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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
V.O.F. van der Laan
Registratienummer: 788
Tiendweg 42, 2931 LC Krimpen a/d Lek
Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 50069713
Website:

Locatiegegevens
De Lekhoeve
Registratienummer: 788
Tiendweg 42, 2931 CL 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
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?
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?
Ja, van ongevallen en bijna ongevallen

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

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

Nee

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij
Wij kunnen met dankbaarheid op 2021 terugkijken.
Middels dit jaarverslag wordt een beeld geschetst van de praktijk van onze zorgboerderij en laten wij zien dat agrarische activiteit en zorg
voor de medemens hand in hand gaat.
De samenwerking, de mooie gesprekken, de sfeer en tevredenheid, de positieve reacties van ouders/ begeleiding en ook het behalen van
resultaten in de vooruitgang geven een beeld van onze kwaliteit.
Veel plezier met het lezen van dit jaarverslag!

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

2.2 Zorgboerderij in beeld
Hier een foto vanaf de weg naar de boerderij met voor het stal een dierenweide.
Bij de volgende foto zie je de net aangelegen jeu de boule baan en de nieuwe picknicktafel waar iedereen even kan zitten en genieten van
al het groen.
Bij de derde foto zie je een miniverkooppunt waar pompoenen verkocht worden en je ziet hier ook wegwijzerborden die we ook dit jaar
hebben gemaakt.

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.

We hebben het jaar 2021 met een heel goed gevoel af kunnen sluiten.
Er heeft in het voorjaar een audit plaatsgevonden en is zonder aanmerkingen als goed beoordeeld.
We zijn nog steeds met de opbouw van de nieuwe boerderij bezig (begonnen in 2019) en dan vooral de erfverharding die we hebben
aangepakt.
In het voorjaar hebben we de beschoeiing van de groentetuin gemaakt zodat de tuin wat breder is geworden en minder schuin afloopt en
daardoor veiliger is voor de deelnemers. Daarna is de bestelde kweekkas neergezet (eindelijk na maanden erop te hebben gewacht) die
met palen en beton is vastgezet dit was nog net op tijd om er tomaten en komkommers in te telen. Hierna konden we de groentetuin weer
aanpassen aan de nieuwe kas.
Na de betonverharding achter het stal werd het tijd om een silo te maken waar stromest in kan worden opgeslagen. Deze laatste twee
waren grote projecten waarbij er beton werd gestort en waarbij er (jonge) zorgboeren geholpen hebben met o.a. het ijzervlechten wat voor
hen ook weer een interessant werkje was.
Inmiddels had zich een konijnenhouder aangediend die graag zijn konijnen op onze boerderij wilde onderbrengen. Dit gaat om hele mooie
Hollandse hangoren die hij ook weer verkoopt aan particuliere klanten. De opzet is dat wij de konijnen verzorgen maar dat hij er op toeziet
dat het goed gaat en dat de konijnen als ze net geboren zijn naar gastgezinnen gaan waar ze verder opgroeien en waar ze bij terugkomst
(zijn dan inmiddels super mak) weer door ons worden verzorgd. Het is een heel mooi concept waarbij er ook eerst een grote ren is
geplaatst waar de konijnen vrij rond lopen. Daarna zijn er meerdere konijnenhokken geplaatst en nog een grote ren. Hierbij is er ook
bestrating rond deze ren aangebracht. Het is een leuk karwei om de konijntjes te voeren wat door meerdere deelnemers kan worden
gedaan. Ook voor degene met een lichamelijke beperking zijn dit leuke karweitjes om o.a.de konijnen te verzorgen. We hoeven niet te
zoeken naar karweitjes omdat er hiermee weer genoeg te doen is.
Ook sport en spel vinden we belangrijk en daarom kregen we ook het idee om een jeu de boules baan te maken. Deze heeft een mooie
ligging vlak vooraan bij de inrit van de boerderij gekregen. Er is verschillende keren op gespeeld met de deelnemers en we hebben er
genoten met een nieuwe picknicktafel erbij wat ook gebruikt wordt door voorbijgangers die even willen zitten en van de natuur willen
genieten. Ook de jeu de boules baan mag door derden worden gebruikt.
Er is door de corona en de afstand die we daarbij moeten houden ook bedacht om de sport en spelzolder als een tweede pauzeruimte te
kunnen gebruiken waardoor we in de kantine met minder mensen kunnen vertoeven en dat een aantal die de trap op kunnen lopen dan
boven de pauze doorbrengen. Om het geheel wat gezelliger te maken boven hebben er twee timmermannen er een wand geplaatst zodat
het een gezelliger geheel is geworden. Er is ook een schoorsteenmantel van hout getimmerd en daar is een grote sfeerhaard in geplaatst.
Het is er nu een stuk gezelliger geworden en ook hier wordt nog verder gewerkt samen met de deelnemers om het nog gezelliger te
maken. Zo zijn we nog bezig met behangen en verven en willen we nog wat betimmeren met steigerhout. Ook is er hier een grote
poolbiljart neergezet wat ook weer leuk is voor verschillende deelnemers die graag een potje poolbiljart doen.
Gelukkig hebben we geen corona bij ons of bij de deelnemers gehad het afgelopen jaar wel was er wel eens een afmelding van iemand
die verschijnselen van verkoudheid had of een familielid die positief getest was waardoor er wel eens een deelnemer niet naar de
boerderij kon komen. Ook probeerden we steeds de anderhalve meter afstand te handhaven.
Verder is er wat betreft bezetting of zorgboeren niet veel veranderd in verhouding met het jaar hiervoor. We hebben een wachtlijst voor
nieuwe mensen die bij ons willen genieten van dagbesteding. We hebben drie dagen in de week volwassen mensen en op zaterdagmorgen
hebben we jongeren vanaf twaalf jaar. De meeste van de deelnemers vinden het leuk om de veranderingen en vooral verbeteringen mee te
maken. Het maakt het dat er steeds weer wat anders te doen en mee te maken is. Maar ook de standaard karweitjes doet men graag en
worden met veel plezier met elkaar gedaan waarbij er onderling een fijne sfeer aanwezig is.
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Wat betreft de beesten hebben we er dus heel veel konijntjes bij om te verzorgen maar ook heeft ons hondje kleine hondjes gekregen in
het voorjaar wat voor iedereen een spannende en leuke tijd met de kleine puppies is geweest. De kippen zijn in aantal nog hetzelfde
gebleven maar hebben wel een nieuw kippenhok erbij met een nestkast aan de buitenkant van het schuurtje waar men heel gemakkelijk
de eieren kan pakken.. En ook de koeien die regelmatig een kalfje krijgen zijn in aantal iets vermeerderd, ook daar zijn wat extra
voorzieningen voor getroffen de afgelopen tijd. Ook de geit heeft kleine geitjes gekregen en de schapen hebben lammetjes gekregen. We
hebben ook nog een paar lammetjes gekocht (4 stuks)die bijgevoerd moesten worden met flesjes melk omdat de zorgboeren dit zo leuk
vinden om te geven aan de lammetjes. We hebben ook een paar loopeenden erbij gekocht die iedere dag bijgevoerd werden. Deze eenden
werden eerst opgesloten met hekken om ze te laten wennen op de boerderij maar helaas waren ze al snel ontsnapt. Ze zijn nog een hele
poos dagelijks op de boerderij geweest maar nu hebben we ze al een poosje niet gezien.
We krijgen veel positieve reacties van de deelnemers van de zorgboerderij en ook van mensen buiten de boerderij die het geheel er mooi
uit vinden zien of die het leuk vinden om even met hun (klein)kinderen bij de dieren te kijken.
We hebben met de deelnemers een aantal vaste taken zoals de kalfjes voeren en koeien melken en verder verzorgen maar ook de lunch
bereiden en kleinvee verzorgen hokken opstrooien en nog veel meer. Er is ook iedere keer wel weer wat nieuws te beleven en dat heeft o.a.
nog met de opbouw van de boerderij te maken maar ook de verschillende jaargetijden geven iedere keer weer een andere activiteit.
Er is ook een deelnemer die zo gegroeid is in zijn zelfstandigheid dat er nu gekeken wordt of er een passende baan voor hem beschikbaar
is waarbij de gemeente een ruggengraat biedt. Het is zo mooi om te zien hoe iemand na jaren gesprekken met hulpverleners dan nu sinds
ruim een jaar met praktijkgerichte werkzaamheden zo vooruit kan gaan in zijn ontwikkeling.
We hebben afgelopen zomer een grote BBQ gehouden waarbij het redelijk goed weer was om met een grote groep buiten te kunnen
genieten van al het lekkers. Ook hebben we weer regelmatig geknutseld zoals met pasen en kerst maar ook hebben we een gezellig
sinterklaasfeest gehad. We hadden een bekende Sinterklaas en zwarte Piet uitgenodigd wat grote hilariteit gaf. Ook was er een groot
gedicht gemaakt waarbij een ieder persoonlijk wel werd benoemd.
Verder hebben we voor 2021 veel acties ten uitvoer gebracht en hebben we voor 2022 er weer heel wat in actie staan om het kleine
paradijs van De Lekhoeve nog verder te optimaliseren.

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.

Er is niet zoveel veranderd in verhouding met voorgaande jaren. Sinds de verhuizing van de boerderij in 2019 zijn we bezig met de opbouw
van verschillende activiteiten en blijven we nog steeds vol van nieuwe plannen die positief zijn voor de zorgboerderij.
De mensen genieten van steeds weer een stukje ontwikkeling waardoor het er op de boerderij er steeds mooier uit komt te zien.
We zijn nu plannen aan het maken om te zien hoe we ondanks de picknickplaats en de jeu de boulesbaan en de grote konijnenren nog
meer een maatschappelijke functie voor de mensen buiten de zorgboerderij kunnen zijn.
Verder zijn we blij met ons ondersteunende netwerk waarbij de zorgcoordinator aanwezig is bij de evaluatiegesprekken en waar wij
intervisie volgen en studiegroep avonden bijwonen om van alles van de zorg op de hoogte te kunnen blijven.
De doelstellingen die we vorig jaar hebben beschreven zijn in principe behaald. De wens om enkele varkentjes te gaan houden is nog een
doel die we het komende jaar weer willen inzetten omdat we eerst goed willen onderzoeken of we daar een juist onderkomen voor kunnen
maken.

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.

Het aantal deelnemers begin van het jaar- deelnemers erbij-deelnemers weg- aantal deelnemers eind 2021
Psychiatrie

5

0

1

4

jongere

3

1

0

4

oudere

3

0

0

3

autisme

4

1

0

5

lichamelijk beperkt

1

0

0

1

niet aangeboren hersenletsel

0

1

0

1

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.

Er moest helaas een jongedame weg omdat ze naar een andere woonvorm ging en die wilden de dagbesteding bieden die binnen hun
organisatie viel. Ze wilde wel graag blijven maar als ze 23 jaar is geworden dan is het de bedoeling dat ze onder begeleiding op zichzelf
gaat wonen. Dan is er weer de mogelijkheid om bij ons weer naar de dagbesteding te komen. Dat gaf haar een geruststellend gevoel.
Er is ook een jongedame bijgekomen met autisme en een man met een niet aangeboren hersenletsel.
Verder is de groep nog stabiel gebleven en is er geen onenigheid onderling voorgekomen.
We kijken ook wel of een nieuwe deelnemer past bij de groep.

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.
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Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

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

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

De opleidingsdoelen van afgelopen jaar waren,
Het opnieuw behalen van onze BHV-diploma s . Dit doel is behaald samen met mijn man.
Het bijwonen via teams van intervisieavonden.
En de informatiebijeenkomsten die helaas ook afgelopen jaar alleen via teams konden worden gehouden.
De cursus over autisme via HAKA daar ben ik nog mee bezig en daar heb ik nog geen certificaat van ontvangen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
cursussen afgelopen jaar

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.

De BHV cursus hebben mijn man en ik samen weer behaald.
De intervisieavonden heb ik gevolgd, helaas kon dit niet anders dan alleen via Teams.
Ook de informatie/studieavonden die ons via ZBZH worden aangeboden heb ik bijna allemaal gevolgd via Teams
Met de cursus autisme ben ik nog bezig en hoop deze eind van de maand af te ronden. Het leerdoel hiervan is dat we nog meer te weten
komen over autisme. Dit was geen verplichte cursus maar is ons meer te doen om meer informatie hierover.

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 het komende jaar staat er weer een BHV cursus in de planning.
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Ook de cursus autisme wil ik snel afronden.
Verder volg ik de studie/informatieavonden van Stichting ZBZH die al een hele reeks van avonden met data op de planning heeft staan.
(zie bijlage)
Verder volg ik de intervisieavonden die we interactief ook via Teams volgen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
scholing komend jaar

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

Na negentien jaar zorgboerderij ervaring zijn we nog lang niet uitgeleerd op dit vlak.
Het blijft interessant om b.v. intervisieavonden bij te wonen en er ook van andere zorgondernemers van te leren en ook is hier een fijne
lerares bij betrokken die er ondanks Teams een goede interactieve avond van maakt waarbij we allemaal een casus moeten bespreken.
De cursus autisme hoop ik nog snel af te ronden. Met het doorlezen van deze info sla ik meer op dan de opdrachten die gemaakt moeten
worden.

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.

Wij hebben gemiddeld wel ongeveer 25 evaluatiegesprekken gehad. We hebben jaarlijks met iedereen een evaluatiegesprek en bij
nieuwkomers hebben we die al na twee maanden na hun komst. Voor de jeugd is het ieder half jaar dat er onder begeleiding van de
zorgcoordinator van ZBZH en eventuele begeleiding vanuit de gemeente en / of ouders een evaluatie plaatsvindt.
Hierbij gaat het gesprek over hoe men het vindt gaan op de boerderij en of de doelen zijn behaald en of er nieuwe doelen opgesteld
moeten worden.
Tot nu toe komt er nog steeds uit de gesprekken naar voren dat men graag naar de boerderij komt en dat het voor hen een positief
resultaat oplevert aan de hand van de diagnose.

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 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 altijd weer besproken en eventueel 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 iedereen aanwezig is. Een inspraakbijeenkomst voor
de volwassenen en een inspraakbijeenkomst voor de jongeren die alleen op zaterdagmorgen komen.
Onderwerpen zijn o.a. hoe men het vindt gaan op de boerderij en wat men anders zou willen en of men de karweitjes die we aanbieden nog
leuk vinden en of men liever toch een planningsbord wil hebben om vanaf een bord deze klusjes te doen.
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Ook de brandoefening wordt besproken en wat we dan wel of niet moeten doen. En waar ook alweer de verzamelplaats is.
Ook hebben we een wenspot staan waar men via een briefje anoniem een wens in de pot kan doen. Dit kan voor de volgende
inspraakmoment weer tot gespreksstof leiden als er verschillende papiertjes in de pot zitten.
Uit de inspraakmomenten komt naar voren dat men eigenlijk niet zoveel heeft toe te voegen en dat het gaat zoals ze het ook graag zien
dat het gaat.
Er worden onderwerpen besproken zoals of men het eens is met de coronaregels op de boerderij. Of de onderlinge sfeer nog steeds
positief is. En of men de karweitjes nog leuk vinden om te doen. En of men andere input heeft om te doen of te veranderen.

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 verlopen goed. Men is tevreden over hoe het gaat op de boerderij. Dit kunnen wij ook concluderen buiten de
inspraakmomenten om. Men vind het fijn om te komen en dit horen we dan ook regelmatig. Wij zijn een kleinschalige zorgboerderij
waarbij we vaak een deelnemer een op een hebben of tijdens autorijden als we iemand weer thuis brengen of halen hebben we soms een
gesprek hoe men de dag vond gaan op de boerderij. Dan is het eigenlijk altijd positief wat we te horen krijgen en dat geeft ons energie om
nog meer onze best te doen om het iedereen naar de zin te maken. Er zijn enkele deelnemers waar we soms bij iedere komst naar de
boerderij vragen hoe het op dat moment gaat. Dit omdat het vooral in de psychiatrie wel eens heel verschillend per dag kan gaan en
daarbij ook de ene dag meer aankan dan de andere dag. Dit doen we dan om overvraging te voorkomen.

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.

Wij gebruiken de Vanzelfsprekend methode van Pluznet.
Er is voor alle deelnemers een vragenlijst uitgezet. Uiteindelijk hebben 11 deelnemers de vragenlijst ingevuld.
De boer en boerin en zoon kregen het rapportcijfer 10
De activiteiten die men doet op de boerderij kreeg van deze 11 mensen een 9.5
En het nut van deelname aan de boerderij kreeg het cijfer 8

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

6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting
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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 men tevreden is over de boer en boerin en de werkzaamheden die gedaan worden.
Wat betreft verbeterpunt hebben we nu bij ieder evaluatiegesprek de vraag waarom men de vragenlijst niet heeft ingevuld.
Als men deze wel heeft ingevuld dan vraagt de zorgcoordinator naar bepaalde vragen of opmerkingen die soms gemaakt zijn .

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 gaat over een bijna ongeval van een jongere die op zaterdag met de groep jeugd op de boerderij is. Wij gingen met zijn allen de
schapen verhuizen naar een ander stuk weiland en bij de vele slootjes die onze polder kent daar lag een plank waar deze jongen even over
wilde lopen naar de andere kant. Hij kon toen zijn evenwicht niet bewaren en het was plons in de sloot. Hij was er heel snel weer uit en
had de grootste lol. Ook de andere jongens waren eerst verbaast maar moesten er ook om lachen. Alleen zijn mobiel was nat en die
hebben we snel in de rijst gelegen en de jongen hebben we naar huis gebracht.

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

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

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

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

Eigenlijk hebben we geen meldingen of incidenten en dat komt waarschijnlijk omdat wij een kleinschalige zorgboerderij zijn met ruim
voldoende begeleiding zodat we als we eventueel gevaar zien we hier snel op in kunnen springen. We zijn dan ook heel dankbaar dat na
negentien jaar zorgboerderij er alleen af en toe eens een pleister geplakt wordt. Er is afgelopen jaar wel een jongere van de zaterdaggroep
in de sloot terecht gekomen. Hij wilde over een plankje over de sloot lopen maar verloor hierbij zijn evenwicht. Hij was er ook weer zeer
snel uit. En hij moest er erg hard om lachen evenals de andere jongens van de groep. En of hij dit nu expres deed of niet hij had lol en wij
hebben hem daarna maar snel naar zijn thuis gebracht.

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.

Jaarlijkse controle zoönosen keurmerk
Geplande uitvoerdatum:

16-12-2021

Actie afgerond op:

29-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De schapen en geiten zijn weer ingeënt en de lijst met vragen is ingevuld samen met de dierenarts
die ter plaatse kwam. De sticker voor 2022 is weer ontvangen.

cursus autisme
Geplande uitvoerdatum:

18-11-2021

Actie afgerond op:

26-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Deze cursus is geen verplichting maar uit interesse wil ik meer weten over autisme. Deze cursus
kan ik in januari afmaken omdat ik er twee maanden over mag doen om er evt een certificaat voor te
ontvangen

Actualisatie RI en E
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2021

Actie afgerond op:

23-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De Ri en E blijkt wel drie jaar geldig maar ik heb deze wel geactualiseerd.

werkbank
Geplande uitvoerdatum:

26-11-2021

Actie afgerond op:

23-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De werkbank voor gebruik voor de zorg is klaar en gereedschap is opgehangen.

fietsenhok laten bouwen door de timmerman
Geplande uitvoerdatum:

20-12-2021

Actie afgerond op:

23-11-2021 (Niet meer van toepassing)

Toelichting:

We zijn nog steeds bezig met de opbouw van alles om de boerderij. De plek voor een nieuwe
fietsenstalling is nog even niet duidelijk. Voorlopig zet men de fiets in de wagenloods. We gaan eerst
voor het stal de inmiddels weer verzakte stelconplaten weer ophogen om daarna te kijken waar het
fietsenhok gaat komen.
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Intervisieavonden bijwonen
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2021

Actie afgerond op:

23-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Voor dit jaar heb ik de vier intervisieavonden bijgewoond via de computer

Aktueel houden KS
Geplande uitvoerdatum:

25-11-2021

Actie afgerond op:

23-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Regelmatig vernieuw ik weer foto s met verhaal erbij op Facebook en verder kijk ik of alles nog klopt
bij de andere webpagina s zoals bij ZBZH

inspraakbijeenkomst jongeren
Geplande uitvoerdatum:

27-11-2021

Actie afgerond op:

06-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben met regelmaat inspraakbijeenkomsten met de jongeren. maar de officiële zijn vier keer
in het jaar waarbij we een uitgebreide vragenlijst doorspreken

Jaarlijkse controle apparaten en machines
Geplande uitvoerdatum:

27-11-2021

Actie afgerond op:

01-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De machines/ elektra is gecontroleerd

Invullen vragenlijst Vanzelfsprekend tevredenheidsmeting
Geplande uitvoerdatum:

18-11-2021

Actie afgerond op:

01-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De uitslag van de ingevulde vragenlijsten kunnen we inmiddels bekijken.

Keuring brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

27-11-2021

Actie afgerond op:

14-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Keuring is gedaan en rekening betaald

Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

23-11-2021

Actie afgerond op:

23-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De laatste jaarlijkse gesprekken staan ingeplant begin december
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Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

26-11-2021

Actie afgerond op:

23-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De laatste jaarlijkse evaluatiegesprekken staan ingeplant om nog te doen begin december

Cursus over autisme volgen via HAKA
Geplande uitvoerdatum:

03-11-2021

Actie afgerond op:

12-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Hier ben ik nog mee bezig

Bedrijfsgegevens aanpassen bij K.v.K.
Geplande uitvoerdatum:

28-03-2021

Actie afgerond op:

15-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Adresgegevens zijn bijgewerkt

Bijhouden website 1x per drie maanden
Geplande uitvoerdatum:

23-07-2021

Actie afgerond op:

02-09-2021 (Afgerond)

Keuring brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2021

Actie afgerond op:

18-10-2021 (Afgerond)

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

01-05-2021

Actie afgerond op:

02-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Deze datum hebben wij de nieuwe VOG s aangevraagd en ontvangen volgens de huidige norm

De aanvraag "vernieuwing VOG" voor zorgboerin en -boer, met het oog op de einddatum april 2021, is ingediend. Het hieraan gekoppelde
actiepunt heeft als doel de vermelding van het resultaat in het Jaarverslag over 2021.
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2021

Actie afgerond op:

02-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

VOG voor de drie eigenaren van de boerderij is binnen.
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Ontruimingsoefening
Geplande uitvoerdatum:

28-04-2021

Actie afgerond op:

21-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De oefening is weer goed besproken met elkaar en voor de weinige mensen die soms op de
sportzolder komen even een oefening gedaan.

Kaas leren maken aan de deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

23-07-2021

Actie afgerond op:

15-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Verschillende keren kaas gemaakt. Voor de deelnemers nog moeilijk om dit zelfstandig te gaan
doen. We proberen ze het proces te laten zien en er in mee te laten doen door te roeren en water af
te scheppen enz.

Bijhouden website 1x per drie maanden
Geplande uitvoerdatum:

23-07-2021

Actie afgerond op:

20-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Website is weer aangepast

leren straten voor de mannen
Geplande uitvoerdatum:

04-05-2021

Actie afgerond op:

07-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben geprobeerd om de mannen te leren straten. Het is geen project wat ze heel leuk vinden
maar het is een goed leerproces

Klachtenformulier is beschikbaar via ZBZH en zal alsnog worden ingevoegd in de Werkbeschrijving.
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

Actie afgerond op:

28-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Klachtenformulier is toegevoegd aan de werkbeschrijving

zaden kweken in de nieuwe kweekkas
Geplande uitvoerdatum:

18-03-2021

Actie afgerond op:

22-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben eindelijk de plantjes in de kas kunnen plaatsen en nog wat zaden kunnen zaaien.

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

21-03-2021

Actie afgerond op:

15-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Eindelijk is de kas geplaatst.
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broeikas neerzetten
Geplande uitvoerdatum:

21-03-2021

Actie afgerond op:

15-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Eindelijk is na maanden wachten de kas geplaatst.

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

11-03-2021

Actie afgerond op:

10-03-2021 (Afgerond)

Audit

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

02-03-2021

Actie afgerond op:

28-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Er staat inmiddels een grote ren.

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

28-02-2021

Actie afgerond op:

10-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De werkbeschrijving is volledig in orde.

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

24-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Het jaarverslag van 2020 is ingediend.

aanmelden voor Rustpunt Een plaats op de boerderij waar fietsers of wandelaars even kunnen zitten en evt voorzien worden van koffie
of thee.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

28-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De aanmelding is ontvangen en er gaat nu uitgezocht worden wie de kans maakt om een rustpunt te
creëren.

Wenspot maken voor de deelnemers om daar anoniem een papier met een wens of i.d. in te kunnen doen.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

28-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Wenspot staat klaar om anoniem wensen te ontvangen om daarna met een rondetafelgesprek te
bespreken met elkaar.
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Schrijf uw jaarverslag over 2020 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

25-02-2021 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

BHV cursus samen met mijn man inmiddels weer herhaald. Wel via de computer dit keer.
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2021

Actie afgerond op:

02-02-2021 (Afgerond)

BHV cursus samen met mijn man weer herhalen.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

28-01-2021 (Afgerond)

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 22-02-2021, 09:30 uur. Om de audit efficiënt te laten verlopen vragen wij u
deze goed voor te bereiden. In de kennisbank vindt u het auditprogramma waarin beschreven staat wat u daarvoor precies moet doen.
Praktijktoets

Geplande uitvoerdatum:

22-02-2021

Actie afgerond op:

23-02-2021 (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:

22-02-2021

Actie afgerond op:

22-02-2021 (Afgerond)

Functiebeschrijving "eigen" maken aan De Lekhoeve plus toevoeging versienummer (na evaluatie en vaststelling)
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

Actie afgerond op:

22-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Functieomschrijving eigen gemaakt en versienummer toegevoegd.

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:

10-02-2021

Actie afgerond op:

10-02-2021 (Afgerond)

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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Bijhouden website 1x per drie maanden
Geplande uitvoerdatum:

18-09-2022

Invullen vragenlijst Vanzelfsprekend tevredenheidsmeting
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2022

Jaarlijkse controle apparaten en machines
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2022

Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

23-11-2022

inspraakbijeenkomst jongeren
Geplande uitvoerdatum:

23-11-2022

Aktueel houden KS
Geplande uitvoerdatum:

23-11-2022

Actualisatie RI en E
Geplande uitvoerdatum:

23-11-2022

Jaarlijkse controle zoönosen keurmerk
Geplande uitvoerdatum:

23-11-2022

Keuring brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

25-11-2022

Intervisieavonden bijwonen
Geplande uitvoerdatum:

26-11-2022

BHV cursus samen met mijn man
Geplande uitvoerdatum:

16-02-2023
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Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2023

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

28-02-2023

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

Indienen Jaarverslag

Indienen werkbeschrijving

11-01-2024

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

Audit

11-03-2024

BHV cursus samen met mijn man
Geplande uitvoerdatum:

09-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

29-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 21-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 21-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 8 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.

We zijn nog vol plannen om de zorgboerderij er nog gezelliger uit te laten zien dan het al was. Wij willen daarbij een meer
maatschappelijke rol spelen naar de omgeving. Vandaar deze nieuwe acties voor een nog leuker aanzien van de zorgboerderij. We krijgen
steeds al wel wat mensen(ouders en grootouders met kinderen) die graag naar de dieren komen kijken zeker sinds we een grote ren
hebben staan. Voor de mensen die bij ons dagbesteding genieten zijn er inmiddels genoeg karweitjes te doen. Zeker met zoveel konijntjes
die we erbij hebben. Dit zijn ook karweitjes die mensen met een lichamelijke beperking over het algemeen goed kunnen doen.
Verder hebben we aan de meeste acties van 2021 voldaan behalve het fietsenhok waarvan we nog niet de goede plek weten om deze neer
te zetten. Bij regen kan men de fiets wel binnen zetten zoals in de stal of machineloods.
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Een leerpunt is dat niet alle acties op tijd klaar kunnen zijn en zeker grotere bouwprojecten waarbij een aannemer of timmerman nodig is
die het nu allemaal erg druk hebben.

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 komende jaren blijven we nog even bezig met het verder opbouwen van de nieuwe boerderij.
We willen er nog meer een maatschappelijke functie naar de omgeving aan verbinden. zie actielijst
Eventueel mensen die voorbij wandelen of fietsen een kopje koffie of thee aan te kunnen bieden.
De zorg houden zoals het nu is. Ook wat betreft het aantal mensen en dagen dat we open zijn voor de zorg.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
We gaan nu eerst het pad rechts van het stal helemaal verharden zodat iedereen er kan lopen of rijden zonder opstakels.
Ook het verharde gedeelte voor het stal wat inmiddels alweer verzakt is gaan we ophogen met behulp van een aannemer. Dit is ook omdat
het voor rolstoelgebruikers lastig is om binnen te komen zonder hulp.
Dan willen we het geheel nog graag verder aankleden met bomen langs het pad en kruidenmengsels strooien en de groente en
bloementuin verder vullen en eventueel nog uitbreiden.
Wat betreft de zorg willen we dit graag voortzetten zoals het nu gaat.
Ook gaan we verder met de opbouw van een paardenstalletje.

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

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

We gaan stap voor stap de plannen aanpakken.
Dit doen we o.a. met een aannemer die materialen heeft om dit tot uitvoer te brengen.
De bomen poten en de kruidenmengsels doen we zelf zaaien.
De groentetuin uitbreiden doen we ook zelf met hulp van de zorgboeren.

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.

6.5

vanzelfsprekend

7.1

FOBO formulier

5.1

cursussen afgelopen jaar

5.3

scholing komend jaar
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