Jaarverslag
januari 2021 - december 2021

Zorgboerderij Buitenhove
Zorgboerderij Buitenhove
Locatienummer: 2572

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Versie 5.0 november 2017 © Federatie Landbouw en Zorg
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt
zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg.

Jaarverslag 2572/Zorgboerderij Buitenhove

25-05-2022, 12:00

Inhoudsopgave
Jaarverslag
Bedrijfsgegevens
1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag

3
3
4

1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?

4

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?

4

1.3 Waren er in het verslagjaar meldingen en/of incidenten?

4

1.4 Wilt u meewerken aan een enquête t.b.v. kengetallen zorglandbouw 2021?

4

2 Voorwoord

5

2.1 Voorwoord van de zorgboerderij

5

2.2 Zorgboerderij in beeld

5

3 Algemeen

7

3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij

7

3.2 Algemene conclusies

8

4 Deelnemers en medewerkers

9

4.1 Deelnemers

9

4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers

9

4.3 Personeel

9

4.4 Stagiairs

10

4.5 Vrijwilligers

10

4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiairs en vrijwilligers

10

5 Scholing en ontwikkeling

11

5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar

11

5.2 Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten

11

5.3 Opleidingsdoelen komende jaren

11

5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling

12

6 Terugkoppeling van deelnemers

13

6.1 Evaluatiegesprekken deelnemers

13

6.2 Conclusies uit de evaluatiegesprekken

13

6.3 Inspraakmomenten

13

6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten

14

6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers

14

6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting

15

Pagina 1 van 28

Jaarverslag 2572/Zorgboerderij Buitenhove

7 Meldingen en incidenten

25-05-2022, 12:00

16

7.1 Ongevallen en bijna ongevallen

16

7.2 Medicatie

16

7.3 Agressie

16

7.4 Ongewenste intimiteiten

16

7.5 Strafbare handelingen

16

7.6 Klachten

16

7.7 Conclusies uit meldingen en incidenten

17

8 Acties

17

8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties

18

8.2 Voortgang actielijst, openstaande acties

18

8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst

20

9 Doelstellingen

25

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar

26

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar

26

9.3 Plan van aanpak

26

Overzicht van bijlagen

26

Pagina 2 van 28

Jaarverslag 2572/Zorgboerderij Buitenhove

25-05-2022, 12:00

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
Zorgboerderij Buitenhove
Registratienummer: 2572
Samuelswijk 5, 7916 TE Elim
Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 81893906
Website: https://zorgboerderijbuitenhove.nl/

Locatiegegevens
Zorgboerderij Buitenhove
Registratienummer: 2572
Samuelswijk 5, 7916 TE Elim
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Ver. BEZINN
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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), 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?
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.

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
Op Zorgboerderij Buitenhove zorgen we op een unieke manier voor mens en dier

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Pagina 5 van 28

Jaarverslag 2572/Zorgboerderij Buitenhove

25-05-2022, 12:00

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.

Afgelopen jaar stond in het teken van groei en ontwikkeling van de zorgboerderij. Gelukkig hebben we op de zorgboerderij weinig last
gehad van Corona. Door de kleinschaligheid van de zorgboerderij hebben we gedurende de Corona periode de deuren open kunnen houden.
Geen van de deelnemers heeft Corona doorgemaakt. Begeleiding is verscheidene keren getest, maar steeds negatief gebleken. Wel
hebben we gemerkt dat Corona voor veel onrust zorgde onder deelnemers. Deelnemers maakte zich zorgen over de situatie of waren bang
thuis te komen zitten. We hebben geprobeerd hierover een transparante communicatie na te leven en zijn hierover geregeld met
deelnemers in gesprek gegaan.
Op 12 februari 2021 opende wij onze deuren voor onze eerste deelnemer. Nu, één jaar later zijn wij uitgebreid naar acht deelnemers. We
hebben een gezellige groep deelnemers die het goed met elkaar kunnen vinden. We vinden het belangrijk dat er harmonie heerst in de
groep. Dit is ook de reden dat wij niet alle deelnemers die zich hebben aangemeld hebben kunnen plaatsen. We hebben afgelopen jaar alle
nieuwe deelnemers één of meerdere proefdag(en) laten lopen. Dit gaf ons steeds een goed beeld van of iemand wel of niet in de groep
paste. Helaas zijn er ook twee deelnemers vertrokken afgelopen jaar. Een van deze deelnemers is opgenomen op een beschermd wonen
groep en een van deze deelnemers bleek toch niet goed in de groep te passen en hebben wij onder gebracht op een andere zorgboerderij.
We hebben afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het terrein. We hebben daardoor verschillende (grote) projecten opgepakt. Hieronder volgt
een korte omschrijving van de verschillende projecten die we hebben uitgevoerd.
- verhard pad aangelegd naar de paardenstallen
- varkensverblijven uitgebreid en verplaatst
- vijver en duikers aangelegd om het land droger te houden in natte periodes
- ponystal en schapenstal gebouwd van oude voersilo's
- +/- 100m2 straatwerk aangelegd voor het veilig opslaan van hooi, stro, voertuigen en groot gereedschap
- terras aangelegd voor de kantine
- weilanden geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid
- overkapping gebouwd
- fruitstruiken gepland
- konijnenhok gebouwd en konijnenren aangelegd
Naast dat we met z'n allen hard hebben gewerkt, hebben we ook veel genoten. We hebben afgelopen jaar heel seizoensgebonden gewerkt.
Gedurende de lente en zomer zijn we voornamelijk buiten bezig geweest. De koffie en lunchpauzes vonden buiten plaats en we hebben
uitstapjes gemaakt naar wandelgebieden en een recreatieplas in de buurt. Op de boerderij hebben we genoten van de jonge geitjes,
kuikens en katten. Daarnaast werd er veel gewerkt en gereden met de paarden. Er vond uitbreiding van de veestapel plaats. De
zorgboerderij verwelkomde een nieuw paard, een nieuwe pony, twee nieuwe varkens, twee nieuwe schapen, twee nieuwe konijnen, twee
nieuwe katten en verschillende nieuwe kuikens. De zomer was droog. We hebben geregeld watergevechten gehouden om te kunnen blijven
werken in de hoge temperaturen. We hebben een goed seizoen in de moestuin gehad. Ook hebben we het aantal fruitstruiken uitgebreid.
Tijdens de herfst en de wintermaanden zijn we nog steeds veel buiten geweest- de dieren moesten immers verzorgd worden-, maar waren
we ook regelmatig in de kantine te vinden. We hebben er een gewoonte van gemaakt om op vrijdag gezamenlijk een warme maaltijd te
bereiden en te eten en doen geregeld een spelletje. Daarnaast voeren we nog steeds veel creatieve activiteiten uit. We hebben onder
andere dromenvangers, kettingen en armbandjes, haakwerkjes, herfst en kerststukjes, en insectenhotels gemaakt.
We hebben de feestdagen gezamenlijk gevierd. We hebben een Paasbrunch gehouden, Sinterklaas gevierd met cadeautjes en een bezoek
van Sinterklaas en zijn Pieten en voorafgaand aan de Kerstvakantie hebben we een uitgebreide lunch gehad, Kerstpakketten uitgedeeld en
alvast geproost op het nieuwe jaar. Voorafgaand aan feestdagen of de start van een nieuw seizoen versieren we de kantine en de boerderij
hiernaar. We maken gebruik van slingers, raamdecoratie en zelfgemaakte Paas-, herfst- en Kerststukjes. We genoten ervan om samen
met onze deelnemers stil te staan bij feestdagen en vieringen.
Naast het werk op de boerderij zijn we afgelopen jaar bezig geweest met het in kaart brengen van onze zorgboerderij en de kwaliteit van
zorg die we bieden. We hebben onze eerste werkbeschrijving ingediend en zijn hierop positief beoordeeld, we hebben ons eerste
zoönosenkeurmerk behaald en we zijn SBB erkend leerbedrijf geworden. We hebben beiden onze BHV herhalingscursus gevolgd en
positief afgerond.
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We hebben afgelopen jaar vier keer een moment van inspraak gehouden onder onze deelnemers. Hieruit zijn leuke verbeterpunten naar
voren gekomen. Onder andere het gezamenlijk koken, een corvee systeem en verscheidene nieuwe activiteiten om te ondernemen. We
hebben met iedere deelnemer een evaluatiegesprek gevoerd. Daarnaast hebben we begin februari een Deelnemer tevredenheidsmeting
uitgereikt. Over het algemeen overheerst tevredenheid onder onze deelnemers. Deelnemers komen met plezier naar de boerderij, zijn
tevreden over de begeleiding en geven aan voldoende leuke en leerzame activiteiten uit te kunnen voeren.
De zorg wordt verleend vanuit de WMO en de WLZ. We maken sinds een aantal maanden gebruik van ZilliZ (elektronisch cliënt dossier).
Hierin leggen we documenten en rapportages vast en geven we betrokkenen uit het persoonlijk en het professioneel netwerk van onze
deelnemers mogelijkheid om in een veilige omgeving mee te lezen.

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.

Afgelopen jaar hebben we veel ontwikkelingen doorgemaakt en veel geleerd. We zijn gegroeid van één deelnemer naar acht deelnemers
en zijn erg tevreden over hoe dit is verlopen.
We zijn wegwijs geworden in het gebruik van KLJZ en hebben handige en werkbare procedures en protocollen opgezet. We hebben ons
bedrijf goed leren kennen en kijken er naar uit om verder te groeien.
We zijn blij met ons ondersteunend netwerk. We hebben een prettige communicatie met verschillende organisaties, dit verloopt allemaal
soepel. Bij lastige situaties of vraagstukken weten we op wie we terug kunnen vallen en wie we kunnen benaderen.
De doelstelling van afgelopen jaar was voornamelijk om een financieel gezonde zorgboerderij op te richten waar deelnemers met plezier
komen werken. Deze doelstelling is absoluut behaalt. Daarnaast hadden we verscheidene projecten die we op wilde pakken om in ons
terrein te investeren. Ook dit is goed gelukt.
Komend jaar willen we buiten nog een aantal projecten oppakken. We willen onder andere een tuinkas naast de moestuin bouwen, de
fruittuin uitbreiden, een paddock paradise aanleggen voor de paarden en pony's en afhankelijk van het aantal deelnemers dat zich nog
aanmeldt willen we een deel van de kantine uitbreiden.
Los van de projecten buiten, zijn we bezig een vergunningsaanvraag in te dienen om onze locatie om te laten zetten van Agrarisch naar
Zorginstelling. Om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen willen we graag onze huidige vrijwilligster aannemen als werkneemster.
Hiervoor is het noodzakelijk onze vergunning om te zetten. Daarnaast hopen we komend jaar nog meer stagiaires op te kunnen leiden.

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.

Op Zorgboerderij Buitenhove bieden we dagbesteding met groepsbegeleiding. We bieden zorg vanuit de WMO en de WLZ.
Op 12 februari vorig jaar zijn wij begonnen met één deelnemer. We zijn afgelopen jaar uitgebreid naar tien deelnemers waarvan twee
deelnemers inmiddels zijn uitgestroomd. Dit maakt dat we momenteel acht deelnemers hebben verdeeld over vier verschillende
doelgroepen.
Doelgroep 1 (licht) verstandelijke beperking
vorig jaar begonnen met één deelnemer met een LVB. In de loop van afgelopen jaar uitgebreid naar vier deelnemers met een LVB.
Doelgroep 2 niet aangeboren hersenletsel
vorig jaar begonnen zonder deelnemers met NAH en in de loop van afgelopen jaar uitgebreid naar één deelnemer met NAH.
Doelgroep 3 sociale indicatie
vorig jaar begonnen zonder deelnemers met een sociale indicatie. Uitgebreid naar twee deelnemers met een sociale indicatie waarvan
een deelnemer is uitgestroomd vanwege een opname in een bescherm wonen groep
Doelgroep 4 psychische zorgvraag
vorig jaar begonnen zonder deelnemers met een psychische zorgvraag. Uitgebreid naar twee deelnemers met een psychische zorgvraag
waarvan een deelnemer is uitgestroomd vanwege het niet goed passen in de groep
Momenteel werkt de zorgboer vier dagen en de zorgboerin ook vier dagen. Dit maakt dat er op maandag, dinsdag en donderdag twee
begeleiders op de groep staan. Op woensdag en vrijdag staat er één begeleider op de groep. Daarnaast is er op maandag, donderdag en
vrijdag een vrijwilligster en op dinsdag een stagiaire. Op de dagen dat er twee begeleiders werken hanteren we een groepsgrootte van
maximaal acht deelnemers. Op de dagen dat er één begeleider werkt hanteren we een groepsgrootte van maximaal 5 á 6 deelnemers
(afhankelijk van de zorgvraag en 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.

We zijn tevreden over de samenstelling van onze groep deelnemers. De deelnemers passen allen goed bij ons zorgaanbod.
We hebben afgelopen jaar gezien dat het belangrijk is nieuwe deelnemers een proefdag te laten draaien. Dit geeft een goed beeld van of
een nieuwe deelnemer in de groep past. Daarnaast houden we ons nog steeds vast aan de inclusie- en exclusiecriteria die we voorafgaand
aan het openen van de zorgboerderij hebben opgesteld. Door deze criteria met iedere nieuwe deelnemer door te lopen krijgen wij een goed
beeld van of wij kunnen voldoen aan de zorgvraag van de nieuwe deelnemer.
We hebben momenteel nog ruimte voor één of twee nieuwe deelnemers. Hiervoor gaan we binnenkort een flyer maken.

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

Sinds november 2021 zijn we SBB erkend leerbedrijf geworden en hebben we op dinsdag een stagiaire die met ons meedraait. Onze
huidige stagiaire volgt de MBO opleiding begeleider specifieke doelgroep. Daarnaast zijn we leerbedrijf voor de MBO opleiding Helpende
en de HBO opleiding begeleider specifieke doelgroep.
Iedere stagiaire die op de zorgboerderij komt heeft een vaste werkbegeleider (zorgboer of zorgboerin). Met de stagiaire houden we een
introductiegesprek, iedere zes weken een voorgangsgesprek en een eindevaluatie. De stagiaire tekent bij aanvang van de stage periode
een contract tussen de zorgboerderij en de stagiaire zelf. Een stagiaire staat ten alle tijde onder begeleiding van de zorgboer of zorgboerin
en is nooit eindverantwoordelijk. De taken van de stagiaires zijn vastgelegd in onze functieomschrijving voor stagiaires en vrijwilligers.

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.

We hebben momenteel twee vrijwilligers die actief zijn op de zorgboerderij.
De taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers staan vastgelegd in een functieomschrijving. De vrijwilligers werken mee op de
boerderij en bieden ruimte om deelnemers wat extra tijd en aandacht te schenken. Een vrijwilliger is nooit eindverantwoordelijk en werkt
altijd met minimaal één begeleider samen.
Een van onze vrijwilligsters werkt sinds april 2021 op de zorgboerderij. Zij heeft vanaf augustus 2021 meegedaan aan een WerkFit
programma. Dit programma biedt ondersteuning bij re-integratie na langdurig ziekteverlof. Deze vrijwilligster is begonnen met het
uitvoeren van een aantal uur vrijwilligerswerk per week en is er in de loop der tijd achter gekomen dat het begeleiden van deelnemers haar
erg ligt. Momenteel werkt deze vrijwilligster 3 dagen op de zorgboerderij en hopen wij haar komend jaar aan te kunnen nemen als
werkneemster.
Daarnaast hebben we een vrijwilliger die één keer in de twee weken vrijwilligerswerk komt uitvoeren. Deze vrijwilliger pakt voornamelijk
buiten de grotere klussen op en is daarnaast een luisterend oor voor de deelnemers.

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.

Afgelopen jaar zijn we snel gegroeid en hebben we afgetast welke en hoeveel begeleiding deelnemers nodig hebben. We hebben iedere
dag afhankelijk van de groep één of twee begeleiders die ook BHV'er zijn. Daarnaast werken we samen met vrijwilligers en een stagiaire.
Komend jaar gaan we actiever op zoek naar een extra stagiaire omdat we het beiden leuk vinden om nieuw personeel op te leiden. We
hebben ons momenteel nog niet aangemeld op de stagemarkt omdat we nog druk bezig waren met alle ontwikkelingen op de boerderij en
vanwege Corona. Dit gaan we begin komend jaar verder oppakken. Daarnaast hopen we onze vrijwilligster aan te kunnen nemen en een
opleiding aan te kunnen bieden zodat wijzelf uiteindelijk een dag minder op de groep staan.

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).

Omdat afgelopen jaar vooral in het teken heeft gestaan van het opstarten van onze zorgboerderij en het behalen van verschillende
Kwaliteitskeurmerken en certificaten hebben wij onszelf verder geen opleidingsdoelen gesteld.
Wel blijven we middels verschillende informatieve websites op de hoogte van veranderingen in de zorg en wetgeving. Zo lezen we
tweewekelijks de nieuwsbrief van GD diergezondheid en Stigas arbeidsveiligheid. Uiteraard hebben we onze BHV opleiding herhaalt.
De casuïstiek besprekingen die zouden plaatsvinden met ons ondersteunend netwerk zijn helaas vanwege Corona geannuleerd. Komend
jaar zal meer in het teken staan van ontwikkeling en opleidingen.

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.

Middels verschillende informatieve websites blijven we op de hoogte van veranderingen in de zorg en wetgeving. Daarnaast lezen we
tweewekelijks de nieuwsbrief van GD diergezondheid en Stigas arbeidsveiligheid. Uiteraard hebben we onze BHV opleiding herhaalt.
Daarnaast hebben we deel uitgemaakt van een MDO/casuïstiekbespreking om meer inzicht te krijgen in de psychische zorgvraag van een
van onze deelnemers. Deze casuïstiekbespreking heeft plaatsgevonden met andere betrokkenen uit zijn professioneel zorgnetwerk. Deze
casuïstiekbespreking was niet van te voren gepland maar hebben we ingepland omdat we tegen een aantal uitdagingen aan liepen.

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.

Voor de zorg die we leveren is het noodzakelijk voldoende kennis te hebben van de verschillende doelgroepen. Het is belangrijk de
deelnemers goed te observeren en aan te voelen maar eveneens kennis te hebben over hun onderliggende aandoeningen en de gedachten
en uitingen passend bij hun denkniveau.
Voor komend jaar hebben we verschillende opleidingsdoelen samengesteld op basis van de zorgvraag die we momenteel krijgen. We
hebben onszelf ingeschreven voor onderstaande lezingen.
17-03-2022: lezing Dit is autisme (Geef me de 5)
11-04-2022: lezing De aanpak bij Autisme (Geef me de 5)
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Daarnaast willen we een aantal E-learnings volgen waarvan de datum nog nader bepaalt moet worden. Dit zijn:
- E-learning psychiatrische stoornissen
- E- learning medicatie en medicatieveiligheid (herhaling)
- E-learning omgaan met probleemgedrag
Wanneer de vergunningsaanvraag rond is om onze vrijwilligster aan te nemen dan gaat zij de MBO opleiding begeleider specifieke
doelgroep volgen. Deze opleiding zal zij online of duaal gaan volgen. Daarnaast zullen we haar tijdens het jaarlijkse evaluatiemoment
wijzen op de mogelijkheid om online (bij)scholingen te volgen.

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.

Ondanks dat afgelopen jaar niet in het teken stond van het volgen van scholingen en het verder ontwikkelen zijn we wel tevreden. We
hebben grote ontwikkelingen doorgemaakt in de kwaliteit van zorg door de verschillende keurmerken die we hebben behaalt. We kijken er
naar uit om komend jaar (nu alles weer iets rustiger is) ons verder te ontwikkelen op gebied van begeleiding en verdieping in verschillende
zorgvragen.

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.

Afgelopen jaar hebben we met alle deelnemers minimaal één keer een evaluatiegesprek gevoerd. Evaluatiegesprekken hebben
plaatsgevonden in bijzijn van een contactpersoon, wettelijk vertegenwoordiger of ambulante begeleider.
Tijdens dit gesprek hebben we persoonlijke gegevens en het zorg- en ondersteuningsplan doorgenomen.
Daarnaast hebben we beoordeeld of de deelnemer nog plezier heeft op de zorgboerderij en of er voldoende passende activiteiten voor de
deelnemer zijn. We proberen de gesprekken zoveel mogelijk aan te passen aan de deelnemer zelf. We vragen de deelnemer of de
begeleiding voldoende en prettig is en of er veel moeilijke of juist leuke momenten op de zorgboerderij zijn. Uiteraard vragen we ook de
andere aanwezigen naar hun visie op de situatie.
Over het algemeen zijn deelnemers erg tevreden. Deelnemers geven aan dat ze genieten van de vrijheid en de kleinschaligheid van de
zorgboerderij. Deelnemers zijn tevreden met de activiteiten en de begeleiding.

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.

Wat betreft het aanbieden van begeleiding en werkzaamheden op de boerderij gaan we niet veel veranderen. Deelnemers zijn hierover
namelijk tevreden.
Komend jaar willen we meer tijd vrijmaken voor administratieve taken. Zowel de zorgboer als de zorgboerin gaan wekelijks minimaal een
halve dag administratieve taken uitvoeren zodat deze taken niet opstapelen.

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.

Vier keer per jaar vindt er een moment van inspraak plaats, deze momenten vinden plaats half januari, half april, half juli en half oktober.
Het moment van inspraak vindt plaats tijdens de koffiepauze. Het is een informeel moment waarop iedere deelnemer mag zeggen hoe
hij/zij vindt dat het verloopt op de zorgboerderij.
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We vragen onder andere naar of er voldoende activiteiten zijn om uit te voeren, of de dieren de juiste zorg krijgen, of er bepaalt materiaal
aangeschaft moet worden, of de begeleiding voldoende is etc. Daarnaast vragen we of deelnemers zelf ideeën hebben om de zorgboerderij
leuker, gezelliger, veiliger of leerzamer te maken.
Er zijn verscheidene punten uit de inspraakmomenten gekomen. We hebben voerschema's en weekplanningen gemaakt, we hebben een
intekenlijst waarop leuke uitstapjes worden genoteerd, we hebben een corveeschema opgesteld en we hebben besloten om iedere vrijdag
om de beurt een gerecht te kiezen en dit gezamenlijk te bereiden en te eten.

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 inspraakmomenten bevallen goed op deze manier. De inspraakmomenten voelen informeel aan en deelnemers voelen zich vrij genoeg
om aan te geven wat zij graag anders zouden zien. Daarnaast geven we altijd duidelijk aan dat deelnemers altijd ideeën mogen aandragen
en nooit hoeven wachten op een inspraakmoment. We horen graag hoe deelnemers naar de boerderij kijken en wat we kunnen
verbeteren.

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.

Begin februari hebben we onder alle deelnemers van de zorgboerderij een tevredenheidsmeting verstuurd. De tevredenheidsmeting
bestaat uit een vragenlijst die de deelnemer anoniem kan invullen samen met zijn/haar contactpersoon of begeleider. We hebben ervoor
gekozen de tevredenheidsmeting online te versturen via Survio. Survio maakt het voor de deelnemers mogelijk om de
tevredenheidsmeting anoniem in te vullen. Eind februari verwachten we de tevredenheidsmetingen terug en begin maart hopen we alle
tevredenheidsmetingen verwerkt te hebben. Momenteel hebben we van de acht uitgezette metingen vijf ingevulde metingen retour
gekregen.
De meting bestaat uit drie verschillende onderdelen. We beginnen met een aantal open vragen, gevolgd door de mogelijkheid om de
zorgboerderij cijfers te geven en als laatste is er ruimte om zelf nog aanvullingen of opmerkingen toe te voegen.
De open vragen gaan over:
- of de deelnemer voldoende informatie heeft gehad bij interesse in de zorgboerderij en later bij het afnemen van dagbesteding.
- of de begeleiding voldoende deskundig is en respectvol omgaat met deelnemers.
- of er voldoende overleg is tussen deelnemers en begeleiders over de uit te voeren activiteiten.
- of de begeleiding voldoende rekening houden met de wensen en mogelijkheden van de deelnemers.
- of deelnemers voldoende aandacht krijgen.
- of er voldoende momenten van overleg zijn met de begeleiding.
- of de deelnemers door de begeleiding zijn gegroeid.
- of er voldoende wordt geëvalueerd.
- of er voldoende leuke activiteiten zijn om uit te voeren.
- of activiteiten voldoende worden aangepast aan mogelijkheden van de deelnemers.
- of er voldoende afwisseling is in activiteiten.
- of de boerderij rustig genoeg is.
- of de boerderij schoon genoeg is.
- of de boerderij als veilig wordt ervaren.
- of deelnemers zich op hun gemak voelen bij andere deelnemers.
- of deelnemers voldoende contact hebben met andere deelnemers.
- of de sfeer over het algemeen goed is.
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- of begeleiding voldoende open staat voor ideeën.
- of deelnemers mee kunnen beslissen over activiteiten en de inrichting van de boerderij.
De onderdelen die de deelnemers een cijfer kunnen geven zijn onderstaande onderdelen van de boerderij:
- de boerderij is zijn algemeenheid
- de begeleiding
- de activiteiten
In algemene zin is uit de meting naar voren gekomen dat de deelnemers zeer tevreden zijn over de zorgboerderij. Deelnemers geven de
boerderij en de begeleiding zeer hoge cijfers (gemiddeld een 9).
Twee deelnemers gaven aan liever vaker dan 1x per jaar te evalueren. Één deelnemer gaf aan graag meer te knutselen en te willen
bloemschikken. Ook gaf één deelnemer aan dat de boerderij veilig is, maar dat het misschien goed is om een AED aan te schaffen.

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 verwachten eind februari alle tevredenheidsmetingen terug te hebben van onze deelnemers. We hopen begin maart de
tevredenheidsmetingen te hebben verwerkt in een bestand en de uitkomsten te kunnen verwerken. Tot nu toe hebben we vijf
tevredenheidsmetingen retour gekregen.
We kunnen naar aanleiding van de retour gezonden tevredenheidsmetingen concluderen dat deelnemers zeer tevreden zijn over de
zorgboerderij.
Uit de meting kwamen drie verbeterpunten naar voren:
- 2x per jaar evaluatiegesprek in plaats van 1x per jaar --> dit gaan we intern overleggen en mogelijk aanpassen naar 2x per jaar.
- AED aanschaffen --> deze wens hebben we wel maar dit hebben we vanuit financieel oogpunt op de langere baan geschoven. Dit
verbeterpunt hebben we voor nu toegevoegd aan de actielijst zodat we volgend jaar beoordelen of de financiële middelen beschikbaar zijn
om een AED aan te schaffen.
- vaker knutselen en bloemschikken --> dit verbeterpunt nemen we mee en hiermee gaan we aan de slag

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.

Afgelopen jaar hebben er geen incidenten plaats gevonden en hebben we geen meldingen hoeven maken. We hebben duidelijke huisregels
en verwachten dat iedereen deze huisregels strikt naleeft. We spreken deelnemers erop aan wanneer dit niet gebeurt. Door deelnemers
heel vrij te laten in hun dagelijkse bezigheden maar wel duidelijk te zijn wanneer grenzen worden bereikt hebben we een veilige en rustige
omgeving gecreëerd.

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.

BHV herhalingscursus locatie: Victory Beschermd en Begeleid wonen
Geplande uitvoerdatum:

17-01-2022

Actie afgerond op:

25-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Vanwege annulering van de BHV herhalingscursus vanuit Victory dit jaar zelf herhalingscursus
gevolgd

Jaarlijks evalueren en eventueel aanpassen noodplan
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2021

Actie afgerond op:

13-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Noodplan is adequaat en van toepassing op de huidige situatie

BHV training Elwin ten Hove
Geplande uitvoerdatum:

22-12-2021

Actie afgerond op:

29-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

BHV herhalingscursus doorlopen

In de bedrijfsgegevens Stichting aan laten passen naar VOF.
Geplande uitvoerdatum:

29-11-2021

Actie afgerond op:

02-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Omdat wij werken vanuit onze VOF en onze stichting (nog) niet gebruiken hebben wij onze
bedrijfsgegevens aangepast

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

09-03-2022

Actie afgerond op:

01-12-2021 (Afgerond)

Eerste schriftelijke toetsing
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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:

25-11-2021

Actie afgerond op:

23-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Opmerkingen en aanvullingen van de auditor verwerkt en werkbeschrijving opnieuw ingediend ter
beoordeling

Gesprek erkend leerbedrijf worden SBB
Geplande uitvoerdatum:

23-11-2021

Actie afgerond op:

23-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Erkenning gekregen van SBB tot leerbedrijf voor de BOL en BBL opleidingen: MBO Helpende, MBO
begeleider specifieke doelgroepen en HBO begeleider specifieke doelgroepen.

BHV training Floor
Geplande uitvoerdatum:

09-11-2021

Actie afgerond op:

09-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

BHV behaalt, jaarlijkse herhaling ingepland

Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de schriftelijke toetsing

Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum:

09-11-2021

Actie afgerond op:

05-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Werkbeschrijving geschreven over de huidige situatie van de zorgboerderij en ons zorgaanbod.
Werkbeschrijving ingediend ter beoordeling.

bedrijfsbezoek zoönosenkeurmerk laten uitvoeren
Geplande uitvoerdatum:

14-10-2022

Actie afgerond op:

28-10-2021 (Niet meer van toepassing)

BHV herhalingscursus
Geplande uitvoerdatum:

14-01-2022

Actie afgerond op:

28-10-2021 (Niet meer van toepassing)

Alle deelnemersdossiers zijn toegevoegd aan ZilliZ zorgadministratiesysteem en begeleiding heeft de werkuitleg van ZilliZ ontvangen.
Geplande uitvoerdatum:

27-10-2021

Actie afgerond op:

27-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle deelnemersdossiers zijn toegevoegd aan ZilliZ zorgadministratie systeem. ZilliZ cursus is
gevolgd door Elwin en Floor. Momenteel bezig om de wettelijk vertegenwoordigers, begeleiders en
ouders/verzorgers van deelnemers van inloggegevens te voorzien om op een veilige manier
rapportages mee te lezen.
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bedrijfsbezoek zoönosenkeurmerk laten uitvoeren
Geplande uitvoerdatum:

22-10-2021

Actie afgerond op:

14-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Zoönosenkeurmerk behaald Algemeen 88% Schapen/geiten 88% Paarden/ezels 96% Varkens 94%
Pluimvee 94%

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.
Geplande uitvoerdatum:

11-04-2021

Actie afgerond op:

13-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Aanpassing gedaan om te werken vanuit onze VOF in plaats van onze Stichting. Verder geen
wijzigingen doorgevoerd.

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.

Inspraak moment
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

Oefening Brandweer Slagharen in combinatie met ontruimingsoefening
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

Grote werkbanken aanschaffen en plaatsen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

Evaluatiegesprek vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

02-05-2022

E-learning medicatie en medicatieveiligheid
Geplande uitvoerdatum:

02-05-2022

Actualiseer uw werkbeschrijving met oog op stagiairs.
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022
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Inspraak moment
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2022

Evaluatie Carefield Products
Geplande uitvoerdatum:

04-07-2022

RI&E actualiseren
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2022

E-learning omgaan met probleemgedrag en psychiatrische stoornissen
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2022

Controle dierenarts, vaccinaties en ontwormingen volgens gezondheidsplan
Geplande uitvoerdatum:

15-08-2022

Jaarlijkse evaluatiegesprekken
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2022

Jaarlijks evalueren en eventueel aanpassen noodplan
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2022

Actualisatie kwaliteitssysteem
Geplande uitvoerdatum:

02-09-2022

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

Indienen werkbeschrijving

01-10-2022

Inspraak moment
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2022

BHV training Floor
Geplande uitvoerdatum:

09-11-2022
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Rond de audit af voor de uitvoerdatum, bereid u voor op de audit (zie de kennisbank voor het auditprogramma)
Geplande uitvoerdatum:

Audit

01-12-2022

Evalueren samenwerking Sebastiaan Brouwer (ongedierte bestrijding)
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2022

Beoordelen (financiële) mogelijkheid om AED aan te schaffen
Geplande uitvoerdatum:

16-12-2022

Controle brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

10-01-2023

Jaarlijkse controle apparaten en machines
Geplande uitvoerdatum:

10-01-2023

Controle BHV koffers en EHBO koffers
Geplande uitvoerdatum:

10-01-2023

Tevredenheidsmeting deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2023

Invullen zoönosenchecklist met dierenarts voor verlenging keurmerk
Geplande uitvoerdatum:

15-02-2023

Verlengen zoönosenkeurmerk
Geplande uitvoerdatum:

15-02-2023

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2023

Verlengen VOG
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2024
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Jaarlijkse evaluatiegesprekken
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

Actie afgerond op:

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

Toelichting:

Document gemaakt met data van evaluatiemomenten per deelnemer om meer overzicht hierin te
bewaren. Evaluatiegesprekken van 2021 zijn allemaal gevoerd en uitgewerkt.

Jaarlijkse controle apparaten en machines
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

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

Toelichting:

Apparaten gekeurd. Afspraak gemaakt voor volgend jaar.

Overkapping plaatsen
Geplande uitvoerdatum:

08-01-2022

Actie afgerond op:

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

Toelichting:

Overkapping geplaatst voor het droog bewaren van gereedschap en het creëren van meer
werkruimte

Controle BHV koffers en EHBO koffers
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

Actie afgerond op:

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

Toelichting:

EHBO koffer en brandblusser gekeurd. Nieuwe afspraak gemaakt voor volgend jaar.

Inspraak moment
Geplande uitvoerdatum:

13-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 13-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Evaluatie Victory Beschermd en Begeleid wonen
Geplande uitvoerdatum:

15-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Tevredenheidsmeting deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Tevredenheidsmeting is uitgereikt en komt eind deze maand retour van deelnemers
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Invullen zoönosenchecklist met dierenarts voor verlenging keurmerk
Geplande uitvoerdatum:

15-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 15-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Zoönosenchecklist doorgelopen met dierenarts

Verlengen zoönosenkeurmerk
Geplande uitvoerdatum:

15-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 15-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Zoönosenchecklist opgestuurd naar GD ter beoordeling

Controle dierenarts, vaccinaties en ontwormingen volgens gezondheidsplan
Geplande uitvoerdatum:

15-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 15-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Vaccinaties en ontwormingen gegeven volgens gezondheidsplan

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 27-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Lezing 20:00 - 22:00 Dit is autisme
Geplande uitvoerdatum:

17-03-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-03-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Lezing gevolgd en afgerond

Lezing 20:00 - 21:30 De aanpak bij autisme
Geplande uitvoerdatum:

11-04-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 11-04-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Lid worden van VeeOnline om zoönosenuitslagen online te kunnen bekijken
Geplande uitvoerdatum:

12-04-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 12-04-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Plaatsen van tuinkas naast de moestuin
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 12-04-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

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

Afgelopen jaar hebben we kennis gemaakt met het systeem van KLJZ en de actielijst. Het werken met de actielijst moest uiteraard even
wennen. Nu we de weg goed weten te vinden in het systeem maken we veel gebruik van de actielijst. Het is voor ons een handige houvast
om plannen en activiteiten in te plannen en constant te evalueren of plannen zijn gehaald. Het gebruik van de actielijst geeft ons inzicht in
wat er komend jaar op de planning staat.

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
In de komende vijf jaar hopen we in ieder geval onze vergunning om te hebben gezet van agrarisch naar zorginstelling.
We hopen onze vrijwilligster aan te kunnen nemen en een opleiding aan te kunnen bieden. Momenteel mogen we van de gemeente alleen
personeel inhuren bij ziekte en niet tijdens vakantieperiodes. Dit maakt dat onze deelnemers zomers drie weken en 's winters één week
verplicht thuis zitten. Wanneer onze vergunning is om gezet kunnen wij personeel inhuren om gedurende onze vakanties open te blijven.
Dit zorgt voor meer continuïteit in de zorg. Wanneer we iemand aan mogen nemen wordt het ook mogelijk het deelnemersaantal uit te
breiden. We willen graag kleinschalig blijven maar zouden dan wel twee of drie extra deelnemers kunnen ontvangen.
Daarnaast hopen we de kantine uit te kunnen gaan bouwen. We merken nu dat gedurende de winter de kantine aan de kleine kant is.
Vooral als een aantal deelnemers hoog in hun energie zitten levert het soms irritatie op om weinig ruimte beschikbaar te hebben. We
hopen naast het eetgedeelte, de badkamer en de keuken en gezellige woonkamer in te kunnen richten waar deelnemers zich kunnen
terugtrekken wanneer zij zich onrustig voelen of even minder prikkels binnen willen krijgen.
We hopen de overkapping nog verder uit te bouwen waardoor al onze machines droog kunnen staan én onze deelnemers altijd voldoende
ruimte hebben om droog buiten te kunnen werken. Daarnaast willen we onder de overkapping een quarantaine/aflammer stalletje bouwen
zodat we zieke en/of drachtige dieren kunnen isoleren.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Komend jaar gaan we allereerst bezig met het omzetten van onze vergunning van agrarisch naar zorginstelling.
Zoals eerder omschreven biedt dit de mogelijkheid om de continuïteit van zorg te waarborgen en meer deelnemers een fijne
dagbestedingsplek te bieden.
Daarnaast gaan we ons terrein nog wat optimaliseren. We gaan nog wat verder bouwen aan de overkapping, willen graag een tuinkas
plaatsen en een paddock paradise aanleggen voor de paarden en pony's. Verder laten we het jaar gewoon weer op ons af komen en willen
we wat ruimte houden voor nieuwe ideeën van deelnemers.

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.

Vergunning omzetten:
- contact leggen met gemeente (gemeente belt in de derde week van februari terug)
- plan aanleveren om vergunning om te zetten
- extra ideeën (horeca, boerderijwinkel etc.) voor de zorgboerderij direct toevoegen aan dit plan
Kennis verbreden en kwaliteit van zorg waarborgen:
- E-learnings en lezingen volgen
- medicatie en medicatieveiligheid cursus herhalen
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- nieuwsbrieven blijven lezen
- BHV herhalen
- werken volgens werkbeschrijving KLJZ en actielijst
Extra deelnemers werven:
- meer naamsbekendheid realiseren door een flyer te verspreiden
- berichten promoten op Facebook
Paddock paradise aanleggen:
- materiaal verzamelen (weidepalen, hooinetten, stenen etc.)
- tijd inplannen om paddock paradise te realiseren
Tuinkas plaatsen:
- op zoek gaan naar betaalbare tuinkas
- contact leggen met bedrijven die mogelijk een bijdrage willen leveren aan de aanschaf/plaatsing van de tuinkas

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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Overzicht van bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor deze locatie.

Pagina 28 van 28

