De gemeente Amersfoort werkt (geeft beschikkingen af) met
verschillende 'product omschrijvingen' waaraan een vergoeding is gekoppeld. Onze onderwijs-zorgboerderij past niet binnen 1 van deze
product omschrijvingen. Er is inmiddels een traject opgestart om dit van de grond te krijgen, samen met de cooperatie Boer en Zorg
waarbij wij zijn aangesloten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit geregeld zal worden.
Eind december is de audit van onze zorgboerderij met een positief resultaat afgerond: wij zijn nu officieel in het bezit van het keurmerk
"Kwaliteit laat je zien" van de Federatie.
Een mooie manier om 2021 mee af te sluiten!

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

3.2 Algemene conclusies
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de ontwikkelingen en situaties die bij "3.1 Het afgelopen jaar op de
zorgboerderij" zijn beschreven.

Na een drukke, intensieve start van 2021 zijn wij in het najaar gestart met de zorgboerderij.
Dit met grote tevredenheid van zowel ons (de zorgboeren) als onze deelnemer (onze hulpboer!).
Wij hebben het jaar kunnen afsluiten met het behalen van ons keurmerk 'Kwaliteit laat je zien'.
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Gesprekken met de gemeente Amersfoort over de financiering zijn gaande en hopen wij begin 2022 ook positief te kunnen afsluiten.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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4 Deelnemers en medewerkers
4.1 Deelnemers
Een beschrijving van de doelgroepen, het aantal deelnemers en de wijzigingen hierin.

Doelgroep: kinderen die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn in het onderwijs. Wij bieden hen een een kleinschalige vorm van
begeleiding aan, gecombineerd met het geven van onderwijs.
Wij zijn september 2021 gestart met onze 1e deelnemer en hebben het jaar '21 ook afgesloten met deze deelnemer.
Zorg die wij aanbieden: begeleiding
Begeleidingsvorm: zowel individueel als groepszorg
Vanuit welke wet wordt de zorg verleend: jeugdwet
Zorgzwaarte:

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de deelnemersgroep en wijzigingen hierin.

> De enige conclusie die wij tot nu toe kunnen trekken mbt onze deelnemer is dat wij rustig zijn gestart. Voor deze deelnemer was dit erg
prettig.
> Onze deelnemer past goed bij ons zorgaanbod. Hij past precies binnen de doelgroep waar wij ons op richten.
> Wat hebben wij het afgelopen jaar geleerd mbt de ontwikkeling bij onze deelnemers:
- rust, structuur en fysieke inspanning leveren een goede bijdrage aan de ontwikkeling
- afwisseling in activiteiten wordt zeer gewaardeerd en heeft een positief effect op de spanningsboog en motivatie van de deelnemer
- het is voor ons een mooie uitdaging om te zoeken naar een goede balans tussen blijven uitdagen en prikkelen aan de ene kant en zorgen
voor veiligheid en rust aan de andere kant
- spanning leidt vaak tot een fysieke reactie
> Wij hebben geen veranderingen hoeven doorvoeren nav alles dat hierboven beschreven is.
> Acties:
- Zorgboerderij meer onder de aandacht brengen met als doel de aanmelding van een volgende deelnemer.
LinkedIn lijkt ons een mooi middel aangezien wij daarbinnen een breed netwerk hebben van mensen die werkzaam zijn binnen het
onderwijs.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

4.3 Personeel
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met het personeel op de zorgboerderij.
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Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

4.4 Stagiairs
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de stagiairs op de zorgboerderij.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

4.5 Vrijwilligers
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de vrijwilligers op de zorgboerderij.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiairs en vrijwilligers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de inzet en omgang met personeel, stagiairs en vrijwilligers.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.
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5 Scholing en ontwikkeling
5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar
In de opleidingsdoelen beschrijft de zorgboer(in) hoe de kennis en vaardigheden van de begeleiders op peil wordt gehouden. Door
veranderingen in doelgroepen of zorgzwaarte, veranderingen in wetgeving, etc. zal scholing regelmatig nodig zijn. Daarnaast is het onderling
uitwisselen van kennis, informatie en casuïstiek belangrijk voor de ontwikkeling van de zorgboer(in) en medewerkers.
Bij dit onderwerp gaat het om de kennis en vaardigheden, de opleidingen kunt u bij 5.2 beschrijven (in de kennisbank 8.5.2).

Het afgelopen jaar hadden wij geen opleidingsdoelen geformuleerd aangezien wij pas in het 4e kwartaal van 2021 zijn gestart met de
zorgboerderij.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

5.2 Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten
Een beschrijving van welke scholing afgelopen jaar is gevolgd, wie eraan hebben deelgenomen en of de scholing met goed gevolg is afgerond.

Wij (beide zorgboeren) hebben een online training gevolgd bij de cooperatie Boer en Zorg om te leren werken met het programma
OnsNedap.
Opleidingsdoel: correct registreren, zorgplannen kunnen opstellen en evalueren, etc.
Ook heeft Marian een online training gevolgd bij de Federatie Landbouw en Zorg met als doel een correct jaarverslag te kunnen schrijven.
Deze trainingen zijn met goed gevolg afgerond, werden niet door een toetsing afgesloten.
Via de school waar Marian werkzaam is, is een training gevolgd over de lesmethode 'Staal'. Een methode voor de vakken spelling en taal.
Ook heeft zij een training gevolgd over de lesmethode 'Wereld in Getallen'.
Beide trainingen waren ook voor de zorgboerderij zeer zinvol, aangezien de school van onze deelnemer ook werkt met deze methodes. De
opgedane kennis kon direct toegepast worden tijdens het verzorgen van de lessen voor onze deelnemer.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

5.3 Opleidingsdoelen komende jaren
Een beschrijving van de opleidingsdoelen voor de komende periode.

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en
jeugdhulpaanbieders.
Vandaar dat wij hier ons goed op moeten voorbereiden. Via onze cooperatie Boer en Zorg wordt op verschillende manieren begeleiding
hierbij aangeboden.
Marian gaat zich opgeven bij de cooperatie Boer en Zorg voor de curus 'Kinderen en emoties', die door hen wordt aangeboden.
In deze cursus worden theorie, tips, handvatten en werkmaterialen aangeboden die ik in mijn werk als professional met kinderen en
opvoeders direct kan toepassen.
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Kennis en vaardigheden mbt de omgang met kinderen met verschillende zorgvragen zijn onmisbaar. Uiteraard beschikken wij over de
benodigde sociale vaardigheden en een goed inlevingsvermogen. Ook kunnen wij goed anticiperen op de mogelijkheden (en beperkingen)
van kinderen. Mede door de jarenlange ervaring die wij reeds hebben opgebouwd. Ook tonen wij oprechte aandacht en respect voor onze
deelnemers.
Tot slot zijn wij doorzetters, flexibel en beschikken wij over een gezonde dosis organisatietalent.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van scholing en ontwikkeling.

Ook al beschikken wij over de benodigde kennis en vaardigheden, wij realiseren ons zeker dat deze kennis ook op peil gehouden dient te
worden. Wij blijven leren en willen ook blijven doorleren.
Vandaar dat wij ons orienteren op cursussen en/of opleidingen die zich richten op de begeleiding van kinderen met een specifieke
zorgvraag.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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6 Terugkoppeling van deelnemers
De kwaliteit van de zorgverlening van zorgboeren wordt mede getoetst aan de hand van evaluatiegesprekken, inspraakbijeenkomsten en
deelnemerstevredenheidsmeting. De reacties van de deelnemers die hiermee worden verzameld, geven belangrijke informatie aan de
zorgboer(in).

6.1 Evaluatiegesprekken deelnemers
Elke deelnemer heeft jaarlijks een evaluatiegesprek met de begeleiding en eventuele betrokkenen waarin wordt besproken hoe de deelnemer
de zorg op de zorgboerderij ervaart en of de begeleidingsdoelen zijn behaald. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de evaluatiegesprekken
zijn verlopen.

Met (de ouders van) onze deelnemer hebben wij tot nu toe 2 evaluatiegesprekken gehouden. De derde staat inmiddels gepland.
Voorafgaand aan deze gesprekken heb ik ook gesproken met de externe betrokkenen, zodat ik ook deze gegevens kon meenemen in het
gesprek.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen:
- vorderingen mbt de opgestelde doelen in het zorgplan en vorderingen in ontwikkeling/gedrag thuis
- welbevinden op de zorgboerderij en thuis
- afstemming/overleg extern betrokkenen
- bevindingen tav de begeleiding van de deelnemer
- bespreken welke taken de deelnemer de afgelopen periode heeft uitgevoerd
- vragen/inbreng kind zelf en ouders
Opbrengst evaluaties:
De gestelde doelen zijn nader aangescherpt en/of aangevuld zodat we nog gerichter observeren en begeleiden.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.2 Conclusies uit de evaluatiegesprekken
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de evaluatiegesprekken. Eventuele verbeterpunten zullen aan de
actielijst worden toegevoegd.

De evaluatiemomenten ervaren wij als zeer zinvol. Zowel voor ons als begeleiders als voor de deelnemer en zijn ouders is het een mooi
moment om te kijken 'waar we staan'. En vervolgens weer richten op waar we naar toe willen. Het houdt ons scherp.
Er zijn tot nu toe geen verbeterpunten.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.3 Inspraakmomenten
Minimaal ieder kwartaal wordt er op de zorgboerderij een inspraakmoment gehouden. Hierbij krijgen alle deelnemers de gelegenheid om met
elkaar aan te geven wat ze graag anders of toegevoegd zouden willen zien op de zorgboerderij.

Er heeft 1 inspraakmoment plaatsgevonden, eind november 2021. Dit gesprek vond plaats op de zorgboerderij.
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Onderwerpen:
- ontwikkelingen zorgboerderij (aangedragen door ons)
- ervaringen deelnemer en ouders
- bespreken geboden begeleiding
- vragen en/of wensen van deelnemer en/of ouders
Opbrengst inspraakmoment:
Bevestiging van ons gevoel dat de deelnemer het ontzettend naar zijn zin heeft.
Ouders gaven aan de hoeveelheid schoolwerk thuis te willen uitbreiden. Dit hebben wij meteen opgepakt.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de inspraakmomenten. Eventuele verbeterpunten zullen aan de
actielijst worden toegevoegd.

Goed om de deelnemer en ouders gericht te vragen naar hun wensen / verbeterpunten. Voor hen prettig te ervaren dat daar ruimte voor is.
Het verbeterpunt is direct door ons opgepakt dus behoeft geen actie. De hoeveelheid schoolwerk is uitgebreid, uiteraard ook in overleg
met de deelnemer zelf. Ook hij zag het nut ervan in.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers
Ieder jaar wordt de tevredenheid van de deelnemers gemeten. De zorgboerderij kan hiervoor zelf een vragenlijst opstellen of gebruik maken van
bestaande instrumenten. Het is aanbevolen dat de deelnemers de vragenlijst anoniem kunnen invullen.

De tevredenheidsmeting heeft plaatsgevonden in december 2021.
Zowel de deelnemer als zijn ouders hebben van ons een vragenlijst ontvangen die zij vervolgens thuis rustig konden invullen.
Aangezien wij nog maar 1 deelnemer hebben, kon dit niet anoniem.
Zowel de deelnemer als de ouders hebben het formulier ingevuld ingeleverd.
Onderwerpen die aanbod komen in de tevredenheidsmeting:
> versie deelnemers
- het werk op de boerderij
- begeleiders
- werkplek
- andere kinderen (in dit geval niet van toepassing)
> versie ouders/begeleiders
- informatievoorziening
- begeleiding/begeleiders
- werk/activiteiten
- de boerderij in het algemeen
- de deelnemersgroep (in dit geval niet van toepassing)
- inspraak
- overige punten
Opbrengst: zowel de deelnemers als zijn ouders zijn erg tevreden over alle hierboven genoemde punten. Er zijn geen verbeterpunten
genoemd, enkel complimenten.
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de tevredenheidsmeting. Eventuele verbeterpunten zullen aan de
actielijst worden toegevoegd.

De belangrijkste conclusie die wij hebben getrokken is dat wij doorgaan op de ingeslagen weg!
Er zijn geen leer- of verbeterpunten.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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7 Meldingen en incidenten
Op een zorgboerderij wordt geleefd en gewerkt in kleine of grote groepen, er wordt gewerkt met dieren en gereedschap. Daarbij kunnen
ongevallen of incidenten voorkomen. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er op de zorgboerderij is voorgevallen, hoe er met deze situaties is
omgegaan, wat er uit de analyse van de situatie kan worden geleerd en tot welke acties dit heeft geleid. Voor alle meldingen en incidenten
geldt dat de privacy van betrokkenen voorop staat. Wanneer om privacyredenen een melding of de toelichting daarop niet kan worden
gepubliceerd, heeft de zorgboer(in) in een bijlage verantwoording afgelegd. Deze bijlagen worden niet gepubliceerd.
Wanneer er geen meldingen en/of incidenten hebben plaats gevonden is er enkel een conclusie beschreven.

7.1 Ongevallen en bijna ongevallen
Alle ongevallen en bijna ongevallen moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe
hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een enkel ongeval of een reeks van kleine ongevallen kan inzicht worden verkregen in de oorzaak
en eventuele verbeteringen worden ingezet.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.2 Medicatie
Op de zorgboerderij worden medicijnen verstrekt en/of toegediend wanneer de begeleiding daarvoor bevoegd en bekwaam is. Het kan ook zo
zijn dat een deelnemer zelf medicijnen meeneemt en inneemt gedurende het verblijf op de zorgboerderij. Wanneer er een incident plaatsvindt
rondom de medicatie moet dit worden vastgelegd. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele
verbeteringen worden ingezet.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.3 Agressie
Alle agressie-incidenten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe hiermee om is
gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.4 Ongewenste intimiteiten
Alle incidenten rondom ongewenste intimiteiten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen
en hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen
worden ingezet.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.5 Strafbare handelingen
Alle incidenten rondom strafbare handelingen moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en
hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden
ingezet.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.
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7.6 Klachten
Alle klachten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan welke klachten zijn ingediend en hoe hiermee om is
gegaan. Door in te zoomen op een klacht kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.7 Conclusies uit meldingen en incidenten
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het ontstaan en afhandelen van meldingen en incidenten. Eventuele
verbeterpunten zullen aan de actielijst worden toegevoegd.

Er hebben zich sinds de start van onze zorgboerderij, oktober '21, geen meldingen en/of incidenten voorgedaan.
Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat wij slechts 1 deelnemer hebben en nog maar kortgeleden zijn gestart.
Daarbij gaan wij zorgvuldig te werk tijdens de omgang met de dieren en het uitvoeren van de klussen/activiteiten.
Wij werken bijv. in de werkplaats niet met elektrisch gereedschap. Wij laten onze deelnemer nooit alleen bij de dieren in de stal, hij is
altijd in onze nabijheid. Ons eigen gereedschap is altijd netjes opgeborgen, zo nodig in een afgesloten ruimte.
Ook hebben wij de lijst met huisregels en afspraken mbt de werkplaats uitvoerig besproken met onze deelnemer. Deze hangen ook
duidelijk zichtbaar in de ruimtes waar zij betrekking op hebben zodat wij, indien nodig, onze deelnemer eraan kunnen herinneren.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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8 Acties
Werken aan kwaliteit is een continu proces, waarbij alle stappen die genomen worden om de situatie op peil te houden of te verbeteren kunnen
worden vastgelegd in een actie. De actielijst is een belangrijke weergave van de activiteiten van de zorgboerderij in het algemeen en op het vlak
van kwaliteit.

8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties
In het afgelopen kalenderjaar zijn onderstaande acties uitgevoerd. Waar nodig heeft de zorgboer(in) een toelichting gegeven op de uitvoering
van de actie.

De schriftelijk toetsing is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw Werkbeschrijving zijn
toegevoegd en dien opnieuw uw Werkbeschrijving in ter beoordeling. Aanvullen nav toetsing
Geplande uitvoerdatum:

27-12-2021

Actie afgerond op:

29-12-2021 (Afgerond)

exit procedure beschrijven en avg proof maken
Geplande uitvoerdatum:

27-12-2021

Actie afgerond op:

27-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Exit procedure beschreven en avg proof gemaakt.

Omschrijven rol ouders in regievoering
Geplande uitvoerdatum:

27-12-2021

Actie afgerond op:

24-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Vastgelegd!

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 22-12-2021, 09:30 uur. Om de audit efficiënt te laten verlopen vragen wij u
deze goed voor te bereiden. In de kennisbank vindt u het auditprogramma waarin beschreven staat wat u daarvoor precies moet doen.
Praktijktoets

Geplande uitvoerdatum:

22-12-2021

Actie afgerond op:

22-12-2021 (Afgerond)

Afsluiten afzuiggaten mestput achtererf

uitvoeren

Geplande uitvoerdatum:

17-12-2021

Actie afgerond op:

06-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Ook de laatste afzuiggaten op het achtererf zijn afgesloten.
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Ontruimingsoefening plannen (4x p jaar)

plannen

Geplande uitvoerdatum:

17-12-2021

Actie afgerond op:

13-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Met onze deelnemer de vluchtroutes en noodplannen doorgenomen. Verzamelplek nogmaals
benoemd. Alles was duidelijk voor hem.

Controle EHBO middelen (4x p jaar)

controle

Geplande uitvoerdatum:

20-12-2021

Actie afgerond op:

13-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

EHBO doos is nog ongeopend, dus compleet.

Informeren borgpen voersilo's bij leverancier

informeren

Geplande uitvoerdatum:

17-12-2021

Actie afgerond op:

02-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle voersilo's zijn voorzien van een borgpen.

Inspraak moment (4x p jaar)

plannen

Geplande uitvoerdatum:

13-12-2021

Actie afgerond op:

30-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Prettige inspraakbijeenkomst gehad. Positieve berichten van onze 1e en tot nu toe enige deelnemer
en zijn ouders.

Tevredenheidsmeting (2x p jaar)

plannen

Geplande uitvoerdatum:

13-12-2021

Actie afgerond op:

01-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Tevredenheidsmeting afgenomen bij onze (enige) deelnemer en zijn ouders. Niet anoniem, maar was
geen probleem voor ouders en kind.

Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit
Geplande uitvoerdatum:

26-11-2021

Actie afgerond op:

29-11-2021 (Afgerond)

Bijwerken werkbeschrijving (jaarlijks)

Indienen werkbeschrijving

bijwerken

Geplande uitvoerdatum:

13-12-2021

Actie afgerond op:

25-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Werkbeschrijving geheel doorgenomen en waar nodig aangepast of aangevuld. Aangezien onze
doelgroep enigszins uitgebreid is, was dit erg zinvol (van preventief kinderen uit de schoolse setting
halen ook werken met kinderen die reeds thuis zitten en geen onderwijs volgen).
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Achterwacht/inval incidentele situaties

vog

Geplande uitvoerdatum:

26-03-2021

Actie afgerond op:

24-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Achterwacht geregeld. Wij hebben een uitermate geschikt persoon gevonden met voldoende ervaring
in de zorg en het begeleiden van jongeren. Ook is zij vertrouwd met de gang van zaken op ons bedrijf.

Inplannen legionella preventie check (na voltooing bouw nieuwe stal boerderij) bij Bureau de Wit

plannen

Geplande uitvoerdatum:

20-05-2021

Actie afgerond op:

22-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Keuze voor bedrijf dat de analyse gaat uitvoeren, is gemaakt. Bedrijf C-Mark plant de analyse
momenteel in. Vindt vermoedelijk in januari 2022 plaats.

Functioneren team (2x p jaar)
Geplande uitvoerdatum:

06-12-2021

Actie afgerond op:

22-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Wij hebben ons functioneren tijdens de afgelopen weken geëvalueerd.

Intervisiebijeenkomst plannen (2x p jaar)

intervisie

Geplande uitvoerdatum:

22-11-2021

Actie afgerond op:

22-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Eerste intervisiebijeenkomst gevoerd.

Aanpassen 'Klachtenreglement cliënten zorgboerderijen' en publiceren op zorgboeren.nl, zie nieuwsbrief Kwaliteit Laat je Zien 23.
Geplande uitvoerdatum:

30-10-2021

Actie afgerond op:

10-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Deze actie was per ongeluk door mijzelf aangemaakt. Hierover zonet contact gehad met het
kwaliteitsbureau. Mijn versie van het klachtenreglement is de juiste.

Ontruimingsoefening plannen (4x p jaar)

plannen

Geplande uitvoerdatum:

20-09-2021

Actie afgerond op:

27-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Nog niet gestart.

Inspraak moment (4x p jaar)

plannen

Geplande uitvoerdatum:

13-09-2021

Actie afgerond op:

20-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Nog niet gestart.
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Controle EHBO middelen (4x p jaar)

controle

Geplande uitvoerdatum:

23-09-2021

Actie afgerond op:

25-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Compleet

Controleer de bedrijfs- en locatiegegevens zoals die in deze Kwaliteitsapplicatie zijn opgenomen. Vul ontbrekende gegevens aan en
corrigeer waar nodig de ingevulde gegevens zodat deze bij het verder gebruik van de applicatie correct in berichten en officiële
verslagen en brieven worden weergegeven. e-mail
Geplande uitvoerdatum:

16-08-2021

Actie afgerond op:

25-10-2021 (Afgerond)

BHV Werner inplannen.

bhv

Geplande uitvoerdatum:

21-06-2021

Actie afgerond op:

14-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

BHV behaald door de zorgboer Werner Melissen

controle brandblussers (1x p jaar)

controle

Geplande uitvoerdatum:

27-08-2021

Actie afgerond op:

14-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Controle heeft plaatsgevonden en er is een extra blusmiddel geplaatst. Ook de rookmelder is
geplaatst.

Afstemmen verzekering scholen

gesprek

Geplande uitvoerdatum:

26-04-2021

Actie afgerond op:

15-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Informatie betreffende de verzekering via de scholen aangevuld bij 6.6.1

Controle EHBO middelen (4x p jaar)

controle

Geplande uitvoerdatum:

16-08-2021

Actie afgerond op:

14-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alles compleet en in orde.

Ontruimingsoefening plannen (4x p jaar)

plannen

Geplande uitvoerdatum:

21-06-2021

Actie afgerond op:

14-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Nog niet gestart, dus niet uitgevoerd.
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Inspectie op brandveiligheid laten uitvoeren door brandweer

plannen

Geplande uitvoerdatum:

19-02-2021

Actie afgerond op:

14-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Controle preventiemedewerker Univé/brandweer uit laten voeren op ons bedrijf. Extra blusmiddelen
geïnstalleerd + rookmelders. Verslag toegevoegd in kwaliteitssysteem.

Inspraak moment (4x p jaar)

plannen

Geplande uitvoerdatum:

21-06-2021

Actie afgerond op:

08-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Nog niet gestart, dus nog niet uitgevoerd.

Functioneren team (2x p jaar)
Geplande uitvoerdatum:

24-05-2021

Actie afgerond op:

08-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Nog niet gestart, dus nog niet uitgevoerd.

Tevredenheidsmeting (2x p jaar)

plannen

Geplande uitvoerdatum:

24-05-2021

Actie afgerond op:

08-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Nog niet gestart, dus nog niet uitgevoerd.

De norm m.b.t. de VOG is gewijzigd. Ga na of u aan de huidige norm voldoet. Zie ook Nieuwsbrief Kwaliteit Laat Je Zien 29 van 29-01-21.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2021

Actie afgerond op:

17-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Wij voldoen aan de huidige norm.

Intervisiebijeenkomst plannen (2x p jaar)

intervisie

Geplande uitvoerdatum:

18-05-2021

Actie afgerond op:

17-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Nog niet gestart met het aanbieden van zorg dus er heeft geen intervisiebijeenkomst
plaatsgevonden.

Controleer de bedrijfs- en locatiegegevens zoals die in deze Kwaliteitsapplicatie zijn opgenomen. Vul ontbrekende gegevens aan en
corrigeer waar nodig de ingevulde gegevens zodat deze bij het verder gebruik van de applicatie correct in berichten en officiële
verslagen en brieven worden weergegeven. e-mail
Geplande uitvoerdatum:

20-04-2021

Actie afgerond op:

17-05-2021 (Afgerond)
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Controle EHBO middelen (4x p jaar)

controle

Geplande uitvoerdatum:

20-04-2021

Actie afgerond op:

03-05-2021 (Afgerond)

Herhaling BHV

aanmelden

Geplande uitvoerdatum:

22-03-2021

Actie afgerond op:

06-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Herhaling BHV behaald

Ontruimingsoefening plannen (4x p jaar)

plannen

Geplande uitvoerdatum:

20-04-2021

Actie afgerond op:

22-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Wij zijn nog niet gestart, dus een ontruimingsoefening is nog niet te realiseren.

BHV Werner inplannen.

bhv

Geplande uitvoerdatum:

15-02-2021

Actie afgerond op:

22-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

BHV Werner is gepland. Vindt plaats in later stadium door corona maatregelen en aangezien wij nog
niet zijn gestart geeft dit geen problemen.

Inspraak moment (4x p jaar)

plannen

Geplande uitvoerdatum:

25-03-2021

Actie afgerond op:

22-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Wij zijn nog niet gestart, dus een inspraakmoment is nog niet mogelijk.

Rond de 1e schriftelijk toetsing af voor de uitvoerdatum, zie de kennisbank voor de tijdslijn.
Geplande uitvoerdatum:

05-03-2021

Actie afgerond op:

26-01-2021 (Afgerond)

Eerste schriftelijke toetsing

Maak i.v.m. wijzigingen in de norm een planning om uw werkbeschrijving te voltooien en voeg eventueel acties toe, zie Nieuwsbrief
Kwaliteit Laat Je Zien 27.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

19-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Voltooid.
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Behalen zoönose keurmerk + vervolgens inplannen verlenging hiervan
Geplande uitvoerdatum:

22-01-2021

Actie afgerond op:

15-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Keurmerk behaald!

plannen

De schriftelijk toetsing is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw Werkbeschrijving zijn
toegevoegd en dien opnieuw uw Werkbeschrijving in ter beoordeling. Aanvullen nav toetsing
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2021

Actie afgerond op:

18-01-2021 (Afgerond)

VOG kinderen

aanvragen

Geplande uitvoerdatum:

26-02-2021

Actie afgerond op:

15-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

VOG goedgekeurd.

Controleer de bedrijfs- en locatiegegevens zoals die in deze Kwaliteitsapplicatie zijn opgenomen. Vul ontbrekende gegevens aan en
corrigeer waar nodig de ingevulde gegevens zodat deze bij het verder gebruik van de applicatie correct in berichten en officiële
verslagen en brieven worden weergegeven. e-mail
Geplande uitvoerdatum:

21-01-2021

Actie afgerond op:

12-01-2021 (Afgerond)

Borgpen voersilo's plaatsen

uitvoeren

Geplande uitvoerdatum:

18-01-2021

Actie afgerond op:

08-01-2021 (Afgerond)

Whiteboard tav aanwezigheidsregistratie
Geplande uitvoerdatum:

18-01-2021

Actie afgerond op:

11-01-2021 (Afgerond)

Toegang zolder in werkplaats afsluiten

doen

Geplande uitvoerdatum:

23-12-2020

Actie afgerond op:

07-01-2021 (Afgerond)

Informatie bord maken: bezoekers melden bij zorgboer(in)
Geplande uitvoerdatum:

21-12-2020

Actie afgerond op:

02-01-2021 (Afgerond)

uitvoeren

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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8.2 Voortgang actielijst, openstaande acties
Hieronder staan de geplande acties van de zorgboerderij. Wanneer een actie is uitgesteld of gewijzigd heeft de zorgboer(in) een toelichting
beschreven.

Herhaling BHV

aanmelden

Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

Toelichting:

De afspraak voor de cursus "Herhaling BHV" is inmiddels gemaakt en staat gepland op woensdag 23
feb. 2022.

Controleer de bedrijfs- en locatiegegevens zoals die in deze Kwaliteitsapplicatie zijn opgenomen. Vul ontbrekende gegevens aan en
corrigeer waar nodig de ingevulde gegevens zodat deze bij het verder gebruik van de applicatie correct in berichten en officiële
verslagen en brieven worden weergegeven. e-mail
Geplande uitvoerdatum:

Inspraak moment (4x p jaar)

21-02-2022

plannen

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2022

Ontruimingsoefening plannen (4x p jaar)
Geplande uitvoerdatum:

14-03-2022

Controle EHBO middelen (4x p jaar)
Geplande uitvoerdatum:

plannen

controle

15-03-2022

Opvragen offertes tbv aanpassing van onze voormalige koeienstal.
Geplande uitvoerdatum:

28-03-2022

Bekijken (websites van) natuurspeeltuinen
Geplande uitvoerdatum:

25-04-2022

Intervisiebijeenkomst plannen (2x p jaar)
Geplande uitvoerdatum:

Functioneren team (2x p jaar)
Geplande uitvoerdatum:

intervisie

23-05-2022

evalueren

23-05-2022
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Lokale ondernemers benaderen met de vraag of wij en hoe wij iets voor elkaar kunnen betekenen.
Geplande uitvoerdatum:

BHV Werner inplannen.

23-05-2022

bhv

Geplande uitvoerdatum:

Tevredenheidsmeting (2x p jaar)
Geplande uitvoerdatum:

controle brandblussers (1x p jaar)
Geplande uitvoerdatum:

06-06-2022

plannen

06-06-2022

controle

13-06-2022

Aanschaffen hekwerk tbv weide voor de kippen en eenden.
Geplande uitvoerdatum:

27-06-2022

Realiseren vijvertje/waterplas in vogelweide.
Geplande uitvoerdatum:

19-09-2022

Bijwerken werkbeschrijving (jaarlijks)
Geplande uitvoerdatum:

bijwerken

28-11-2022

Behalen zoönose keurmerk + vervolgens inplannen verlenging hiervan
Geplande uitvoerdatum:

plannen

12-12-2022

Schrijf uw jaarverslag over 2022 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

Indienen Jaarverslag

28-02-2023

Behalen zoönose keurmerk + vervolgens inplannen verlenging hiervan

plannen

Geplande uitvoerdatum:

14-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 10-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Verlenging zoönose keurmerk 2022 is toegekend.
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Rond de audit af voor de uitvoerdatum, bereid u voor op de audit (zie de kennisbank voor het auditprogramma)

Audit

Geplande uitvoerdatum:

26-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 11-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Schrijf uw jaarverslag over 2021 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 02-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het plannen en tijdig uitvoeren van acties. Eventuele verbeterpunten zullen aan
de actielijst worden toegevoegd.

Betreffende de voortgang van de actielijst kan ik concluderen dat ik mooi op schema loop. Het geeft een prettig gevoel om tijdig actie te
ondernemen waardoor acties afgevinkt kunnen worden. Zo blijft het behapbaar en worden wij niet overspoeld door actie- of
attentiepunten.
Van onze auditor kregen wij de tip hoe wij interne acties kunnen aanmaken. Erg zinvol. Dit hebben wij meteen toegepast bij het inplannen
van de (tussen)evaluatiegesprekken.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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9 Doelstellingen
In dit hoofdstuk beschrijft de zorgboer(in) wat de toekomstplannen zijn voor de zorgboerderij.

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar
- Uitbreiden naar 4 deelnemers en voor onszelf helder krijgen of wij willen uitbreiden naar meer deelnemers, met als gevolg dat wij dan
wel personeel in dienst moeten nemen.
- Aanpassen van onze voormalige koeienstal, zodat onze 'droge koeien' (die bijna gaan kalven) daar vrij kunnen rondlopen. Daarbij willen wij
dan de huisvesting van de kalveren realiseren. Zo creeeren wij voor de zorgboerderij meer ruimte voor de deelnemers om de
werkzaamheden bij de kalveren uit te voeren.
- Ook heeft dit tot gevolg dat wij meer werkzaamheden bij het vee kunnen uitvoeren. Gewenst aangezien wij qua aantal deelnemers willen
uitbreiden.
- Samenwerking tot stand brengen met lokale ondernemers. Bijv. kinderen wijnkistjes laten beschilderen die de winkelier kan verkopen.
Of met de fietsenmaker afspreken wat onze deelnemers voor hen kunnen betekenen. Met de opbrengst kunnen wij activiteiten
organiseren op de zorgboerderij tbv de deelnemers.
- Zorgen dat wij een opleidingsplek worden voor studenten van relevante opleidingen.
- Natuurspeelplek realiseren op ons erf. Deelnemers laten meedenken over de inrichting daarvan en laten meewerken met de uitvoering
ervan.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
- Groeien naar 3 deelnemers.
- Orienteren op aanpassing van onze voormalige koeienstal.
- Inventariseren welke lokale ondernemers openstaan voor samenwerking.
- Orienteren op de invulling van een natuurspeelplek (plekken elders bekijken, internet, etc).
- Voortzetten van de gesprekken met de gemeente Amersfoort over de financiering van de zorg die wij bieden met als doel een structurele
oplossing.
- Realiseren van een afgesloten weide met daarin een waterplasje zodat wij daar onze kippen vrij kunnen laten rondlopen en onze
pluimveestapel kunnen uitbreiden met een setje eenden of ander 'gevogelte'. Dit is een wens van onze huidige deelnemer!

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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9.3 Plan van aanpak
Om de doelstellingen te realiseren beschrijft de zorgboer(in) concrete stappen die worden toegevoegd aan de actielijst.

- Opvragen offertes tbv aanpassing van onze voormalige koeienstal.
- Lokale ondernemers benaderen met de vraag of wij en hoe wij iets voor elkaar kunnen betekenen.
- Bekijken (websites van) natuurspeeltuinen.
- Aanschaffen hekwerk tbv weide voor de kippen en eenden.
- Realiseren vijvertje/waterplas in deze weide.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 5 acties opgenomen in de actielijst.
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Overzicht van bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor deze locatie.
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