Jaarverslag
januari 2019 - december 2019

V.O.F. van der Laan
De Lekhoeve
Locatienummer: 788

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 788/De Lekhoeve

31-03-2020, 12:52

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

2 Voorwoord

5

2.1 Voorwoord van de zorgboerderij

5

2.2 Zorgboerderij in beeld

5

3 Algemeen

6

3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij

6

3.2 Algemene conclusies

6

4 Deelnemers en medewerkers

8

4.1 Deelnemers

8

4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers

8

4.3 Personeel

9

4.4 Stagiaires

9

4.5 Vrijwilligers

9

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

9

5 Scholing en ontwikkeling

10

5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar

10

5.2 Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten

10

5.3 Opleidingsdoelen komende jaren

10

5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling

11

6 Terugkoppeling van deelnemers

12

6.1 Evaluatiegesprekken deelnemers

12

6.2 Conclusies uit de evaluatiegesprekken

12

6.3 Inspraakmomenten

12

6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten

13

6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers

13

6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting

14

7 Meldingen en incidenten

15

Pagina 1 van 29

Jaarverslag 788/De Lekhoeve

31-03-2020, 12:52

7.1 Ongevallen en bijna ongevallen

15

7.2 Medicatie

15

7.3 Agressie

15

7.4 Ongewenste intimiteiten

15

7.5 Strafbare handelingen

15

7.6 Klachten

15

7.7 Conclusies uit meldingen en incidenten

16

8 Acties

16

8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties

17

8.2 Voortgang actielijst, openstaande acties

17

8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst

22

9 Doelstellingen

25

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar

27

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar

27

9.3 Plan van aanpak

27

Overzicht van bijlagen

27

Pagina 2 van 29

Jaarverslag 788/De Lekhoeve

31-03-2020, 12:52

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
V.O.F. van der Laan
Registratienummer: 788
Middelland 38, 2931 AL Krimpen a/d Lek
Rechtsvorm Vennootschap onder ﬁrma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 50069713
Website: http://0

Locatiegegevens
De Lekhoeve
Registratienummer: 788
Tiendsweg 42, 2931 AL Krimpen a/d Lek
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

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
boerderijfotos
boerderijfoto1
boerderijfoto3

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

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

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

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij
We zijn nu een jaar op de nieuwe boerderij en het gaat erg goed met de beesten die allemaal gewend zijn, en met de mensen voor de
dagbesteding die het een ﬁjne plek vinden.
De melkkoeien doen het beter omdat het comfort voor hen vele malen beter is dan in de oude stal, maar dit geld eigenlijk voor alle beesten en
ook voor de deelnemers van de dagbesteding.
We zijn nog steeds wel in de opbouwfase en iedere keer komen we weer een stapje verder.
Zoals op de fotos in de bijlage te zien is hebben we een mooi schuurtje gebouwd en het is de bedoeling dat hier komend jaar konijnen en
geiten en schapen in komen.
Op de andere foto is te zien dat we inmiddels ook twee kittens hebben die het wel heel goed met de hond kunnen vinden.
En ook kleine konijntjes en geitjes en lammetjes waarbij we ook drie leplammeren hadden die de ﬂes kregen.
Een gezellige beestenboel dus en een ﬁjne kantine waar we iedere lunch wel iets lekkers eten wat degene die dit leuk vinden graag hier
bereiden.
Het is een gezellige kantine geworden waar je ook binnendoor gemakkelijk overal kan komen en dus voor ouderen of minder validen ook een
goede plek is geworden.
Inmiddels zijn er ook ouderen bijgekomen en komt er het volgende jaar een minder valide meisje bij en dat is mooi omdat dit op de oude
boerderij niet haalbaar was.

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

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

Er is heel veel veranderd het afgelopen jaar. We zijn n.l. begin van het jaar verhuist van de boerderij aan de dijk naar een geheel nieuwe
boerderij aan de Tiendweg midden in de polder.
Dit heeft vele voordelen en dan niet dat alles nieuw is maar ook is alles gelijk aangepast aan de zorg die wij verlenen.
We hebben o.a. een mooie kantine laten bouwen in het stal met een grote keuken voor degene die graag koken en bakken.
Ook is er rekening gehouden met rolstoelgebruikers en rollators en kan je binnendoor overal in het stal komen.
De deelnemers hebben alles vol belangstelling meegemaakt van de bouw van het nieuwe stal en de sloop van de oude lokatie.
Het heeft ons veel energie gekost deze hele verandering maar de deelnemers hebben deze verandering alleen maar als positief ervaren.
Doordat onze zoon inmiddels ook helemaal meewerkt op de boerderij heeft mijn man meer tijd om te helpen bij de begeleiding van de
deelnemers.
Ook helpt onze zoon mee met bijvoorbeeld het melken van de koeien met een deelnemer die dit heel graag heeft willen leren.
Helaas is de geplande open dag niet doorgegaan omdat er met alleen een stal te weinig te zien was. Wij willen dit daarom uitstellen tot een
moment dat wij het geheel meer klaar vinden om te laten zien. Waarbij we dan meer kunnen laten zien wat nu allemaal nog actie s zijn die
nog in de planning staan.
We hebben ondanks de drukte van de verplaatsing ook nog uitstapjes gemaakt zoals een dag naar Blijdorp en doordat het vaak mooi weer en
zelfs warm was zijn we regelmatig naar de recreatieplas geweest wat zich dichtbij onze boerderij bevindt.
We hebben vanwege deze verhuizing een tussentijdse audit gehad en is goed bevonden.
Wij werken samen met Zorgboeren Zuid-Holland, zij zijn voor ons een ondersteunend netwerk. Zij zijn dit jaar ingezet bij het bespreken van
casussen, studiebijeenkomsten, intake- en evaluatiegesprekken ect. Ook is onze dochter dit jaar afgestudeerd als social worker en wordt zij
bij wat administratieve taken ingezet.

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 verhuizing naar de nieuwe boerderij een stukje verderop heeft best invloed gehad.
We hebben ervan geleerd dat er met een nieuwe boerderij aangepast aan de zorg gemakkelijker zorg verleend kan worden.
We gaan de activiteiten op de boerderij nog uitbreiden met nieuwe konijnenhokken en een broeikas voor het kweken van bloemen en groente.
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We zijn zeer tevreden met ZBZH met een ﬁjne zorgcoordinator.
Onze doelstelling van vorig jaar was om de overgang van de oude naar de nieuwe locatie zo soepel mogelijk te laten verlopen en een
gezellige kantine te creëren, waar mensen zich op hun plek voelen. Wij krijgen erg positieve reacties van de clienten en daarmee kunnen we
stellen dat de doelstelling behaald is.
Maar er is nog veel te doen voordat alles echt klaar is voor een open dag ,vandaar dat deze is uitgesteld naar het moment dat het erf goed
verhard is en de verblijven van de beesten buiten het stal allemaal helemaal in orde zijn.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

begin van het jaar
Psychiatrie 3

In de loop van het jaar erbij gekomen

aantal deelnemers vertrokken aantal deelnemers aan het einde v h jaar

4

2

5

jongere

5

3

3

5

oudere

1

2

0

3

2

0

4

autisme

2

Reden van uitstroom zijn; overlijden , van zorg naar een vaste baan of zaterdagbaan ,tijdelijk uit zorg i.v.m. school en dagbehandeling
psychiatrie, van dagbesteding naar opname.
We hebben geen reclame of open dag gehouden i.v.m. de verhuizing van de gehele boerderij en de drukte die daarmee gemoeid gaat. Maar
de nieuwe boerderij is wel veel toegankelijker geworden omdat alles is aangepast aan de zorg d.m.v. geen drempels en grotere kantine met
kookgelegenheid groter toilet en binnendoor alles bereikbaar.
Wij bieden dagbesteding met een lichte tot midden zorgzwaarte.
Wij bieden groepsbegeleiding vanuit WMO of WLZ of PGB.
Het totaal aantal deelnemers is 17 clienten.

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 het afgelopen jaar gegroeid in het aantal deelnemers doordat onze nieuwe boerderij toegankelijker is geworden voor mensen die
minder goed ter been zijn en ouderen.
De deelnemers van de verschillende doelgroepen gaan heel goed met elkaar om. De jongeren komen wel apart op zaterdag. De volwassenen
komen op de doordeweekse dagen.
We hebben ontdekt dat meerdere mensen bij elkaar ook vooral gezelligheid geeft met elkaar, dit is voor het sociaal contact met elkaar ook
belangrijk voor ontwikkeling.
De verandering die we hebben moeten doorvoeren is dat er voor iedereen iets te doen moet zijn aan werkjes of aan knutselen of koken enz.
Hierdoor hebben we duidelijke verdeling in werkjes en ben ik er op drukke dagen in de kantine voor knutsel of spellen te doen. We zijn ook
nog bezig om meer karweitjes te bedenken.
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Wat wij daaraan o.a. gaan doen is een broeikas neerzetten en konijnenhokken bouwen voor meerdere konijnen. Ook zijn we bezig met de
verhuizing van een machineloods en willen we een werkbank met voor de mensen die willen timmeren o.i.d. een veilige omgeving om hier
bezig te kunnen zijn.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 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 Stagiaires
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de stagiaires op de zorgboerderij.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

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

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

De opleidingsdoelen van vorig jaar waren:
- het opnieuw behalen van de BHV-diploma's. Dit doel is bereikt.
- Het bezoeken van intervisieavonden van zowel jeugd als psychiatrie.
- Het bezoeken van verschillende informatiebijeenkomsten.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
certiﬁcaat 2019

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.

Twee boeken over autisme heb ik gelezen zoals Geef me de 5 en De paardenjongen wat ook over een autistische jongen gaat.
Verder heb ik de intervisieavonden bijgewoond en zijn er verschillende infoavonden van ZBZH geweest waar ik ben geweest. (zie bijlage)
De BHV cursus hebben mijn man en ik weer samen gedaan
Bij HAKA wilde ik mijzelf opgeven voor een cursus over autisme maar dit moet ik herhalen in 2020 omdat 2019 met de gehele verhuizing en
alles wat daarbij kwam kijken dit niet gelukt is.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
certiﬁcaat 2019

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

Het is voor de Zorgboer(in) belangrijk om kennis te hebben van de verschillende problematieken die clienten kunnen hebben, hierdoor weet
de zorgboer(in) beter hoe om te gaan met de persoon. Daarnaast zijn algemene vaardigheden zoals luisteren, geduld hebben, empathie
tonen, ﬂexibiliteit en gevoel voor humor enzovoort belangrijk. Doordat wij nu al voor een lange tijd een zorgboerderij runnen zijn deze
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vaardigheden ons steeds meer vaardig geworden.
Voor het komende jaar is het behalen de BHV-diploma's natuurlijk opnieuw een opleidingsdoel.
Verder wil ik mijzelf opgeven bij HAKA voor de cursus autisme.
En zal ik weer deelnemen aan de intervisieavonden zo mogelijk samen met mijn man om ook zijn kennis te verbreden
Ook zal ik komend jaar een e learning medicatiebewustzijn 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.

De conclusie is dat de leerdoelen voor 2019 die in de planning stonden zijn behaald.
Doordat de groep is uitgebreid met meer autismeproblematiek was ik van plan om een cursus over autisme te volgen.
Dit staat voor 2020 op het programma
Verder doen we weer de BHV cursus
En nemen we deel aan de intervisieavonden en informatieavonden van ZBZH
En zal de e learning medicatiebewustzijn worden gevolgd.

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.

Het aantal evaluatiegesprekken ligt op het aantal deelnemers die we hadden plus alle nieuwe deelnemers en degene die gestopt zijn met
dagbesteding.
Ook daar hebben we een evaluatiegesprek mee voordat ze uiteindelijk stoppen. Dit is 22 evaluaties.
We hebben met iedereen een keer een evaluatiegesprek gehouden. Bij elk evaluatiegesprek word gevraagd of men een tweede
evaluatiegesprek wenst.
Hierbij gaat het altijd over hoe men het vind op de boerderij en de doelen die behaald zijn of nieuwe doelen die weer opgesteld worden.
De algemene zin uit de evaluaties is dat men het naar de zin heeft op de boerderij en dat is toch het belangrijkst.

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.

Uit de evaluaties(onder leiding van de zorgcoordinator van ZBZH) kunnen wij concluderen dat de clienten het naar hun zin hebben op onze
boerderij.
Er is niemand die aangegeven heeft het niet naar zijn zin te hebben of dat er andere wensen zijn.
De doelen worden besproken en bij verandering worden doelen bijgesteld.

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.

Wij houden ieder kwartaal een inspraakmoment en dan meestal na de lunch wanneer men er allemaal is.
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Een voor de groep volwassenen die door de week komen
En een voor de groep jongeren die op zaterdagmorgen komen en soms een extra moment in de schoolvakantie.
Onderwerpen die o.a. zijn aangedragen zijn een voorstel om na de lunch met degene die dat willen te gaan sporten op de sportapperaten op
de sportzolder.
We nemen de huisregels weer eens door en bespreken sommige regels die weer eens nodig zijn om naar voren te halen.
Verder vraag ik of er vragen of opmerkingen zijn om in de groep te bespreken en eigenlijk heeft iedereen aangegeven het duidelijk naar de zin
te hebben.
Verder vraag ik naar ideeen voor de dagbesteding om deze nog meer invulling te geven zoals iets te maken(knutselen) of te promoten naar
mensen buiten de boerderij enz
Er zijn hierbij geen concrete ideeen uitgekomen omdat we o.a. door de verhuizing van de oude naar de nieuwe boerderij vanalles te doen
hebben en er eigenlijk niet veel nieuws bij zou passen om er nog bij te doen zolang we nog in de opbouwmodus zitten.

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 inspraakbijeenkomst van vorige week met de jongeren was instemmend en eensgezind op de vragen en aanmerkingen die ik had
gemaakt.
Over de vraag of ik de werkjes op papier moest zetten omdat dit vooral voor een autist wel duidelijkheid geeft gaf drie van de vier aan dat
minder prettig te vinden en dat als alles zo vaststaat dit minder leuk is. Degene die het wel liever duidelijk op papier wil hebben die krijgt dit de
komende tijd ook op papier om te kijken of dit goed werkt.
Op de vraag om weer eens een spel met elkaar te doen is er een deelnemer die daar nooit van wil weten maar toen er een jongen over het
spel UNO begon wist hij ook van dit spel en vond hij het ook wel leuk om dit spel eens te spelen. We gaan er dus voor zorgen om dit spel te
kopen.
Verder hebben we nog wat huisregels doorgenomen en dan vooral het gebruik van de mobile telefoon om deze alleen in de pauze te mogen
gebruiken.

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. De deelnemers kunnen de vragenlijst anoniem invullen.

Alle deelnemers hebben in de maand mei/ juni een uitnodiging gehad om de vragenlijst van Vanzelfsprekend in te vullen.
Dit is door ongeveer 10 deelnemers gedaan.
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Het cijfer die negen van de deelnemers gaven voor de boerin is gemiddeld een 9
Voor de werkomgeving is door acht deelnemers een 8,9 ingevuld
En het cijfer wat 9 personen hebben ingevuld over de werkzaamheden op de boerderij dat was een 8,8

De deelnemers begonnen allemaal te sputteren dat ze alweer een evaluatie in moesten vullen.
De vragenlijst van vorig jaar was later ingevuld en voor hun gevoel was het allemaal nog kort geleden gebeurd
Na een aantal keer aangeven dat het invullen van deze lijst belangrijk voor mij als zorgboerderij is en ze daarom dit moeten invullen zijn er een
paar digitaal ingevuld.
Op papier invullen vinden de meeste van de deelnemers toch wel het gemakkelijkst en die worden dan ook sneller ingevuld.
Alleen is dit wel door iemand van ZBZH ingevoerd om het zo prive mogelijk te kunnen houden.

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.

Uit de tevredenheidsmeting kunnen we concluderen dat de zorgboeren tevreden zijn over de boerin en de werkzaamheden. Er worden geen
leer- of verbeterpunten via de tevredenheidsmeting benoemd. Het is wel van belang de zorgboeren niet te veel te belasten met deze
tevredenheidsmeting.

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 is afgelopen jaar een hele lichte incident geweest waarbij iemand ongelijk stond op een stuk grond.
Hierdoor verloor mevrouw haar evenwicht en belandde met bips in de slootkant
Hierdoor kon ze moeilijk overeind komen omdat ze op haar rug lag
Maar ik was in de buurt en hielp haar een handje en kwam ze zonder kleerscheuren weer overeind.
We zijn even naar haar huis gegaan daar heeft ze zich weer omgekleed en was er verder gelukkig niets aan de hand.
Als leerpunt concluderen we hieruit dat mevr vrij onevenwichtig is en beter niet op de losse tuingrond moet gaan lopen maar alleen op de
paden.
We hebben dit samen besproken en mevr zal alleen nog op de bestrating lopen.

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.

Ontruimingsoefening
Geplande uitvoerdatum:

17-04-2020

Actie afgerond op:

25-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Met elkaar de oefening uitgevoerd

Jaarlijkse controle zoönosen keurmerk
Geplande uitvoerdatum:

10-12-2019

Actie afgerond op:

27-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Alle schapen en de geit zijn ingeënt door de dierenarts

inspraakbijeenkomst jongeren
Geplande uitvoerdatum:

06-09-2019

Actie afgerond op:

06-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Wij houden vier keer in het jaar een inspraakbijeenkomst om elkaar te horen en te weten wat hen
bezighoud op o.a. de boerderij. Dit geeft altijd weer even verheldering over verschillende aspecten.

Actualisatie RI en E
Geplande uitvoerdatum:

14-11-2019

Actie afgerond op:

09-07-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er is een nieuw rapport toegevoegd aan de documenten van RI en E i.v.m. de verhuizing van de nieuwe
boerderij en de audit die hiervoor is geweest.

Aktueel houden KS
Geplande uitvoerdatum:

28-12-2019

Actie afgerond op:

09-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Het K.S. systeem is regelmatig door mij ingelogd en bijgehouden. Ook heeft er nog een audit geweest
afgelopen jaar omdat we een ander adres hebben gekregen.
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Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

20-12-2019

Actie afgerond op:

09-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er is weer van iedere deelnemer een evaluatiegesprek geweest o.l.v. de zorgcoördinator van ZBZH
Hierbij zijn o.a. weer nieuwe doelen besproken.

Invullen vragenlijst Vanzelfsprekend tevredenheidsmeting
Geplande uitvoerdatum:

16-11-2019

Actie afgerond op:

04-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Van de 19 deelnemers zijn er uiteindelijk na herhaaldelijk vragen 9 ingevuld. De uitslag van
werkomgeving/werkzaamheden/ en wat te vinden van boer en boerin is een gemiddelde van 8,9
uitgekomen.

Intervisieavonden bijwonen
Geplande uitvoerdatum:

10-12-2019

Actie afgerond op:

27-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Ik heb drie intervisieavonden bijgewoond en hebben hier weer veel informatie van elkaar als
zorgboeren maar vooral van de docent meegekregen.

Neem de gekozen oplossing voor de vluchtroute mee in de ontruimingsoefening en leg de situatie voor aan uw preventiemedewerker
van Stigas.
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2019

Actie afgerond op:

03-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Deze vluchtroute gaat over een bovenverdieping waar we nog weinig of geen gebruik van maken. De
ouderen of degene die minder goed ter been zijn komen hier helemaal niet. Voor de jeugd is hier wel de
mogelijkheid om te sporten en te tafeltennissen of een tafelvoetbalspel te doen. We hebben daarom
voor hen de ontruimingsoefening op zolder gedaan en laten zien dat ze op de zolder ernaast met een
speciale brandladder die ze naar beneden kunnen gooien naar beneden kunnen. De
preventiemedewerker van Stigas vond het ook de beste oplossing voor deze zolder.

Intervisieavonden bijwonen
Geplande uitvoerdatum:

24-11-2019

Actie afgerond op:

27-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Ik heb drie intervisieavonden bijgewoond wat weer leerzaam was en waar we ook van de andere
zorgboeren weer informatie meekregen.

Leg in het geval van jeugd duidelijk vast wie de regievoerder is
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2019

Actie afgerond op:

01-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De regievoerder wordt opgenomen in het begeleidingsplan.
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Biedt de WLZ ge nancierde deelnemers in principe twee evaluatiegesprekken per jaar aan.
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2019

Actie afgerond op:

01-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Ik ben in overleg geweest met ZBZH en die heeft aangegeven dat zij navraag hebben gedaan bij het
zorgkantoor en die gaven aan dat er een contract is waarin staat dat 1x per jaar voldoende is. Het
zorgkantoor is hiermee akkoord gegaan. Er wordt altijd gevraagd in het eerste evaluatiegesprek of zij
een tweede evaluatiegesprek dit jaar nodig achten. Ook wanneer zij aangeven dat hen dat niet nodig
lijkt, wordt er uitgelegd dat zij dit altijd alsnog kunnen aanvragen als ze dat willen.

Keuring brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2019

Actie afgerond op:

01-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Keuring van de vier brandblussers heeft plaatsgevonden.

Controle machines en apperaten
Geplande uitvoerdatum:

28-09-2019

Actie afgerond op:

30-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Apparaten die worden gebruikt zijn gecontroleerd en goed bevonden.

Korte audit nav verhuizing.Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)
Geplande uitvoerdatum:

07-08-2019

Actie afgerond op:

31-07-2019 (Afgerond)

Audit

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 12-07-2019, 08:30 uur. Om de audit e ciënt 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:

12-07-2019

Actie afgerond op:

30-07-2019 (Afgerond)

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:

08-07-2019

Actie afgerond op:

08-07-2019 (Afgerond)

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

07-06-2019

Actie afgerond op:

07-06-2019 (Afgerond)

Indienen werkbeschrijving
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Bijhouden website 1x per drie maanden
Geplande uitvoerdatum:

10-06-2019

Actie afgerond op:

08-05-2019 (Afgerond)

Er is een maatregel genomen om de quot op slot te zetten maar er is ook uitvoerig gesproken over het feit dat er niet zomaar op de quat
weg gereden kan worden.
Geplande uitvoerdatum:

03-04-2019

Actie afgerond op:

04-04-2019 (Afgerond)

Ontruimingsoefening
Geplande uitvoerdatum:

03-04-2019

Actie afgerond op:

03-04-2019 (Afgerond)

Controle EHBO-koffers
Geplande uitvoerdatum:

02-04-2019

Actie afgerond op:

02-04-2019 (Afgerond)

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2018 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:

05-04-2019

Actie afgerond op:

03-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De verhuizing is doorgegeven aan St ZBZH en zij zullen dit vermelden aan de federatie om weer
doorgegeven te worden aan het kwaliteitsbureau.

Er is door St ZBZH actie ondernomen om de verhuizing van de locatie van de boerderij naar 330 meter verderop door te geven aan de
federatie om het keurmerk te behouden.
Geplande uitvoerdatum:

04-04-2019

Actie afgerond op:

22-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

St ZBZH onderneemt de actie om de verhuizing van onze boerderij door te geven aan de federatie.

Meld afronding verbouwing aan het kwaliteitsbureau.
Geplande uitvoerdatum:

05-04-2019

Actie afgerond op:

22-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Na wat heen en weer verhuizen van alle spullen en beesten op de boerderij is de eigenlijke verhuizing
op 22 maart wel oﬃcieel.
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Beschrijf of u een ondersteunend netwerk heeft en hoe en waarvoor u deze heeft ingezet.
Geplande uitvoerdatum:

05-04-2019

Actie afgerond op:

24-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Ons ondersteunende netwerk is Stichting Zorgboeren Zuid Holland. Bij een jaarlijkse evaluatiegesprek
is een zorgcoördinator van ZBZH hierbij aanwezig om o.a. doelen van de cliënt te bespreken. Deze
organisatie is ook behulpzaam bij allerlei vragen en verzorgen ook bijeenkomsten voor
studiebijeenkomsten.

Bijhouden website 1x per drie maanden
Geplande uitvoerdatum:

10-03-2019

Actie afgerond op:

10-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De website is aangepast.

Nieuw noodplan maken voor nieuw bedrijf
Geplande uitvoerdatum:

24-02-2019

Actie afgerond op:

02-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Noodplan is klaar en opgehangen in het nieuwe stal.

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2019

Actie afgerond op:

22-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Jaarverslag is ingediend

inspraakbijeenkomst jongeren
Geplande uitvoerdatum:

05-02-2019

Actie afgerond op:

05-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Gesprek gehad met de vier jongens die als jongeren op de boerderij komen. Ze gaven aan het naar hun
zin te hebben en een wilde wel wat zwaarder werk doen en ook evt wat hovenierswerk omdat hij
hovenier wil worden.

Schrijf uw jaarverslag over 2018 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2019

Actie afgerond op:

20-02-2019 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Maken van ontruimingsplattegrond
Geplande uitvoerdatum:

09-02-2019

Actie afgerond op:

18-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Ontruimingsplattegrond is gemaakt.
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Rookmelders ophangen op de nieuwe locatie
Geplande uitvoerdatum:

22-01-2019

Actie afgerond op:

03-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er zijn rookmelders opgehangen in de kantine en de hal en de sport en spelzolder

Waarschuwingsbordjes ophangen op de nieuwe locatie
Geplande uitvoerdatum:

22-01-2019

Actie afgerond op:

26-01-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Alle bordjes hangen inmiddels op de nieuwe locatie

Herhaling BHV
Geplande uitvoerdatum:

08-02-2019

Actie afgerond op:

21-01-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We zijn weer opgefrist met de BHV cursus

Sport en spelzolder inrichten
Geplande uitvoerdatum:

22-01-2019

Actie afgerond op:

22-01-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er staat al een roeiapperaat en een tafeltennistafel en doelen met ballen enz. Er komt steeds meer bij.

Nieuwe huisregels maken voor nieuwe locatie
Geplande uitvoerdatum:

22-01-2019

Actie afgerond op:

22-01-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Hangt al op in de nieuwe locatie

Voor volgend jaarverslag: vermeld graag vanuit welke wet u de zorg verleend.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2018

Actie afgerond op:

22-01-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Wij verlenen zorg vanuit de Jeugdwet, WMO en WLZ.

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.
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Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2020

broeikas neerzetten
Geplande uitvoerdatum:

11-03-2020

Recepten opzoeken
Geplande uitvoerdatum:

20-03-2020

Met de deelnemers praten over de mogelijkheden tot sporten en hier een moment voor plannen.
Geplande uitvoerdatum:

02-04-2020

werkbank
Geplande uitvoerdatum:

18-04-2020

maken van een grote ren of uitloop voor lammetjes en geitjes en konijnen.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Bijhouden website 1x per drie maanden
Geplande uitvoerdatum:

09-06-2020

bouwen van een broeikas voor het kweken van plantjes
Geplande uitvoerdatum:

10-06-2020

e-learning medicatiebewustzijn
Geplande uitvoerdatum:

18-09-2020

Keuring brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

02-10-2020

Controle machines en apperaten
Geplande uitvoerdatum:

09-10-2020
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Ontruimingsoefening
Geplande uitvoerdatum:

24-10-2020

Jaarlijkse controle apparaten en machines
Geplande uitvoerdatum:

11-11-2020

Invullen vragenlijst Vanzelfsprekend tevredenheidsmeting
Geplande uitvoerdatum:

11-11-2020

voor en nadelen van een vrijwilligster bekijken
Geplande uitvoerdatum:

21-11-2020

Actualisatie RI en E
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

02-12-2020

inspraakbijeenkomst jongeren
Geplande uitvoerdatum:

02-12-2020

Jaarlijkse controle zoönosen keurmerk
Geplande uitvoerdatum:

07-12-2020

Intervisieavonden bijwonen
Geplande uitvoerdatum:

09-12-2020

Aktueel houden KS
Geplande uitvoerdatum:

09-12-2020

Beschrijf in uw jaarverslag of aan WLZ deelnemers een 2e evaluatie is aangeboden en hoeveel mensen daar van gebruik hebben
gemaakt
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020
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Voor het volgende jaarverslag: Zet een volgende stap in het verdiepen van uw jaarverslag door o.a. in te gaan op de vragen meegegeven
in de beoordelingsemail van JV2019.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Schrijf uw jaarverslag over 2020 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

Indienen Jaarverslag

28-02-2021

Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)
Geplande uitvoerdatum:

Audit

11-03-2021

Het spel UNO kopen voor de jeugd
Geplande uitvoerdatum:

02-03-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Dit spel is al verschillende keren gespeeld

konijnenhokken bouwen
Geplande uitvoerdatum:

04-03-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 29-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Alle konijnen hebben inmiddels een nieuw hok

Schrijf uw jaarverslag over 2019 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 19-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2019 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:

02-04-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 24-03-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 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.

De actielijst geeft houvast door middel van reminders om de acties echt te doen en het er niet bij te laten zitten. De acties worden ook altijd
wel uitgevoerd.
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Leerpunten zijn om me ook te houden aan de datum die voor de actie staat en deze actielijst actueel te houden.
Ik plan maandelijks momenten in mijn agenda om even de actielijst up to date te houden.

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
Voor komende vijf jaar willen we de boerderij waar inmiddels een groot stal staat en een blokhut voor het kleinvee en een kippenhok en waar
we nu bezig zijn met de opbouw van de machineloods om er een waar paradijs voor de zorgvragers van te maken. We denken o.a. aan een
tochtvrije en een te verwarmen ruimte met werkbank om b.v. te kunnen houtbewerken in deze loods.
Ook een kleine knuffelhok waar konijnen en lammetjes enz vrij kunnen rondrennen.
Op het gebied van groen zijn we ook veel van plan zoals de tuintjes die we voor iedereen al hebben wat we willen uitbreiden met een kas en
een pluktuin met kruiden om mensen een bosje bloemen te kunnen laten plukken.
De kantine ziet er leuk uit maar we gaan nog een functionele kast plaatsen met gemakkelijk op te bergen knutselspullen en andere spullen die
we kunnen gebruiken in de kantine.
Het afgelopen jaar hebben we meer mensen op de zorgboerderij geplaatst gekregen en is onze zoon helemaal op de boerderij en niet meer
buiten de boerderij bij anderen aan het werk.
Zodoende kunnen mijn man en ik meer aandacht aan de zorg schenken en willen we voorlopig zo door blijven gaan en niet echt groter
worden dan het nu is maar dit aantal liever graag blijven houden.
We merken dat er met een groepje mensen toch gezelligheid is met elkaar en deze groep moet niet te klein en niet te groot zijn zodat er voor
iedereen ook altijd handzame werkjes zijn op de boerderij.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 acties opgenomen in de actielijst.

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Doelstelling voor het komende jaar is om de zorgvragers nog meer te activeren en daardoor meer te laten doen op de zorgboerderij.
Verder kijken we of het mogelijk is om een vrijwilligster aan te trekken, een vriendin die altijd activiteitenbegeleidster is geweest wil graag een
paar uurtjes helpen met leuke knutselwerkjes te maken of iets anders voornamelijk met de ouderen.
Verder willen we de opbouw van onze nieuwe boerderij zoveel mogelijk af hebben aan het einde van het jaar.
Dit gaat dan over bestrating en inruiming van de machineloods met werkbank een nieuwe kas 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.
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We willen de zorgboeren nog meer activeren door bijvoorbeeld door leuke recepten te maken voor bij de lunch en ook gebruik te gaan maken
van sport apparaten voor de mensen die dit kunnen. Door de mensen actief te blijven benaderen en manieren te zoeken die bij hun passen,
hopen wij hen nog actiever te krijgen.
Een actie is dan ook om iedere maand opzoek te gaan naar leuke recepten voor bij de lunch en concreet met de zorgboeren de mogelijkheid
tot sporten te bespreken en daar een vast moment in de week voor te plannen.
Verder zullen degene die kunnen meehelpen met het opbouwen van de kas en machineloods met werkbank hier samen met de boer aan
meehelpen is de bedoeling.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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Overzicht van bijlagen
In dit overzicht is opgenomen welke bijlagen er aan het jaarverslag zijn toegevoegd. Deze bijlagen bevatten aanvullende informatie voor de
toetsing en worden niet gepubliceerd.

5.2

certiﬁcaat 2019

5.1

certiﬁcaat 2019

1.1

boerderijfotos
boerderijfoto1
boerderijfoto3
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