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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
Schapenstreek
Registratienummer: 936
De Gouw 57 A, 1614 MB Lutjebroek
Rechtsvorm Vennootschap onder rma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 65053753
Website: http://www.schapenstreek.nl

Locatiegegevens
De Schapenstreek
Registratienummer: 936
De Gouw 57 A, 1614 MB Lutjebroek
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Stichting Landzijde
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?
Nee, Voorwoord en Zorgboerderij in beeld overslaan

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

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

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

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

2020 was een veel bewogen jaar, ook op de Schapenstreek.
16 maart tot 1 mei heeft de zorg door de 1e lock down stil gelegen, daarna zijn we langzaam aan weer opgestart met de deelnemers die
zelfstandig konden komen, later zijn daar ook de deelnemrs bijgekomen die gehaald moeten worden. Het ophalen gebeurd voorlopig nog 1
cliënt per auto per keer.
De zorg kwam het afgelopen jaar vooral op de schouders van boer Mark neer, Anita was veel in de zuivelverwerking en Feike was met
zwangerschapsverlof en is daarna voor onbepaalde tijd minder gaan werken.
Door de corona is de groep ook kleiner geworden, deels omdat we minder mensen willen/kunnen vervoeren, deels omdat het voor
sommigen niet haalbaar was om na 2 maanden weer op te starten. De groep die nu over is, is een erg prettig groepje om mee te werken.
De deelnemers hebben ieder hun vaste taken die ze heel serieus nemen en ze durven meer te 'ondernemen' , komen makkelijker zelf met
ideeen.
Qua werkzaamheden is er op de boerderij niets veranderd en de bouwplannen worden nog steeds naar voren geschoven.
Voor we daar echt mee verder kunnen moet er duidenlijk zijn wie welke taken over gaat nemen als Mark en Anita over een paar jaar hun
werk gaan afbouwen.

Wel is er een toiletunit geplaatst waardoor de deelnemers niet meer naar het woonhuis hoeven te lopen.

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

3.2 Algemene conclusies
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de ontwikkelingen en situaties die bij "3.1 Het afgelopen jaar op de
zorgboerderij" zijn beschreven.

De grootste invloed op de zorg was de corona crisis, de cliënten misten hun dagelijkse ritme en de meesten waren ook blij om weer te
kunnen beginnen.
Voor 2 deelnemers is het na de lock down niet meer gelukt om op te starten.

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.

op de boerderij zijn 2 doelgroepen aanwezig, eind 2020 zijn dat psychiatrie (5) en LVB (1)
Er zijn dit jaar 3 deelnemers gestopt,
1 is naar een andere dagbesteding gegaan in de bediening,
1 deelnemer hebben wij de deelname van stop gezet omdat de deelnemer erg onrustig werd van de drukte rond de winkel. Hij komt beter
tot zijn recht op een rustigere plek
1 deelnemer heeft geen nieuwe indicatie gekregen
Eind 2020 zijn er 6 deelnemers op de boerderij, dit is niet veel maar ivm de hele corona situatie en omdat Feike minder aanwezig is,
hebben we nog geen actie ondernomen om extra deelnemers aan te trekken.
effectief zijn er 4 deelnemers ook echt aanwezig, 1 deelnemer is opgenomen en 1 deelnemer wil heel graag komen volgens de begeleiding
maar durft de stap niet te zetten. Deze man heeft eerder bij ons stage gelopen toen hij nog op school zat dus verwachten we wel dat hij
gaat komen.

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.

De deelnemers groep is in 2020 erg klein geworden, hierdoor is er wel een bijzondere hechte band ontstaan tussen de deelnemers
onderling.

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

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

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

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

Door de corona crisis zijn bijna alle scholing/netwerk avonden niet door gegaan. Dit wordt digitaal opgepakt in 2021

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

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

er is 1 netwerk avond geweest vooral met als doel kijken hoe iedereen de stop heeft beleefd en welke aanpassingen we doorgevoerd
hebben om door te kunnen gaan.
De BHV hebben we alleen digitaal gedaan

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.

komend jaar hopen we weer BHV en 4 netwerk avonden bij te kunnen wonen

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.

2020 was een jaar van stilstand ivm de maatregelen

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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6 Terugkoppeling van deelnemers
De kwaliteit van de zorgverlening van zorgboeren wordt mede getoetst aan de hand van evaluatiegesprekken, inspraakbijeenkomsten en
deelnemerstevredenheidsmeting. De reacties van de deelnemers die hiermee worden verzameld, geven belangrijke informatie aan de
zorgboer(in).

6.1 Evaluatiegesprekken deelnemers
Elke deelnemer heeft jaarlijks een evaluatiegesprek met de begeleiding en eventuele betrokkenen waarin wordt besproken hoe de deelnemer
de zorg op de zorgboerderij ervaart en of de begeleidingsdoelen zijn behaald. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de evaluatiegesprekken
zijn verlopen.

De evaluaties op de boerderij worden door Landzijde gedaan via een vast evaluatie formulier, dit is voor alle deelnemers die na de eerst
Lockdown gebleven zijn gedaan net er voor of in augustus.
Één van de deelnemers was vlak voor corona begonnen en is niet o cieel door Landzijde geevalueerd in 2020.
Omdat we wel graag inzicht hielden in hoe hij de boerderij en het werk ervoer, hebben we heel nauw contact gehouden met zijn partner. De
man kan zelf heel goed aangeven wat hij wil en wat hij leuk vind, komt ook zelf met leuke ideeen, de valkuil is de hoeveelheid werk die hij
eigenlijk zou willen doen en wat hij fysiek ook echt aan kan. In zijn enthousiasme kan hij teveel doen, aan ons de taak om hem daarin te
begeleiden.
Één deelnemer krijgt helaas geen indicatie meer vanaf medio 2021, met haar hebben we een afbouw traject besproken en ideeen
aangedragen voor daarna.
De andere 2 deelnemers willen heel graag op de zelfde voet verder en waren blij dat zr in mei weer aan het werk mochten
Los van de o ciele evaluaties heeft 1 van de deelnemers te kennen gegeven dat het heel jammer is dat Feike weinig komt, deze
deelnemer komt nu vaker in de zuivel een handje helpen als er alleen mannen aan het werk zijn

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

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

uit de evaluatie gesprekken is gebleken dat de deelnemers de lockdown erg lastig vonden en heel graag weer aan het werk wilden, voor
sommigen had het ook niet langer mogen duren.
De wens blijft dat er een jong vrouwlijke deelnemer bij komt maar ook dat de groep klein blijft omdat het prettig werkt.
Voor 2 deelnemers geldt dat we hun enthousiame om fysiek veel werk te verzetten voorzichtig moeten temperen.

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

6.3 Inspraakmomenten
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Minimaal ieder kwartaal wordt er op de zorgboerderij een inspraakmoment gehouden. Hierbij krijgen alle deelnemers de gelegenheid om met
elkaar aan te geven wat ze graag anders of toegevoegd zouden willen zien op de zorgboerderij.

In de eerste 2 kwartalen zijn er geen o ciele inspraak momenten geweest ivm het wegvallen van de zorg door corona.
Door de zeer kleine groep met deelnemers zijn het meer ko etafel gesprekken dan inspraakmomenten.
Deze ko etafel gesprekken zijn productiever/effectiever gebleken dan een o cieel inspraak moment. Onze deelnemers krijgen vaak
stress van evaluaties en andere gesprekken die moeten. In deze kleine setting konden ze zonder dat er druk op lag veel vrijer reageren.
Wat ter spraken komt zijn de wensen voor eventuele andere dieren op de boerderij/wanneer Feike weer gaat werken/vraag naar nieuwe
deelnemers.
Zo hebben we dit jaar een mooier kippenhok gerealiseerd en de varkens meer speelmatriaal geleverd. Feike is er ook weer bijna elke
vrijdag of zorgt er anders voor dat ze kan beeldbellen met de deelnemers.

Omdat we in 2021 door gaan met een kleine groep gaan we op deze wijze door met de inspraak momenten

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.

verbeterpunt: op zoek gaan naar een jongvolwassen vrouwlijke deelnemer

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.

De meeste deelnemers hebben nog weinig met de computer waardoor we nog niet meedoen aan het systheem van Landzijde maar een
papieren versie hebben.
Wat we uitvragen is of ze voldoening vinden in het werk, de samenwerking met anderen en met ons, zijn er nog wensen in andere
dieren/gereedschap/deelnemers

Het gemiddelde kwam uit op een 8 de deelnemers zijn tevreden over wat ze doen en hoe wij met ze samen werken.

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

Dit jaar blije deelnemers.
Blij dat ze niet nog een keer in lockdown hoefde.
Wel willen ze een betere communicatie van ons over wanneer Feike weer regulier werkt

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

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

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

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

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

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

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

er zijn dit jaar geen incidenten geweest anders dan 1 of 2x een pleister plakken

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:

08-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

afgerond voor de audit

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:

31-12-2020 (Afgerond)

KS bijwerken
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

inspraak moment deelnemers op de boerderij 2x (juni en oktober
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Voor volgend jaarverslag: beschrijf de ontwikkeling van het bouwplan/bedrijfsplan.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

28-02-2020 (Afgerond)
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verbouwing
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

2021 verwachten we geen grote stappen richting nieuwbouw, daaarom laat ik deze actie even niet
terug keren.

Functioneringsgesprekken
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

01-12-2020 (Afgerond)

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

23-10-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2020

Actie afgerond op:

20-11-2020 (Afgerond)

Toelichting:

ivm covid 19 alleen het theoretische deel kunnen doen

inspraak momenten via clientenraad landzijde
Geplande uitvoerdatum:

17-09-2020

Actie afgerond op:

05-12-2020 (Afgerond)

Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

17-09-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

zoonose certi kaat
Geplande uitvoerdatum:

31-08-2020

Actie afgerond op:

31-08-2020 (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:

08-05-2020 (Afgerond)

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

16-06-2020

Actie afgerond op:

01-07-2020 (Afgerond)

Landzijde cliëntenraad vergadering, uitkomst delen
Geplande uitvoerdatum:

04-04-2020

Actie afgerond op:

20-11-2020 (Afgerond)

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

11-12-2020

Actie afgerond op:

29-12-2020 (Afgerond)

Indienen werkbeschrijving

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2019 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw
Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. Aanvullen Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

18-05-2020

Actie afgerond op:

16-06-2020 (Afgerond)

controle elektrische apparatuur - controleren brandblusmiddelen - controleren EHBO middelen.
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Actie afgerond op:

15-06-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Apperatuur nagekeken op 15-6-2020 door BBA

zoonose certi caat toevoegen 2019
Geplande uitvoerdatum:

16-06-2020

Actie afgerond op:

16-06-2020 (Afgerond)

Toelichting:

certi caat is afgegeven 31-07-2019 maar niet eerder toegevoegd

KS bijwerken
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

26-02-2020 (Afgerond)
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Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

28-02-2020 (Afgerond)

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

29-02-2020

Actie afgerond op:

28-02-2020 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

06-01-2020

Actie afgerond op:

26-02-2020 (Afgerond)

Voor volgend jaarverslag: Re ecteer op de actielijst van vorig jaar; bent u tevreden over de planning en afronding van de acties?
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

31-01-2020 (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.

De 2 deelnemers die wel computer vaardigheden hebben "vanzelfsprekend"in laten vullen
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

inspraak momenten via clientenraad landzijde
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021

Plaats het actuele klachtenreglement clienten zorgboerderijen op uw website op zorgboeren.nl.
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021
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controle elektrische apparatuur - controleren brandblusmiddelen - controleren EHBO middelen.
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Landzijde cliëntenraad vergadering, uitkomst delen
Geplande uitvoerdatum:

08-07-2021

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2021

inspraak moment deelnemers op de boerderij 2x (juni en oktober
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2021

zoonose certi kaat
Geplande uitvoerdatum:

31-08-2021

Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2021

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Functioneringsgesprekken
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Controleer de bedrijfs- en locatiegegevens zoals die in deze Kwaliteitsapplicatie zijn opgenomen. Vul ontbrekende gegevens aan en
corrigeer waar nodig de ingevulde gegevens zodat deze bij het verder gebruik van de applicatie correct in berichten en o ciële
verslagen en brieven worden weergegeven.
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021
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Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Voor volgend jaarverslag: beschrijf de ontwikkeling van het bouwplan/bedrijfsplan.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

KS bijwerken
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

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:

31-12-2021

Voor volgende jaarverslag: Geef bij vraag 4.1 ook vanuit welke wet en zorgzwaarte er zorg wordt verleend (zie norm)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Neem in JV2021 de vragen/punten van de beoordelaar mee (zie beoordelingsemail JV2020).
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2022

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

Audit

11-02-2024
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Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 03-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

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:

18-01-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 18-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 21-01-2021, 10:30 uur. Om de audit e ciënt te laten verlopen vragen wij u
deze goed voor te bereiden. In de kennisbank vindt u het auditprogramma waarin beschreven staat wat u daarvoor precies moet doen.
Praktijktoets

Geplande uitvoerdatum:

21-01-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 25-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

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

Audit

Geplande uitvoerdatum:

11-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 26-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Controleer de bedrijfs- en locatiegegevens zoals die in deze Kwaliteitsapplicatie zijn opgenomen. Vul ontbrekende gegevens aan en
corrigeer waar nodig de ingevulde gegevens zodat deze bij het verder gebruik van de applicatie correct in berichten en o ciële
verslagen en brieven worden weergegeven.
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

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

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

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

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

Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum:

11-12-2023

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 06-04-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021
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De schriftelijk toetsing jaarverslag 2020 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw
Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. Aanvullen Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

29-03-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 23-04-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

2021 bevat weinig acties anders dan de verplichte. Vanaf juni zijn er maar 3 of 4 deelnemers.Mocht dit gaan veranderen dan gaan we weer
extra dingen aanpakken

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

Pagina 22 van 24

Jaarverslag 936/De Schapenstreek

04-05-2021, 09:53

9 Doelstellingen
In dit hoofdstuk beschrijft de zorgboer(in) wat de toekomstplannen zijn voor de zorgboerderij.

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar
De doelstelling voor de komende 5 jaar is op de zelfde voet doorgaan.
4 dagen in de week minimaal 3 maximaal 6 deelnemers, lekker meewerken in de stal.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Dit jaar willen we langzaam weer een deel van de zorg inhanden geven van Feike en 1 of 2 nieuwe deelnemrs werven

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.

Er zijn hiervoor geen contcrete stappen nodig:
Feike kan meer oppakken omdat ze niet meer met zwangerschaps verlof is, meer deelnemers gaan we niet actief zelf zoeken maar laten
we via Landzijde lopen

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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