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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
Erve de Poll
Registratienummer: 2460
Holterweg 136, 7434 PB Lettele
Rechtsvorm Maatschap ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 66845009
Website: http://www.ervedepoll.nl

Locatiegegevens
Erve de Poll
Registratienummer: 2460
Holterweg 136, 7434 PB Lettele
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?
Ja, Zorgboerderij in beeld toevoegen

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

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?
Naast de ondernemer(s), is er personeel in dienst
Naast de ondernemer(s), zijn er stagiairs
Naast de ondernemer(s), zijn er vrijwilligers

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?
Ja, van ongevallen en bijna ongevallen

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.

Ja

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
Erve de Poll is op 8 januari 2021 van start gegaan. We zijn begonnen met 1 deelnemer en 1 dag in de week open. We hebben er in de
maanden daarna snel nieuwe deelnemers bij gekregen en we konden in april nog een dag open gaan. Vervolgens hebben we in mei de
derde dag geopend. We zijn de hele zomer open gebleven en eind augustus zijn we met de 4de dag open gegaan. Er zijn in juli en in
september medewerkers aangenomen. Eind november was er reeds een wachtlijst en per 3 januari 2022 gaan we 5 dagen open.
Ook ons erf heeft verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Zo zijn er verschillende dieren bij gekomen en is de aanleg van de moestuin
gerealiseerd. Dit wordt allemaal uitgebreid toegelicht in het jaarverslag.

Afbeelding 1
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Afbeelding 2

Afbeelding 3

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

Het jaar was een bijzonder jaar omdat we van start zijn gegaan tijdens de Corona pandemie. Een nieuw bedrijf starten in zo'n bijzondere
tijd heeft veel mooie dingen en momenten opgeleverd, maar soms ook tegenslag. Al met al kijken we terug op een goed jaar waar veel is
gebeurd.
Zo gingen we in januari met 1 deelnemer en 1 dag van start. Het aantal deelnemers is snel gegroeid en in november dit jaar zijn 4 dagen
open met 8 deelnemers per dag. Er is inmiddels een wachtlijst en starten we op 3 januari met de 5 de dag! Door deze snelle groei hebben
we in juli ons eerste personeelslid in dienst genomen en in september het tweede personeelslid. Naast onze medewerkers hebben we een
trouwe groep van vrijwilligers die ons iedere dag ondersteunt. Eind van het jaar is er een stagiaire van start gegaan en hadden we ons
team compleet.
Ons zorgaanbod is voornamelijk voor mensen met dementie en hierop is de gehele zorgboerderij ingericht. Het is een kleinschalige
opvang waar men geniet van de rust en de natuur. We zijn nog volop in ontwikkeling en we denken in mogelijkheden. We proberen zo goed
mogelijk te luisteren naar de vraag van onze deelnemers en hier onze zorg op aan te passen. Er zijn verschillende dieren bij gekomen en
we zijn verschillende samenwerkingen aangegaan met kleinschalige bedrijven om onze deelnemers een zinvolle dag te bezorgen. We
proberen zoveel mogelijk het leven van alle dag te leven en daar onze deelnemers zoveel mogelijk bij te betrekken. De zorg op Erve de Poll
wordt voornamelijk gefinancierd door de WMO en de WLZ.
In november hebben wij het certificaat van KLJZ behaalt, waardoor wij aan alle kwaliteitseisen voldoen. Dit was een bevestiging voor ons
dat we goed op weg zijn.

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.

De Corona maatregelen en de verschillende Lock Downs hebben zeker invloed gehad op ons bedrijf. We hebben in het begin vaak extra
moeten rijden omdat we niet zoveel mensen te gelijk mochten vervoeren. We hebben in september een personenbus aangeschaft en
hierdoor werd dit probleem gedeeltelijk opgelost. Ook heeft het positieve gevolgen gehad voor ons. Wij gingen open terwijl collega's
moesten afschalen. We hebben in zeer korte tijd een goed netwerk verkregen met de WMO consulenten, casemanagers dementie,
casemanagers ouderenzorg, huisartsen en praktijkondersteuners Hierdoor was het bij hen bekend dat er bij ons op korte termijn nog wel
plek was voor nieuwe deelnemers.
Door de snelle stijging van deelnemers werd duidelijk dat de vraag groot is naar dagopvang voor mensen met dementie. Hierdoor zijn we
snel gegroeid en hebben we bewust een pas op de plaats gemaakt in november om een wachtlijst aan te leggen en pas in januari 2022
met de 5de dag open te gaan. Zo konden we er voor te zorgen dat de focus op de kwaliteit van de zorg hoog bleef.
Ons hoofddoel voor dit jaar was het opstarten van de zorgboerderij en het ontwikkelen van een netwerk hier omheen. Nu we volop draaien
op de zorgboerderij willen we samen met onze deelnemers en hun naasten kijken welke behoeftes er zijn en hoe we deze kunnen
realiseren. Dit is voor het groot deel gelukt!!
Een ander doel was om een flexibele avondopvang te worden waar je ook voor een avondje uit je familielid kon komen brengen. Dit is
helaas niet van de grond gekomen door de Corona Pandemie. Voor nu hebben we besloten om dit voorlopig op pauze te zetten.
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De plannen voor het komende jaar zijn o.a. het plaatsen van kas, zodat we ook in de wintermaanden kunnen tuinieren. Op het erf willen we
op sommige plekken de bestrating aan pakken. Verder gaan alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires een BHV cursus doen en
bijscholingen volgen om meer kennis vergaren over dementie en de begeleiding hiervan.

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.

Erve de Poll heeft een groep met maximaal 8 deelnemers per groep. De dagbesteding heeft als begeleidingsvorm een groepsbegeleiding
waar soms door extra vrijwilligers of stagiaires extra persoonlijke begeleiding gegeven kan worden
Wij zijn gestart met 1 deelnemer en er zijn dit jaar 27 deelnemers ingestroomd. Er zijn 6 deelnemers uitgestroomd. Reden van uitstromen
waren opname verzorgingshuis , overlijden of het niet meer in een groep kunnen functioneren.
Op 31-12-2021 waren er 21 deelnemers op Erve de Poll.
We zijn eind augustus goed gekeurd als stage/leerplaats en half november is de eerste stagiaire gestart. Hierdoor hebben we een paar
extra handen en kunnen we de snelle groei van deelnemers beter aan. Daarnaast hebben we begin december een extra ruimt gemaakt
zodat we meer bewegingsruimte binnen hebben nu we minder naar buiten kunnen i.v.m. het weer. We kunnen nu de groep in 2 groepen
opdelen en makkelijker de 1,5 meter waarborgen.
We zijn gestart met deelnemers die een gemiddelde zorgzwaarte (basis) hadden, maar we zien dat ze achteruit gaan en de zorgzwaarte
toe neemt. We bekijken per individu tot hoe lang zij bij ons kunnen blijven. Zodra de belasting te hoog wordt zal de deelnemer moeten
uitstromen, dit wordt van te voren duidelijk besproken met de familie.
Op Erve de Poll wordt de zorg verleent vanuit de WMO of de WLZ.

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.

Bij de start van Erve de Poll dachten we meer met jong dementeren van start te kunnen gaan, maar dit bleek in de praktijk niet zo te zijn.
Deze groep is erg klein en voelt zich vaak nog te goed om naar een dagbesteding te gaan. De groepen bestaan nu meer uit wat oudere
deelnemers die allemaal nog mobiel zijn. Soms met behulp van een stok of rollator. De vorm van dementie is verschillend en de niveaus
daarom ook. Dit gaat over het algemeen prima in een groep op een enkele uitzondering na. Wat we geleerd hebben is dat deelnemers met
een vorm van FTD moeilijk kunnen functioneren in een groep. We hebben dit verschillende keren geprobeerd maar we zijn tot de conclusie
gekomen dat dit niet werkt in een groepsbegeleiding.
Wat ons nog meer is opgevallen is dat onze deelnemers soms in zeer korte tijd snel achteruit kunnen gaan zowel fysiek als cognitief.
Hierdoor is er dan een zeer snelle uitstroom nodig omdat er dan een ander vorm van zorg noodzakelijk is.
Door bovenstaande conclusies hebben wij voor een nog duidelijker aanname beleid gezorgd. Dit betekend dat we beter kunnen aangeven
welke deelnemers bij ons kunnen komen en welke niet, maar ook waar de grenzen liggen van onze zorg.

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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De zorgboerin is van start gegaan samen met 5 vrijwilligers. In juli is de eerste medewerker in dienst gekomen en de tweede medewerker
in september. De eerste medewerker heeft vanaf de start van Erve de Poll eerst meegedraaid als vrijwilligster. Zodra we groot genoeg
waren om personeel aan te nemen is zij in dienst gekomen.
Op dit moment hebben we 8 vrijwilligers en 1 stagiaire. We hebben een trouwe groep met vrijwilligers die er van af de start bij waren.
Helaas zijn er 2 vrijwilligers uitgestroomd. Een vrijwilliger is nooit van start gegaan na haar proeftijd omdat zij alleen kon als de
avondopvang van start zou gaan, wat helaas niet is gebeurt. Een andere vrijwilliger moest om gezondheidsredenen stoppen.
Er hebben nog geen functioneringsgesprekken plaats gevonden omdat de medewerkers nog maar kort in dienst zijn, deze zijn voor beide
werknemers gepland in Maart 2022.

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

4.4 Stagiairs
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de stagiairs op de zorgboerderij.

Half november is onze eerste stagiaire gestart. Ze zit in het tweede jaar van de de opleiding persoonlijk begeleider zorgboerderij niveau 4.
Ze loopt 2 dagen mee en vanaf januari 2022 3 dagen. Vooraf aan de stage heeft er een kennismakingsgesprek plaats gevonden en zijn
de leerdoelen besproken die vanuit de opleiding behaald moeten worden. Er is gekeken of deze leerdoelen haalbaar zijn op Erve de Poll. Er
is besproken wat de zorgboerin van de stagiaire verwacht en wat de stagiaire van de zorgboerin kan verwachten.
Daarnaar is er een stageovereenkomst ondertekend vanuit de opleiding en een vanuit Erve de Poll. De zorgboerin en/of de vaste
medewerker zorgen voor de dagelijkse begeleiding van de stagiaire. De zorgboerin is de stagebegeleider en zij onderhoudt de contact met
de de school en de stagiaire. Er heeft nog geen evaluatie gesprek plaats gevonden die staat voor februari volgend jaar gepland.
De stagiaire brengt naast extra handen ook weer nieuwe ideeën. We hebben bijvoorbeeld vogelhuisjes gemaakt met een aantal
deelnemers. Ook vindt onze doelgroep het erg leuk om weer jonge mensen om zich heen te hebben.
Het eerste evaluatiegesprek staat gepland voor februari 2022.

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

4.5 Vrijwilligers
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de vrijwilligers op de zorgboerderij.

Op Erve de Poll zijn op dit moment 9 vaste vrijwilligers. Twee vrijwilligers zijn voornamelijk chauffeur. We werken elke dag met minimaal
2 vrijwilligers. 1 in de ochtend van 9-12.30 uur en 1 van 12.30 uur -16.30 uur. Zij zorgen voor ondersteuning van de zorgboerin en haar
medewerkers. Zij hebben vaste taken zoals het verzorgen van koffie, de warme maaltijd, wandelen en de dieren voeren. Maar ook bij het
ondersteunen van de deelnemers en de medewerkers bij verschillende activiteiten. We hebben een trouwe groep met vrijwilligers. Helaas
zijn er 2 vrijwilligers uitgestroomd. Een vrijwilliger is nooit van start gegaan na haar proeftijd omdat zij alleen kon als de avondopvang van
start zou gaan, wat helaas niet is gebeurt. Een andere vrijwilliger moest om gezondheidsredenen stoppen.
De vrijwilligers worden begeleid door de zorgboerin en de medewerkers. De zorgboerin is het aanspreekpunt en zij zorgt voor de
gesprekken en planning enz.
De meesten vrijwilligers zijn afkomstig uit de zorg en zij denken veel mee over hoe we Erve de Poll nog beter kunnen maken. Ze zijn actief
betrokken en de zorgboerin betrekt hen bij de alle ontwikkelingen van Erve de Poll. Zij zorgen voor extra input door hun ervaringen uit de
zorg. Sommigen zijn nog steeds werkzaam in de ouderenzorg.
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Met alle vrijwilligers die er vanaf het begin zijn heeft er een evaluatiegesprek plaats gevonden, de punten die hier naar voren zijn gekomen
worden weer meegenomen en daar waar het mogelijk is worden ze verbeterd. Dit waren meestal praktische zaken die eenvoudig
aangeschaft konden worden.
Van alle vrijwilligers is voordat ze begonnen een VOG aangevraagd en verkregen.

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

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.

Bij aanvang van de dagbesteding waren er ca 5 vrijwilligers en nog geen medewerkers. Door de snelle groei waren we veel eerder meer
vrijwilligers nodig dan we voorzien hadden. We hebben alle lokale voorzieningen hiervoor aangeschreven en daar zijn zeker een aantal
nieuwe vrijwilligers bijgekomen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het moeilijker is dan gedacht om de juiste vrijwilligers te vinden en
te binden. De meest effectieve manier nieuwe vrijwilligers te werven is om ze persoonlijk te benaderen of via via. Op deze manier hebben
we nieuwe vrijwilligers kunnen vinden. Daarnaast is er een stagiaire gestart wat als erg prettig wordt ervaren door zowel de deelnemers
als het personeel. Zo is er meer tijd om wat extra's te doen.
De personeelsleden hebben ruime ervaring en zijn voldoende bekwaam om onze deelnemers te begeleiden. Zij hebben beide al jaren lang
in de ouderenzorg gewerkt en zijn beiden ook werkzaam op een ander dagbesteding voor mensen met dementie. Ze hebben beiden een
verzorgende IG diploma met ruim 30 jaar werkervaring. Afgelopen jaar zouden wij verschillende bijscholingen volgen die helaas zijn af
gezegd i.v.m. COVID19. We hopen deze alsnog te kunnen volgen in 2022. De zorgboerin heeft verschillende online bijscholingen bijgewoond
en de kennis hiervan weer gedeeld met het personeel en de vrijwilligers.
Voor onze vrijwilligers hadden we ook verschillende theatervoorstellingen bij willen wonen over het omgaan met mensen met dementie.
Deze zijn om dezelfde reden als hier boven beschreven niet door gegaan en we hopen deze ook nog te zien in 2022.
Daarnaast houd de zorgboerin alle bijscholingen in de gaten en wordt er gekeken of er voor ons wat bijzit om te volgen. We hopen dit jaar
meer fysieke bijscholingen te kunnen volgen en collega's te ontmoeten.

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

In 2021 hadden we als opleidingsdoel dat de zorgboer en zorgboerin en het personeel een BHV cursus zouden volgen en dat is behaald.
Daarnaast hebben we ook een van de vrijwilligsters mee op BHV cursus genomen omdat zij 1 dag per week als vrijwilligster aanwezig is
op de dagbesteding en zo ook op de hoogte is hoe te handelen in noodsituaties.
Afgelopen jaar hebben we ons online op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkeling rondom dementie. Doordat het personeel zo
ervaren is en pas later in het jaar erbij is gekomen hebben we dit jaar niet een opleidingsdoel gehad. Ook was dit bijna onmogelijk in
Corona tijden/ Lock down. De zorgboerin heeft een zich verdiept in een aantal minder voorkomende vormen van dementie en zij heeft deze
kennis overgedragen aan het personeel en de vrijwilligers.

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.

In 2021 hebben de zorgboer en zorgboerin het eerste half jaar zonder personeel gedraaid. Zij hebben zich via online cursussen/workshops
bijgeschoold over het runnen van een zorgboerderij en om hun kennis over mensen met dementie weer op te frissen. Daarnaast heeft de
zorgboerin verschillende avonden van het plaatselijk Alzheimer Café bijgewoond zowel online en door fysiek aanwezig te zijn geweest. De
zorgboerin heeft interventies gehad met collega zorgboeren en met casemanagers over bepaalde casus met betrekking tot de grens aan
de zorg die geleverd kan worden. Daarnaast heeft de zorgboerin een bijscholing gehad over de inhoud van het zorgdossier om aan alle
kwaliteit eisen te kunnen voldoen van Charlotte Grastenveld.
De zorgboerin had zich voorgenomen om weer bekwaam te worden in het uitzetten van medicatie, hier heeft zij een aantal dagdelen
meegelopen in een verzorgingstehuis en ze is tot de conclusie gekomen dat het niet haalbaar is om bekwaam te blijven op de
dagbesteding. Deze handeling komt veel te weinig voor. Daarom heeft zij besloten dit niet meer te doen.
De zorgboerin en een van de medewerkers hebben twee keer een cursus ONS Nedap gevolgd om beter te kunnen rapporteren in de
zorgplannen van de deelnemers en dit met goed gevolg afgerond.

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.
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Voor de komende jaren zullen we ons BHV cursus jaarlijks blijven volgen om hier bekwaam in te blijven. Daarnaast zijn er geen plannen
om van doelgroep te gaan veranderen. De zorgboerin zal goed in de gaten houden wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van
ouderen zorg en dementie via verschillende platformen/ verenigingen waar zij bij aangesloten is. Zoals Alzheimerfonds, Alzheimer Café ,
Samen dementie vriendelijk.
Zodra er nieuwe ontwikkeling zijn zal de zorgboerin zelf of samen met de medewerkers de kennis vergaren over deze nieuwe
ontwikkelingen en deze als het kan toepassen op de zorgboerderij.

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.

Wij kunnen de conclusie trekken dat we de opleidingsdoelen voor het afgelopen jaar hebben bereikt doordat iedereen zijn BHV heeft
gehaald. Daarnaast is de zorgboerin tot de conclusie gekomen dat het bekwaam worden in medicatie uitdelen niet haalbaar is voord lange
termijn en zij dit dan ook bewust niet heeft behaald en dit in de toekomst ook niet gaat behalen.
Voor het komende jaar zal iedereen zij BHV cursus weer gaan volgen in oktober 2022 zal de zorgboer, zorgboerin, de 2 medewerkers en de
vrijwilligster deze weer gaan herhalen. De zorgboer en zorgboerin gaan ook aan alle vrijwilligers een BHV cursus aanbieden.
We hopen dat er weer meer cursussen en studiedagen komen in 2022 zodat we ons kunnen blijven ontwikkelen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

Wij hebben 12 evaluaties gesprekken gehad met 12 deelnemers dit jaar. Tijdens deze evaluatie gesprekken zijn de zorgdoelen besproken
en of deze nog van toepassing zijn of dat deze bijgesteld moeten worden. We hebben met iedere deelnemer en/of zijn /haar familie die er
dit jaar een half jaar of langer was een evaluatiegesprek gehad. Dit werd als zeer prettig ervaren om even rustig de tijd te hebben om
samen de dingen te bespreken. Het verblijf op Erve de Poll wordt echt als een fijne dag ervaren door de deelnemers. Ook de familie is erg
tevreden over de communicatie ( korte lijntjes) van de zorgboerderij en de passende activiteiten voor de deelnemers. De familie en
deelnemers vinden het een groot voordeel dat Erve de Poll het vervoer van en naar de dagbesteding zelf regelt met een eigen bus en
dezelfde vrijwilligers die dit verzorgen.
Niet iedereen heeft de behoefte om te evalueren, we proberen dan toch om het gesprek door te laten gaan omdat we het belangrijk vinden
om rustig te kunnen overleggen over de deelnemer. Tot nu toe is dit altijd nog gelukt.

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.

We kunnen concluderen dat het evalueren goed gaat met de deelnemers die via de WMO komen op Erve de Poll. Iedereen waardeert de
evaluatie en met de aandachtspunten gaan we aan het werk. Voor de deelnemers die via de WLZ komen hebben enkelen aangegeven dat
2x per jaar voor hen niet hoeft. De zorgboerin moet dit dan wel noteren in het zorgdossier. Dit is tijdens de audit van oktober 2021
opgemerkt door de de auditor.
De zorgboerin gaat dit punt verbeteren en zij heeft na de audit in het zorgplan van de mensen met een WLZ indicatie elke 6 maanden een
evaluatie ingepland en als hier geen gebruik van wordt gemaakt maakt de zorgboerin hiervan een notie in het zorgdossier.
Bij nieuwe WLZ deelnemers wordt dit gelijk gepland in de agenda van het zorgdossier.

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.
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Er hebben in 2021 vier inspraakmomenten plaats gevonden op Erve de Poll. Een daarvan was een bijeenkomst voor familieleden. Het werd
als zeer prettig ervaren om kennis te maken met de andere familieleden en om gezamenlijke ervaringen uit te wisselen hoe het is om je
partner, vader of moeder naar een zorgboerderij te brengen. Daarnaast zijn er nog 3 inspraak moment geweest met de deelnemers, 2
inspraak momenten werden tijdens de koffie per groep deelnemers georganiseerd. We hebben met iedere deelnemer van te voren
overlegd dat tijdens die koffie pauze gelegenheid is om bepaalde zaken aan te kaarten. Hier in kwam naar voren dat er behoefte was aan
een biljarttafel, een dartbord en dat men graag een kas zou willen om ook in de winter getuinierd kan worden. Deze opmerkingen gaan we
oppakken en realiseren in 2022. Ook zouden de deelnemers er wat vaker op uit trekken nu we een bus hebben. Dit was helaas niet
mogelijk door de verschillende Lock Downs, maar hopelijk lukt dit wel in 2022.
In december hebben we een online bijeenkomst georganiseerd waar ook de familie en de deelnemers bij aanwezig waren.
Ook kunnen deelnemers inspraak hebben via de cliëntenraad, welke wij georganiseerd hebben via coöperatie Boer en Zorg. Deze kunnen
zijn vinden op de website van coöperatie Boer en Zorg.
Tijdens de audit is dit door de auditor dhr. D. Vos verkeerd geïnterpreteerd en hij dacht dat er alleen een evaluatie gesprek had plaats
gevonden per deelnemer. Na het lezen van zijn rapport over de audit hebben wij elkaar nogmaals telefonisch gesproken en heb ik dit
duidelijk doorgesproken met dhr. Vos en berust deze opmerking op een misverstand.

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.

De conclusie die wij kunnen trekken uit de inspraakmomenten zijn tot nu toe vooral praktische zaken die naar voren komen. Dit heeft
denk ik grotendeels te maken met het feit dat we nog maar een jaar van start zijn. Wij hadden niet verwacht dat wij zo snel zouden
groeien en het is fijn dat onze deelnemers en hun familie zo met ons meedenken om nieuwe dingen te ontwikkelen. Wij proberen hier
zoveel mogelijk gehoor aan te geven zodat iedereen zich prettig voelt op onze zorgboerderij en ook de dingen kan doen die hij of zij graag
zou willen doen. De meeste praktische zaken hebben wij reeds aangeschaft. De kas komt er in januari 2022. We hopen er meer op uit te
kunnen gaan met onze bus als alle Corona maatregelen dit toelaten.
Afgelopen jaar was er veel ongerustheid over Corana en de gevolgen daarvan bij onze kwetsbare doelgroep. Dit kwam vaak te sprake
tijdens de inspraakmomenten. We hebben duidelijk kunnen uitleggen hoe Erve de Poll omgaat met alle Corona maatregelen tijdens de
online bijeenkomst in december. Dit heeft veel ongerustheid weggenomen bij de familie.

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.

Het tevredenheidsonderzoek heeft eind November 2021 plaat gevonden. Wij hebben zelf een vragenlijst samengesteld en een voor onze
deelnemers en een vergelijkbaar voor de familie. Er zijn 18 onderzoeken uitgedeeld en er zijn 14 weer ingeleverd. Wij hebben gevraagd
wat men vindt van de geleverde zorg, is die passend voor de deelnemer? Wat men vindt van de manier van communiceren van de
zorgboerderij, tevredenheid over het vervoer? Zijn er verbeterpunten, zo ja welke en hebben jullie nog tips/ideeën ?
Er is hier uitgekomen dat men erg tevreden is over Erve de Poll!! De positieve punten die naar voren kwamen waren de kwaliteit van de
zorg, de communicatie van de zorgboerderij en dat het als erg prettig wordt ervaren dat vervoer door Erve de Poll zelf verzorgd wordt.
Daarnaast waren er ook nog tips/ ideeën om voor nieuwe activiteiten, tips om naar toe te gaan voor een dagje uit met de bus en aanschaf

Pagina 15 van 30

Jaarverslag 2460/Erve de Poll

21-02-2022, 08:57

nieuwe dingen.

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.

We kunnen concluderen dat de begeleiding als zeer prettig wordt ervaren en dat dit de juiste weg is en we deze moeten zien te behouden.
Daarnaast komen er als tips veel praktische zaken naar voren die we serieus nemen en gaan onderzoeken wat hiervan kunnen laten
plaatsvinden om het onze deelnemers nog meer naar hun zin te laten hebben op onze zorgboerderij. Een aantal dingen zijn al in gang
gezet. De kas komt er in januari, vogelhuisjes worden al gemaakt. Het bijenhotel is een plan voor gemaakt door een deelnemer en hout
voor aangeschaft.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

Er zijn afgelopen jaar drie kleine ongelukjes geweest op Erve de Poll. Hiervan is een melding gedaan in het zorgdossier. In alle gevallen
raakte de deelnemer uit balans en viel. Het zijn ongelukjes die moeilijk te voorkomen zijn, de groep is veel buiten op het erf en ondanks de
begeleiding kan het dan gebeuren dat iemand na een verkeerde beweging zijn evenwicht verliest. Er is door de begeleiding direct gekeken
of er verwondingen waren, in twee gevallen viel dit erg mee en is dit zelf behandeld. In 1 geval is beoordeeld dat er externe hulp moest
komen. Deze is geregeld en direct gekomen.
In alle drie de gevallen is de familie geïnformeerd bij de eerste twee gevallen was er verder geen nazorg nodig. Met de familie van de
deelnemer die externe hulp nodig had is geregeld contact geweest tot dat de deelnemer weer terug kwam op de zorgboerderij.
We hebben geleerd dat niet alles te voorkomen is. Ondanks al het toezicht kan een ongelukje voorkomen. We blijven proberen om dit te
voorkomen en we kijken constant hoe we het erf en de binnenruimte nog veiliger kunnen maken.

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

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
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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.

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.

Onze conclusie is dat we nog meer moeten kijken naar oneffenheden rondom en op het erf en deze weghalen of verbeteren. Na deze
"ongelukjes" hebben wij nogmaals goed gekeken waar we op het erf dit konden verbeteren en we hebben dit gelijk opgelost. We zullen ten
alle tijden kritisch moeten blijven kijken naar het erf om dit soort dingen te blijven voorkomen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

scholing preventie medewerker
Geplande uitvoerdatum:

04-01-2022

Actie afgerond op:

21-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De zorgboerin heeft zich begin dit jaar aangemeld op website van Inpreventie en wordt zo op de
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Omdat wij een kleinschalige zorgboerderij zijn is
een opleiding tot preventiemedewerker niet van toepassing.

In beeld brengen competenties ,kennis en vaardigheden van de vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

28-12-2021

Actie afgerond op:

21-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De vrijwilligers op Erve de Poll hebben een belangrijke rol. Alle vrijwilligers hebben hun eigen
kwaliteiten en deze worden zoveel mogelijk benut. Iedereen kan doen waar hij of zij goed in is en op
deze manier heeft Erve de Poll veel verschillende kwaliteiten in huis. De vrijwilligers voelen zich zo
nuttig en gewaardeerd waardoor ze allemaal erg betrokken zijn bij de dagbesteding. Zij zijn een vast
onderdeel van het team.

Inspraak moet een gezamenlijk karakter hebben en kan daarom niet bij een individuele evaluatie plaatsvinden. Dat voldoet niet aan de
norm. Daarom nog een vierde inspraakmoment laten plaatsvinden en hierover rapporteren in het volgende jaarverslag.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Actie afgerond op:

20-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Tijdens de audit is dit niet helemaal goed naar voren gekomen dat wij wel meerdere inspraak
momenten hebben de deelnemers en hun familie samen. Dit is vastgelegd in een kort verslag en
toegevoegd bij de werkbeschrijving. Dit heb ik na het audit verslag nogmaals doorgesproken met dhr.
D. Vos en dit toegelicht. Dit wordt verder uitgewerkt en toegelicht in het jaarverslag van 2021 zoals
afgesproken.

Laten zien dat er is gekeken naar de uitkomsten van de cliëntenraad van de vereniging. Of er op Erve de Poll iets mee gedaan moet
worden. (u gaf aan hiermee invulling te geven aan één van de 4 verplichtte inspraakmomenten per jaar.)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Actie afgerond op:

20-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De cliëntenraad van de coöperatie Boer en Zorg wordt nauwlettend gevolgd en gekeken of er zaken
aanbod komen die ook voor ons van toepassing zijn. Mocht dit zo zijn dan wordt er actie
ondernomen. De deelnemers en hun familie worden door ons de hoogte gebracht van het bestaan
van deze cliëntenraad.
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Inspraak bijeenkomst deelnemers en contact personen en tevredenheidsonderzoek
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Actie afgerond op:

20-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Door Covid19 kon onze inspraak bijeenkomst van 24 november helaas niet doorgaan en hebben we
op 1 december een online bijkomt georganiseerd voor deelnemers en familie. Het verslag hiervan is
als bijlage toegevoegd. We hebben daarnaast ook nog in september en november met alle groepen
gesproken over wat zij nog graag zouden willen op Erve de Poll. Hier zijn verschillende dingen naar
voren gekomen. Deze inspraak momenten zijn in een kort verslag vast gelegd en ook toegevoegd als
bijlage. Het tevredenheidsonderzoek is voor het laatste inspraak bijeenkomst uitgedeeld aan alle 18
deelnemers en hun familie. Er zijn 14 tevredenheidsonderzoeken ingeleverd. Hier is een verslag van
geschreven wat toegevoegd is als bijlage en wordt verder beschreven in het jaarverslag

Halfjaarlijks RI&E uitvoeren
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

30-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

risico inventarisatie opnieuw gedaan. Rapportage en plan van aanpak als bijlages bijgevoegd

kering brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

30-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Leverancier heeft blussers nagekeken. Verbanddozen zijn niet gebruikt, nog verzegeld, en dus ook in
orde.

Rond de audit af voor de uitvoerdatum, bereid u voor op de audit (zie de kennisbank voor het auditprogramma)

Audit

Geplande uitvoerdatum:

10-11-2021

Actie afgerond op:

10-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Na de praktijktoets kwamen er wat kleine verbeterpunten naar voren die we gelijk hebben
aangepast. Er was wat onduidelijkheid over het aantal inspraakmomenten op Erve de Poll, maar na
telefonisch overleg met de auditor D. Vos is dit opgehelderd en berust het op een misverstand.

herhaling BHV Zorgboer en zorgboerin
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2021

Actie afgerond op:

27-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De BHV cursus vond plaats op een nabij gelegen zorgboerderij, waar wij samen met deze collega's
de BHV cursus hebben gevolgd. De zorgboer, zorgboerin en medewerkster Carla de Fooij. Doordat het
op locatie was werd de cursus speciaal aangepast aan de meest voorkomende situaties van een
kleinschalige zorgboerderij. Hierdoor konden wij oefenen met realistische situaties die bij ons voor
zouden kunnen komen en wij dus beter voorbereid zin als dit mocht gebeuren. De volgende herhaling
is in oktober 2022
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De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 15-10-2021, 09:00 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:

15-10-2021

Actie afgerond op:

20-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Het was best een beetje spannend om voor het eerst een audit /praktijktoets te hebben. We hadden
ons goed voorbereid en het was een fijn om te horen dat we op de goede weg zitten.

ID kaarten uit de dossiers halen. Of deels zwartmaken zodat misbruik onmogelijk wordt.
Geplande uitvoerdatum:

22-10-2021

Actie afgerond op:

20-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Naar aanleiding van de audit afgelopen vrijdag 15 oktober zijn alle aanwezige ID kaarten in de
dossiers mappen van de zijn deels zwart gemaakt, zodat misbruik niet meer mogelijk is.

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:

14-10-2021

Actie afgerond op:

10-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Er waren wat kleine opmerkingen n.a.v. de schriftelijke toetsing, deze zijn aangevuld en goed
gekeurd.

Controle verbandmiddelen EHBO Kist
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Actie afgerond op:

27-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De verbandtrommels zijn tot aan vandaag nog niet gebruikt. De verzegeling is nog gesloten en deze
is geldig t/m mei 2026. Mochten deze wel aangebroken worden dan wordt dit gelijk weer aangevuld
en opnieuw verzegeld.

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

Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum:

10-09-2021

Actie afgerond op:

25-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De werkbeschrijving is geactualiseerd en op tijd ingediend voor de audit.

Checklist hygiëne jaarlijkse controle
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2021

Actie afgerond op:

25-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De checklist hygiëne voor Erve de Poll is bijgewerkt en toegevoegd als bijlage 6.7.6 in de
werkbeschrijving.
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bekwaamheid medicatie toedienen zorgboerin
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

25-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De zorgboerin heeft besloten om zich niet te laten bijscholen om weer bekwaam te worden in het
verstrekken van medicatie. Het komt in de praktijk te weinig voor en daardoor wordt het erg moeilijk
om bekwaam te blijven.

Evaluatie verzekeringen
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2021

Actie afgerond op:

07-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Op 7 september hebben wij de jaarlijkse evaluatie gehad voor al onze verzekeringen om te kijken of
alles nog klopt of dat er aanpassingen gedaan moesten worden. Er is een nieuwe verzekering
afgesloten i.v.m. het aanschaffen van een personenbus om onze deelnemers te kunnen vervoeren.

Jaarlijkse herkeuring zoonosen
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2021

Actie afgerond op:

01-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Keuringszegel 2021 aanwezig. Vragenlijst voor keuringszegel 2022 met veearts doorgelopen en voor
beoordeling opgestuurd naar de gezondheidsdienst voor dieren

Bekwaamheid actualiseren. zsm als Corona als toelaat
Geplande uitvoerdatum:

28-12-2021

Actie afgerond op:

04-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Ik heb er bewust voor gekozen om mij niet te laten bijscholen om weer bekwaam te worden in het
geven van medicatie. Omdat het in de praktijk heel moeilijk zal zijn om deze bekwaamheid actueel
te houden. Ik vraag de familie van de deelnemers om alle medicatie die nodig is tijdens het verblijf
op de dagbesteding, in een Baxtersysteem aan te leveren. Ik kan deze zo nodig in bewaring neem en
aanreiken. De deelnemer kan ook gebruikmaken van de Lockers om de medicatie in te bewaren.

Inspraak bijeenkomst deelnemers en contact personen
Geplande uitvoerdatum:

10-09-2021

Actie afgerond op:

04-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben 1 september 2021 een inspraakbijeenkomst gehouden voor de familieleden van onze
deelnemers. Deze bijeenkomst was zonder onze deelnemers. Hier hebben wij bewust voor gekozen
omdat anders de groep te groot zou zijn en we ons moeten houden aan de de corona maatregelen.
Daarnaast zijn onze deelnemers vaak te onrustig en moe aan het einde van de dag, hierdoor zou het
uitwisselen van ervaringen bij de bijeenkomst niet goed tot zijn recht komen. We hebben met de
deelnemers per groep tijdens een koffietafelgesprek de onderwerpen besproken. De uitnodiging en
het verslag van deze avond is al bijlage toegevoegd.
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oefening noodsituatie
Geplande uitvoerdatum:

03-09-2021

Actie afgerond op:

30-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Vorige week hebben we met alle groepen afzonderlijk geoefend wat te doen bij een noodsituatie
Voor de begeleiders is er van te voren duidelijk afgesproken hoe te werk te gaan en dit is naar
behoren uitgevoerd. De volgende oefening staat gepland in de week van 7 maart 2022

Halfjaarlijks RI&E uitvoeren
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

21-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De huidige analyse weer goed doorgenomen. Alle punten bleken nog actueel. Er zijn geen wijzigingen
doorgevoerd. De nieuwste versie is als bijlage toegevoegd.

RI&E analyse doorgenomen, gekeken of er wijzigingen zijn die nieuwe risico's met zich mee brengen. De analyse bleek nog actueel, geen
veranderingen doorgevoerd.
Geplande uitvoerdatum:

21-06-2021

Actie afgerond op:

21-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

RI&E analyse doorgenomen, gekeken of er wijzigingen zijn die nieuwe risico's met zich mee brengen.
De analyse bleek nog actueel, geen veranderingen doorgevoerd.

Inspraak bijeenkomst deelnemers en contact personen
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

Actie afgerond op:

02-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De geplande inspraak bijeenkomst is niet goed en veilig te organiseren ivm Corona. Kinderen,
partner of andere contactpersonen die zouden komen zijn nog niet allemaal gevaccineerd. Wij
begrijpen het belang van een groepsbijeenkomst maar vinden dit nu niet verantwoord. Er wordt 4
weken na start deelname een evaluatiemoment geplant met contactpersonen om te overleggen hoe
het gaat. Aangezien wij net gestart zijn hebben wij iedereen recent gesproken. Wij hopen als het
weer kan z.s.m. een groepsbijeenkomst te organiseren.

oefening noodsituatie
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2021

Actie afgerond op:

07-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Verschillende keren per jaar wordt er met alle deelnemers en vrijwilligers gesproken over eventuele
noodsituaties. Er wordt uitgelegd wat te doen bij evacuatie en waar de verzamelplaats is en waar de
noodplattegronden hangen. Ook wordt er geoefend met de groep voor als er een dergelijke situatie
zich voor doet.

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:

07-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Er wordt geen gedwongen zorg verleent op Erve de Poll. Dit is nu in de werkomschrijving verwerkt
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VOG Vrijwilligers aanvragen en in dossier voordat zij werkzaamheden starten
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

05-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle vrijwilligers en medewerkers hebben een recent opgevraagde VOG ingeleverd bij Erve de Poll
voordat ze starten

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:

04-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Van alle medewerkers en vrijwilligers hebben wij een VOG in ons bezit

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

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.

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:

04-03-2022

VOG Vrijwilligers aanvragen en in dossier voordat zij werkzaamheden starten
Geplande uitvoerdatum:

04-03-2022

oefening noodsituatie
Geplande uitvoerdatum:

14-03-2022

Inspraak bijeenkomst deelnemers en contact personen en tevredenheidsonderzoek
Geplande uitvoerdatum:

14-03-2022

kas plaatsen
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2022

inspraakmoment deelnemers en familie
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2022
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Halfjaarlijks RI&E uitvoeren
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

inspraakmoment deelnemers en famile
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2022

Open dag Zorgboerderij voor alle contacten uit ons netwerk en de familie van onze deelnemers en toekomstige deelnemers.
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2022

Jaarlijkse herkeuring zoonosen
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2022

Evaluatie verzekeringen
Geplande uitvoerdatum:

07-09-2022

Checklist hygiëne jaarlijkse controle
Geplande uitvoerdatum:

26-09-2022

Controle verbandmiddelen EHBO Kist
Geplande uitvoerdatum:

27-09-2022

inspraakmoment deelnemers en familie en tevredenheidsonderzoek
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2022

herhaling BHV Zorgboer en zorgboerin en personeel
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2022

kering brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2022

Laten zien dat er is gekeken naar de uitkomsten van de cliëntenraad van de vereniging. Of er op Erve de Poll iets mee gedaan moet
worden. (u gaf aan hiermee invulling te geven aan één van de 4 verplichtte inspraakmomenten per jaar.)
Geplande uitvoerdatum:

20-12-2022
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Inspraak moet een gezamenlijk karakter hebben en kan daarom niet bij een individuele evaluatie plaatsvinden. Dat voldoet niet aan de
norm. Daarom nog een vierde inspraakmoment laten plaatsvinden en hierover rapporteren in het volgende jaarverslag.
Geplande uitvoerdatum:

20-12-2022

In beeld brengen competenties ,kennis en vaardigheden van de vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2022

erfverbetering
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2022

diverse bijscholing
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2022

inspraakmoment met deelnemers en familie
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2022

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

28-02-2023

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

Indienen Jaarverslag

Indienen werkbeschrijving

10-09-2024

Rond de audit af voor de uitvoerdatum, bereid u voor op de audit (zie de kennisbank voor het auditprogramma)
Geplande uitvoerdatum:

Audit

10-11-2024

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 06-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Alleen de doelen noteren (WAT)
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 20-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

We hebben de opmerkingen verwerkt.
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Beschrijf HOE u uw doelen wil bereiken
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 20-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

We hebben de opmerkingen verwerkt.

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2021 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw
Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. Aanvullen Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 20-02-2022 (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.

Het was best even wennen om het eerste jaar zo bezig te zijn met alles wat er gebeuren moet om een zorgboerderij op te starten. We
hebben de werkbeschrijving als een prettige lijndraad ervaren om zo vast te leggen wat er nodig is om de kwaliteit van de zorgboerderij te
waarborgen. Om de acties aan te maken en te plannen vonden wij eerst best lastig, maar dit werd snel vanzelfsprekend. Door regelmatig
te vragen/overleggen met het kwaliteitsbureau hebben wij de er een goede weg in kunnen vinden om alles te plannen en uit te kunnen
voeren. De acties voor het nieuwe jaar staan reeds in gepland en er zullen zeker nog nieuwe acties bijkomen.

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
De doelstelling voor de komende 5 jaar zijn het optimaliseren van Erve de Poll. We zijn afgelopen van start gegaan en we zijn snel
gegroeid. Dat is fijn, maar we zijn nog volop in ontwikkeling. We moeten kritisch naar ons zelf blijven kijken en goed blijven luisteren naar
onze deelnemers en hun familie wat zij nog graag zouden willen en wat verbeterpunten zijn.
Hieronder valt dan ook om de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden, ons hierdoor te onderscheiden van de anderen. De
zorgvraag groeit snel en door duidelijk aan te geven wat de grenzen van deze zorg zijn binnen Erve de Poll kunnen wij de kwaliteit blijven
continueren.
Onze medewerkers en vrijwilligers bijscholing aanbieden zodat zij onze deelnemers nog beter kunnen begeleiden. We gaan kijken waar er
behoefte aan is om zo de juiste scholing aan te kunnen bieden.
Onze mooie locatie nog mooier maken en te optimaliseren, door te kijken waar er behoefte aan is en hoe we dit kunnen realiseren.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Onze doelen voor het komende jaar zijn:
- Continuïteit van de zorg waarborgen.
- Open dag houden voor belangstellenden.
- Onderhouden netwerk bij gemeenten, zorginstellingen, casemanagers, huisartsen enz.

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

9.3 Plan van aanpak
Om de doelstellingen te realiseren beschrijft de zorgboer(in) concrete stappen die worden toegevoegd aan de actielijst.

We willen onze doelen bereiken door:
- Continuïteit van de zorg waarborgen
Door kritisch naar ons zelf te blijven kijken en te luisteren naar onze deelnemers en hun familie.
Deze informatie krijgen we door de inspraak momenten, de evaluaties en het tevredenheidsonderzoek. Elk kwartaal zal er een
inspraakmoment gepland worden en het tevredenheidsonderzoek zal na de zomervakantie plaats vinden. Er zijn acties gepland voor deze
momenten. Zie actie lijst.
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- Open dag houden
We hebben een open dag gepland op zaterdag 11 juni. Op deze dag is er voor belangstellenden de
gelegenheid om op de zorgboerderij te komen kijken en uitleg te krijgen over hoe wij werken, wat er mogelijk is als je te maken krijgt met
dementie. Op deze dag zijn ook andere instanties aanwezig die hierover uitleg kunnen geven zoals o.a. iemand van het Alzheimer Cafe
Deventer en een mantelzorgconsulent. Ook zullen er een paar van onze deelnemers aanwezig zijn om rondleidingen te verzorgen en uitleg
te geven.
- Onderhouden netwerk
Het is belangrijk om ons netwerk te onderhouden en uit te breiden. Dit willen we komend jaar doen door weer vaker mensen uit te nodigen
op de zorgboerderij. In Corona tijd was dot niet mogelijk maar nu het weer kan willen we graag met mensen uit de sector in gesprek om te
bepalen wat de behoeftes zijn en hoe wij hier iets in kunnen betekenen. Ook kunnen we weer vaker een bijeenkomst organiseren voor de
familie van onze deelnemers zodat we hier ook kunnen kijken wat we nog kunnen verbeteren.

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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