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Jaarverslag
De certi cering voor het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien is een continu proces. Iedere drie jaar vindt er een audit plaats op de zorgboerderij. In
de tussentijd wordt elk kalenderjaar getoetst door middel van het jaarverslag. In het jaarverslag geeft de zorgboer(in) een weergave van alle
ontwikkelingen op de zorgboerderij en legt hij/zij verantwoording af over het voldoen aan de eisen van het kwaliteitssysteem.
Dit jaarverslag heeft betrekking op:

Bedrijfsgegevens
Ondernemingsgegevens
De Poedelick B.V.
Registratienummer: 922
Oude Apeldoornseweg 15, 7361 EH Beekbergen
Rechtsvorm Besloten vennootschap (bv) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 08142584
Website: http://www.depoedelick.nl

Locatiegegevens
De Poedelick
Registratienummer: 922
Oude Apeldoornseweg 15, 7361 EH Beekbergen
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging Bezig
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?
Ja, Zorgboerderij in beeld toevoegen

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

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?
Naast
Naast
Naast
Naast

de ondernemer(s), is er personeel in dienst
de ondernemer(s), zijn er ingehuurde medewerkers (bijv. ZZP-ers)
de ondernemer(s), zijn er stagiairs
de ondernemer(s), zijn er vrijwilligers

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

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

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

1.4 Wilt u meewerken aan een enquête t.b.v. kengetallen over de zorglandbouw?
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
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
Foto 1: Bibi onze (zorg)hond en trouwe metgezel van onze cliënten.
Foto 2: De sierkippenren
Foto 3: Pootgoed

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 nanciering en de
kwaliteitseisen.

Het jaar 2019 is om gevlogen en 2020 is van start gegaan. Wie had kunnen bedenken dat we dit jaar verzeild zouden raken in een
wereldwijde pandemie? Het Covid -19 virus/corona, heeft dit jaar veel impact gehad op alles en iedereen. Ook in mijn persoonlijk leven:
mijn moeder en nog twee familieleden overleden in de eerste corona-uitbraak. Tijd voor rouwen was er nauwelijks, Het was allemaal zo
onwerkelijk… En dan moet je alle zeilen bijzetten op de zorg-woonboerderij. Gelukkig hebben we een team dat ook in deze tijden
klaarstond. Samen hebben we ons er doorheen geslagen! En ook in alle wederwaardigheden op onze zorg-woonboerderij ervaren we dat we
kracht krijgen om te doen wat we moeten doen en om vooruit te kijken !
Om af en toe enige afstand te nemen van alle beslommeringen, werd er een VW camperbus aangeschaft. Dit maakte het mogelijk om
‘coronaproof’ uitstapjes te maken.
Januari/februari
In januari is één van onze bewoners verhuisd en was er tevens een overgang naar de WLZ.
We kregen meerdere aanvragen voor mensen die op de zorgboerderij wilden wonen. We hebben moeten concluderen dat de aanvragen niet
passen bij wat De Poedelick te bieden heeft, daarnaast waren alle kamers/appartementen bezet of gereserveerd. Ons nieuwe huis 'aan de
overkant' werd tijdelijk bewoond door een gezinslid van ons en zou gesloopt worden. Daarom is ons gezinslid in een zorggedeelte gaan
wonen, net als mijn man en ik. Dit jaar lag het in de planning om 'aan de overkant' voor ons een nieuwe woning te bouwen.
Alle medewerkers zijn deze maand weer geslaagd voor de BHV/EHBO herhalingscursus.
Onze zoon, de beheerder van De Poedelick, beoogd compagnon, heeft zijn opleiding MWD-niveau 4 met een heel mooi resultaat
afgerond. De diploma-uitreiking was een feestelijk moment!
De Zoönose check werd gedaan door de dierenarts en het Zoönose keurmerk is weer afgegeven.
Twee medewerkers hebben een bijeenkomst over de WLZ bijgewoond in Leusden.
Op 11 februari kregen we bezoek van vier casemanagers van Vérian. Ze hebben een rondleiding gehad over de zorg-woonboerderij en we
zijn in gesprek gegaan over de zorg die wij bieden. Fijn om op deze manier kennis te maken met elkaar. Daarnaast hebben we
kennisgemaakt met de eigenaar van een gezinshuis.
We hadden 3 kennismakingen met oudere deelnemers voor de dagbesteding. Alle drie de aanmeldingen hebben besloten om gebruik te
gaan maken van de dagbesteding op onze zorgboerderij. Na meerdere malen overleg in het team is besloten om de dagbesteding voor de
oudere deelnemers met 1 dag uit te gaan breiden, namelijk de dinsdag. De groep werd op maandag, woensdag en vrijdag te groot en de
aanmeldingen bleven binnen komen.
Omdat we steeds vaker aanliepen tegen de overgang van WMO naar WLZ voor de ouderen maar ook voor een deel van de bewoners, zijn er
gesprekken gevoerd met Coöperatie Boer & Zorg om via hen de WLZ zorg door te zetten.
Eind februari begon de onrust rondom Covid-19 toe te nemen toen het eerste besmettingsgeval van corona ook in Nederland zijn intrede
deed. Het coronavirus werd het gesprek van de dag.
Maart/April
Vanwege de onrust omtrent het coronavirus hebben we een nieuwsbrief geschreven voor onze ouderen en hun mantelzorgers/1e
contactpersonen. We hebben daarin kenbaar gemaakt hoe we het besmettingsrisico zo laag mogelijk proberen te houden. Dit hebben we
gedaan door ons te houden aan de RIVM maatregelen, o.m. papieren handdoeken te gebruiken, zeer regelmatig de handen te wassen,
bezoek van buitenaf naar De Poedelick te beperken. Daarnaast hebben we telefonisch contact onderhouden met andere zorgboerderijen
en tips uitgewisseld.

Pagina 7 van 50

Jaarverslag 922/De Poedelick

10-05-2021, 13:56

De thuiszorg die voor twee van onze bewoners dagelijks op De Poedelick kwam hebben we stopgezet. De zorg is overgenomen door ons
eigen team (begeleiders met verzorgende achtergrond). Eén bezoeker van onze dagbesteding kwam tijdelijk bij ons logeren. In deze
hectische tijd dacht het zorgkantoor positief mee en mocht er 24/7 een bed aangeboden worden. We hebben ook gebruik gemaakt van
cliëntondersteuning om alles goed te laten verlopen.
Helaas moesten we, in overleg met de WMO, op 16 maart 2020 de dagbesteding voor de ouderen sluiten. De risico's werden te groot, 1.5
meter afstand houden was niet mogelijk met deze groep en daarbij hadden we ook te maken met de kwetsbaarheid van onze bewoners
maar ook de oudere bezoekers. We zijn uiteindelijk tot het besluit gekomen om met een klein team zorg te gaan dragen voor onze
bewoners. Onze begeleider dagbesteding ouderen is vanuit huis met onze ouderen contact blijven leggen.
Onze Zzp'ers zijn vanuit huis gaan werken. Voor diegene waar het nodig voor was, zijn aanpassingen gedaan op de laptop om zo, vanuit
huis, in te kunnen loggen op onze beveiligde server.
Zo zijn we gestart met telefonisch contact met de thuiszittende ouderen. Voor een aantal ouderen was het nodig om ze meerdere malen
(2/3 keer) in de week telefonisch te benaderen. Ook is het zogeheten beeldbellen/videobellen voor een aantal mensen ingezet. Daarnaast
zijn er kaartjes verstuurd, extra nieuwsbrieven met foto's geschreven en verzonden, hebben we tulpen bezorgd, zijn er tuin- en
deurbezoeken geweest, was er mailcontact enzovoort.
Waar we signalen ontvingen dat het niet goed ging thuis, of waar er extra zorg ingezet moest gaan worden is er actie ondernomen, onder
andere door contact te zoeken met familieleden (vaak de kinderen), casemanagers en/of zorgconsulenten.
Daarnaast waren er zes bewoners iedere dag op en rond het erf van De Poedelick. Deelnemers die normaal naar
vrijwilligerswerk/school/stage/dagbesteding elders gingen, waren nu hele dagen/weken op De Poedelick. Dit zorgde ervoor dat we naast
het begeleiden in de dagbesteding ook huiswerkbegeleiding hebben aangeboden. Ook bewoners die normaal gesproken niet meedraaien
in de dagbesteding deden dit nu wel. Voor onze bewoners was het moeilijk om geen bezoek te ontvangen, niet op bezoek te gaan, niet naar
de supermarkt te kunnen.
Er zijn een aantal aanpassingen in het dagprogramma doorgevoerd; groepsmomenten buiten op het (overdekte) terras i.v.m. de 1.5 meter
afstand. Eten in eigen appartement/kamer door middel van maaltijdboxen in plaats van gezamenlijk eten. Boodschappen werden
gezamenlijk online voor alle bewoners besteld en daarna bij De Poedelick bezorgd.
Naarmate de weken verstreken en we er zo goed als zeker van waren dat er niemand van ons besmet was (aangezien bewoners niet in
contact kwamen met mensen van buitenaf), konden we de regels op het erf wat versoepelen, maar de 1,5 meter afstand moest er zijn en
gewaarborgd blijven!
We verhuisden een tuinkas 'van de overkant' naar De Poedelick. In de dagbesteding werd deze tuinkas opgebouwd met hulp van onze
bewoners. Het resultaat mocht er zijn! Zodra deze klaar was, kon deze vol worden gezet met gezaaide bloemen, planten, groenten,
pompoenen en kalebassen. De plantjes schoten de grond uit! Altijd weer mooi om dit groeiproces mee te maken. Ook werd de tuinkas
gebruikt voor een extra zitplaats als het regende en een bewoner bezoek kreeg. Een heerlijk warme plaats.
Aan het einde van deze maand lag de bloementuin klaar voor gebruik. Er is een mooie sier- en belevingstuin gerealiseerd waar de
ouderen/bewoners in kunnen zitten of rond kunnen lopen over de paadjes die opgevuld zijn met boomschors. Het onderhoud van de
bloementuin wordt gedaan door de bewoners en begeleiders.
Mei
Tijd om na de 'IJsheiligen' de planten buiten in de tuin te poten. Altijd een hele klus, maar het resultaat mocht er zijn! Door de late
nachtvorst dit jaar was het soms wel even spannend of het goed zou gaan, maar gelukkig was dit meestal het geval. Ook de bloesem in
de boomgaard bloeide prachtig, dus we konden uitkijken naar een inke oogst pruimen, peren en appels.
Na veel overleg en telefoontjes met de gemeente, evenals het bijhouden van de nieuwsbrieven van de federatie en het landelijke nieuws,
mochten we op 18 mei weer langzaamaan gaan beginnen met de ouderen dagbesteding. Eerst in kleinere groepjes van 4 of 5 personen en
de richtlijnen natuurlijk in acht nemend. In de praktijk bleek dit lastig te realiseren met een doelgroep ouderen met dementie. Gelukkig
hadden we de draai vrij snel gevonden en zijn we vol goede moed weer van start gegaan.
Deze maand werd ook gestart met de bouw van het woonhuis en de schuur voorzien van een nieuwe laag verf.
Juni
Op vrijdag 5 juni hebben we de audit voor wonen/dagbesteding gehad. Het vraagt altijd veel inspanning om alles klaar te krijgen en in te
leveren. Het geeft dan ook veel voldoening om groen licht te krijgen en een positief advies! Het keurmerk ‘Kwaliteit Laat Je Zien’ is weer
behaald voor de komende 3 jaar.
Op 6 juni is één van onze ouderen overleden, een verdrietige gebeurtenis. Deze oudere was nog bij ons in zorg, dus dit maakte veel indruk
op onze overige deelnemers.
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We kregen deze maand 1 aanmelding voor 'wonen' en maar liefst 4 aanmeldingen voor de 'ouderen dagbesteding'. Drie ouderen besloten
de dagbesteding ook daadwerkelijk te gaan bezoeken. Eén van onze bewoners is verhuisd naar een zelfstandige woonplek met ambulante
begeleiding.
Op 24 juni heb ik zelf (eigenaar van de boerderij) middels een online eindpresentatie de Post Hbo opleiding ‘Geef me de 5’ van Colette de
Bruin met goed resultaat afgerond.
Juli
Vanaf deze maand zijn we weer compleet gaan draaien met de dagbesteding ouderen, 3 volle dagen. Door het prachtige weer hebben we
veel buiten kunnen zitten op voldoende afstand van elkaar. We hebben optimaal kunnen genieten van het buitenleven. Eén oudere is
verhuisd en heeft daarom afscheid genomen van de dagbesteding. Daarnaast kregen we 1 aanmelding voor 'wonen' en deze bewoner heeft
besloten bij ons te komen wonen.
Er heeft onderhoud plaats gevonden aan het dak van het stookhuis en er zijn in het gebouw nieuwe dorpels geplaatst. Voor de verkoop van
groenten, fruit en bloemen werd een prachtige verkoopkraam gemaakt. We gebruiken altijd veel groenten en fruit voor de woongroep maar
vaak is er zo'n grote oogst dat we het ook leuk vinden om wat te verkopen. Dit liep best goed, leuk om hier mee bezig te zijn en dit zo ook
in te zetten als activiteit voor de dagbesteding. We zijn druk bezig geweest met het oogsten van fruit, bloemen en groenten. Courgettes,
komkommers, bramen en bessen in overvloed. Een hele klus tijdens/voor de dagbesteding maar de ouderen waren erg enthousiast.
Vanaf juli ging het personeel om de beurt op vakantie. Er werd vervanging geregeld of door collega's overgenomen. De zomervakantie
brengt ondanks de vervanging toch altijd wat onrust met zich mee voor onze bewoners. We konden deze zomer weinig uitjes realiseren.
Dan kan een eenvoudig uitje des te meer gewaardeerd worden: we gingen met de woongroep (coronaproof) picknicken bij Ruïne de
Nijenbeek en lunchen bij Vliegveld Teuge. Daar genoten we van de vele vliegactiviteiten. Ook een ritje naar Hoenderloo en een
boswandeling werd zeer gewaardeerd, want 'even er uit’! Ter ere van onze verjaardagen en van het behalen van mijn post HBO diploma,
gingen we met onze bewoners naar Bospaviljoen 't Leesten.
Augustus
Deze maand verhuisde één van onze bewoners maar mochten ook een andere bewoner verwelkomen. Er was één aanmelding voor
'dagbesteding ouderen'. Het was een warme zomer met veel beperkingen. Kamperen deden we op eigen erf, de hitte was dragelijk door
allerlei activiteiten te bedenken waar water aan te pas kwam. We kregen hierbij hulp van een vrijwilliger en een (vakantie)invalkracht. We
verwerkten een grote oogst fruit uit de boomgaard en hebben veel fruit laten 'versappen'.
September
September is de maand van de pompoenen en kalebassen. De oogst was mager dit jaar. Toch hebben we wat kunnen verkopen en
daarnaast een leuke activiteit gedaan met het opmaken van pompoenen. Dit was zeer geslaagd en viel goed in de smaak bij onze
deelnemers. We hebben afscheid genomen van onze ‘coronatijd logé' en tevens van een deelnemer van de dagbesteding. Daarnaast heeft
er nog een deelnemer van de dagbesteding afscheid genomen vanwege een verhuizing.
Om de zorg met het wisselen van de seizoenen (van zomer naar herfst) toch verantwoord te kunnen houden, hebben we ervoor gekozen de
lege plekken niet op te vullen met nieuwe bewoners en deelnemers. Omdat het weer in het najaar wisselvalliger werd, konden we door de
extra ruimte toch iedereen ontvangen en door de groep te splitsen, te wisselen van ruimte (luchten en desinfecteren) en de medewerkers
een eigen lunchplek te geven, konden we de zorg toch veilig doorgang laten hebben.
Oktober, november, december
Het complete team was terug van de zomervakanties. De herfsttijd brak aan. Inmiddels hadden er op de achtergrond diverse overleggen
en gesprekken plaatsgevonden. Onze zoon, beheerder en beoogd compagnon, kwam tot de aangrijpende beslissing om onze zorgwoonboerderij in de toekomst niet over te nemen. Onze fulltime woon- en dagbesteding begeleider betrok een andere baan aan en ging
van ons afscheid nemen. We voerden gesprekken met zorg-uitzendbureaus waarna we enkele nieuwe krachten konden aannemen om de
zorg te laten doorgaan. Dit gaf en geeft rust, ruimte en stabiliteit. We bezonnen en bezinnen ons op de toekomst. In november mochten
we nog een nieuwe stagiaire verwelkomen. Dit nadat we reageerden op een oproep van ROC-Aventus om stageplekken aan te bieden.
Eind december namen we afscheid van een bezoeker dagbesteding ouderen.
Helaas kwamen we in december in een vergaande lockdown terecht waardoor we te maken kregen met veel beperkingen. Niettemin
hebben we het jaar af kunnen sluiten met een kerstlunch.
Dankbaar zijn we dat er op de zorg-woonboerderij in dit bijzondere jaar niemand besmet werd met het coronavirus!

Speci eke onderwerpen
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Ondersteunend netwerk
Ons ondersteunend netwerk is afgelopen jaar hetzelfde gebleven, wel is de invulling vanwege corona anders geworden.
Wij maken gebruik van intervisie-avonden vanuit de verenigde zorgboeren (BEZIG, regionale afdeling Apeldoorn e.o.), kennisuitwisseling
via Coöperatie Boer en Zorg, sluiten aan bij MDO's van cliënten, hebben overleg met betrokken behandelaren, maken gebruik van een
FACT- team indien nodig, consulteren WMO consulenten bij complexe zaken en nodigen mensen uit ons netwerk uit voor workshops voor
het team ten aanzien van een speci ek onderwerp (bv. dementie).
Kwaliteit
Zoals aangegeven hebben we de werkbeschrijving tegen het licht gehouden en aangepast aan de actualiteit waar nodig, mede gezien de
geplande audit. Ook voor het lidmaatschap van Coöperatie Boer en Zorg moest er een kwaliteitsstuk geschreven worden, het zogeheten
'Zorgaanbodplan'. Dit om het doorzetten van zorg op een kwalitatieve goede manier te kunnen verantwoorden naar het zorgkantoor.
Ten aanzien van kennis van de WLZ hebben we veelvuldig contact met cliëntondersteuners WLZ, lezen we vakliteratuur (nieuwsbrieven
CIZ), de Coóperatie en bezoeken we (indien mogelijk) bijeenkomsten.
Financiering van de zorg
Dit jaar stond in het teken van de overgang WMO Beschermd Wonen naar WLZ-GGZ maar ook van onze oudere doelgroep van WMO
dagbesteding naar WLZ dagbesteding. Hiertoe was er veelvuldig contact met de gemeente, het CIZ, cliëntondersteuners, familie en het
zorgkantoor. Om de zorglijn intact te kunnen houden is zowel het PGB als onderaanneming bij Coöperatie Boer en Zorg ingezet.
Vooral het vervoer van ouderen WLZ van en naar dagbesteding heeft de nodige hoofdbrekens gekost vanwege het feit dat er maar 1 code
beschikbaar voor de VV doelgroep was, welke qua tarief ver onder het tarief van gecontracteerd groepsvervoer uit kwam. We
zijn genoodzaakt geweest voor een deel van onze doelgroep naar alternatieve vormen van vervoer te kijken en hebben ook andere
zorgboerderijen geconsulteerd hierover. Dit heeft ertoe geleid dat we een deel van onze doelgroep nu zelf vervoeren. Vanuit CBZ hebben
we vernomen dat er in 2021 meer codes komen voor vervoer van deze doelgroep.
Vanuit de WMO hebben wij in het najaar ingeschreven op het product 'Begeleiding Duurzaam Intensief' omdat dit m.n. voor de doelgroep
waar weinig progressie te verwachten valt in het leven is geroepen door de Zorgregio.
Door de tijdelijke declaratieregelingen vanuit zowel de WMO als WLZ is er voldoende nanciering gebleven om te zorgboerderij door te
laten gaan. We zijn dan ook blij met de steunmaatregelingen. Wel heeft het vrijhouden van een appartement en kamer ten behoeve van
veilige doorgang dagbesteding in het 4e kwartaal een negatieve impact gehad op de omzet omdat dit nergens weggezet kon worden. Het
huren van een extra pand of bijzetten van een tijdelijk onderkomen was achteraf wellicht een betere stap geweest. Echter onze tijd en
energie was beperkt evenals de toenmalige opties. De zorgboerderij heeft voor het meest voor de hand liggende op dat moment gekozen.

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.

Kijkend naar het afgelopen jaar waren dit de ontwikkelingen die het meeste invloed hebben gehad:
Corona
Bedrijfsopvolging
Vertrek medewerker
Overgang naar WLZ (GGZ maar ook WMO)-> lid van Coöperatie Boer en Zorg
We hebben afgelopen jaar wat minder aanmeldingen gehad voor de dagbesteding en dit wijten we aan corona. Daarnaast hebben we zelf
ook minder mensen voor wonen aangenomen en dat heeft vooral te maken gehad met een combinatie van corona en bedrijfsopvolging. Dit
is een bewuste keuze geweest in een jaar dat toch al lastig genoeg was.
Door meer focus op de doelgroep WMO BW Perspectief is er meer rust gekomen. Ook zijn er (even) geen WLZ VG aanmeldingen
aangenomen.
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Het niet doorgang vinden van de bedrijfsopvolging heeft ook zo zijn invloed gehad omdat daarmee het overnameproces weer actief in gang
is gezet. Ook hiervoor geldt dat we het jammer vinden maar de keuze respecteren. We hebben middels diverse kanalen ons bedrijf onder
het voetlicht gebracht en verwachten in de loop van 2021 hier verdere stappen in te kunnen zetten.
Het vertrek van onze vaste begeleidster voor de woongroep en dagbesteding was best spannend maar gelukkig is er een goede kracht
voor teruggekomen. De ervaringsjaren van deze kracht, levert veel meerwaarde op voor de oudere deelnemers. Daarnaast hebben we nu
een exibele schil middels een zorguitzendbureau waardoor de continuïteit gewaarborgd blijft.
De overgang naar de WLZ van een aantal oudere deelnemers en een bewoner heeft invloed gehad omdat we hierdoor moeten zoeken naar
oplossingen om de zorg door te kunnen zetten. Dit is mogelijk geworden door het lidmaatschap van de Coöperatie Boer en Zorg (en deels
PGB). Hiermee hebben we onze kennis weer uitgebreid, het bedrijfsproces wat anders ingericht en de zorg kunnen continueren.
Door ons ondersteunend netwerk uit te breiden (o.m. CBZ, Cliëntondersteuningplus) staan we nog steviger voor dat wat we kunnen bieden.
Wat we van het afgelopen jaar geleerd hebben, is focus op dat wat wel kan en mogelijk is en het onszelf niet onnodig nog zwaarder
maken.
Doelstellingen van vorig jaar
Vaststellen welke doelgroep passend is bij de zorgboerderij qua woonzorg-> aanpassing gedaan en voor nu passend
Uitbreiding dagbestedingsactiviteiten d.m.v. plaatsen kas, aanleg bloementuin, verkopen groenten/bloemen/fruit/eieren-> behaald
Uitbreiding dagbesteding ouderen (in openingsdagen) o.b.v. vraag mantelzorgers en cliënten-> eerst naar 4 dagen en eind van het jaar
naar 5 dagen gegaan
Ondernemersvisie aanpassen-> nvt ivm geplande bedrijfsovername
Uitbreiden arbeidsmatige dagbesteding-> komen te vervallen ivm niet doorgaan van bedrijfsopvolging
Soepele overgang van WMO naar WLZ voor eventuele WLZ cliënten-> behaald door OA contracten (CBZ) en PGB
Uitwerken mogelijkheden Zilliz-> voor nu voldoende mogelijkheden. Ook is de relatiedag van Zilliz niet doorgegaan ivm corona.
Conclusie is dat we veel van onze doelstellingen ondanks een pittig jaar toch samen met ons team en onze bewoners en deelnemers
hebben behaald. Iets om trots om te kunnen zijn!

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.

Wijzigingen cliëntenbestand
Start 2020:
Totaal aantal cliënten = 18
Verdeling:
6 bewoners
12 deelnemers voor de ouderen dagbesteding
Aantal nieuw in 2020:
1 bewoner
7 ouderen
Aantal deelnemers vertrokken 2020:
3 bewoners
7 ouderen

Aantal deelnemers, december 2020:
4 bewoners
12 deelnemers voor de ouderen dagbesteding
Eind 2020: Totaal aantal cliënten = 16
Reden uitstroom bewoners
Woonruimte in de vrije sector (zonder zorg)
Begeleid Wonen met ambulante begeleiding
Woonplek (beter passend bij zorgvraag) in een instelling
Reden uitstroom deelnemers ouderen dagbesteding
Verhuizing naar een verzorgingstehuis
Beter bij interesse aansluitende dagbesteding
Overlijden
Zorgaanbod
(Beschermd) wonen
Dagbesteding
Individuele begeleiding
Wetten
WLZ
WMO
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Financieringsvorm
ZIN
PGB
Onderaanneming (VPT/MPT)
De cliënten hebben een maximale indicatie tot en met Zorgzwaartepakket 6 of Beschermd Wonen (complex, duurzaam, perspectief).
De ouderen hebben een indicatie dagbesteding duurzaam intensief, basis of complex.
Wij hebben geen aanpassing hoeven doen om continuïteit in zorgaanwas te stimuleren. Wij zijn goed vindbaar en benaderbaar
voor casemanagers en Wmo consulenten. Wel hebben we het idee dat door corona aanmeldingen wat langer op zich lieten wachten en
mensen langer naar de algemene voorziening gaan.

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.

Dagbesteding ouderen
Wat ons opvalt is dat de 'ouderen voor dagbesteding' steeds later bij ons voor dagbesteding komen. Soms zo laat dat ze direct in de WLZ
vallen en elke dag naar dagbesteding komen om de mantelzorger te ontlasten. Dit is ook vaak de doelgroep met meer verzorging dan
begeleiding en vaak is de dagbesteding maar van korte duur en ter overbrugging naar een plek in het verpleeghuis. Dat de verzorging meer
vraagt is op zich geen probleem voor ons team maar we merken wel dat het voor het thuisfront vaak zwaar is.
Er lijkt dus een verschuiving gaande waarvan de oorzaak niet helemaal duidelijk is. We wijten het nu maar aan corona; mensen wachten
wellicht langer met een hulpvraag uitzetten vanwege de angst voor een coronabesmetting op de dagbesteding? Maar wellicht is de
gemeentelijke politiek hier ook debet aan? Mensen worden actief gestimuleerd zolang mogelijk naar een algemene voorziening te gaan.
Wat we terug horen is dat de ontwikkeling daar weinig meer wordt gestimuleerd maar dat het vooral een sociaal gebeuren is. De
dagbesteding bij ons is juist gericht op 'vasthouden wat er is' door actief bezig te gaan met o.m. geheugentraining, bewegen en fysieke
spelletjes.
Maar ook de verschillen in aanpak van casemanagers zou een oorzaak kunnen zijn. De één gaat 1x per maand op huisbezoek, de
ander doet het telefonisch waardoor wellicht minder gesignaleerd wordt.
Maar ook is het proces van steeds minder kunnen en afhankelijk worden van een ander lastig voor de zorgvrager.
We hebben erover gedacht om de casemanagers aan te schrijven maar hebben besloten de groep even te houden voor wat het is omdat
het in achtnemen van de afstand nou eenmaal makkelijker gaat met een wat kleinere groep.
De vraag omtrent het later aanmelden voor dagbesteding en de soms complexe overgang naar de WLZ ligt wel bij de Zorgregio en wij
wachten nog op antwoord.
Ook zullen we in een volgende nieuwsbrief nogmaals aandacht schenken aan het onderwerp 'overgang van WMO naar WLZ' en wat
daarvoor gedaan moet worden op administratief gebied. Nu worden we nog te vaak te laat ingelicht waardoor in praktische zin (bv.
vervoer) niet direct ingezet kan worden.
Wonen
De woongroep betreft een kleine groep die momenteel zeer passend is. De doelgroep 'autisme' past al een aantal jaren zeer goed bij ons
en we blijven ons daarop focussen en scholen. We hebben geen veranderingen doorgevoerd en zijn dit ook niet van plan. Van de huidige
bewoners was 75% ook al woonachtig op de zorg-woonboerderij het jaar daarvoor. De nieuwe bewoner heeft hetzelfde pro el als 1 van de
reeds aanwezige bewoners.

Acties
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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.

We hebben altijd een stabiel team gehad maar dit jaar zijn er wat wisselingen geweest. Eén van de vaste medewerksters was na 4 jaar
inzet toe aan een nieuwe uitdaging, evenals de bedrijfsopvolger. Ook gaf één van onze vrijwilligers aan te willen stoppen na een aantal jaar
van trouwe inzet.
We hebben voor de vaste medewerksters vervanging gevonden door het aantrekken van een begeleider Hbo-V in combinatie met een
uitzendkracht. Daarnaast hebben we voor de woensdagmiddag onze oproepkracht vast ingezet zodat één van de medewerkers wat minder
kon gaan werken. Dit kwam naar voren uit het functioneringsgesprek. Ook hebben wij een nieuwe vrijwilliger gevonden en zijn er afgelopen
jaar 2 stagiaires geweest.
Omdat alle wijzigingen in de 4e kwartaal 2020 hebben plaatsgevonden is nog niet met de nieuwe medewerker een
functioneringsgesprek gehouden. Met alle andere krachten wel.
Feedback hieruit:
bezinning op toekomst binnen of buiten de boerderij-> aantal maal teamcoaching gedaan. Afspraken gemaakt over:
andere taakverdeling
minder kantooruren
onderzoek andere invulling dagbesteding
uiteindelijk heeft medewerkster toch gekozen voor nieuwe uitdaging.
wijzigingen personeel hebben onrust teweeg gebracht-> door inzet op andere wijze in te vullen en nieuwe krachten aan te trekken is
het team nu weer op sterkte. Daarnaast aansturing door zorgondernemer -> wekelijks een gesprek om te kijken hoe het gaat en wat er
ligt aan werk
door corona tijd vanuit huis werken en bij een andere zorginstelling invallen was intensief-> nu alles weer 'normaler' is, minder uren per
week werken (arbeidsovereenkomst aangepast)
door corona minder behoefte aan opleiding-> energie gaat ook naar thuissituatie (kinderen schoolgaande leeftijd, thuisbegeleiding
etc.) naast de hogere arbeidsintensiviteit van het werk. Aandachtspunt voor komend jaar.
Door corona is het vaak meer bij 'overleven' gebleven en doen wat nodig is, en hebben de laatste 2 gesprekken wat vertraging opgelopen.
Ook het 'niet doorgaan' van de bedrijfsopvolging en het vertrek van de vaste medewerkster (36 uur) heeft veel invloed gehad op iedereen
en de organisatie. Daarom hebben wij ingezet op het eerst weer verkrijgen van een stuk stabiliteit en daarna weer meer naar structuur en
organisatie.
Het team ZZP-ers is nagenoeg stabiel gebleven. Met het vertrek van één van onze bewoners is ook deze gekoppelde ZZP-er gestopt. Met
de overgebleven ZZP-ers is er momenteel voldoende stabiliteit. Uit de functioneringsgesprekken met hen is gekomen dat voor de 1 de
onrust in het team best lastig was, de ander had daar o.m. door thuiswerken minder last van. Verder ervaren ze de open manier van
communiceren als prettig. 1 ZZP'er gaat een EVC traject in, de ander heeft het afronden van haar studie ivm corona tijdelijk op een laag
pitje gezet.
Daar waar mogelijk hebben we aantal zaken direct opgepakt. Op zaken als corona hebben we geen invloed. Wel houden we de impact
hiervan op onze medewerkers goed in de gaten.
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

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

Voor het eerst sinds jaren weer stagiairs!
ROC Aventus deed een oproep in verband met te weinig stageplekken, waarop wij hebben gereageerd. Daarnaast zocht 1 stagiair zelf
contact.
1. Helpende niveau 2 - ROC Aventus
2. Hbo Social Work (werkveld oriëntatie) - CHE Ede
Beide zouden in september 2020 starten (voor een heel schooljaar) maar door corona werd de startdatum vertraagd en zijn ze pas eind
van het jaar gestart.
Beide lopen stage bij de dagbesteding voor ouderen, waar zij de vaste begeleiders ondersteunen en onder de verantwoordelijkheid van
deze begeleiders werken. De zorgondernemer kijkt mee en neemt het examen voor haar rekening. Op de werkvloer is er een vaste kracht
gekoppeld aan de praktijkopdrachten.
Met beiden is een (of meerdere) evaluatiegesprek(ken) gevoerd. Eénmaal online en in ieder geval eenmaal schriftelijk. Beiden zijn nog
niet zolang bezig en er is wat output en feedback betreft nog geen echte bijzonderheid. Wel merken we dat de begeleidingsstijl van
invloed is op de output. We ondersteunen en coachen hierin de begeleiders omdat het voor hen ook nieuw is. De vaste (vertrokken)
medewerkster was tot 1 november praktijk/stagebegeleider.

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

4.5 Vrijwilligers
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de vrijwilligers op de zorgboerderij.

Ook dit jaar waren we heel blij met onze 2 vaste vrijwilligers die ondersteuning en hand- en spandiensten verlenen bij de dagbesteding
ouderen. Onze vrijwilligers zijn ter ondersteuning van, en onder verantwoordelijkheid van, de vaste begeleider op de groep. Zij fungeren
voornamelijk als gastvrouw; ondersteuning bij activiteiten en ondersteuning bij het klaarmaken van de ko e/theemomenten, lunch etc.
We maken op woensdag gebruik van 1 vrijwilliger, gemiddeld zo'n 6 uur op een dag. Halverwege het jaar is onze andere vrijwilligster (4 uur
op 1 dag) gestopt vanwege het coronavirus. Met beiden is er een evaluatiegesprek gevoerd.
Ons team is in het najaar uitgebreid met een nieuwe vrijwilliger voor m.n. vervoer van een aantal WLZ deelnemers. Dit betreft op alle
dagen van de week een paar uur (in de ochtend een ronde en in de namiddag). Met deze vrijwilliger staat in het voorjaar een gesprek
gepland.
In de praktijk blijkt het lastig om geschikte vrijwilligers te vinden die passen bij onze doelgroep. Voor het afgelopen jaar was dit ook het
doel.
Het kleine team heeft dus ook een kleine wijziging gehad dit jaar maar we gaan er vanuit dat het voorlopig weer even stabiel blijft.
Uit de feedback is gebleken dat ook bij onze vrijwilligers de impact van corona op het gezinsleven best groot is geweest. Eén van hen is
om die reden ook gestopt, wat we jammer vinden maar gezin en eigen gezondheid gaan voor! De andere vrijwilligster heeft aangegeven dat
wanneer er een bedrijfsoverdracht komt, ze ook stopt. Iets wat we begrijpen. Daarnaast heeft de wisseling in het team ook voor onrust bij
de vrijwilligers gezorgd maar dat is inmiddels goed door het team weer uit te breiden.
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiairs en vrijwilligers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de inzet en omgang met personeel, stagiairs en vrijwilligers.

Concluderend uit het vorige stuk kunnen we zeggen dat we twee trouwe vrijwilligers hebben die nauw aansluiten bij onze doelgroep.
Daarnaast kunnen we concluderen dat het 'team' wel kwetsbaar is omdat het klein is en zien we graag uitbreiding. De contacten met het
zorguitzendbureau zijn daarom erg waardevol gebleken. Mocht het bewoner-aantal weer toenemen dan gaan wij ook weer uitkijken naar
een vaste extra kracht. Extra handen zijn altijd welkom en hebben een positieve bijdrage aan het team.
Het wegvallen van de kracht liep samen met een daling in bewoner-aantal waardoor we dat stuk begeleiding samen met de ZZP-er
individuele begeleiding hebben gewaarborgd. Bij de ouderen is dit stuk opgevangen door een nieuwe kracht met Hbo-V aan te nemen.
We hebben momenteel voldoende bevoegd en bekwaam personeel om onze bewoners en deelnemers te begeleiden.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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5 Scholing en ontwikkeling
5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar
In de opleidingsdoelen beschrijft de zorgboer(in) hoe de kennis en vaardigheden van de begeleiders op peil wordt gehouden. Door
veranderingen in doelgroepen of zorgzwaarte, veranderingen in wetgeving, etc. zal scholing regelmatig nodig zijn. Daarnaast is het onderling
uitwisselen van kennis, informatie en casuïstiek belangrijk voor de ontwikkeling van de zorgboer(in) en medewerkers.
Bij dit onderwerp gaat het om de kennis en vaardigheden, de opleidingen kunt u bij 5.2 beschrijven (in de kennisbank 8.5.2).

Algemeen
Afgelopen jaar was het door corona soms erg lastig de doelen te halen maar toch is het gelukt. Wel verviel een groot deel van de
intervisie en andere overlegvormen. We dachten ook vaak, 'nu zal het wel beter worden' maar dan werden de maatregelen toch weer
aangetrokken. Het was lastig te anticiperen en de dagelijkse praktijk leverde genoeg hectiek op om iets minder stil te staan bij zaken als
intervisie.
Wel bleven we ons inzetten om te voldoen aan de eisen die gesteld worden om de zorg te mogen verlenen. Medewerkers moeten bevoegd
maar ook bekwaam zijn. Daarnaast blijven we de scholingsbehoeften van de medewerkers in beeld houden. Dit komt ook ter sprake in
de functioneringsgesprekken. Concreet spitst de opleidingsvraag zich toe op 'dementie, trauma en autisme'.
Door de inzet van een Hbo verpleegkundige op de ouderenzorg, hebben wij er een ervaren kracht bij die bevoegd en bekwaam is. Daarnaast
hebben zowel zorgondernemer als bedrijfsopvolger hun opleiding behaald in 2020. De ZZP'er ind. bgl. heeft de opleiding bij Martine Delfos
afgerond. De andere ZZP'er heeft haar studie tijdelijk stop gezet ivm de impact van corona.

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.

Door het Covid-19 virus werden alle bijeenkomsten, vergaderingen, bijscholingen geannuleerd. Enerzijds een verademing... de agenda werd
leger en leger.. anderzijds ook een gemis aan contacten met andere zorgcollega's, deelname aan netwerken.
De zorgondernemer moest halverwege haar opleiding overschakelen naar het volgen van online lessen en zelfs het examen is via Zoom
afgenomen. Door het virus ietwat vertraging opgelopen maar op 24 juni met vlag en wimpel geslaagd voor de Post-Hbo opleiding Geef me
de Vijf van Colette de Bruin.
Opleidingsdoelen zoals beschreven in het voorgaande jaarverslag
Afronden post-HBO opleiding autisme Colette de Bruin-> behaald juni 2020 (zorgondernemer)
kennis rondom autisme vergrote
Afronden Mbo SAW BBL-opleiding-> behaald januari 2020 (bedrijfsopvolger)
kennis en ervaring GGZ Agogisch klimaat
Jaarlijkse BHV/EHBO training -> behaald (team incl. invalkracht)
De BHV training van de zorgondernemer is verschoven van december naar januari 2020 i.v.m. de drukke decembermaand-> behaald
(zorgondernemer)
1 ZZP-er heeft de opleiding bij Martine Delfos (autisme) afgerond en is inmiddels een EVC traject gestart. De andere ZZP-er zag zich door
corona genoodzaakt haar opleiding tijdelijk op te schorten.
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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.

Omdat onze woondoelgroep autisme gerelateerd is, blijven we daar op focussen. Voor dit jaar staat (bij groei woongroep) op de planning:
Team scholen in Geef me de Vijf of
Aannemen nieuwe medewerker (met deze scholing)
Voor de ouderen geldt dat als ze steeds later worden aangemeld de verzorging en medicatiebehoefte vaak groter is. Omdat we met Mbo
verzorgenden werken en een Hbo-V'er zijn we in principe voldoende bevoegd en bekwaam toch blijft dit onderwerp van gesprek in de
teamvergaderingen en zal waar nodig extra training o.g.v. medicatie worden gegeven.
Daarnaast vragen we wederom een casemanager dementie voor een intervisiedag. We willen graag dat het team op 1 lijn zit qua aanpak
(wat werkt bij welke vorm van dementie het beste). Het gaat om 'puntjes op de i' zetten. Ook het nut van geheugentraining, activatie, de
afwisseling tussen activiteit en passiviteit onder de aandacht brengen en algehele motivatie van het team.
intervisie of kennisoverdracht door casemanager dementie of Dementie Steunpunt
medicatietraining
Overige doelen:
Bouw je beste team- zorgondernemer
Preventiemedewerker Stigas (online)- zorgondernemer
BHV/EHBO - team
Praktijkbegeleider- bgl ouderen
BIG registratie- Hbo-V'er (o.m. medicatie, verpleegtechnische handelingen)

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

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

In het afgelopen jaar heeft het team ondanks corona het e.e.a. aan trainingen/opleidingen afgerond of is hiermee gestart. De kennis die
opgedaan wordt, kan meestal gelijk in de praktijk ingezet worden of komt tijdens een overleg ter sprake. Scholing en ontwikkeling blijft
nodig en is zeer nuttig.
Algemene conclusie is dat we onze leerdoelen behaald hebben en blijven (bij)scholen. Daarnaast gaan we ons als team verdiepen in de
verschillende aanbiedingen voor cursussen/trainingen die we bijna wekelijks per mail ontvangen en kijken we of er een cursus/training bij
zit die aansluit bij onze doelgroep. Anderzijds zoeken we soms ook actief naar passende trainingen zoals nu bij wijzigingen in het team, de
cursus 'Bouw je team'.
Doelen voor komend jaar staan onder 5.3. en de bijbehorende acties zijn aangemaakt.
Verder hopen we dat komend jaar er weer ruimte en mogelijkheid is voor de vaste jaarlijkse trainingen,
vergaderingen/intervisiebijeenkomsten, klantendagen (Zilliz, Zorgregio) ondanks corona.

Acties
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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.

Woongroep
We hebben in 2020 met alle 'Beschermd Wonen' cliënten de jaarlijkse evaluatie(s) gehouden.
Gemiddeld genomen worden er normaal 2 evaluatiegesprekken gehouden voor onze bewoners. Eén in het voorjaar, eén in het najaar,
waarvan 1 een MDO (MultiDisciplinairOverleg). Afgelopen jaar is dit voor alle bewoners die er het hele jaar waren gelukt. Met bewoners
die er slechts een deel van het jaar waren hebben we 1 evaluatie gehouden. Met 1 bewoner is dit niet gelukt vanwege persoonlijke
omstandigheden. Een toelichting hierop kan aan de toetser persoonlijk gegeven worden, indien nodig. Afgesproken is dit in 2021 op een
andere (meer informele wijze) op te pakken. Er wordt natuurlijk wel aan de hand van de doelen in het zorgplan gewerkt.
Onderwerpen die besproken worden zijn aan de hand van de doelen met betrekking tot de 9 leefgebieden in het ondersteuningsplan:
Wonen, nancieel beheer, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving , lichamelijk functioneren, praktisch functioneren,
dagbesteding/werk/vrije tijd, verslaving.
In het algemene zin heeft 'de toekomst' op de agenda gestaan, dit heeft geleid tot verhuizing maar ook tot kijk op persoonlijke
ontwikkeling en de mogelijkheden en de vooruitgang op een aantal gebieden (bv. van patiënt meer naar 'bewoner'). Maar ook corona en de
invloed hiervan op de bewoners kwam aan de orde tijdens de evaluatiegesprekken. Door de wisseling in bewoners is er in algemene zin
meer rust ontstaan.

Ouderengroep
We hebben in 2020 met alle dagbestedingscliënten de jaarlijkse evaluatie gehouden. Dit is normaal echter soms houden we vaker
evaluaties met de ouderen indien er veranderingen in zorgvraag zijn. De uitkomst was in en over het algemeen, net als de
tevredenheidonderzoeken, erg positief. Mensen ervaren steun, aandacht en zorg die gedeeld kan worden. Corona heeft een grote impact
gehad op de meeste cliënten en hun netwerk en was dan ook een onderwerp van gesprek.
Onderwerpen die aan de hand van het format besproken worden zijn:
Tevredenheid dagbesteding: activiteiten, aansluiting groepsgenoten, sfeer, veiligheid, begeleiding/verzorging, eten/drinken.
Risico's m.b.t de gezondheid, doelen uit het zorgplan, medicatie gebruik, reanimatie verklaring.
Zo nodig, geldend voor zowel ouderen als bewoners worden er meer evaluatiegesprekken georganiseerd wanneer we signaleren dat dit
nodig is. Afgelopen jaar is dit niet nodig geweest.
Uitkomst algemeen
De evaluaties worden als zeer positief ervaren. Als het gaat om de doelen van de ouderen dan gaat het vooral om het in standhouden van
de lichamelijke en cognitieve conditie. Daarnaast het vergroten en standhouden van sociale contacten.
Voor de bewoners is het werken aan doelen een belangrijk onderdeel. Terugblik op de afgelopen periode en vooruitkijken naar de
toekomst. Welke doelen zijn behaald en welke niet, en aan welke doelen gaat er nog gewerkt worden. Dit zijn hele persoons-speci eke
zaken.
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PDCA cyclus
De planningscyclus werkt over het algemeen goed. Ook wordt er voldoende tijd uitgetrokken voor- en tijdens de gesprekken. Genodigden
zijn eigenlijk altijd wel aanwezig, mede door ruim op tijd de afspraak te maken. Doelen worden goed (SMART) beschreven. Als
aandachtspunt zien we dat we de
acties wellicht nog wat concreter kunnen maken.
Afgelopen jaar was het wat puzzelen met tijd en ruimte en coronaproof gesprekken houden.

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.

Algemeen
De evaluaties geven altijd een weergave van wat er in de afgelopen periode is gebeurd/veranderd/ontwikkeld. Dit is voor alle betrokken
partijen interessant om te zien en te bespreken. Het is daarnaast ook altijd prettig om vanuit het thuisfront te horen hoe zij aankijken
tegen bepaalde zaken. De 'puntjes op de i' krijgen voor een goede samenwerking.
Beschermd wonen
We blijven vasthouden aan tweemaal per jaar evalueren, zoals eerder beschreven. We concluderen dat dit nodig blijft aangezien er vaak
in korte tijd veel kan gebeuren. Zo nu en dan was het nodig om extra evaluaties of overleg in te plannen om bijvoorbeeld
een moeilijke/veranderende situatie te bespreken.
Wat we geconcludeerd hebben is dat we nog meer moeten werken met het ondersteuningsplan en moeten rapporteren op de doelen om
zo e ciënt en effectief mogelijk te werken. Soms kan er in korte tijd veel veranderen en gebeuren, maar het ondersteuningsplan moet
leidend zijn en blijven. Eerst in teamoverleg bespreken wat haalbaar is, daarna met cliënt doelen aanpassen, daarna vastleggen en in
praktijk mee gaan werken.
Bij de woongroep is het lastig om een algemene conclusie te trekken vanuit de evaluatiegesprekken. Wat vooral naar voren komt is dat
we individueel blijven kijken naar de wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van elke bewoner. Inhoudelijke conclusie die we kunnen
trekken is dat er vaak een wens is om intern door te stromen, een zelfstandige woonruimte te zoeken of terug te gaan naar de oude
woonplaats. Wat voor onszelf een conclusie is:
Autiproofwerken: opleiding zorgondernemer draagt daar zeker aan bij. Waar meer inzicht in verkregen is: waarnemen-aansluitentoevoegen. Dus pas toevoegen als bewoner daar aan toe is, doen we vaak veel te snel!
Ouderen dagbesteding
Jaarlijks evalueren blijkt uit de praktijk nog steeds voldoende. Voor beide partijen, zowel mantelzorgers als de begeleiders, is het prettig
om in gesprek te gaan over de begeleiding. Mensen kunnen zich uiten in een persoonlijk gesprek en dit levert achtergrondinformatie op
waar de begeleiding op afgestemd kan worden. Op deze manier is het mogelijk om samen passende zorg te bieden aan de deelnemer. Uit
de evaluaties komen tips/tops naar voren met betrekking tot bijvoorbeeld nieuwe activiteiten en persoonlijke wensen. De ouderenzorg is
een tevreden doelgroep, het gaat vooral om doelen in stand houden en niet zozeer om de ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast
worden mantelzorgers ontlast doordat ze weten dat hun familielid in goede handen is.
Toen de ouderen door lockdown niet mochten komen zag men veel achteruitgang. Zelfs de casemanagers waren daar van geschrokken en
benoemden dat de ouderen mentaal en fysiek hard achteruit gingen. Ouderen en mantelzorgers vonden dat een zware en heftige tijd. Wat
we hiervan leren is dat het (op een verantwoorde en veilige manier) openhouden van de dagbesteding soms pure noodzaak is voor de
ouderen en hun netwerk. We blijven ons hiervoor in 2021 inspannen! De persoonlijke aandacht in de vorm van beeldbellen, telefonisch
contact, extra corona nieuwsbrieven, langsgaan met een bloemetje oid, etc. was jn maar voor de meesten heeft het te weinig opgewogen
tegen de gang naar de dagbesteding.
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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.

Door corona heeft het inspraakmoment er voor een deel anders uitgezien.
Woongroep
Tijdens het eerste inspraakmoment in 2020 was iedereen het erover eens dat 4x per jaar meer dan voldoende was. Uiteindelijk is het
laatste inspraakmoment 1-op-1 geweest omdat het niet op andere wijze corona-proof te organiseren was. Iedereen heeft aangegeven toch
voldoende inspraak te ervaren op deze wijze
Onderwerpen die we o.a. besproken hebben zijn:
algemeen: geluidsoverlast, christelijke identiteit, ko e/theemomenten, erf privé en zorg
praktische zaken: coronamaatregelen, eten (groep/kamer), bezoek, aanwezigheid begeleiding
veiligheid: ontruimingsoefeningen, nieuwe brandblussers en nieuwe instructies BHV
feestdagen/vakantie invulling
Uitkomst/resultaat:
(nog)meer rekening met elkaar houden; stoelen en deuren worden nagekeken en evt. gesmeerd van nieuwe doppen voorzien; deuren
vasthouden; buiten zachtjes praten
christelijke identiteit: de één heeft meer behoefte aan uiting daarvan dan de ander, de groep is er nog niet uit.
ko e/theemomenten: ook hierbij geldt dat de 1 daar meer behoefte aan heeft dan de ander
de verdeling russen privé en zorg-buitenruimte blijft voor wat het is om de privacy van de zorgondernemers als ze vrij zijn te
waarborgen
aanwezigheid begeleiding: bij afwezigheid van zorgondernemer neemt bedrijfsopvolger waar (1 avond, 1 dag). Zorgondernemer is altijd
telefonisch bereikbaar.
coronamaatregelen besproken en wat dat praktisch gezien betekent: o.m. op de eigen kamer eten, voorwaarde voor bezoek etc.
Iedereen lijkt zich eraan te kunnen houden en geen corona op de groep. Wel wordt de groep/het samenzijn gemist.
ontruimingsoefeningen gepland en ongepland gehouden. Geplande momenten vallen samen met tafelgesprekken. Geen
bijzonderheden
feestdagen: dit jaar toch weer Sinterklaas samen als test.
De tafelgesprekken zijn waardevol en belangrijk om bepaalde zaken regelmatig aan de orde te stellen. De groep heeft in het algemeen
meer rust ervaren dit jaar (ondanks corona).
Dagbestedingsgroep
Driemaal in dit jaar gehouden. Eénmaal viel uit door de sluiting van de dagbesteding. In deze periode is er wel telefonisch contact
geweest, zijn we langsgegaan bij ouderen (tot de voordeur) of hebben we aan beeldbellen gedaan. Op advies van de casemanager
dementie houden we de onderwerpen beperkt. Teveel onderwerpen veroorzaken onrust bij de ouderen. Onderwerpen als, 'bezoek kapper op
de boerderij, activiteiten, eten/koken en ontruimingsoefening' zijn onderwerpen die geen onrust veroorzaken.
Onderwerpen die we o.a. besproken hebben zijn:
ideeën voor activiteiten, ontruimingsplan, eten
Uitkomst/resultaat:
nieuwe ideeën voor activiteiten (met papier iets maken, schilderen, natuurserie kijken)
samen koken met groenten uit de tuin
Conclusie
In praktische en inhoudelijke zin kunnen we zeggen dat de manier van organiseren van de inspraakmomenten voldoet. We bereiken de
doelgroep goed en de bijeenkomsten worden goed bezocht. De gesprekken met de ouderen zijn inhoudelijk wat aangepast op advies van
de casemanager dementie.
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We hebben de evaluaties ook gebruikt om de inspraak te waarborgen. Bij de evaluatie is altijd de mantelzorger of vertegenwoordiger
aanwezig waardoor ook input vanuit die hoek gewaarborgd is. Men is over het algemeen erg tevreden, zaken worden snel opgepakt en er is
voldoende communicatiemogelijkheid. Ouderen en mantelzorgers hebben de tijdelijke sluiting als zeer zwaar ervaren. We hebben
afgelopen jaar ook iets meer nieuwsbrieven verzonden om op die manier te kunnen informeren.

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.

Over het algemeen worden de inspraakmomenten erg gewaardeerd zowel door de woongroep als de dagbestedingsgroep. Ook voor ons
levert het waardevolle informatie op. We hopen dat we komend jaar deze tafelgesprekken dan ook weer 'gewoon' kunnen houden.
Daar waar mogelijk ondernemen we direct actie maar soms ook heeft de input te maken met de woonplek zelf of de ruimteverdeling en
daar kan je niet altijd verandering in brengen, omdat je als zorgondernemer ook een stuk privé wilt houden daar waar er 24uurszorg
geleverd wordt. Dit betekent soms dat iemand om die reden verhuist. Ook de speci eke problematiek van een deel van de doelgroep
maakt dat een onderwerp als bv. geluidsoverlast een groot probleem kan worden. Omdat je met elkaar op een klein oppervlakte woont,
wordt alles uitvergroot zeker ook tijdens corona wanneer er verder weinig a eiding is.
Door een luisterende en open houding (en waar mogelijk het ondernemen van actie) scheppen we een klimaat waar veel mogelijk is maar
niet alles.

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.

Ook dit jaar is er een tevredenheidsmeting geweest onder de bewoners en deelnemers. Normaal gesproken deden we dit altijd aan het
einde van het jaar, rond december. De praktijk heeft ons geleerd dat dit altijd een drukke maand is, zowel voor ons als zorgaanbieder en
voor onze deelnemers. Daarom hebben we dit jaar als proef de tevredenheidsmetingen uitgedeeld in de zomer, namelijk in juli. Dit is ons
goed bevallen en dit willen we doorzetten naar andere jaren.
We hebben wederom gebruik gemaakt van onze eigen vragenlijst die anoniem ingevuld kon worden.
Onderwerpen die aan de orde komen in de tevredenheidsmeting zijn:
begeleiding, verzorging, invulling activiteiten, sfeer, groepssamenstelling, contactmomenten, inspraak en evaluaties.
Wonen
4 onderzoeken uitgedeeld, 3 ingevuld retour
Cijfers: acht, acht en 8,5
Uitkomst algemene zin:
tevredenheid begeleiding, bij problemen wordt meestal gelijk actie ondernomen.
tevredenheid m.b.t. medebewoners maar door lockdown minder contact en minder activiteiten.
deelnemers: betere naam is ‘mede-bewoners.
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Dagbesteding ouderen
9 uitgedeeld, 9 ingevuld teruggekregen
Cijfer: gemiddeld 8,6
Uitkomst algemene zin:
betrokken, open, gezellig, spontaan, vriendelijk, attent, hartelijk, meelevend.
er wordt goed rekening gehouden met alles en iedereen.
als het nodig is word ik goed geholpen, ze proberen het beste voor je te doen.
er wordt goed geluisterd en ideeën opgepakt.
Wensen: een uitje (corona beperking), duo ets, meer zingen (corona beperking)

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

6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de tevredenheidsmeting. Eventuele verbeterpunten zullen aan de
actielijst worden toegevoegd.

Uit de tevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat de we het over het algemeen goed doen. Door corona was het natuurlijk een
uitzonderlijk jaar maar de inspanningen die we hebben gepleegd om zowel dagbesteding als wonen toch zo 'normaal' mogelijk te laten
doorgaan worden gewaardeerd.
Er zijn momenteel geen punten van verbetering te noemen anders dan:
Door blijvend te investeren in onze mensen, de boerderij, de dieren, planten en goed te blijven luisteren naar signalen willen we graag
de goede resultaten blijven voortzetten. Waar mogelijk doen we de gevraagde aanpassingen om te voldoen aan de wensen van onze
cliënten echter zonder daarbij onze eigen gezonde (bedrijfs- en zorg)grenzen uit het oog te verliezen.

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

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

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

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

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

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

Pagina 25 van 50

Jaarverslag 922/De Poedelick

10-05-2021, 13:56

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.

Door (nog) scherper te letten op de inclusie- en exclusiecriteria maar ook bij aanname goed door te blijven vragen en alle gevraagde
documenten (signaleringsplannen) etc. te bestuderen lopen we minder aan tegen het feit dat iemand zich beter voordoet dan het in
daadwerkelijkheid gaat. Dit is geen kwade opzet maar iets wat we allemaal wel kennen. Ieder mens wil graag zo goed mogelijk voor de
dag komen bij een eerste kennismaking.
Ook hebben we door corona minder nieuwe cliënten aangetrokken en is de doelgroep ook wat veranderd door de aanstaande
bedrijfsovername.
Dit alles heeft als direct gevolg wat meer rust op de (woon)groep.
Voor wat betreft de ouderengroep is o.m. met betrekking tot de medicatie dubbelcheck ingevoerd en is er ook een BIG geregistreerd
begeleider.

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 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:

25-02-2020 (Afgerond)

Uitbreiding dagbesteding (verbouwing en logistiek)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Ivm overname of compagnon niet aan de orde geweest

Borgen van de continuïteit van de zorg
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Door teamwisseling actief gezocht naar nieuwe mdw. en deels gevonden. Vwb nieuwe bewoners pas
op de plaats. Eerst een stabiel team dan pas weer werven.

Training- en scholingsmogelijkheden bijhouden en inplannen
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Is anders gelopen door corona. We kijken opnieuw naar wat mogelijk is dit jaar.

Evaluatiegesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Met DB en Wonen gesprekken gehouden. Zie verder het jaarverslag.
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Calamiteitenplan Oefening
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Bij maandelijks sirene alarm wordt dit besproken met ouderen en bewoners. Dit jaar 3x geoefend.

Check in jaarlijks evaluatiegesprek cliënt of zijn aansprakelijkheidsverzekering nog dekkend is.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Vast onderdeel vh evaluatiegesprek

Teamoverleg- kwaliteit, interne organisatie, re ectie, toetsingskaders
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Deel van het team heeft coachingstraject gevolgd waar dit aan de orde is gekomen.

Tafelgesprekken woongroep 25-02-2020, 24-03-2020, 21-04-2020, 12-05-2020, 23-06-2020, 21-07-2020, 25-08-2020, 22-09-2020, 20-102020, 24-11-2020, 22-12-2020
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Er is 3x groepsgewijs een tafelgesprek gehouden. In het laatste kwartaal is dit individueel gedaan
ivm de lockdown. Door de externe contacten van iedereen kon de veiligheid in groepsverband niet
gewaarborgd worden en is i.o. met de groep besloten individuele gesprekken te houden.

Evaluatiegesprekken vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

Actie afgerond op:

07-08-2020 (Afgerond)

Tevredenheidsonderzoeken uitdelen
Geplande uitvoerdatum:

31-08-2021

Actie afgerond op:

12-10-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Wonen/ouderen voor 2020 afgerond in oktober 2020.

Nieuwsbrief schrijven voorjaar en najaar
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

09-10-2020 (Afgerond)

Toelichting:

maart, april, mei, juli, oktober Maart, april, mei : extra i.v.m. corona
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Tevredenheidsonderzoeken uitdelen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Actie afgerond op:

30-09-2020 (Afgerond)

Zorgregio reageren productblad 'werkt mee' voor 28-08-2020.
Geplande uitvoerdatum:

18-08-2020

Actie afgerond op:

21-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Niet gereageerd maar Nota van Inlichtingen gelezen. Gezien de eisen gesteld aan personeel is nog
de vraag of hier op ingeschreven wordt. I.a. de nitieve producten en codes en ontwikkelingen binnen
De Poedelick kan eind vh jaar alsnog worden ingeschreven indien gewenst. 1-1-2021 toevoeging:
mometeel niet van toepassing.

Inschrijven Product BG GRP Duurzaam Intensief Zorgregio MIJOV (nieuwe product speci ek voor oudere met dementie)
Geplande uitvoerdatum:

24-08-2020

Actie afgerond op:

21-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Product toegekend

Zoönosecerti caat vernieuwen, afspraak plannen met dierenarts
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

21-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Ivm ontbreken van geiten niet meer nodig (aanpassing eisen gesteld door FLZ)

Zorgaanbodplan Coöperatie Boer en Zorg (wel/niet aanpassen aan VG 7)
Geplande uitvoerdatum:

21-08-2020

Actie afgerond op:

26-08-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Niet aangepast ivm niet doorgaan aanmelding VG7. Wel aangepast aan extra vragen CBZ cq
aanvullingen.

Relatiedag Gemeente Apeldoorn
Geplande uitvoerdatum:

04-06-2020

Actie afgerond op:

21-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Ivm corona uitgesteld

Werven van vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2020

Actie afgerond op:

01-04-2020 (Afgerond)

Toelichting:

staat als dubbele actie in de lijst. 1 afgevoerd van actielijst
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Actualisatie Zorgboeren.nl; elke 3 maanden
Geplande uitvoerdatum:

20-08-2020

Actie afgerond op:

13-08-2020 (Afgerond)

Toelichting:

foto's toegevoegd en tekst aangepast

Protocol levenseinde
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Actie afgerond op:

01-07-2020 (Afgerond)

Toelichting:

I.o. auditor is wat we hebben beschreven voldoende.

Tevredenheidsonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Actie afgerond op:

13-07-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Dubbele actie

WLZ check, onderzoek en organisatie inrichten
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Actie afgerond op:

03-07-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Aanvraag 1 x WLZ GGZ bij CIZ gedaan

Gemeente doet CAK aanlevering WMO? Zou dan per 1-1-2020 zijn; brief volgt...
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2019

Actie afgerond op:

07-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Klopt.

EHBO box controle (houdbaarheid, aanvullen etc.)
Geplande uitvoerdatum:

22-07-2020

Actie afgerond op:

29-05-2020 (Afgerond)

Opleiding Geef me de Vijf , Colette de Bruin, behaald.
Geplande uitvoerdatum:

24-06-2020

Actie afgerond op:

24-06-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Post HBO

Audit Dagbesteding en Wonen. Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)
Geplande uitvoerdatum:

15-07-2020

Actie afgerond op:

24-06-2020 (Afgerond)

Audit
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De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 24-03-2020, 09:00 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:

24-03-2020

Actie afgerond op:

20-06-2020 (Afgerond)

Vervangen batterijen rookmelders
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

29-05-2020 (Afgerond)

Zoönosecerti caat vernieuwen
Geplande uitvoerdatum:

24-12-2020

Actie afgerond op:

03-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

NVT

Opbouwen tuinkas
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Actie afgerond op:

15-04-2020 (Afgerond)

In teamoverleg het onderwerp medicatie inplannen: bevoegd, bekwaam, kennis van de medicatie die door onze cliënten gebruikt worden,
wettelijke eisen, trainingen.
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2020

Actie afgerond op:

27-05-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Document ziektebeelden/medicatie + bijwerkingen bijgewerkt en in team verspreid. Niet in overleg,
i.v.m. corona.

AVG check - elke 3 maanden
Geplande uitvoerdatum:

03-03-2020

Actie afgerond op:

27-05-2020 (Afgerond)

Uitwerken privacybeleid AVG (statement, verwerkingsregister, verwerkingsovereenkomsten)
Geplande uitvoerdatum:

03-03-2020

Actie afgerond op:

27-05-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Jaarlijkse check en indien nodig vaker per jaar (bij veranderingen)

klachtenprocedure aanpassen aan mogelijkheid vertrouwenspersoon/klachtenfunct. via B&Z
Geplande uitvoerdatum:

15-04-2020

Actie afgerond op:

25-05-2020 (Afgerond)
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Aanpassen 'Klachtenreglement cliënten zorgboerderijen' en publiceren op zorgboeren.nl, zie nieuwsbrief Kwaliteit Laat je Zien 23.
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2020

Actie afgerond op:

22-05-2020 (Afgerond)

Bloementuin realiseren
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Actie afgerond op:

01-05-2020 (Afgerond)

Aanpassen evaluatie formulier format
Geplande uitvoerdatum:

02-03-2020

Actie afgerond op:

16-03-2020 (Afgerond)

VOG heraanvraag voor 4 nieuwe medewerkers.
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

Actie afgerond op:

02-03-2020 (Afgerond)

Toelichting:

VOG TJ, MJ, MvdK, AB

WLZ voor ouderen. Uitzoeken nancieringsstromen. PGB, OA (B&Z of andere dossierhouder).
Geplande uitvoerdatum:

05-04-2020

Actie afgerond op:

24-04-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Er zijn een aantal OA's afgesloten indien cliënt op wachtlijst bij instelling staat. Indien niet op
wachtlijst loopt nanciering via B&Z. PGB blijft ook een optie maar is vaak niet mogelijk door de
hoge leeftijd van de mantelzorgers en/of belasting van kinderen.

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:

23-03-2020

Actie afgerond op:

23-03-2020 (Afgerond)

Brandblusmiddelen controle
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

06-03-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Geen terugkerende actie, bedrijf neemt zelf jaarlijks contact met ons op en plant een afspraak in.
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WLZ lijst check voor 6-3-2020 NB elke 2 maanden!!
Geplande uitvoerdatum:

03-03-2020

Actie afgerond op:

05-03-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Zorgregio heeft besloten dit niet verplicht te stellen ivm lage reactie. Vraagt zelf uit via email. Actie
vervalt.

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

29-02-2020

Actie afgerond op:

27-02-2020 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Procedure agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen nog toevoegen (zie voorbeeld in de achtergrondinformatie)
Geplande uitvoerdatum:

28-06-2019

Actie afgerond op:

27-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Onze Huisregels worden ondertekend door de cliënten bij aanname/intake. In deze Huisregels wordt
verwezen naar de 'Richtlijn weigeren begeleiding' indien er vervolgstappen dienen te worden
ondernomen. Door de Huisregels te ondertekenen gaat cliënt akkoord met de vervolgstappen.

Jaarplanning evaluaties, cliënten overleg, team besprekingen,
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

27-02-2020 (Niet meer van toepassing)

Aanpassen format ondersteuningsplan
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

27-02-2020 (Niet meer van toepassing)

VOG opnieuw aanvragen voor 4 medewerkers.
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

Actie afgerond op:

27-02-2020 (Afgerond)

Uitzoekklus Gem. Amsterdam- Gem. Apeldoorn ivm verlenging beschikking bewoner
Geplande uitvoerdatum:

27-02-2020

Actie afgerond op:

27-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Traject heeft veel tijd en energie gekost. Apeldoorn wil cliënt niet overnemen. Amsterdam vindt dat
dat moet en heeft daarin gelijk volgens overkoepelede afspraken tussen gemeentes. Apeldoorn blijft
weigeren. Amsterdam ziet zich genoodzaakt de beschikking en betaling op zich te blijven nemen.
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Cliëntondersteuning Plus benaderen voor ondersteuning WLZ doelgroep
Geplande uitvoerdatum:

27-02-2020

Actie afgerond op:

27-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Zowel voor ouderen als woongroep wordt Cl. Ondersteuning via Cl. Onderst. Plus bij intake
aangeboden.

Gesprek B&Z ivm OA voor WLZ doelgroep 26-02-2020
Geplande uitvoerdatum:

27-02-2020

Actie afgerond op:

27-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Toetreding als lid tot Coöperatie B&Z (ivm continuïteit zorglevering WLZ doelgroep) waarschijnlijk
per 1-03-2020. Positief gesprek, pos. advies aan bestuur.

Kwaliteitssysteem doorlopen, ivm naderende audit voorjaar 2020
Geplande uitvoerdatum:

27-02-2020

Actie afgerond op:

27-02-2020 (Afgerond)

Intervisie met regiozorgboeren (half)jaarlijks
Geplande uitvoerdatum:

20-02-2020

Actie afgerond op:

18-02-2020 (Afgerond)

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

26-02-2020 (Afgerond)

BBL leerling begeleiding 2019-2020
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

Actie afgerond op:

13-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

BBL leerling heeft zijn diploma behaald.

Overzicht medicijngebruik cliënten
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Actie afgerond op:

20-02-2020 (Niet meer van toepassing)

BBL SAW opleiding , Diplomering
Geplande uitvoerdatum:

13-02-2020

Actie afgerond op:

13-02-2020 (Afgerond)
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BHV herhalingscursus
Geplande uitvoerdatum:

20-02-2020

Actie afgerond op:

21-01-2020 (Afgerond)

Zoönosecerti caat vernieuwen
Geplande uitvoerdatum:

12-12-2019

Actie afgerond op:

11-01-2020 (Afgerond)

Tevredenheidsonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

02-11-2019

Actie afgerond op:

20-01-2020 (Afgerond)

WLZ GGZ infomiddag bij zorgkantoor Zilveren Kruis (met CIZ) 06-02-2020
Geplande uitvoerdatum:

13-02-2020

Actie afgerond op:

06-02-2020 (Afgerond)

Onderaannemingsovereenkomsten ZGA, Siloah
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

13-02-2020 (Afgerond)

Vertrouwenspersoon nog wel/niet inzetten, zoeken?
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

13-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Huidige vertrouwenspersoon blijft voorlopig. Bij aansluiten bij Coöperatie Boer en Zorg (in
bespreking) vertrouwenspersoon gewaarborgd via hen.

Zorgkantoor en Clientondersteuningplus bellen inzake WLZ overgang ouderen, bewoner.
Geplande uitvoerdatum:

13-02-2020

Actie afgerond op:

13-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Te laat op de hoogte van overgang WMO naar WLZ. Actie: casemanager moet Poedelick meenemen
in informatievoorziening. Actie: in nieuwsbrief zetten, bij wijzigingen verandering zsm doorgeven.
Actie: inschakelen clientondersteuningplus om ontstane chaos in goed banen te leiden. Toekomst:
indien op tijd ingelicht wellicht weer zelf opppakken.

Offerte Amsterdam
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020

Actie afgerond op:

07-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Niet nodig ivm overgang WLZ
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MinVWS jaarverantwoording jeugd (indien jeugd 2019)
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

Actie afgerond op:

09-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Niet nodig ivm geen jeugd 2019

Controleverklaring: Vóór 1 april 2020
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

Actie afgerond op:

09-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Niet nodig ivm Gem. Apeldoorn andere wijze van verantwoorden.

Financiële productieverantwoording: Vóór 1 maart 2020
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

09-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Hoeft niet! Alleen cliënten vanuit Gemeente Apeldoorn. Gemeente Apeldoorn kiest voor andere wijze
van verantwoorden.

Offerte Amsterdam
Geplande uitvoerdatum:

09-01-2020

Actie afgerond op:

07-01-2020 (Afgerond)

Omzetten productcodes Zilliz tbv facturatie 2020
Geplande uitvoerdatum:

12-12-2019

Actie afgerond op:

07-01-2020 (Afgerond)

Start berichten verplicht per 1-12-2019 zorgregio MIJOV
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2019

Actie afgerond op:

07-01-2020 (Afgerond)

Zilliz facturatie WMO van 4 wekelijks naar maandelijks; omzetten toekenningen e.a.
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2019

Actie afgerond op:

07-01-2020 (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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Jaarplanning evaluaties, teamoverleg, clienten overleg etc.
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2021

In teamoverleg het onderwerp medicatie inplannen: bevoegd, bekwaam, kennis van de medicatie die door onze cliënten gebruikt worden,
wettelijke eisen, trainingen.
Geplande uitvoerdatum:

26-03-2021

Medicatie training uitzoeken die aansluit bij het team en de eisen die gesteld worden.
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

Training preventemdw. (online stigas?)
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

Nieuwsbrief voorjaar 2021
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

Opleiding praktijkbegeleider Bgl ouderen in gang zetten (ivm ziekte verschoven)
Geplande uitvoerdatum:

05-04-2021

CBZ extranet ivm inzage dossiers
Geplande uitvoerdatum:

29-04-2021

PGB portaal actief gaan gebruiken ivm WLZ PGB aanmelding?
Geplande uitvoerdatum:

29-04-2021

Aanpassen format ondersteuningsplan
Geplande uitvoerdatum:

03-05-2021

Training preventiemedewerkers Stigas (online)
Geplande uitvoerdatum:

03-05-2021

KS documenten audi/werkbeschrijving identiek benoemen (ivm herinrichten bedrijfsarchief)
Geplande uitvoerdatum:

04-05-2021
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AVG check (beleid, privacyverklaring, verwerkingsregister, verwerkingsovereenkomsten). Zie checklist.
Geplande uitvoerdatum:

06-05-2021

Website Vendorlink, Zorgregio, Zorgcollectief check!
Geplande uitvoerdatum:

06-05-2021

Website zorgboeren.nl en CBZ aanpassing inhoudelijk nodig obv input MvdK, TJ en MJ?
Geplande uitvoerdatum:

06-05-2021

Website actualisatie
Geplande uitvoerdatum:

06-05-2021

Digitaal archief opschonen
Geplande uitvoerdatum:

06-05-2021

Actualisatie Zorgboeren.nl; elke 3 maanden
Geplande uitvoerdatum:

08-05-2021

Vervangen batterijen rookmelders
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Jaarlijks contact klachtenfunctionaris- vertrouwenspersoon cliënten en medewerkers Zoeken nieuwe klachtenfunctionaris voor cliënten
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Casemanager dementie of steunpunt dementie uitnodigen voor intervisie e/o kennisoverdracht. NB. ivm corona via Teams?
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Bouw je eigen team- training
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

CBZ extra kostenregeling reactie?!
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021
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AVG wet jaarlijkse checkup
Geplande uitvoerdatum:

08-06-2021

presentiebestanden maken (aan-afwezigheid 2021 2e halft) WMO, WLZ
Geplande uitvoerdatum:

15-06-2021

Nieuw structuurplan digitaal bedrijfsarchief
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Toelichting:

I.v.m. andere prioritering is deze actie doorgezet naar 2019.

EHBO herhalingscursus
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Tevredenheidsonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Evaluatiegesprekken vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Functioneringsgesprekken 2021
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Zilliz Relatiedag
Geplande uitvoerdatum:

08-07-2021

Check voortgang BIG reg. Hbo-V'er
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2021

Actielijst doorlopen en waar mogelijk afhandelen. Elke 6 maanden.
Geplande uitvoerdatum:

07-09-2021

Teamoverleg- kwaliteit, interne organisatie, re ectie, toetsingskaders
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021
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WLZ CBZ jaarafsluiting 2020
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

RI&E actualisatie
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2021

Medicatiemap actualiseren
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

EHBO box controle (houdbaarheid, aanvullen etc.)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Tevredenheidsonderzoeken uitdelen
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Werven van vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

evaluatiegesprekken en verslag
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

evaluatiegesprekken met ZZP'ers en verslag maken
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Intervisie met regiozorgboeren (half)jaarlijks
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Zilliz stapsgewijs nieuwe modules in gebruiknemen
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Teamoverleg ouderen, om de 2 maanden: 29-01-2021, 26-03-2021, 28-05-2021, 10-09-2021, 12-11-2021
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021
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Cliëntenoverleg team bewoners minimaal 6x per jaar 2020.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Tafelgesprekken oudere deelnemers en inspraakochtend ouderen + 1e contactpersonen 19-03-2021, 4-6-2021, 24-09-2021 (met ctc.
pers.), 26-11-2021
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Tafelgesprekken woongroep 11-02-2021, 16-4-2021, 21-6-2021, 4-10-2021, 29-11-2021
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Check in jaarlijks evaluatiegesprek cliënt of zijn aansprakelijkheidsverzekering nog dekkend is.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Calamiteitenplan Oefening: onderwerp tijdens tafelgesprekken en direct oefening.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Evaluatiegesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Training- en scholingsmogelijkheden bijhouden en inplannen
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Borgen van de continuïteit van de zorg
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Team 2021-2022 tbv KLJZ/jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Voor het volgende jaarverslag: Geef acties afgerond in 2021 ook een afrondingsdatum in 2021, zodat ze in dat jaarverslag verantwoord
worden (bij vraag 8.1). Zie beoordelingsemail JV2020.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021
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Omzetten productcodes/tarieven Zilliz tbv facturatie 2021
Geplande uitvoerdatum:

15-01-2022

Onderaannemingsovereenkomsten ZGA, Siloah
Geplande uitvoerdatum:

15-01-2022

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

15-01-2022

BHV herhalingscursus
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

Ondersteuning Jaarverslag 2021
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2022

Jaarcijfers Zorg tbv accountant
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2022

VOG verlengen (verloop na 3 jaar: feb.2020) zorgondernemer
Geplande uitvoerdatum:

15-01-2023

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

Indienen werkbeschrijving

15-02-2023

Audit Begeleiding en Wonen. Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)
Geplande uitvoerdatum:

Audit

15-04-2023
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Inspectie elektrische installatie
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2023

Toelichting:

We hebben door andere prioritering deze actie gepland voor 2023. De bestaande tekst is zodanig
verbeterd dat er geen onjuiste/ verouderde informatie in staat.

Teamoverleg ouderen, om de 2 maanden: 15-01-2020, 25-03-2020, 20-05-2020, 08-07-2020, 16-09-2020, 11-11-2020
Geplande uitvoerdatum:

11-11-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Door corona niet alle teamoverleg gehouden. Maart en juli niet maar in december keer extra.

Omzetten productcodes/tarieven Zilliz tbv facturatie 2021
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

I.a. de WLZ tarieven. 28 januari via CBZ ontvangen.

Tariefaanpassing Zilliz nav RO 2021, OA, PGB
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Alle tarieven aangepast

Zorgregio inschrijven productblad 'werkt mee'??
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

NVT momenteel.

Website actualisatie (inclusief klachtenprocedure publicatie op website)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Ivm vertrek mdw. over gegaan naar andere mdw. daar op de actielijst gezet

Tafelgesprekken oudere deelnemers en inspraakochtend ouderen + 1e contactpersonen 17-02-2020, 20-05-2020, 14-09-2020, 11-112020.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Door corona maar 1x fysiek kunnen doen. De 2e maal was de dagbesteding (gedeeltelijk) gesloten.
Door de hectiek en stress rondom corona hebben andere zaken prioriteit gekregen. Toch in een soort
overlevingsstand gestaan. Onze doelgroep heeft veel stress ondervonden van de corona
beperkingen.
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Uitbreiding dagbesteding (activiteiten)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Ivm wijzigingen omtrent bedrijfsopvolging is deze actie vervallen.

Training preventiemedewerker inplannen
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Ivm vertrek mdw, pakt Teuni/directie dit weer op.

Onderaannemingsovereenkomsten ZGA, Siloah
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Ingescand en ondertekent retour ZGA. NB geen tariefaanpassing (3e jaar op een rij)

Cliëntenoverleg team bewoners 6x per jaar 2020.
Geplande uitvoerdatum:

08-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Doorlopen module preventiemedewerker
Geplande uitvoerdatum:

08-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Naar Teuni overzetten

Zorgregio Meerkostenregeling ivm Corona. Indienen? Voor 15-09-2020
Geplande uitvoerdatum:

12-10-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 05-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Voor 2 maal ingediend na aanpassing en upload bewijsstukken. Nu i.a. reactie.

Jaarlijks contact klachtenfunctionaris- vertrouwenspersoon cliënten en medewerkers Zoeken nieuwe klachtenfunctionaris voor cliënten
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Geen beroep op gedaan ivm ontbreken klachten. Voor dit jaar opnieuw op de lijst. Indien Zorgbelang
zelf geen contact zoekt voor d ezmoer dan nemen wij contact op.
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Ondernemingsplan bijstellen
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Niet bijgesteld ivm interne ontwikkelingen aangaande bedrijfsopvolging.

Werven van vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Functioneringsgesprekken
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

evaluatiegesprekken en verslag
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

evaluatiegesprekken met ZZP'ers en verslag maken
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Intervisie met regiozorgboeren (half)jaarlijks
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Afgelopen jaar niet geweest ivm corona (hectiek)

Bewoners pro el omschrijven
Geplande uitvoerdatum:

11-09-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Actielijst doorlopen en waar mogelijk afhandelen. Elke 2 maanden.
Geplande uitvoerdatum:

21-09-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021
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WLZ GGZ inschakelen cliënondersteuningplus? Evt een dag op Poedelick voor cliëntenoverleg. NB eerst overleg met betreffende
cliënten hierover (WLZ en cl.ond.plus)
Geplande uitvoerdatum:

28-09-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

de aanvraag CIZ ging vrij makkelijk dus niet nodig nodig geweest. Nu bij onduidelijkheid rondom
wachtlijst plek ivm overgang WMO naar WLZ waarschijnlijk wel inschakelen Cl. Ond. Plus

Toezichtbezoek en KS laatste acties
Geplande uitvoerdatum:

28-09-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

KS documenten audi/werkbeschrijving identiek benoemen (ivm herinrichten bedrijfsarchief)
Geplande uitvoerdatum:

28-09-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Doorlopen module preventiemedewerker
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Ivm vetrek bedrijfsopvolger is taak weer teruggenomen door directeur. Staat voor dit jaar op de
planning (online).

Zilliz stapsgewijs nieuwe modules in gebruiknemen
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Zorgregio inschrijven nieuwe producten. 'werkt mee' en 'tijdelijke opvang'? 5-10 tm 1-11-2020
Geplande uitvoerdatum:

13-10-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Niet van toepassing op de zorgboerderij na intern overleg. Indien toch wel, dan inschrijving elke
maand mogelijk.

WLZ GGZ inschakelen cliënondersteuningplus? Evt een dag op Poedelick voor cliëntenoverleg. NB eerst overleg met betreffende
cliënten hierover (WLZ en cl.ond.plus)
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 10-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Voor 1 cliënt COP ingeschakeld ivm wachtlijst nieuwe plek
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BHV herhalingscursus
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 23-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

20-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 26-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 26-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

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:

Actie is afgerond op 28-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

BG GRP Basis omzetten naar BG GRP Duurzaam voor 3 betsaande cliënten
Geplande uitvoerdatum:

03-03-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 16-03-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

nvt ivm 'uit zorg' betreffende cliënten. Nieuwe cliënten direct in Duurzaam Int. laten zetten.

bestand afwezig wegens corona voor maanden feb-mrt maken
Geplande uitvoerdatum:

03-03-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 16-03-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Niet meer nodig ivm afwezigheidsreden goed bijhouden in rapportage. Team ingelicht.

Zorgregio Meerkosten en CBZ extra kostenregeling reactie?!
Geplande uitvoerdatum:

13-04-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-04-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

01-04-2021-> Zorgregio MIJOV: toegekend. CBZ i.a.

Actielijst doorlopen en waar mogelijk afhandelen. Elke 6 maanden.
Geplande uitvoerdatum:

08-04-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 26-04-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Waar mogelijk acties afgerond of doorgeschoven indien nodig
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Toezichtbezoek en KS laatste acties
Geplande uitvoerdatum:

21-04-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 26-04-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 10 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.

Afgelopen jaar was soms meer 'overleven' dan leven waardoor we hebben gedaan wat nodig is maar ook niet meer dan dat. We hopen dat
komend jaar het weer wat normaler wordt maar dan nog steeds willen we graag de organisatie ondergeschikt laten zijn aan het primaire
proces, de zorgverlening.
Het is jn dat het systeem automatisch een herinneringsmail stuurt naar de actiehouder wanneer de einddatum nadert. Door het
aanmaken van acties blijft helder wat er in ieder geval gedaan moet worden.

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
Binnen 5 jaar, uiterlijk 1 januari 2024, verhuizen de zorgondernemer en haar man naar een andere locatie en is De Poedelick overgedragen
aan een nieuwe zorgondernemer. Op De Poedelick wonen in 2024 maximaal 8 bewoners die zich kunnen ontwikkelen in een agogisch
klimaat afgestemd op individuele behoeften. Uitbreiding van dagbesteding ouderen volgt.
De doelstellingen lange termijn:
Bedrijfsoverdracht aan zakelijke partner
Deeltijd werken huidige zorgondernemer

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Doelstellingen komend jaar:
bedrijfsoverdracht
nieuwe privéwoning betrekken

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.

Gesprekken worden reeds gevoerd en verbouwing nadert zijn einde. Acties aanmaken niet nodig.

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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