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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
De Waardetuin
Registratienummer: 2542
Karel Doormanlaan 20, 2712 JK Zoetermeer
Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 82507104
Website: https://www.dewaardetuin.nl/

Locatiegegevens
De Waardetuin
Registratienummer: 2542
Ondermeerweg 10, 2266 HZ Leidschendam-Voorburg
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: St. Zorgboeren Zuid-Holland
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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, Voorwoord 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 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
Het jaar 2021 was voor De Waardetuin haar oprichtingsjaar. In september van dit jaar werd de zorgboerderij geopend en in november werd
de eerste deelnemer verwelkomd. Net als bij veel ondernemingen in de samenleving stempelden corona en de bijbehorende maatregelen
de bedrijfsvoering. Wij zijn dankbaar dat ondanks alle maatregelen, de dagbesteding door kon blijven gaan. In dit jaarverslag willen wij
terugblikken op dit jaar. Na een periode van plannen, afspraken maken en verbouwen kon de eerste deelnemer starten. We hopen dat wij
van waarde zijn geweest voor deze deelnemer, voor de natuur en andere mensen die betrokken zijn bij De Waardetuin.
Elbert en Corina Lindhout
De Waardetuin

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

2.2 Zorgboerderij in beeld
Op de eerste foto is de boomgaard te zien, op de tweede foto de ingang naar de kaasmakerij en de kantine. De derde foto is gemaakt
tijdens de openingsochtend.

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.

De eerste maanden van het jaar 2021 stonden in het teken van voorbereidende werkzaamheden om de zorgboerderij te kunnen starten.
Hierna volgde een periode van verbouwen en de aanleg van de groentetuin. De opening volgde in september en in november van dit jaar
verwelkomden wij de eerste deelnemer.
Voorbereidende werkzaamheden
Onze zorgboerderij bevindt zich aan de Ondermeerweg 10 te Leidschendam-Voorburg. Wij zijn met onze dagbesteding aanwezig op
biologische kaasboerderij De Vierhuizen. De mensen van biologische kaasboerderij De Vierhuizen zijn de eigenaren van de boerderij. Wij
van De Waardetuin huren een kantine, mogen op het terrein aanwezig zijn en voeren werkzaamheden in het groen uit, op en rond het erf
van deze boerderij. Dit is een bijzondere samenwerking en vraagt veel overleg en afstemming. Hier waren we de eerste maanden van 2021
mee bezig. We bespraken het effect van onze aanwezigheid op de bedrijfsvoering van boerderij De Vierhuizen, de risico's die hierbij komen
kijken en de aansprakelijkheid. Daarnaast was er overleg over de verbouwing van de kantine en de aanleg van de groentetuin in de
boomgaard.
Verbouwing en aanleg groentetuin
Op 1 mei zijn wij begonnen met de verbouwing van de ruimte op de eerste verdieping boven de kaasmakerij. Het doel was een mooie
gezellige ruimte waar de deelnemers een huiskamer sfeer ervaren. Na ongeveer vier maanden verbouwen was de kantine gereed. In de
maanden juli en augustus zijn de groentebedden aangelegd in de boomgaard en zijn de eerste groenteplantjes de grond in gegaan. We
werken in de groentetuin volgens de principes van "market gardening". De groentebedden hebben standaard afmetingen, er wordt veel met
handgereedschap gewerkt en de bodem heeft alle aandacht.
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Halverwege 2021 zijn we lid geworden van de Federatie Landbouw en Zorg en zijn tevens de samenwerking aangegaan met Stichting
Zorgboeren Zuid-Holland. Zij ondersteunen voor een groot gedeelte de zorg en faciliteren in het leveren van goede kwaliteit van zorg door
het werken aan het kwaliteitssysteem ' Kwaliteit laat je zien''.
Opening van de dagbesteding
Op 29 september was de opening van De Waardetuin. De kantine was gereed en ingericht. In de groentebedden groeiden de eerste
slaplanten al. De Waardetuin, boerderij De Vierhuizen en een vertegenwoordiger van Stichting Zorgboeren Zuid-Holland vertelden iets over
de bijzondere samenwerking die is ontstaan op deze boerderij. Vervolgens kregen de aanwezigen een rondleiding over de boerderij. Een
journalist van een lokaal nieuwsmedium was aanwezig en heeft de opening vastgelegd. Hierna verschenen er in diverse lokale media
berichten over de opening. Helaas kon de wethouder van gemeente Leidschendam-Voorburg op het laatste moment niet aanwezig zijn. In
de voorbereidingsperiode van De Waardetuin is er contact geweest met de gemeente met de vraag of er een vergunning nodig was voor
deze dagbesteding. Op het allerlaatste moment liet de gemeente weten dat er toch een vergunning nodig was. De vergunning is inmiddels
toegekend.
De eerste deelnemer
Deze aandacht van media zorgde ervoor dat diverse mensen belangstelling kregen voor onze zorgboerderij. In oktober hebben wij diverse
mensen met hun mantelzorgers een rondleiding kunnen geven over de boerderij. Het resulteerde in één deelnemer met dementie die in
november is gestart met de dagbesteding. Elke dinsdag en donderdag bezoekt deze deelnemer de dagbesteding op basis van een WMO
indicatie. Hij wordt opgehaald en weer thuisgebracht door ons. Er wordt veel buiten gewerkt. Er wordt geoogst, verwerkt en verpakt. Er is
gestart met verkoop via de boerderijwinkel. En ook kon er een gedeelte van de oogst gedoneerd worden aan de plaatselijke voedselbank.
Naast het werken in de tuin werden er ook timmerklussen aangepakt. Zo is er een compostbakken systeem gemaakt en is er gestart met
een verwerkingsruimte voor de groenten. In deze verwerkingsruimte hopen we in de toekomst effectief groente te kunnen wassen, drogen
en verpakken.
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Vrijwilligers
In 2021 hebben we een viertal vrijwilligers kunnen werven die kunnen meehelpen tijdens de lunchmomenten van De Waardetuin. De
vrijwilligers bezochten een eerste informatieve bijeenkomst waarbij zij op de hoogte werden gesteld over verschillende onderwerpen. De
onderwerpen waren o.a. veiligheid, kwaliteit en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Op dit moment worden de vrijwilligers nog niet ingezet
omdat het aantal deelnemers laag is. Als er meer deelnemers komen staan zij klaar om mee te werken om deze mensen een fijne en
leuke dagbesteding te bezorgen.

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 opening van De Waardetuin gaf dubbele gevoelens voor ons. Aan de ene kant was er de blijdschap dat de opening nu plaats vond, en dit
na een periode van hard werken. Aan de andere kant werd dit overschaduwd door het bericht van de wethouder dat hij niet op de open dag
aanwezig kon zijn. Het feit dat er een benodigde vergunning niet aanwezig was gaf ons zorgen voor de toekomst. Na een constructief
gesprek op het gemeentehuis en met de boer kwam de hoop dat het allemaal goed ging komen weer terug. De boer heeft als eigenaar van
het terrein de vergunning aangevraagd bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op het moment dat de vergunning binnen is hopen wij de
wethouder uit te nodigen voor een werkbezoek.
Wij zijn heel blij dat er vier vrijwilligers zijn die mee willen helpen bij de lunchmomenten van De Waardetuin. Het is fijn dat zij klaar staan
en dat wij een beroep op hen kunnen doen als het aantal deelnemers toeneemt. We hopen in de toekomst ook nog vrijwilligers te werven
die mee willen werken in de tuin. Dit willen we doen door elke tweede zaterdag van de maand (behalve in de winter) een meewerkdag te
organiseren en door tegelijk groente uit de tuin aan de weg te verkopen.
In de voorbereiding van De Waardetuin hadden wij het doel gesteld om het aantal deelnemers langzaam te laten groeien. Zodat wij eind
2021 op twee a drie deelnemers zouden zitten. Op dit moment hebben wij één deelnemer. Het is dus nog niet gelukt om het aantal
deelnemers van onze doelstelling aan De Waardetuin te verbinden. Mogelijk speelt ook corona hierbij een rol. We hopen hier in 2022 een
vervolg aan te geven door meer aanwezig te zijn op social media en een open dag in het voorjaar te organiseren.
Een ander doel betrof het doneren van groente aan de voedselbank. Wij wilden dat onze deelnemers van waarde zouden zijn voor andere
mensen door middel van het doneren van groenten. We hebben twee keer een donatie van sla kunnen doen aan de voedselbank, het betrof
23% van de totale opbrengst van de groentetuin. We hopen dat dit percentage in 2022 kan stijgen naar 30% van de totale oogst.
Het realiseren van een verwerkingsruimte voor groenten was een ander doel van 2021. Dit is een project voor de winterperiode zodat we
binnen kunnen werken. Het heeft een overlap met 2022. In december 2021 zijn we met het maken van deze verwerkingsruimte gestart. De
deelnemer vindt het leuk om in deze ruimte werkzaam te zijn. De verwachting is dat deze ruimte voor 1 maart 2022 is afgerond.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 5 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.

Bij de opstart van De Waardetuin hadden wij twee specifieke doelgroepen voor ogen. Namelijk: mensen met dementie en mensen met
niet aangeboren hersenletsel.
Vanaf november tot het eind van het jaar hebben wij één deelnemer gehad in de doelgroep dementie met een intensieve zorgzwaarte. Wij
bieden groepsbegeleiding aan die gefinancierd kan worden vanuit de WMO, WLZ of met een PGB. Op dit moment hebben wij te maken
met financiering van de de WMO.

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.

Het aantrekken van deelnemers voor de dagbesteding loopt wat achter. We hopen in de toekomst meer zichtbaar te worden door meer
gebruik te maken van social media en een herhaling van een open dag. De deelnemer is op zijn plek bij ons op de dagbesteding, de actieve
vorm en het vaak buiten zijn spreekt de deelnemer aan. De begeleider heeft meer inzicht gekregen in wat het effect is van dementie en
hoe hier mee om te gaan in de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Een voorbeeld: Omdat de fijne motoriek is aangedaan zijn hele
precieze handelingen moeilijk voor de deelnemer. Door als begeleider vooral de wat grovere werkzaamheden door de deelnemer te laten
doen heeft deze meer positieve ervaringen. Daarnaast zijn wij in de ochtend de werkzaamheden gaan bespreken die gedaan kunnen
worden, deze worden ook opgeschreven zodat de deelnemer deze later op de dag nog eens terug kan lezen. Soms wordt de deelnemer ook
een keuze aangeboden uit twee activiteiten. Het werken met deze taken die opgeschreven worden willen we in 2022 continueren.

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.

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

4.5 Vrijwilligers
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de vrijwilligers op de zorgboerderij.
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In 2021 zijn een viertal vrijwilligers geworven. Er hebben startgesprekken plaats gevonden waarbij aandacht was voor veiligheid en de
kwaliteit waaraan wij werken. De vrijwilligers staan klaar om te helpen voor gemiddeld 6 uur per maand. Als het aantal deelnemers
toeneemt gaan wij deze deelnemers inzetten bij de lunchmomenten. Samen met één of twee deelnemers gaan zij de lunch voorbereiden,
eventueel gebruiken zij daar groentes voor uit de tuin. De vrijwilliger staat onder verantwoording van de begeleider. De vrijwilliger en de
begeleider stemmen hun werkzaamheden op elkaar af. Eventueel kunnen deze vrijwilligers ook gevraagd worden om het vervoer van
deelnemers te verzorgen. We hopen dat het aantal deelnemers in de toekomst zal groeien waardoor wij de vrijwilligers ook daadwerkelijk
kunnen inzetten.

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.

We zijn blij dat wij vier vrijwilligers hebben kunnen vinden die mee willen helpen met de dagbesteding tijdens de lunchmomenten. Het is
fijn dat we zijn toegelaten tot de regeling gratis VOG. In 2021 was er één deelnemer die daardoor één-op-één begeleiding kreeg van een
BIG geregistreerd verpleegkundige.

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).

Aangezien De Waardetuin gestart is in het laatste kwartaal van 2021 waren er geen opleidingsdoelen vastgesteld. De opstartfase van de
dagbesteding vroeg alle aandacht. De planning is dat er doelen worden opgesteld voor 2022.
De begeleider van de dagbesteding is naast de dagbesteding ook part-time werkzaam in het ziekenhuis. Kennis en vaardigheden worden
op peil gehouden door het participeren in de online leeromgeving van het ziekenhuis waar ook aandacht is voor begeleiding en eventuele
zorghandelingen.

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.

Er is een orientatiecursus gevolgd voor het starten van een zorgboerderij in samenwerking met Stichting Zorgboeren Zuid-Holland door de
begeleider. Deze is met goed gevolg afgerond. Een andere begeleider heeft een BHV basis cursus gevolgd en met goed resultaat 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.

Een doel is om meer kennis te verzamelen over dementie en niet aangeboren hersenletsel en vaardigheden voor begeleiding van mensen
in deze doelgroepen (ook aan mantelzorgers). Hiervoor willen wij cursussen volgen die via Stichting Zorgboeren Zuid-Holland beschikbaar
zijn voor ons. Dit omdat onze huidige en toekomstige deelnemer(s) dementie en niet aangeboren hersenletsel hebben.
Daarnaast willen wij participeren in een intervisiegroep, bestaande uit een aantal zorgboeren. Hier bespreken wij situaties waar wij in de
praktijk tegenaan lopen. Met elkaar bedenken wij oplossingen of vervolgstappen om met de situatie om te gaan.
Ook willen wij een aantal studie avonden bezoeken of online volgen. Deze studieavonden worden georganiseerd door Stichting Zorgboeren
Zuid-Holland. De onderwerpen die behandeld worden zijn uiteenlopend en gaan over bv. veiligheid, kwaliteit of begeleiding.

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

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

In 2022 hopen wij meer met scholing bezig te zijn dan in 2021. Het voorgaande jaar was de opstartfase, in 2022 willen we meer verdieping
aanbrengen. Deze verdieping richt zich op ziekte en de gevolgen daarvan, moeilijke situaties in de begeleiding en focus aanbrengen op het
gebied van veiligheid en kwaliteit. Dit doen we door cursussen te volgen over ziektebeelden, intervisie bijeenkomsten te bezoeken om
moeilijke situaties te bespreken en studieavonden te volgen om onze kennis wat betreft veiligheid en kwaliteit te verdiepen.

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.

Er zijn dit jaar geen evaluatiegesprekken met deelnemers geweest, de eerste staat gepland voor januari 2022.

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.

Niet van toepassing.

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.

In 2021 hebben deze inspraakmomenten niet plaatsgevonden i.v.m. de late start van de eerste deelnemer.

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.

Niet van toepassing.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers
Ieder jaar wordt de tevredenheid van de deelnemers gemeten. De zorgboerderij kan hiervoor zelf een vragenlijst opstellen of gebruik maken van
bestaande instrumenten. Het is aanbevolen dat de deelnemers de vragenlijst anoniem kunnen invullen.

De tevredenheidsmeting heeft niet plaatsgevonden i.v.m. de late start van de eerste deelnemer in 2021.

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.

Niet van toepassing.

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

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

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

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

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

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

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

Er zijn geen meldingen en/of incidenten in 2021. Naar alle waarschijnlijkheid is dit eenmalig. Doordat er 1 op 1 begeleiding heeft
plaatsgevonden is het risico op meldingen en/of incidenten minder groot.

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.

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:

16-07-2021

Actie afgerond op:

21-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Uitgevoerd zoals omschreven.

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.

Meewerkdag organiseren
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2022

Toelichting:

We hebben een uitnodiging gemaakt voor meewerkdagen in 2022 en deze verspreid via (social)
media.

Bij iedere nieuwe deelnemer noodplan bespreken met de deelnemers.
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2022

Toelichting:

Eind februari kwam er een nieuwe deelnemer. Het noodplan is toen besproken met de deelnemers.

Indienen werkbeschrijving verplaatst naar uiterlijk 16-3-2022
Geplande uitvoerdatum:

16-03-2022

Toelichting:

De werkbeschrijving is ingediend op 2 maart 2022.
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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:

25-03-2022

PR op social media Instagram
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

Toelichting:

Er is een instagram account aangemaakt van de Waardetuin en hierop worden regelmatig
foto's/filmpjes geplaatst van de Waardetuin.

Verwerkingsruimte afronden
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

Toelichting:

Het maken van de verwerkingsruimte bevindt zich in de afrondingsfase.

Evaluatie Kaasboerderij De Vierhuizen en Stichting ZBZH
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

Toelichting:

De evaluatie met stichting ZBZH staat gepland op 28 maart. De evaluatie met kaasboerderij De
Vierhuizen staat gepland mei 2022.

Open dag organiseren
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

Toelichting:

Op zaterdag 25 juni willen we een open dag organiseren in samenwerking met de Federatie
Landbouw en Zorg die dan ook hun landelijke open dag heeft.

Leren werken volgens de too Good to go app.
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

Schrijven nieuwsbrief en evaluatie met boer
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

aanvragen VOG vrijwilligers bij start inzet
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

Inspraak moment deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022
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Planning maken voor 2022 en uitvoeren m.b.t. het zaaien van de groenten en kruiden.
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

Contact leggen met verschillende mogelijke afnemers van het geproduceerde voedsel.
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

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

Eerste schriftelijke toetsing

16-06-2022

jaarlijkse evaluatiegesprek met vrijwilligers - verslag en ondertekening
Geplande uitvoerdatum:

28-06-2022

Bijhouden uit- en doorstroom deelnemers en de redenen daarvan.
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2023

Checklist bedrijfshygiene invullen.
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2023

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2023

Gifwijzer ophangen in de kantine. Schoonmaakschema en protocol maken.
Geplande uitvoerdatum:

02-02-2022

Actie afgerond op:

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

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

Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum:

16-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 02-03-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

In overleg is de datum van indienen werkbeschrijving een maand later gepland.

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 04-03-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Het schrijven van het jaarverslag van 2021 is facultatief. In overleg is de indiendatum van het
jaarverslag 2021 verplaatst naar eind maart 2022.
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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.

In dit eerste jaarverslag hebben we acties gepland voor het volgende jaar 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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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 visie van de Waardetuin is van waarde te zijn voor mens en natuur.
We willen van waarde te zijn voor de mens door:
- Het bieden van nuttige dagbesteding;
- Het ondersteunen van mantelzorgers;
- Het bevorderen van positieve gezondheid en preventie;
- Het produceren van gezond voedsel.
We willen van waarde te zijn voor de natuur door:
- Het vergroten van de biodiversiteit.
Daarnaast willen we meer verbinding tussen stad en platteland creeeren.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
De doelstellingen voor komend jaar komen voort uit onze visie:
- Bieden van nuttige dagbesteding,
- Ondersteunen van mantelzorgers,
- Meewerken aan preventie en positieve gezondheid,
- Produceren van voedsel,
- Vergroten van de biodiversiteit,
- Creeeren van verbinding tussen stad en platteland.

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.

Actielijst:
1. Het aanbieden van dagbesteding. Hiermee werken we aan de positieve gezondheid van mensen, preventie en aan de ondersteuning aan
mantelzorgers.
2. Planning maken en uitvoeren m.b.t. het zaaien van de groenten, fruit, kruiden en bloemen. Hiermee werken we aan het produceren van
voedsel en het vergroten van de biodiversiteit op en rondom de boerderij.
3. Het inzetten van vrijwilligers. Hiermee bereiken we alle gestelde doelen.
4. Voedsel verkopen / of doneren aan de Voedselbank. Hiermee werken we mee aan de verbinding tussen stad en platteland.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 acties opgenomen in de actielijst.
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Overzicht van bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor deze locatie.
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