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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
Morsink-van Laar v.o.f., Zorgboerderij Miklath
Registratienummer: 868
Bornerbroekseweg 7, 7468 RM Enter
Rechtsvorm Vennootschap onder ﬁrma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 71004297
Website: http://0

Locatiegegevens
Miklath
Registratienummer: 868
Bornerbroekseweg 7, 7468 RM Enter
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging zorgboeren Overijssel
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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?
Nee, Voorwoord en Zorgboerderij in beeld overslaan

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

2.2 Zorgboerderij in beeld
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.

Wij hadden gehoopt dat 2019 een rustiger jaar zou worden maar dat mocht niet zo zijn. Er waren gedurende het jaar regelmatig zorgen &
lastige situaties m.b.t. gezondheid en perikelen rond de (afronding van-) de bouw van de kalverschuur. In onderstaand maandoverzicht
worden - naast de 'gewone' gang van zaken - ook deze dingen kort aangestipt.
januari
Gerita heeft, vanuit de coöperatieraad, nogal wat bijeenkomsten & activiteiten van de Coöperatie Boer en Zorg bijgewoond. Boeiend vanwege
contacten & netwerk én omdat elk bezoek van een collega-zorgboer ook weer nieuwe inzichten en ervaringen oplevert - wat óók 'van waarde'
is voor onze cliënten!
In overleg met het Leger des Heils en anderen is besloten dat een cliënt (20 jaar) die hier ruim 10 jaar kwam voor ons qua gedrag &
problemen te zwaar wordt door Aveleijn zal worden over genomen, met als inzet op korte termijn begeleid wonen met extra zorg.
De cliënten hebben veel binnen gespeeld omdat het te koud was en verschillende kinderen erg vatbaar zijn en gauw ziek .
Half januari is men ook weer gestart met de bouw van de kalverschuur.
februari
Een nieuwe cliënt (jongen, 9 jaar) is gestart.
M.D.O. Gesprekken hebben plaats gehad samen met gedragswetenschappers en orthopedagogen - ouders verzorgers - school en
gemeenten; samen is bekeken en besproken wat gaat goed en wat moet anders, Zo werden nieuwe doelen gesteld waar we aan moeten
werken.
Samen met aanwezige cliënten op de Holterberg een boswandeling gemaakt.
Gerita is gestart met cursus startende zorgboer (initiatief Coöperatie Boer & Zorg, i.s.m. het Zone-College). Dit om ons te verdiepen maar
ook te ontdekken waar onze krachten en kansen liggen.
Ontruiming geoefend (mooi, met oﬃciële LOTUS-medewerker), ging heel goed. In februari en september hebben we brand geoefend.
1 keer hebben we geoefend dat cliënten buiten aan het spellen waren en plots het alarmﬂuitje ging. ze moesten zich het eerste moment,
bedenken wat is dit? maar al heel snel wisten ze dat ze naar de verzamelplaats moesten. Het ging best redelijk goed.
Perikelen rond bouw van de nieuwe kalverschuur - na overleg met onze jurist bouw schuur stop gelegd.
Maart
Na veel overleg is de bouw weer hervat.
Samen met cliënten schapen kraamhokjes gemaakt en de schapen naar binnen gehaald.
En dan al snel de eerste beschuiten met muisjes gegeten 2 lammetjes geboren.
Jennie en Gerita zijn weer met cursus gebarentaal - speciﬁek voor mensen met een verstandelijke beperking, gericht op het dagelijks
functioneren - gestart (aangeboden via een Medisch Kinderdagverbllijf) BrumBrum).
April
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Meer lammetjes geboren wat hebben we allemaal genoten van het lammetje dat door moeder was verstoten en met het ﬂesje is groot
gebracht.
Nieuwe cliënt (jongen, 12 jaar) gestart.
Wij zijn begonnen om met enkele kinderen die een zwemdiploma hebben te gaan vissen - binnen Nieuwe-Natuur-gebied / stroomdal v.d.
Regge.
Ledenvergadering Coöperatie Boer & Zorg bezocht even als de regiovergadering (De Pas, Haarle). Altijd goed om collega's te ontmoeten én
'bij te leren'!
Gerita heeft cursus beginnende zorgboer afgerond met een presentatie - is enthousiast!
Jennie en Gerita hebben de cursus gebarentaal afgesloten met een certiﬁcaat. Heeft veel opgeleverd, kinderen begrijpen dingen beter, geeft
(náást praten & picto's) rust en stabiliteit.
mei
Verschillende M.D.O. gehad.
Jennie en Gerita B.H.V cursus brand herhaald.
Jennie pols gebroken moest operatief worden gezet, erg lastig want beperkt in activiteiten...
Laatste kalfje van onze melkveestapel geboren mocht bij haar moeder in de wei blijven - voor de kinderen op dát moment super!
Ondanks dat de bouw niet af is hebben we een voorlopige audit gehad (afronding nádat bouw klaar is en stal in gebruik is genomen).
juni
bbq gehad met cliënten en hun familie, was erg gezellig, Gerita heeft aan het eind verteld dat ze bij de cardioloog is geweest; deze niet
tevreden was er zullen verdere onderzoeken volgen. Goed om ouders hierover tijdig te informeren...
juli
We hebben veel buiten gespeeld. Er is een stoplicht en verkeersborden gekocht, deze hebben we gebruikt om een ﬁets en skelterbaan uit te
zetten dit is voor de cliënten leuk en leerzaam. Er kwam een crisis-opvang na 2,5 dag hebben we in overleg met de hulpverlening afscheid
genomen, de cliënten waren totaal van slag maar dit herstelde gelukkig snel. Leermoment: juist in crisis-situatie nog beter en meer
doorvragen bij verwijzer/jeugdzorg. Dat betekent: zoeken naar balans van belangen & mogelijkheden voor (allereerst) het kind zelf, zijn/haar
gezin-van-afkomst, onze bestaande cliënt-groep én onszelf!
Op warme dagen hebben we watergevechten in de tuin gehouden. Met de groteren hebben we veel gevist. Samen met groot en klein hebben
we in de nieuwe Reggedal-natuur gepicknickt - altijd een feest!
De aannemer van de kalverschuur is vertrokken maar de schuur is niet af. Er wordt door een extern bureau een algehele bouwinspectie
uitgevoerd, bevestigd werd dat er nogal wat gebreken zijn. In overleg word besloten dat wij hem zelf af gaan maken.
De risico-inventarisatie voor de zorg heeft plaats gevonden.
Augustus
Vakantiemaand, De 1 ging de ander kwam terug. 1 week hadden we niemand, in deze week hebben we met man en macht gewerkt aan de
schuur en alles afgemaakt, En eindelijk konden 23 augustus de kalveren worden opgezet.
Ook is begonnen met de bouw van een website.
De cliënt die in mei was begonnen is in overleg met de gemeente gestopt en weer opgenomen in een instelling.
Gerita heeft weer diverse vergaderingen en bijeenkomsten van de Coöperatie Boer en Zorg bijgewoond.
september
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Gerita en Jennie hebben EHBO herhalingslessen gevolgd, heel waardevol - o.a. kinder-ehbo, brandwonden, reanimatie, verbandleer kwamen
aan bod.
Jennie heeft cursus medicijngebruik gevolgd een certiﬁcaat behaald.
oktober
Enkele M.D.O. gesprekken gehad met ouders, verzorgers, gemeenten, orthopedagoge, gedragswetenschappers, scholen en speltherapeuten.
Gerita moest voor verschillende onderzoeken naar het ziekenhuis.
Herfst vakantie is net begonnen als er op maandag rond de middag 2 kalveren door een constructiefout in de mestput belanden. Voor de
cliënten een belevenis om door het raam te zien hoe een grote brandweerauto en later nog 2 het erf oprijden, ze zien de dat de
brandweermannen hun best doen en als er dan 2 hele vieze kalfjes naar buiten komen zijn ze helemaal blij.
Afspraken gemaakt met de stalinrichter dat op heel korte termijn alles na gekeken en vervangen zal worden als het nodig is - wat later die
week ook is gebeurd.
Diezelfde week bericht vanuit het UMCG dat Gerita toch op korte termijn (opnieuw) een grote operatie moet ondergaan (eind oktober/begin
november).
De nog thuiswonende zoon na een val van de ﬁets met spoed wordt opgenomen in het MST Enschede.
Kortom, ingrijpend - belangrijk om snel te kunnen schakelen én continuïteit van zorg & bedrijf te borgen. En dat is gelukt...!
november
1 november Gerita hartoperatie. Thuis erg druk, 2 ziekenhuis patiënten maar alles loopt goed de cliënten worden normaal opgevangen door
voor hun bekende gezichten. Gerita en zoon komen in de loop v.d. maand weer thuis voor verder herstel. Iedereen blij en dankbaar het had zo
anders gekund!
Alle elektra gekeurd en waar het nodig was gemaakt.
Ook alle blusmiddelen zijn gekeurd of vervangen.
Alles is nu door verzekering oké bevonden.
Zoönosen-keurmerk verlenging aangevraagd en gekregen.
December
We hebben pepernoten en koekjes gebakken, De cliënten waren ook druk met knutselen, de kleineren hebben een vogelhuisje en kerstballen
gemaakt, de groteren hebben van een bouwpakket een helikopter gemaakt.
Na kerst hebben we oliebollen gebakken om op te eten of voor thuis.
Zieken herstellen gaandeweg weer, het was een hele spannende tijd wat toch bij iedereen zijn tol eist. We hebben de laatste weken van het
jaar geen grote dingen gedaan.
Ook de afwikkeling van de bouw en geleden schade bouw kalverstal vraagt nog veel aandacht.
1 cliënt wil naar een ander zorgboerderij omdat daar zijn vriendjes zijn. we nemen dus afscheid.
Samenvattend, 2019 was voor ons in veel opzichten een moeilijk jaar, intensief met (zowel persoonlijk als bedrijfsmatig) spannende
gebeurtenissen. Maar toch als we achterom kijken moeten we zeggen er waren ook heel veel zegeningen. We mogen er allemaal nog zijn. En
mochten nog samen de kerstdagen en jaarwisseling beleven. En ook mooi dat we kans hebben gezien, ook in lastige tijden, voor cliënten een
stabiele en positieve basis & zorg te bieden.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

3.2 Algemene conclusies
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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 doelstelling van vorig jaar was kalverschuur afmaken, dit is hoewel vertraagd nu gelukkig voltooid.
De stalbouw heeft ons o.a. geleerd dat afspraken helder en duidelijk schriftelijk moeten worden vast gelegd en niet mondeling.
Door de ziekenhuis opnamen zijn wij verschillende dingen anders gaan zien.
Allereerst (opnieuw) de wáárde van gezondheid en 'gewoon' kunnen functioneren - dat líjkt gewoon maar is bijzonder!
Verder: gebeurtenissen in het afgelopen jaar laten zien dat we continuïteit van zorg & begeleiding van onze cliënten waar konden maken - met
nuchterheid, gezond boerenverstand, improvisatie, ﬂexibiliteit én 'de zaken in de basis op orde hebben' kan veel!
We zijn er ook achter gekomen dat we de zorg en de kalverhouderij uit elkaar moeten halen. Belangrijke reden: omdat wij ouders en onze
kwetsbare cliënten het niet aan kunnen doen dat als ze in een ziekenhuis moet te worden opgenomen geconfronteerd worden met het MRSA
protocol wat isolatie inhoud, omdat ze met (vlees)kalveren in aanraking zijn geweest.
Maar dat het voor de kalveren ook niet goed is dat er veel gestoei en drukte in de stal is. Vleeskalveren zijn (net als vleesvarkens,
vleeskuikens) gebaat bij rúst. Ze moeten eten, rusten en groeien. Daarbij past zorg minder goed - zéker wanneer het zoals hier niet om 'fysiek
gezonde volwassenen' maar om kinderen gaat.
We hebben het landbouwgedeelte nu ook afgesloten met hekken voor de cliënten.
Voor de zorg zijn er nog schapen-paarden-kippen-konijnen en als er behoefte is aan andere dieren die geen problemen geven is het altijd nog
mogelijk die aan te schaffen.
We gaan binnen kort de uitbreiding van de zorg weer oppakken, door alle narigheid is dit even in de kast gezet. We denken daarbij aan zowel
uitbreiding van het aantal cliënten in dagbesteding/naschoolse opvang als aan het verder uitwerken (en realiseren) van plannen m.b.t.
nieuwbouw i.c.m. logeeropvang/kortdurend verblijf.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 3 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.

begin
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eind
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3

3

7

16+ =3

0

1

2

3 cliënten kwamen erbij
4 cliënten vertrokken
aan het eind van het jaar waren er 9 over.
1 cliënt was hier ruim 10 jaar hij zorgde thuis op straat en hier voor problemen, Is begeleid gaan wonen met een dagbesteding van de
instelling met extra zorg en begeleiding.
1 cliënt kwam uit een instelling bij vader wonen dit is uit de hand gelopen hij is terug geplaatst naar de instelling.
1 cliënt kwam via pleegzorg dit ging na enkele dagen al totaal mis cliënten waren bang van hem hij is in overleg met de voogd onmiddelijk
opgehaald,
1 cliënt wilde naar een andere boerderij waar paarden waren en zijn vriendje

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.

Welke conclusies kunt u trekken?
Dat we consequent duidelijk zijn of de deelnemers passen bij het zorg aanbod.
Wij werken met een proeftijd en dan kun je meestal wel zien of het past.
Dat het goed is om 'op tijd los te laten' - wanneer cliënt niet (meer) past binnen de groep of bij ons aanbod maar ook wanneer cliënt zelf
andere wens heeft.
Wat u in het af gelopen jaar hebt geleerd m.b.t. ontwikkelingen bij cliënten
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Dat we echt merken dat met korte doelen werken meer motivatie geeft.
Dat we blij zijn met alle kleine dingen en het maakt de kinderen zo blij als iets lukt wat voor hen nieuw is.
Welke veranderingen heeft u door gevoerd n.a.v wat hier boven is beschreven
We hebben niet veel veranderd, alleen het werken met picto's en met gebaren is uitgebreid. Hier zijn wij én de cliënten tevreden over!
Wat gaat u doen?
Er aan blijven werken met veel geduld onze cliënten zelfstandiger te maken.
Heel praktisch bij jonge kinderen, bijvoorbeeld, zindelijk worden. Maar ook positief stimuleren en waarderen, faalangst verminderen.
En, bij oudere kinderen, aspecten van zelfstandig leven als omgaan met geld, inkopen doen, maaltijd bereiden, etc. etc.

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 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).

Naast de 'basis-opleidingen' waaronder herhaling en verdieping van bestaande certiﬁcaten etc. (denk aan EHBO, BHV) hebben we vooral
geïnvesteerd in speciﬁeke opleidingen t.b.v. eigen ontwikkeling en het (nog beter) in kunnen spelen op behoeftes van onze cliënten.
Dat betekent voor ons dit jaar vooral investeren in de ontwikkeling van 'de nieuwe generatie' - Gerita die de cursus 'Startende zorgboer' heeft
gevolgd. En de al genoemde cursus gebarentaal waarmee we nog beter / gemakkelijker / duidelijker kunnen communiceren met de kinderen.
Deze opleidingsdoelen zijn dus ook bereikt!

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

5.2 Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten
Een beschrijving van welke scholing afgelopen jaar is gevolgd, wie eraan hebben deelgenomen en of de scholing met goed gevolg is afgerond.

1. EHBO herhaling: Jennie en Gerita met daarin:
1e Brandwonden en bevriezing
2e Reanimatie & AED
3e Kinderzieken en kinderreanimatie
4e Verbandleer mondeling en praktijk
5e communicatie bij ongevallen en calamiteiten
2 BHV =Jennie en Gerita
1e begonnen met melding brand hoe doe je dit en waar wat meld je
2e quiz wat voor blusmiddelen zijn er en waar voor geschikt
3e praktijk blussen papierbak--olie brand -gas brand
3. Vervolg cursus gebaren taal. Gerita en Jennie
Dit was een vervolg cursus voor mensen met een taal-spraak-achterstand.
Er zijn heel veel dagelijkse dingen in gebaren taal aan geleerd maar ook wel dingen die moeilijker waren b.v pretpark en wat doe je daar?
Heel praktisch en concreet toepasbaar in 'onze' dagelijkse praktijk!
4 Cursus Startende zorgboer Gerita
Het was een hele mooie cursus van meerdere dagdelen. Aan bod kwam o.a.
- hoe maak ik een plan
- wat wil ik
- hoe kom ik aan geld
5 Cursus medicijngebruik Jennie
Cursus van 2 dagdelen, aan bod kwam: wat mag wel gegeven worden op de boerderij en wat niet, hoe moet het bewaard worden, etc.
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Alles is behaald, we hopen er ons voordeel mee te doen

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.

Praktisch-inhoudelijk:
- EHBO update
- BHV
deze 2 zaken moeten ieder jaar herhaald worden om kennis op pijl te houden
Wij zullen zeker cursussen gaan volgen maar weten nu nog even niet welke maar zeer zeker zullen wij onze kennis willen verrijken.
Waar we in ieder geval aan denken is - voor Gerita als 'opkomend ondernemer' een cursus/opleiding die meer basis geeft aan dit
ondernemerschap. Concreet denken we aan een EVAV (Economische Vorming Agrarische Vrouwen) - een initiatief van LTO Noord i.s.m.
(agrarische) accountancy.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

Dat de cursus starten de zorgboer ons heeft geleerd, om ons doel uit bereiding zorg op een andere zakelijke manier aan te pakken
De cursus gebaren taal komt iedere dag van pas we kunnen nu met sommige cliënten beter duidelijk maken wat zij of wij bedoelen; het
gebaar met pictos onderbouwen en kennis in gebaren taal uitbreiden.
cursus medijcijn gebruik: als er medicijnen meegenomen worden naar de boerderij goed opletten wat op de medicijn lijst staat en wordt
ingenomen
EHBO -BHV: ... En alles wat op ons pad komt

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.

Alle deelnemers hebben minimaal 1 evaluatiegesprek gehad, Het verschil per cliënt, zijn er problemen dan zal er vaker een evaluatiegesprek
gepland worden.
13 gesprekken hebben plaats gevonden van 10 cliënten. Ter voorbereiding is er altijd een schriftelijke agenda - die naar de ouders wordt
gestuurd én vooraf met de kinderen (met ondersteuning van picto's) wordt besproken.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de doelen die gesteld zijn moeten die bijgesteld worden of zijn ze behaald? zijn er voorkomende problemen
thuis of op school of op zorgboerderij, etc.
Samen proberen tot een oplossing te komen.

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.

Belangrijke en mooie constatering: Dat bijna iedereen blij is met de zorgboerderij, alles en iedereen komt tot rust. Er gaat veel goed, ouders
zijn zeer tevreden en komen zelf ook tot rust als het kind het ﬁjn heeft maar ook als het weer rustig thuis komt. Mooi voorbeeld bijvoorbeeld,
heel praktisch: ouders zijn erg enthousiast over het aangeschafte nieuw spelmateriaal (verkeersborden, etc. - om buiten mee te spelen =
oefenen!). Spelenderwijs de verkeersregels leren ... zoals een stóplicht.
We zijn van plan om - geleidelijk - meer aanvullend materiaal aan te schaffen.
Verder, algemeen: zorgen dat het goed blijft gaan alert blijven, op alles om ons heen .
Maar zijn er thuis grote problemen - tja, die kunnen op de zorgboerderij ook niet alleen op gelost worden. Dan is het 'roeien met de riemen die
we hebben'.
Ook wanneer een ouder onredelijke / niet-realistische eisen heeft m.b.t. de plek & aanpak van zijn/haar kind is 't soms lastig. Naast eigen
oordeel is 'bevestiging' en ondersteuning vanuit extern betrokken professionele zorgpartij goed. In het uiterste geval kan dat leiden tot vertrek
(is in 2019 1 keer gebeurd).

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

6.3 Inspraakmomenten
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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.

We hebben 1 keer een inspraakmoment gehad eind mei 2019) met ouders en cliënten; agenda was toegestuurd.
Agenda:
- Ontvangst met koﬃe en thee-fris en koek
- Hoe vindt men het werken met picto's en gebaren?
- Wil men nog weer familie BBQ?
- Hoe loopt het taxi vervoer?
- [de belangrijkste...]: Wat loopt goed en waar willen jullie graag verandering en zijn er nog wensen?
We hebben dit máár 1 keer (i.p.v. de gewenste) 4 keer omdat ouders 4 keer veel te veel vinden, ze zijn dan niet gemotiveerd om te komen - dat
ging averechts werken. We hebben wel oog voor het belang van 'inspraak door het jaar heen' en geven daaraan nadrukkelijk aandacht bij de
1:1-contacten met de ouders.

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.

Ouders merken dat cliënten (door picto's en gebarentaal) beter begrijpen en ervaren wat ze op de boerderij doen. Mooi om te zien dat ouders
deze picto's ook thuis willen gebruiken - een prima aansluiting tussen de verschillende levensterreinen 'wonen - dagbesteding'.
En het geeft cliënten meer rust. Extra uitbreiding (van picto's en/of gebaren) vind men nu nog niet nodig.
Een BBQ ﬁjn maar wel graag weer in juni op zaterdag van 4 tot 7.
Het taxi vervoer blijft lastig, s'morgens zijn ze heel vroeg cliënten zijn net of nog niet uit bed, zijn ver voor half 9 in plaats van 9 uur al op de
boerderij dus ruim een half uur te vroeg, maar s'middags worden ze ook erg laat opgehaald meer dan een half uur te laat. Ouders laten weten
dat bellen niet helpt.
De groepsindeling op zaterdag is de ene week goed de andere week is er teveel leeftijdsverschil met 1 cliënt we gaan het veranderen (uit deze
groep halen en in andere groep plaatsen).

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.

Door alle problemen vanaf oktober en vooral door het uit vallen Gerita is het tevredenheidsonderzoek niet uit gevoerd.
Heel jammer, natuurlijk - in 2020 pakken we dit met prioriteit weer op!

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

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.

Zie hiervoor. We hebben dit in 2019 dus niet uitgevoerd. Maar hebben mondeling wel hele positieve reacties gehad dat ouders zeer tevreden
zijn hoe alles in de achter liggende tijd was geregeld, We hopen niet dat het nodig is maar snel schakelen en overleg is heel belangrijk voor
een goede vervanging... We hopen in 2020 het onderzoek wel weer uit te voeren.

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.

1 iemand gevallen met de ﬁets schaafwondje elleboog - schoon gemaakt en door de lucht laten drogen. Jennie-Gerita
2 splinter inde vinger-met een pincet eruit gehaald ontsmet en pleister er om. Gerita
3 gestruikeld met voetbalen zere knie-goed gekoeld en het ging van zelf weer over. Gerita
Nog al eens een pleister geplakt voor bv stoten of klein schaaf wondje piep klein sneetje alleen een pleister al doet wonderen . Jennie Gerita
Jennie is gestruikeld met de wasmand zere pols gekoeld en na enkele uren huisarts en ziekenhuis was gecompliceerde breuk Gerita
Als er iets gebeurd wordt dat altijd door iemand met een EHBO diploma afgehandeld

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

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

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

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

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

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

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

er waren geen meldingen

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.

Maak een kopie van de zorgplannen/evaluaties met de handtekening van de vertegenwoordiger van het kind
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is uitgevoerd

plannen van nieuw bouw bij de Gemeente neerleggen
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is door ziekte opgeschort.

oriënteren op logeren
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Hier hebben wij deskundigheid voor in geroepen, maar hebben het door ziekte even stil gezet.

agenda brief voor cliënten Met Picots
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Met de uitnodiging voor een cliënten gesprek. Is een agenda met pictos bij gevoegd. ondertussen in
het gesprek gebruiken wij als het nodig is pictos en gebaren.

EHBO Herhaling
Geplande uitvoerdatum:

25-11-2019

Actie afgerond op:

23-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

EHBO herhaling Jennie en Gerita 1e Brandwonden en bevriezing 2e Reanimatie & aed 3e Kinderzieken
en kinderreanimatie 4e Verbandleer mondeling en praktijk 5 e communicatie bij ongevallen en
calamiteiten
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Algemene actie; Zoek hulp of versterking bij de schriftelijke vastlegging. Dit kost nu veel aandacht en dat is zonde van jullie tijd en
energie. Jullie zijn goed in de zorg, overweeg om een ander dat te laten beschrijven.
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben hulp in geroepen, om ons te begeleiden in de vastlegging van het kwaliteit systeem. Door
ziekte gaat het minder snel.

calamiteiten oefening
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2019

Actie afgerond op:

30-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

In februari en september hebben we brand geoefend. 1 keer hebben we geoefend dat cliënten buiten
aan het spellen waren en plots het alarmﬂuitje ging. ze moesten zich het eerst moment, bedenken wat
is dit? maar al heel snel wisten ze dat ze naar de verzamelplaats moesten. Het ging best redelijk goed.
de andere keer hebben we geoefend dat ze van binnen naar buiten moesten. We hebben nu gezien dat
ze elkaar helpen om naar de verzamelplaats te gaan.

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

14-10-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

In verband met ziekte is deze niet uitgevoerd.

Medicatie overzichten van alle deelnemers opvragen ivm mogelijke bijwerkingen na wijzigingen
Geplande uitvoerdatum:

12-06-2019

Actie afgerond op:

30-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

van alle cliënten die medicatie gebruiken is een medicijnenlijst aanwezig.

RI&E met plan van aanpak toevoegen
Geplande uitvoerdatum:

12-06-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

In Juli heeft de R&IE plaats gevonden.

Evalutie gespreken Clienten
Geplande uitvoerdatum:

18-04-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Alle deelnemers hebben 1 evaluatie gesprek gehad,Het verschild per client , zijn er problemen dan zal
er vaker een evaluatiegesprek gepland worden. 13 gesprekken hebben plaats gevonden van 10
clienten Alle deelnemers hebben minstens 1 gesprek gehad De doelen die gesteld zijn moeten die
bijgesteld worden of zijn ze behaald ,voor komende problemen thuis of op school of op zorgboerderij,
samen proberen tot een oplossing te komen Dat bijna iedereen blij is met de zorgboerderij alles en
iedereen komt tot rust Maar zijn er thuis grote problemen die kunnen op de zorgboerderij ook niet
alleen op gelost worden
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Maar ook dat de agenda zo het op papier staat wordt af gewerkt. en niet uit gebreid, dit geeft onrust.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

24-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Met de uitnodiging voor een cliënten gesprek. Is een agenda met pictos bij gevoegd. ondertussen in
het gesprek gebruiken wij als het nodig is pictos en gebaren.

Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

01-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

In Juli heeft de R&IE plaats gevonden.

RI & E aanpassen en laten toetsen na verbouwing komende zomer.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

In Juli heeft de R&IE plaats gevonden.

Extra audit n.a.v. audit okt '18. Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

03-07-2019 (Afgerond)

Audit

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:

12-06-2019

Actie afgerond op:

19-06-2019 (Afgerond)

Ik zie bij het zorgplan en de evaluatie geen bijlagen/voorbeeld documenten. Graag toevoegen.
Geplande uitvoerdatum:

12-06-2019

Actie afgerond op:

12-06-2019 (Afgerond)

Ik zie bij het zorgplan en de evaluatie geen bijlagen/voorbeeld documenten. Graag toevoegen.
Geplande uitvoerdatum:

12-06-2019

Actie afgerond op:

11-06-2019 (Afgerond)

alle cliënten of wel medicatieoverzicht of een verklaring dossier
Geplande uitvoerdatum:

12-06-2019

Actie afgerond op:

11-06-2019 (Afgerond)
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De Cliënten nemen de medicatie thuis in, Door ouders wordt gezorgd dat er een actueel medicijnlijst van de Apotheek op de boerderij
aanwezig is.
Geplande uitvoerdatum:

11-06-2019

Actie afgerond op:

11-06-2019 (Afgerond)

tekst in werkbeschrijving zelf schrijven, notulen laatste overleg toevoegen
Geplande uitvoerdatum:

12-06-2019

Actie afgerond op:

11-06-2019 (Afgerond)

beschrijf hoe je omgaat met seksualiteit
Geplande uitvoerdatum:

12-06-2019

Actie afgerond op:

11-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Wij hebben met de cliënten de schapen naar buiten gebracht, en ook de ram. 1 van de cliënten zei wat
is die aan het doen. Een andere vertelde als ze dit doen krijg je over 5 maanden lammertjes.

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 29-05-2019, 12:00 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:

29-05-2019

Actie afgerond op:

02-06-2019 (Afgerond)

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

01-05-2019

Actie afgerond op:

17-05-2019 (Afgerond)

Indienen werkbeschrijving

Clientengesprek
Geplande uitvoerdatum:

17-04-2019

Actie afgerond op:

17-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Zaterdag 22 Juni 2019 hebben wij onze jaarlijks Familie BBQ, cliënten mogen hun - Papa & Mama Broers(tjes)& zus(jes) - Opa’s & Oma’s meenemen. Graag voor 30 mei 2019 aanmelden. Ieder is vanaf
16:00 welkom! Over enkele maanden staat de zomervakantie weer voor de deur. En om een goed
planning te maken, graag zouden wij de data ’s van u ontvangen waar neer de cliënten aanwezig hopen
te zijn.

ouders en verzorgers 2 dagen voor het overleg, even een herinnering sturen. Anders wordt het vaak vergeten.
Geplande uitvoerdatum:

03-04-2019

Actie afgerond op:

19-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Het werkt veel beter nu we een herinnering sturen naar ouders en verzorgers, Ze laten nu ook eerdere
weten of ze komen of niet.
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BHV herhaling
Geplande uitvoerdatum:

29-03-2019

Actie afgerond op:

06-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We kregen een kaart voor ons met foto’s daar moest je de goede blus materialen bij zoeken. Er werd
een quiz gehouden. Hoe het met de kennis stond van ontruimen, en cumulatie. Buiten op het terrein
hebben we een brand oefening gehad met het blussen van: • Vloeibare stoffen • Vaste stoffen • Vlam in
de pan.

Clientengesprek
Geplande uitvoerdatum:

21-03-2019

Actie afgerond op:

21-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Zaterdag 13 april hopen wij met de truckrit mee te gaan, de cliënten worden om half 9 op de
zorgboerderij verwacht met de begeleider. We gaan gezamenlijk naar het terrein. Als we daar de auto
geparkeerd hebben lopen wij alle samen. Naar de ontvangst tafels. Hier krijgen wij de nummers door
bij elkaar te blijven komen we ook in een colonne. Zo dat we bij terug komst ook allemaal samen naar
de boerderij terug kunnen. Door dat verschillende nieuwe cliënten gekomen zijn. Is in overleg met de
ouders. Is er een nieuwe indeling van de groepen tot stand gekomen. Er waren enkele cliënten die
onder gesneeuwd werden, en nu deze nieuwe groep mee rust krijgen. Het resultaat is al te merken.

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

18-03-2019

Actie afgerond op:

06-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Actualisatie BHV: We kregen een kaart voor ons met foto’s daar moest je de goede blus materialen bij
zoeken. Er werd een quiz gehouden. Hoe het met de kennis stond van ontruimen, en cumulatie. Buiten
op het terrein hebben we een brand oefening gehad met het blussen van: • Vloeibare stoffen • Vaste
stoffen • Vlam in de pan.

Brandblussers EHBO AED Controle
Geplande uitvoerdatum:

12-03-2019

Actie afgerond op:

10-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De brandhaspel is gekeurd, voor de brandblussers moet er enkel nieuwe worden aangeschaft. Ze
waren over de datum. De AED word jaarlijks door de Gemeente Gekeurd. EHBO koffer: Hier voor is
nieuwe aangeschaft omdat veel materiaal te houdbaarheid datum zat.

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:

03-05-2019

Actie afgerond op:

07-05-2019 (Afgerond)

ouders en verzorgers 2 dagen voor het overleg, even een herinnering sturen. Anders wordt het vaak vergeten.
Geplande uitvoerdatum:

02-03-2019

Actie afgerond op:

21-02-2019 (Afgerond)
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Schrijf uw jaarverslag over 2018 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2019

Actie afgerond op:

26-02-2019 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2019

Actie afgerond op:

26-02-2019 (Afgerond)

Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2018

Actie afgerond op:

31-01-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er is overleg geweest met stigas, dat de RI&E uitgevoerd wordt direct als de schuur klaar is.

RI & E aanpassen en laten toetsen na verbouwing komende zomer.
Geplande uitvoerdatum:

31-08-2018

Actie afgerond op:

31-01-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er is overleg geweest met Sitgas, als de schuur klaar is, wordt RI&E direct uitgevoerd.

ouders en verzorgers 2 dagen voor het overleg, even een herinnering sturen. Anders wordt het vaak vergeten.
Geplande uitvoerdatum:

12-09-2018

Actie afgerond op:

31-01-2019 (Afgerond)

Toelichting:

- Dat ouders hebben het ﬁjn gevonden, om gezamenlijk iets te doen. - Dat de inspraakmomenten voor
de ouders heel belangrijk zijn. Om ook elkaar tot steun te kunnen zijn. - Dat een inspraakmoment niet
op een door de weeks dag, maar op een zaterdag gehouden moet worden. - Cliënten enkele dagen van
te voren een brief mee geven of sturen, waarin we door middel van picots duidelijk te maken, wat die
zaterdag tijdens het inspraak moment wordt besproken.

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.

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Toelichting:

Afgerond 28 februari 2020
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Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit
Geplande uitvoerdatum:

Indienen werkbeschrijving

31-01-2020

Brandblussers EHBO AED Controle
Geplande uitvoerdatum:

09-03-2020

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 10-03-2020, 10:00 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:

10-03-2020

Clientengesprek
Geplande uitvoerdatum:

19-03-2020

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

30-03-2020

BHV herhaling
Geplande uitvoerdatum:

30-03-2020

Zorg ervoor dat het schriftelijke deel van het kwaliteitssysteem op orde is voor de her-audit.
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2020

actief contact netwerk verwijzers/gemeentes m.b.t. groei aantal deelnemers NSO
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2020

tevredenheidsmeting organiseren
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2020

Nadenken over en actief invoeren van etsgebruik oefenen, stimuleren - bevorderen zelfstandigheid, leren omgaan met verkeersregels
etc. én gezond bewegen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020
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Intake-checklist ++ Om júist bij onverwachte plaatsing (crisis) helder aantal kernzaken 'af te vinken' - namen, verantwoordelijkheid,
goede overdracht (achtergrond, oorzaak, etc.)
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Verder uitwerken en vormgeven van 'de knip' tussen landbouw (vleeskalverhouderij) en zorg.
Geplande uitvoerdatum:

knip

01-06-2020

Aanschaf uitbreiding nieuw verkeersmateriaal voor buiten-spel.
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Clientengesprek
Geplande uitvoerdatum:

17-06-2020

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

Audit

01-07-2020

Info verzamelen rond EVAV en indien mogelijk in seizoen 2020/2021 cursus EVAV volgen.
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Meer kleinvee (bijvoorbeeld hangbuikzwijntjes) en andere hobby-dieren (bijvoorbeeld parkieten) aanschaffen - daarvoor eerst
huisvesting/voorzieningen maken. Dit om onze deelnemers nog meer betrokken te laten zijn op 'dierhouderij' en alles wat hier bij komt
kijken.
Geplande uitvoerdatum:

02-07-2020

Verder nadenken over en uitwerken van de 'knip' tussen agro (vleeskalverhouderij) en zorg
Geplande uitvoerdatum:

knip

01-09-2020

EHBO Herhaling
Geplande uitvoerdatum:

26-10-2020

Zoomnomen certi caat verlengen
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020
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Evalutie gespreken Clienten
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

calamiteiten oefening
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

oriënteren op logeren
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

plannen van nieuw bouw bij de Gemeente neerleggen
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

verder uitwerken plannen nieuwbouw i.c.m. logeeropvang / kortdurend verblijf
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Opruimen van/in/rond oude schuren etc. - ook wanneer plannen voor nieuwbouw nog niet helemaal rond zijn
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Plannen verder ontwikkelen en realiseren m.b.t. logeer- en crisisopvang (plannen: in 2020; uitvoering zo mogelijk: binnen 3 jaar)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Groei aantal deelnemers naar 2 groepen (van ca. 6 deelnemers, totaal 12 deelnemers)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Scholing en Ontwikkeilng: economische vorming (EVTO - EVAV LTO Noord), de Training SOS Kinderen en Emoties (Coöperatie B&Z) en
de Verdiepingscursus Complex Gedrag en Methodisch werken (Coöperatie B&Z).
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Neem in JV2020 de vragen/punten van de beoordelaar mee (zie beoordelingsemail JV2019.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020
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Schrijf uw jaarverslag over 2020 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

Indienen Jaarverslag

28-02-2021

VOG Johnny aanvragen
Geplande uitvoerdatum:

12-06-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

verbouwen schuur kalveren
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

23 -8-2019 is de schuur in gebruik genomen opzet kalveren

Zoomnomen certi caat verlengen
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

verbouwen schuur kalveren
Geplande uitvoerdatum:

14-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

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 28-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 7 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.

Dat het heel handig is dat je herinnert wordt. via de mail aan een aan komende actie,We hopen dit jaar onze alles weer op te pakken waar
vorig jaar door omstandigheden zijn gestopt.

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
1 We gaan de kalverhouderij af sluiten voor de clienten dit in verband met de kans op M.R.S.A. besmetting.
1 bedrijf met het zelfde k.v.k no

Belasting technisch blijft het

2 Geleidelijk opruimen van de oude schuren en hier voor een gebouw voor de zorg terug te bouwen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Oude schuren opruimen,en dan verder plannen ontwikkelen met betrekking nieuwbouw zorg,hier waren we mee bezig maar is even stil gezet
we hopen het dit jaar weer op te pakken en verder te ontwikkelen.

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.

Plannen maken en - gefaseerd - uitvoeren m.b.t.:
- groei aantal cliënten in dagbesteding / NSO
- verder vormgeven en realiseren van plannen rond logeeropvang / kortdurend verblijf
- overleg met gemeente m.b.t. plannen verdere ontwikkeling.
- opruimen rond/in/van oude bedrijfsgebouwen - deels tíjdens het maken van de plannen.
Dit alles is meegenomen in concrete actiepunten.

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