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

Bedrijfsgegevens
Ondernemingsgegevens
Maatschap White Ranch
Registratienummer: 954
Groenedijk 4, 1566 NV Assendelft
Rechtsvorm Maatschap ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 54676436
Website: http://www.whiteranch.nl

Locatiegegevens
White Ranch
Registratienummer: 954
Groenedijk 4, 1566NV Assendelft
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?
Naast de ondernemer(s), is er personeel in dienst
Naast de ondernemer(s), zijn er stagiairs
Naast 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?
Ja, van ongevallen en bijna ongevallen

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

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

Nee

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij
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.

Pagina 5 van 36

Jaarverslag 954/White Ranch

25-03-2022, 09:30

3 Algemeen
3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij
Een beschrijving van de activiteiten op de zorgboerderij en de belevenissen van de deelnemers, medewerkers en zorgboeren. Ook veranderingen
en ontwikkelingen op de zorgboerderij komen aan bod. Het kan gaan over bijvoorbeeld het zorgaanbod, een verbouwing, de financiering en de
kwaliteitseisen.

Het jaar 2021 was een moeilijk jaar waar veel in is gebeurt.
We begonnen het jaar met gelijk een nieuwe hulpboer en bestond de groep uit 7 hulpboeren. We hadden een oude stagiaire aangenomen
om bij ons te komen werken. Helaas was het voor korte duur, omdat ze ergens anders een baan aangeboden kreeg met meer uren en
hogere salaris.
Er is een vrijdag met de zorg later begonnen, omdat we voor het eerst in 6 jaar een koe hadden met een keizersnee. We moesten even de
dierenarts helpen en iedereen vond het geen probleem dat we een uurtje hierdoor later waren. Gelukkig ging het allemaal goed met koe en
kalf.
Deze maand hadden we ook een nieuwe bok gekocht, 4 nieuwe biggen en werden er een heel aantal lammeren en kalveren geboren.
In januari hebben we 2 evaluaties gedaan met de hulpboeren. Een via de telefoon en een via teams, zodat we niet bij elkaar hoefde te
komen i.v.m. Covid-19. We hebben een keukentafelgesprek gehouden en een nieuwsbrief uitgedeeld. Tijdens de keukentafelgesprek
hebben we de nieuwsbrief doorgenomen en de regels met betrekking van Covid-19 doorgenomen. Door Covid-19 hadden de kinderen thuis
les en was het een druk begin van het jaar.
In februari begonnen we een dag met sneeuwvrij. Er lag een hele sneeuwduin voor op ons erf, zodat we niet eens met de auto de weg op
konden. Ook voor de veiligheid op de weg en voor onze hulpboeren hebben we de zorgdag afgezegd. Een week later was er code rood i.v.m.
ijzel en hebben we de zorg afgezegd. De meeste hulpboeren wonen allemaal in afgelegen straatjes waar niet gestrooid wordt en zijn al wat
ouder, dus voor veiligheid van de hulpboeren en ons zelf, liever een dagje vrij.
Deze maand is er ook een nieuwe vrijwilligster begonnen. Zij komt revalideren na een ongeluk. Ze kan niet op haar eigen werk revalideren
en wilde wel weer wat gaan doen, zodoende dat ze bij ons komt. Ook is er een nieuwe hulpboer bij ons begonnen.
In maart waren we bezig met de melkstal van de koeien te renoveren. Hierbij zijn we in contact gekomen met iemand die positief getest
was met corona. Wij moesten hierdoor 5 dagen dicht van de GGD. Gelukkig waren wij niet positief getest en waaide de corona bij ons
over.
In deze maand waren ook weer de brandblusmiddelen gecontroleerd door een extern bedrijf.
In deze maand is er een vrijwilligster gestopt, omdat er steeds vaker botsing was met ons. Onze medewerkster is de ziektewet ingegaan
met persoonlijke redenen en is de rest van het jaar er niet uit gekomen. Hierdoor werd het voor ons wel een stuk drukker in de
kaasmakerij. Veel producten hebben we na de zorgdag gemaakt of op andere dagen dan de zorg.
We hebben in maart een tevredenheidsonderzoek gehouden en alle hulpboeren waren zeer tevreden over onze zorgboerderij en de
begeleiding.
Eind maart is er ook een nieuwe vrijwilliger begonnen. Hij komt elke week op maandag en woensdag en om de week ook op donderdag en
vrijdag. Hij doet buiten de zorg ook allerlei klusjes voor ons.
Een hulpboer kwam aan het eind van de maand met verkoudheid op onze zorgboerderij. Hij weigerde zich elke keer te testen en vond het
belachelijk dat we hem naar huis hadden gestuurd. We hebben er eerder over gehad: “Wel verkouden maar geen negatieve test, Thuis
blijven en testen.” We hebben gelijk de begeleidster opgebeld en deze vond dat we in ons recht stonden en zou gaan praten met hulpboer.
Echter is eruit gekomen dat de hulpboer de zorgdagen niet meer belangrijk vond en dat hij niet elke keer wilde testen. Hierdoor hebben we
in april afscheid van elkaar genomen.
In maart hebben we weer een nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrief hebben we tijdens een keukentafelgesprek besproken en ook
hebben we weer de coronaregels herhaald. Het akkefietje met de hulpboer, die zich niet wilde testen hebben we besproken en iedereen
was blij dat we er boven op zitten. De eerste hulpboer was deze maand ook gevaccineerd.
In april is er een stagiaire begonnen met 3 dagen in de week stage lopen. En er is een nieuwe hulpboer begonnen. Een andere hulpboer liep
op vrijdag voor een halve dag bij een andere zorgboerderij, maar vond het bij ons leuker en wilde op vrijdag een halve dag bij ons werken. In
overleg met Stichting Landzijde en de andere zorgboerderij konden we dit snel voor hem regelen.
De zorgboerin heeft een netwerkavond over buitengewoon leren bijgewoond en een stoomcursus Hommels en Bijen gevolgd.
Er zijn nog een aantal lammeren geboren en de andere lammeren hebben we afgespeend (bij de moeder weggehaald, omdat ze zelf
kunnen eten en drinken en een goed gewicht hebben)Samen met de veearts hebben we de zoönose verlengd. Onze nieuwe vrijwilliger was
jarig en trakteerde ons lekker met taart en had zijn vriendin meegenomen. Zijn vriendin zat door corona thuis en de muren kwamen op
haar af. Gezien wij het erg druk hadden, konden we vast een handje extra gebruiken. Dit vond ze zo leuk, dat ze ons nog wel een tijdje wilde
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helpen.
Eind april kreeg een hulpboer een scheurtje in zijn spier. Hij had zoveel energie gekregen door op de zorgboerderij te werken, dat hij thuis
ook meer ging ondernemen. Toen hij thuis ging straten, is door een verkeerde beweging een scheurtje in zijn schouderspier ontstaan.
Hierdoor kon hij een tijdje niet naar de zorgboerderij komen. Eind mei was hij weer terug.
In mei was er veel aan de hand met een aantal hulpboeren. De een werd duizelig zonder verdere redenen, waardoor hij thuis bleef. De
ander had een rijvaardigheidstest. Weer een andere hulpboer was door zijn benen gezakt en onwel geworden, zonder verdere redenen en is
een tijdje thuis gebleven om ook verschillende onderzoeken te laten doen. Een hulpboer had extreme hoofdpijn op zijn achterhoofd, zodat
we hem zijn huisarts hadden laten bellen om even ernaar te kijken. Een hulpboer is i.v.m. gezondheid en mobiliteit bij ons gestopt. En we
hebben met een partner van onze hulpboer gesproken over de gang van zaken. Dit gesprek was samen met medewerkers van Stichting
Landzijde en de partner zat er een beetje doorheen. Daarom afspraken gemaakt, zodat zij wat meer rust ging krijgen en hierdoor haar
partner nog zo lang mogelijk thuis kon houden.
Met Hemelvaart en Pinksteren waren we met de zorg dicht.
In mei was er gelukkig niet alleen ziekte en zeer. Er werd ook veel opgeknapt. De werkplaats werd opgeruimd en anders ingedeeld, er
werden nieuwe zitstokken gemaakt voor de kippen en een nieuwe deur voor bij de kalfjes. Het achtererf werden stelconplaten gelegd en
een deel van het pad van de moestuin opgeknapt. Het kippenweitje is opgeknapt met de hulpboeren. Oude takken eruit, verschillende
bomen en struiken gesnoeid en fruitbomen geplant. Ook in het eenden weitje hebben we fruitbomen geplant.
Deze maand zijn we weer gaan leveren aan de voedselbank met groentes uit de kas. Met de vriendentuin hebben we tot oktober
gemiddeld per week 6 tot 9 groentekratten vol met verse groentes gedoneerd aan de voedselbank.
We hebben met een paar hulpboeren een filmpje gemaakt voor onze vrijwilligster, die net door haar 4de chemokuur is gegaan. Een
persoonlijk bericht van iedereen die er ook was, toen ze plotseling ziek werd. Dit was hartverwarmend en ze had in juni een filmpje terug
gestuurd.
Op verschillende plekken rond de stallen zaten eenden op hun nesten te broeden. Toen de eerste eendenkuikens uit het ei waren
gekomen, werden er al snel een aantal opgegeten door roofvogels en katten. Hierdoor hebben we zo snel mogelijk moeder eend en haar
kinderen gevangen genomen na uitkomst en in de bokkenbunker (doordat de bokken buiten liepen was deze leeg) gedaan om hier de
eendenkuikens groot te laten worden. Ook de poes kreeg een nestje in de kantine van de zorg. Onze hond was helaas schijnzwanger en
kreeg hierdoor geen puppen.
In juni werden de laatste lammeren van dit jaar geboren. Verschillende hulpboeren hadden een paar dagen tot een week vakantie
genomen. Er kwam een nieuw hulpboer kijken en door Stichting Landzijde werd er ook gelijk bij ons op de boerderij een intake gesprek
afgenomen. Hij zou gelijk op vrijdag beginnen, maar door overlijden in de familie is hij in juli begonnen.
Een hulpboer was ongelukkig gevallen toen hij zijn evenwicht verloor. Hij kwam precies met zijn slaap op de punt van de tafel. Hierom
hebben we, in overleg met zijn vrouw, hem gelijk terug gebracht naar huis en is zijn vrouw met hem naar de huisarts gegaan. Gelukkig leek
het erger dan dat het was. Hij hield er alleen een blauwe plek en hoofdpijn aan over en gelukkig niks ernstig.
Een andere hulpboer was weer duizelig en wankel op de benen, zodat hij ook weer naar de huisarts ging. Een andere hulpboer werd
plotseling opgenomen in het verzorgingshuis en stopte daardoor bij ons.
Op een donderdag werden wij opeens wakker gebeld en hadden er mensen onze grasbalen die op een perceel wat verder van de boerderij
in de brand gestoken. We hebben de zorg deze dag afgebeld. Nadat de brandweer de balen hadden geblust, hebben we de balen uit elkaar
gehaald om zeker te zijn dat het vuur uit was. Echter omdat het heel mooi droog gras was, begon het vuur elke keer weer op te laaien. Na
een hele tijd bezig te zijn geweest hebben we toch wat gras kunnen redden en het vuur uit gekregen.
We hadden ook een afscheidsfeestje van Boer Jan vanwege dat hij stopte met een bestuurlijke functie in ons district. We gingen met het
oude en nieuwe bestuur een leuk uitje doen. Tijdens het uitje was ik verkeerd gevallen. Mijn hele rug was blauw en na 6,5 week was de
rugklachten nog niet over en met een kneuzing moet dat toch wel over of verminderd zijn. Huisarts heeft me gelijk doorgestuurd voor
foto’s te laten maken en gelukkig was daar niks op te zien. Wel werd ik doorgestuurd naar de fysiotherapeut. Ik kon alleen op
vrijdagmiddag een afspraak maken, zodat de meeste zorg wel door kon blijven gaan. Hierdoor is het een paar keer voorgekomen dat de
zorg 10 tot 20 minuten eerder naar huis gebracht werden. Anders zou er een hele ochtend of middag wegvallen. De zorg was al blij dat ik
gewoon door bleef gaan ondanks de rugklachten.
Begin juli heeft een hulpboer thuis een tia gekregen. Gelukkig was er na de controle alles goed en moest later voor controle terug komen.
Wij zijn met het gezin ook even een weekendje ertussen uit geweest. Hierdoor hebben we de hulpboeren op vrijdag een uurtje eerder naar
huis gebracht, zodat niet de hele dag zou vervallen.
Een hulpboer is opgenomen in het verzorgingshuis. Normaal stopt de hulpboer dan ook bij onze zorgboerderij, maar de familie en de
hulpboer wilde graag de zorgboerderij door laten gaan. Samen met Landzijde is dit toen geregeld.
Onze vrijwilligster was op de koffie geweest. Ze merkte dat de chemo’s veel invloed op haar hadden gehad en hierdoor minder fit was. Ze
heeft besloten om niet meer als vrijwilligster bij ons aan de gang te gaan en lekker genieten van andere dingen, nu ook haar man met
pensioen gaat. Wij wensen haar veel geluk en gezondheid.
In juli hebben we een nieuwe auto aangeschaft. We waren al een tijdje opzoek naar een 7 a 9 persoons auto met achter 2 schuifdeuren
i.p.v. 1 schuifdeur. Onze auto raakte nu echt op en toevallig was er net een mooie auto bij de dealer binnengekomen, die aan onze eisen
voldeed. Nu kan er achter aan 2 kanten ingestapt worden en hoeft niet iedereen maar door te schuiven. Ook is de instap lager en hoeft er
geen los opstapje mee om de auto in en uit te komen.
In augustus werd ons oprit opengebroken om er een nieuwe duiker in te leggen voor betere doorstroming van de hoogwatersloot. Ondanks
dat de oprit opengebroken was, konden we wel gewoon zorg leveren, want toen we iedereen gehaald hadden en terug op de boerderij
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waren, konden het laatste stukje opengemaakt worden. Toen we weer naar huis toe gingen, was de inrit weer dicht gemaakt. Als er iets
aan de hand zou zijn, even uitgaand van het slechtste sanario, dan hadden we een brug kunnen maken met stelconplaten. Gelukkig was dit
niet nodig geweest.
Omdat we op vrijdag al een paar keer in juli met 1 a 2 hulpboeren liepen, hadden we in overleg een hulpboer naar de donderdag geschoven
en 2 hulpboeren vrij gegeven op vrijdag. We hadden nu ook even de laatste drie weken tijd voor de kinderen om leuke dingen te doen.
Een hulpboer ging deze maand ook stoppen, omdat hij overstapte op een andere dagbesteding. Hier stond hij al een hele tijd ingeschreven
en omdat het erg lang duurde was hij alvast bij ons begonnen. Nu 7 maanden bij ons te zijn geweest was er eindelijk een plekje op de
dagbesteding vrij en is er een stap dichterbij voor de hulpboer om ook daar te gaan wonen.
Op een vrijdag hadden we een rustige dag. Toen zijn we een ritje gaan maken naar de Beemster om vlees op te halen. Een mooi ritje door
het Nederlands landschap en even wat anders. Ze vonden het erg leuk, want hier kwamen ze nooit.
We hebben deze maand ook ons 1 jarige bestaan van de buurderij gevierd. Door de zomervakantie een maandje later dan de officiële 1
jarig bestaan. We hadden dit gedaan met een leuke avondbraderie met heel veel proeverijtjes.
In september hebben we tussen twee hulpboeren een akkefietje gehad. Ze liggen elkaar niet erg en meestal lukt het wel om ze uit elkaar
te houden. Deze dag zochten ze elkaar elke keer op en om niet te escaleren hebben we ze op tijd naar huis gebracht met overleg met het
verzorghuis en de vrouw van de andere hulpboer. Het ging deze dag echt niet.
Ook waren er 2 stagiaires begonnen. Een liep op maandag en dinsdag stage en de ander op donderdag en vrijdag.
Van Stichting Landzijde hadden we een informatieavond en gelijk een bbq. We mochten eindelijk bij elkaar komen met een fysieke
bijeenkomst. We hadden als onderwerp om kleine dingen ook te melden in de ECD. Ook kleine gebeurtenissen en vooral positieve dingen
moeten we melden. Dit jaar gaan we hiermee oefenen en volgend jaar kan de hulpboer en eventuele begeleiders ook in het clientdossier
alle opmerkingen lezen. Wee zijn hier gelijk mee aan de slag gegaan. Zo hebben we bijvoorbeeld in de ECD gezet, dat de zaaggroep in
september een nieuwe workmate hadden gekregen en nieuwe zagen. Ook hebben we met een dementerende hulpboer een gesprek
gehouden, dat de zorgboerderij geen dagbesteding onder dwang is en dat hij gerust zeggenschap heeft over de klusjes die we doen. Hij
hoeft niet altijd aan de gang te zijn en mag ook rustig ergens uitrusten of gewoon even ergens zitten en genieten van de omgeving. Alleen
mag hij niet eerder weg en hebben we met zijn alle een eindtijd afgesproken, wanneer we iedereen weer naar huis brengen.
We werden door een echtgenote aangesproken over gang van zaken en hebben hierover Stichting Landzijde geïnformeerd. We hebben uit
het gesprek nieuwe afspraken gemaakt. We gaan namelijk altijd op dezelfde tijd stoppen. Echter wisselt de groep, doordat er hulpboeren
weg gaan en er andere weer bijkomen. Hierdoor veranderd het wel eens hoe laat iemand thuis komt, want als je twee hulpboeren naar
huis moet brengen, is dit eerder dan als je er bijvoorbeeld 4 hulpboeren naar huis moet brengen. Afgesproken dat we niet eerder dan
bepaalde tijd haar partner terugbrengen. Gelukkig beginnen er volgende maand een paar nieuwe hulpboeren, zodat het rondje thuisbrengen
ook weer veranderd.
In september hadden de boer en boerin een kaasevent, waardoor de zorg een dagje uitviel. En onze oudste hulpboer werd deze maand 95
jaar oud en is nog niet van plan te stoppen.
Eind september was de zorgboerin ziek, zwak en misselijk. Geen corona en gelukkig weer snel beter.
In oktober zijn de boer en boerin naar een kaasevent geweest. Het was heel interessant en er werd veel geproefd.
Deze maand zijn er twee nieuwe hulpboeren en een nieuwe hulpboerin begonnen. Een hulpboer is van verzorgingshuis naar een ander
verzorgingshuis verhuisd. Hij zat in het ene verzorgingshuis niet op zijn plek en hopelijk komt hij wel op zijn plek in het nieuwe
verzorgingshuis. Echter gaat de hulpboer wel sterk achteruit en was uitgevallen naar een begeleidster en tegen drie andere hulpboeren.
Dit kon een moment van hem zijn, maar we hebben wel naar de partner gebeld, dat we de sfeer in de groep willen behouden en als dit
vaker gaat gebeuren, we afscheid moeten nemen. De sfeer in de groep vinden wij erg belangrijk.
Een andere hulpboer was de weg helemaal even kwijt en had het gevoel dat er iets ergs met zijn vrouw aan de hand was. Na zijn vrouw via
de telefoon gesproken te hebben, was hij weer rustig en ging hij weer aan de gang met zijn klusje. Met zijn vrouw afgesproken, als hij weer
zo onrustig is, gewoon even bellen. Hierdoor kan de hulpboer wel gewoon zijn dag afmaken met een gerust gevoel.
Er begon ook een stagiaire eind deze maand. Zij liep 2 hele weken stage.
Ook hebben de boer en zorgboerin een netwerkavond Dement talent gevolgd.
We hadden ook een paar projecten afgemaakt in oktober en november. Zo hebben we een nieuw plafond in de kaasmakerij gemaakt, een
extra wand gemaakt in de kaasopslag en de indeling anders gemaakt in de kaasopslag en het hekwerk bij het hondenweitje verstevigd.
We begonnen de maand november gelijk slecht met een ontruiming van onze kippen en eenden. Er was, ondanks dat de vogels opgehokt
waren, het weekend vogelgriep geconstateerd en alle vogels moesten ontruimd worden. Er werden ruim 50 eenden, 13 eendenkuikens en
dik 200 kippen ontruimd. Een zwarte bladzijde in ons bestaan. De dag van de ontruiming zijn we dicht geweest. Hierna na navraag bij de
NVWA mochten we gewoon open blijven voor de zorg, zolang de zorg en wijzelf niet in de hokken en de kippen en eendenweitjes liepen. De
hokken en alle benodigdheden zoals zitstokken, legnesten en bijvoorbeeld voer en drinkbakken zijn in de loop van november en december
3x ontsmet door een extern bedrijf. Dit was een hele impact ook op de zorg. Onze oudste hulpboer poetst bij ons altijd de eitjes, dat was
zijn klusje en wij spaarde altijd van 2 a 3 dagen de eieren op in emmertjes en hij deed deze dan altijd in bladen. Vanuit de bladen vulde hij
eierdoosjes die voor de bestellingen waren (ongeveer 300 tot 500 eieren per week op bestelling). Met deze klus was hij bijna de hele dag
mee bezig en soms mocht er een andere hulpboer hem helpen als het teveel was. Een andere hulpboer haalde altijd 3x per dag de eitjes
uit de legnesten. Opeens waren de kippen weg en dus ook de eieren. Onze hulpboer kwam nog op NH-Nieuws (met toestemming van hem
en zijn partner), die bij ons een stukje kwamen filmen over de vogelgriep en wat dat, als ondernemer, met je doet. Gelukkig hebben we hele
lieve mensen om ons heen en op verzoek van een klant zijn we toen ook een doneeractie gestart om straks weer, als het weer mag,
nieuwe kippen en eenden aan te schaffen. Binnen een weekend was het bedrag al volgemaakt. Hartverwarmend.
Ook kwam hier een grote nasleep van met allemaal ontheffingen aanvragen, omdat de melk opgehaald moest worden, kalfjes met de
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veehandelaar mee gingen en koeien naar de slacht gingen. Hier moesten elke keer vrijstellingen voor aangevraagd worden en een hoop
extra administratie.
In november hebben we ook een gesprek gehad over afbouwen van de zorgdagen voor de hulpboer die al in het verzorgingshuis was
opgenomen. We merken dat de sfeer gedrukt wordt en ook met het oog op coronabesmettingen om ons heen, leek het ons beter om te
beginnen met afbouwen van de dagen en van 3 naar 2 dagen te gaan en langzaam naar 1 dag, zodat hij niet in 1x van 3 naar geen dagen
gaat. Het was een zwaar gesprek en ze zou dit overleggen met de kinderen. Die maandag erna hadden we een gesprek met de kinderen bij
ons op de boerderij, dit gesprek was goed verlopen en ze waren ook erg blij met het gesprek. Helaas werd het weekend corona
vastgesteld op 3 van de 4 afdelingen in het verzorgingshuis. Gelukkig was er op de afdeling van de hulpboer geen corona vastgesteld,
maar het verzorgingshuis ging in quarantaine en hij mocht tot nader orde niet meer naar de zorgboerderij komen. De verdere maand
november en december bleef hij thuis. In het nieuwe jaar nog contact gehad met zijn dochter en vader had besloten om niet meer naar de
zorgboerderij te gaan, ook niet voor halve dagen en dat hij wel op zijn plek was in het verzorgingshuis.
We hadden een avondbraderie georganiseerd voor de buurderij, maar door corona maatregelen hadden we deze verzet naar een
zaterdagmiddag. Het was een geslaagde middag dat rekening had gehouden met alle coronamaatregelen.
In november hebben de boer en ons personeelslid hun BHV certificaat behaald en heeft de zorgboerin haar BHV verlengd.
In november en december hebben we de zolder voor de toiletten van de skybox aangepakt. We hebben een nieuwe wand geplaatst, zodat
het werkhok afgesloten kan worden en de deur verplaatst. Een nieuw plafond gemaakt, zodat het daar een stuk netter blijft, zonder dat de
vogeltjes daar een puinhoop maken, doordat ze allemaal stro/ hooi en uitwerpselen daar lieten vallen.
In december heeft iedere hulpboer een chocolade letter en een kerstpakket gekregen. Ze waren hier erg blij mee. We hebben een
bronconrector in de tuin geplaatst, omdat we hier veel last van verschillende aardstralingen hebben en hopen dat dit gaat werken.
De week voor kerst bleek dat een gezinslid positief was met corona. We hebben gelijk de zorg afgebeld en zijn in quarantaine gegaan. We
kregen met het gezin om de beurt corona en zijn de laatste 2 weken van het jaar zijn we dicht gebleven. Gelukkig hebben we er weinig last
van gehad en is ons energieniveau wel wat omlaag gegaan en zijn we 2 dagen beroerd geweest. Al met al viel het reuze mee.
Dit jaar hadden we ook verschillende keuringen, zoals bijvoorbeeld SKAL en COKZ. We waren met vlag en wimpel door deze keuringen
gekomen.
We zijn weer fris begonnen met 2022 en hopen dat 2022 een beter jaar voor ons gaat worden.

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.

Het was een moeilijk jaar. Zo hadden we veel verschuivingen met personeel, vrijwilligers en stagiaires. Ook in de groep is er veel
verschuivingen geweest met nieuwe hulpboeren en hulpboeren die stopten. Door Covid 19 werden de evaluaties via telefoon of teams
gedaan en gelukkig konden we er ook een aantal fysiek doen. De kinderen hebben een tijd thuisles gehad, waardoor we het extra druk
kregen.
Er zijn een paar dagen uitgevallen, door sneeuw, ijzel, coronaklachten, quarantaine, vogelgriep en brand.
Bij verschillende hulpboeren waren er ook veel klachten met hun gezondheid. Zo was er spraken van duizeligheid, door benen zakken,
extreme hoofdpijn, tia, verkoudheid, mobiliteitsproblemen.
Helaas waren er dit jaar veel negatieve dingen gebeurt op de boerderij. Grasbalen in de fik gestoken, rugblessure van zorgboerin,
personeelslid in de ziektewet, vervelend afscheid van 2 hulpboeren, tractor stuk, shovel stuk, kaastobbe lek, vogelgriep, ontruiming van de
kippen en eenden, neospora bij de koeien, corona in gezin en door de verkeerde weersinvloeden in er een deel van onze akkerbouwoogst
mislukt.
Gelukkig waren er ook positieve dingen gebeurt. We konden ondanks de lockdown wel gewoon open blijven met de zorg en geen van onze
hulpboeren is echt ziek geworden van corona. Er zijn afgelopen jaar veel jonge diertjes geboren of uit het ei gekomen. De meesten werden
geboren zonder problemen. Wel hadden we een keizersnee bij een koe en was onze hond schijnzwanger.
De doneeractie voor nieuwe kippen en eenden aan te schaffen was binnen een weekend gehaald. Hartverwarmend.
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We hebben dit jaar, buiten de vaste werkzaamheden heel wat opknapwerkzaamheden en opruimklusjes gedaan. De koeienmelkput is
gerenoveerd, werkplaats opgeruimd en heringedeeld, nieuwe duiker in de oprit gelegd, kippenweitjes opgeknapt, nieuw plafond
kaasmakerij, toilet skybox aangepakt, extra wand in kaasopslag gemaakt, zolder in de schuur opgeruimd, nieuwe deur gemaakt voor bij de
kalfjes, magazijn skybox opgeruimd, nieuwe zitstokken voor de kippen gemaakt en het hekwerk van het hondenweitje verstevigd.
We hebben meer rust gevonden met ons nieuwe personeel en vrijwilligers. Ook hebben we meer rust gevonden, omdat er veel opknapwerk
en opruimwerk is gebeurt. Er is een bronconrector geplaatst op de boerderij en we voelde gelijk verschil. We zagen ook veel positief
verschil bij ons vee.
De buurderij bestond 1 jaar en hierin zijn we gegroeid met klanten, maar ook met aantal buurderijen waaraan we leveren. We hebben 2
braderieën voor de buurderij gehouden en we kregen alleen maar positieve reacties. We hebben een nieuwe auto, waardoor hulpboeren
makkelijker in en uit kunnen stappen.
We hebben informatieavonden via Stichting Landzijde informatieavonden gehad. Ook is de BHV gehaald door de zorgboer en
personeelslid. De zorgboerin heeft haar BHV weer verlengd. Er zijn verschillende keuringen geweest, die we met vlag en wimpel hebben
gehaald.
We hebben met de vriendentuin veel gezonde groentes aan de voedselbank gegeven. Ongeveer 6 tot 9 kratten per week. Soms kregen de
hulpboeren ook een maaltje mee naar huis. De hulpboeren kregen in december een chocoladeletter en een kerstpakket. Ze waren er allen
erg blij mee.
De twee laatste weken van het jaar waren we met het gezin positief getest van corona. Weinig klachten, maar door quarantaine wel de
zorgboerderij dicht.
We zijn we nog steeds erg blij met ons netwerk. Door verschillende vrienden, is er werk uit de boer zijn handen gehaald en zijn veel taken
goed opgevangen door onze familie, vrienden, vrijwilligers en personeel. Ondanks de rare tijd met o.a. corona konden we wel op iedereen
rekenen en dat is heel fijn.
Het was een fysiek, mentaal en lichamelijk zwaar jaar. Ondanks dat heeft dit jaar veel rust in ons hoofd gebracht. We zijn er nog niet,
maar gaan de goede kant op.
We zijn weer fris begonnen met 2022 en hopen dat 2022 een beter jaar voor ons gaat worden.

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.

Aantal deelnemers
begin

instroom

uitstroom

Aantal deelnemers
eind

Ouderen

1

0

0

1

Dementerende ouderen

4

5

4

5

Geestelijk/ lichamelijk beperkt

1

1

2

0

Mensen met psychische of psychiatrische
problemen

0

1

1

0

Verslaving

0

0

0

0

We zijn dit jaar begonnen met 6 hulpboeren. Er waren 4 dementerende, 1 ouderen en 1 hulpboeren met een geestelijke/ lichamelijke
beperking. Er zijn 5 dementerende ouderen ingestroomd en 4 uitgestroomd. De reden van uitstroom was 2 hulpboeren waren opgenomen
in het verzorgingshuis, 1 hulpboer is over gegaan naar een andere zorginstantie i.v.m. gezondheidsproblemen (had ook ziekte van
Parkison) en 1 is door gezondheidsproblemen gestopt.
Bij de geestelijk/ lichamelijk beperkten begonnen we met 1 hulpboer en is er 1 ingestroomd en 2 uitgestroomd. er 0 ingestroomd en 2
uitgestroomd. Een hulpboer wilde niet aan de coronaregels houden. Die kwam met een verkoudheid en wilde zich niet laten testen. Toen
hebben we hem naar huis gestuurd en wilde hij niet meer komen. Met overleg met de begeleidster hebben we hem uitgeschreven. Een
andere hulpboer heeft 2 dagen meegelopen en is toen niet meer gekomen. Hij paste niet goed in de groep en hebben dit doorgegeven aan
Stichting Landzijde, zodat hun misschien een andere zorgboerderij voor hem konden vinden.
Bij de mensen met psychische of psychiatrische problemen Is er 1 iemand ingestroomd en later ook weer door gezondheids- en
psychische problemen uitgestroomd. Hij had het erg naar zijn zin bij ons, maar moest met hartkwalen de medische molen weer in en met
de therapieën die hij volgde werd het te veel om ook nog op de zorgboerderij te werken. Als hij door de medische molen is geweest en hij
kan het weer aan, is hij weer welkom.
Er was een hoop verschuiving in de groep. We hebben veel dementerende deelnemers en hierin weet je dat er vaak verschuiving is i.v.m.
verslechtering van lichaam en/ of geest. We proberen zolang mogelijk de mantelzorger te ontlasten en het haalbaar te houden voor de
hulpboer. Maar als het lichamelijk gevaarlijk wordt en/ of de begeleiding wordt te zwaar om in groepsverband te begeleiden, moeten we
afscheid nemen. Meestal nemen we pas afscheid als de mantelzorgster het thuis ook niet meer aankan en de partner naar
verzorgingshuis gaat.
Als we een nieuwe hulpboer krijgen, kijken we heel erg goed hoe de eerste periode is gegaan. Past degene in de groep, wordt de sfeer
behouden en kan diegene aan zijn/ haar doelen werken. De sfeer is bij ons een van de belangrijkste factoren. Zonder goede sfeer kan je
geen goede zorg leveren.
Als er weer plek was voor nieuwe hulpboeren, hebben we dit doorgegeven aan Landzijde en als hun weer een aanmelding kregen die
eventueel bij ons paste, kregen we hier een achtergrondinformatie van en eventueel een afspraak om te komen kijken.
De zorg die wij bieden is alleen dagbesteding en komt uit de volgende twee wetten: WLZ (Wet Langdurige Zorg) en WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning). De zorg die wordt geboden is begeleiding in groepsverband van licht tot zwaar

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de deelnemersgroep en wijzigingen hierin.

Er zijn afgelopen jaar veel hulpboeren gestopt, door gezondheidsproblemen, Covid regels niet na willen leven of opname in een
verzorgingshuis en een hulpboer paste niet in onze groep. Eind zomervakantie was het hierdoor erg rustig en hadden we af en toe een heel
klein groepje. In het najaar kwamen er weer nieuwe hulpboeren bij.
Als we een nieuwe hulpboer krijgen, kijken we heel erg goed hoe de eerste periode is gegaan. Past degene in de groep, wordt de sfeer
behouden en kan diegene aan zijn/ haar doelen werken. De sfeer is bij ons een van de belangrijkste factoren. Zonder goede sfeer kan je
geen goede zorg leveren. Gelukkig had de hulpboer, die niet goed in de groep paste, dit ook snel door en is hij bij ons gestopt. Er was geen
aansluiting met de rest van de groep en de activiteiten waren lastig, omdat deze hulpboer aan 1 kant verlamd was.
We hebben een maximale grote van 7 personen per dag. Iedereen kan de klusjes doen, die hun leuk vinden. We kunnen goed de
coronamaatregelen blijven toepassen, lopen elkaar niet voor de voeten, kunnen 1,5 meter uit elkaar zitten in de kantine en de sfeer wordt
behouden.
We hebben op dit moment een leuke groep die ieder in zijn of haar waarde laten. Ook kunnen we bij Landzijde terecht als we weer plek
hebben. Soms duurt het even, naarmate Stichting Landzijde vrijwel geen wachtrijen heeft, maar uiteindelijk komt alles weer goed.

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 jaar zijn er veel wijzigingen in het personeel geweest. We waren opzoek naar nieuw personeel voor de zorg. Een oude stagiaire deed bij
ons een open sollicitatie. Nadat we haar wilde aannemen, kreeg je een beter bod waar ze meer kon verdienen. Hierdoor kwam ze niet bij
ons in dienst. Hierna begon de groep minder groot te worden en kregen we ook een vrijwilligster erbij, waardoor het zoeken naar nieuw
personeel op een laag pitje kwam te staan. Ook met zicht op de corona maatregelen wisten we niet of we nu wel personeel aan wilden
nemen.
Ons personeelslid voor de kaasmakerij kwakkelde al een tijdje met haar geestelijke gezondheid. We hadden haar functioneringsgesprek
tot na haar bruiloft en witte broodsweken geschoven. Het functioneringsgesprek hadden we al klaar staan, maar helaas werd zij langdurig
ziek, waardoor dit niet heeft plaatsgevonden.
In december hebben we iemand aangenomen voor de zorg. Ze heeft eerst een proefplaatsing gehad en dat beviel aan beide kanten goed.
Nu heeft ze een contract bij ons. In 2022 zal er in mei een functioneringsgesprek plaats vinden.
Ook hebben we een stagiaire aangenomen op oproepbasis. Tijdens zijn stage heeft hij zich bewezen en hij past goed in de groep. Hij is
overal inzetbaar. Kan goed met de zorg omgaan, is inzetbaar bij de geiten en koeien en ook het landwerk kan hij bij helpen. Hij moet nog
1,5 jaar naar school en hier houden wij ook rekening mee. Hij zal in oktober/november 2022 een functioneringsgesprek krijgen.

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

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

We hebben dit jaar 4 stagiaires gehad. Een van paravetrinair, die liep 10 weken 2 dagen per week mee. i.v.m. prive redenen vielen er een
aantal dagen uit en heeft ze dit in ingehaald op andere dagen. We hadden 2 van veehouderij 10 weken lang 2 dagen per week. Ook hadden
we een stagiaire van het vmbo. Zij kwam 2 weken lang 5 dagen.
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Alle stagiaires lopen mee met de hulpboeren, personeel, de boer en vrijwilliger of zorgboerin, doen voorkomende werkzaamheden en
ondersteunen waar ze kunnen. Ze koppelen terug hoe een klus geklaard is en of er nog bijzonderheden zijn gebeurt. De
eindverantwoording ligt altijd bij de boerin.
Met elke stagiaire hebben we een evaluatiegesprek gehouden met of zonder een leerkracht van hun school. Ze hadden allemaal veel
geleerd en hadden een leuke tijd gehad. Vooral omdat we heel breed zijn, vonden ze het heel leerzaam bij ons.
Doordat de stagiaires uit 3 verschillende opleidingen komen, merkte je dit ook tijdens hun stage met name hoe zij een klusje aanpakte en
hoe zij handelde tussen de dieren en met de hulpboeren. De stagiaires van veehouderij zaten totaal niet op de tijd. We moesten ze bijna
wegsturen, om ze naar huis te laten gaan. Ook begintijd was geen probleem en ze waren erg flexibel. Omgang met dieren deden ze heel
goed, maar ook door hebben, wanneer er gewerkt moesten worden en wanneer er even tijd was om "te knuffelen".
De paravetrainair had al aangegeven, dat ze geen ervaring had met groot vee en dat ze echt een stadsmeisje was. Zij vroeg veel in
dieptegang. Wilde graag weten hoe iets in elkaar zat en vond het erg moeilijk om zich aan te passen aan het tempo van de zorg. Ze was
ook heel erg van de tijd en kon soms alles laten vallen, omdat ze dan nog de trein kon halen.
De stagiaire van het VMBO wilde graag met de dieren knuffelen. Ze had niet verwacht dat het boerenleven zoveel werk was en vooral hoe
druk wij het elke dag hebben. Het was een mooie eye opener voor haar.
Alle stagiaires hebben hun stage met ruim voldoende afgesloten.

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.

Dit jaar hebben heeft een vrijwilligster afscheid van ons genomen. Ze was toe aan een nieuwe uitdaging. Hierdoor is hiermee ook geen
functioneringsgesprek gehouden.
We kregen een nieuwe vrijwilligster via Stichting Landzijde en dit klikte goed. Zij doet via ons reïntigatie. Zij helpt bij de zorg en ook bij
andere voorkomende werkzaamheden. Met de nieuwe vrijwilligers hebben we wel regelmatig gesprekjes gehouden, maar na een jaar
houden we hun functioneringsgesprek.
In juli kregen we een mail van iemand die graag bij ons vrijwilligerswerk wilde doen. Na een gesprek is hij bij ons gekomen. Hij doet
verschillende klusjes en helpt waar nodig is. Hij kan ook bij de zorg helpen, maar ondersteund meer de boer met diverse werkzaamheden.
Hierdoor krijgt de boer ook meer rust en worden er vele projectjes aangepakt en afgerond.
We hebben nu stabiele vrijwilligers, die flexibel zijn. Wel moeten we bij beide vrijwilligers opletten met hun gezondheid en soms even op
de rem stappen, als ze zichzelf voorbij lopen. Beide krijgen in 2022 een evaluatiegesprek. Tussendoor kunnen ze alles met ons bespreken
en dat weten ze ook. Vooral met de reïntregratie wordt er veel besproken en hierdoor krijgt zij ook meer rust in het hoofd.
Ze vinden het prettig om met ons te werken en passen goed in de groep. We hoeven geen vrijwilligersbijeenkomsten te houden, omdat
onze groep daar te klein voor is. Ze willen wel op de hoogte gehouden worden en dat doen we wekelijks tijdens de koffie of via de app.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

Het was een bewogen jaar in de groep. We hebben nu wel een hele fijne groep personeel en vrijwilligers om in en mee te werken. We
kunnen alles tegen elkaar zeggen en maken graag een grapje. We hebben open contact met de vrijwilligers en personeel. Hebben ze
vragen of opmerkingen kunnen ze dat altijd even bespreken met de zorgboer(in). Dit kan mondelings of via de app. Elke week houden we
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een klein overlegje wat de nieuwtjes zijn, er al iets geboren is en wat we verwachten deze week. Dit doen we gewoon met de koffie, als
werkoverleg. Komt er iets tussendoor hebben we het er met de lunch of een ander moment hierover. Ook de nieuwsbrieven van de zorg
wordt doorgelezen, zodat iedereen op de hoogte blijft.
Van de scholen van de stagiaires hebben we een pluim ontvangen, omdat de leerlingen veel bij ons leren en ze zien de leerlingen ook
groeien.
We blijven op deze voet doorgaan.

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).

We wilde dit jaar een extern bureau langs laten komen om BHV te doen. We konden ons inschrijven bij een collega zorgboerin, want zij had
anders te kort cursisten en hebben toen niet het bureau laten komen. Ons personeelslid en de boer hebben hun BHV behaald. hierdoor zijn
er 3 mensen op de boerderij met een geldige BHV.
Myrna heeft 3 netwerkavonden bijgewoond en heeft een cursus Hommels en bijen gedaan. De boer is bij een online bijeenkomst geweest
en bij een fysieke bijeenkomst.
Onze opleidingsdoelen van vorig jaar zijn behaald.

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.

In februari heeft de zorgboerin een online netwerkavond bijgewoond over buitengewoon leren. Hier werd uitgelegd hoe of wat over
buitengewoon leren. Hoe je de hulpboeren kunt aanmelden en hoe zo'n cursus een beetje eruit ziet. Ook wat je kunt doen als je zelf een
cursus wilt volgen. Wij hebben op dit moment alleen ouderen en dementerende. Misschien in de toekomst is dit erg leuk om te doen
samen met een hulpboer.
Ook heeft de zorgboerin een online cursus gedaan over Hommels en bijen. Dit was erg interessant en ik wist niet dat er zoveel
verschillende hommels en bijen waren. We leerde hier verschillende soorten en de verschillende producten die een solitaire bij of hommel
gebruiken om hun eieren te leggen.
In september zijn de boer en zorgboerin naar een netwerkavond geweest over ECD rapportage en hierbij was ook de jaarvergadering
gevoegd met een heerlijke BBQ. Eindelijk mochten we een fysieke netwerkavond houden. Dit is om onderling met elkaar te praten over
voorkomende dingen toch een stuk leuker dan online. Het was een interessante avond en we moeten meer dingen vastleggen in de ECD.
Niet alleen problemen, maar ook positieve dingen.
In oktober hebben we een online netwerkavond gehad over dement talent. Deze hebben de zorgboerin en de boer bijgewoond. Voor de boer
was het een "eye opener" en hij begreep nu meer waarom sommige hulpboeren doen, wat ze doen. Hij kan nu zich meer verplaatsen in
hun. Ook waren er een paar nieuwe dingen voor de zorgboerin. Al met al een interessante avond.
In november heeft de zorgboerin een BHV herhalingscursus gedaan en ter gelijke tijd hebben de boer en ons personeelslid hun gewone
BHV cursus gedaan. Een gezellige avond met veel informatie en alle 3 met vlag en wimpel geslaagd.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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5.3 Opleidingsdoelen komende jaren
Een beschrijving van de opleidingsdoelen voor de komende periode.

Dit jaar willen we een paar kleine online cursussen volgen. Onder andere de cursus Omgang met agressie en wordt dementievriendelijk.
Deze willen de zorgboerin, boer en personeelslid volgen en bieden we ook aan, aan onze vrijwilligers.
In het najaar willen we de BHV cursus herhalen en tevens zal er bij elke netwerkbijeenkomst iemand van de White Ranch aanwezig zijn.
We proberen er met 2 a 3 personen bij te zijn, maar we weten niet of dit met de Carona maatregelen mogelijk is en of het fysiek of online
gaat worden.
Veder kijken we wat er nog op ons pad komt en of we dan tijd hebben om hieraan mee te doen.

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.

We hebben de leerdoelen van vorig jaar behaald, omdat we bij de netwerkavonden zijn geweest en we BHV hebben behaald. Naast de
cursussen, netwerkavonden en bijeenkomsten lezen we over nieuwe ontwikkelingen en kennis via verschillende nieuwsbrieven van o.a.
federatie landbouw en zorg, Landzijde, anderzorg, into autisme, fonds psychische gezondheid en DAZ. Via het nieuws hielden we de
ontwikkeling over Covid 19 goed in de gaten.
Na alle bijeenkomsten en workshops etc.. te hebben bijgewoond te hebben, hebben we niet echt veranderingen doorgevoerd bij de zorg.
Het waren meer dingen die voorkomen waarvan je op een andere manier ertegen aan gaat kijken. Alleen zullen we per hulpboer meer
rapportages in de ECD zetten. Ook de positieve dingen die voorkomen zullen meer genoteerd worden.
Onze leerdoelen voor aankomend jaar zijn:
- BHV verlengen
- Cursus omgang met agressie
- Cursus wordt dement vriendelijk
- De netwerkavonden bijwonen
Verder kijken we wat er op ons pad komt en of het ons past om mee te doen.

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.

Er zijn dit jaar 8 evaluaties gehouden met 8 deelnemers. Er is een evaluatie via de telefoon gegaan en een via de computer i.v.m. corona
maatregelen. Een evaluatie is verzet naar later i.v.m. dat de deelnemer slechthorend is en hierdoor dit niet kon via de telefoon. Ook via de
computer was niet haalbaar.
Er is met elke deelnemer een evaluatie gehouden. Voor 1 deelnemer moest er een evaluatie ingepland worden, maar doordat hij afscheid
nam van de zorgboerderij i.v.m. gezondheid, is dit er niet meer van gekomen.
Tijdens de evaluatie met de hulpboeren zijn de volgende onderwerpen besproken:
Hoe het bevalt op de boerderij
Of er veranderingen zijn in de persoonlijke omstandigheden of functioneren betreft het laatste gesprek
Hoe de weekindeling eruit ziet
Of het voortzetten voortzetten van de dagbesteding belangrijk en haalbaar is.
Of vanzelfsprekend is ingevuld en of hieruit nog vragen kwamen om te bespreken
Of er aanbevelingen en/of opmerkingen zijn t.a.v. de dagbesteding op de boerderij
Of er aanbevelingen en/of opmerkingen zijn t.a.v. stichting Landzijde
Of het evaluatieplan naar begeleiders gestuurd mogen worden
Of de medicatielijst recent aanwezig is op de boerderij en of er medicatie op de boerderij geslikt moet worden.
In algemene zin is er uit de evaluatie gekomen, dat iedereen wel erg tevreden is hoe het hier gaat.
Ook met de verhalen die de hulpboeren thuis vertellen, geven de partners/ mantelzorgers aan dat de hulpboeren erg tevreden zijn. Een
hulpboer is nu thuis ook meer actief, ipv alleen maar tv kijken en op de bank zitten. Twee andere hulpboer zijn in beweging op de boerderij,
terwijl ze thuis op de bank liggen en veel slapen. Na een dag zorgboerderij zijn hun nachtrust ook beter.

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

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

Uit de evaluaties kan ik de conclusie trekken, dat iedereen zeer tevreden is over ons en de dagbesteding op de zorgboerderij. Ze vinden de
dagbesteding niet te zwaar. Bijna overal wordt de echtgenote ontlast, als hun partner naar de boerderij gaat. Bij sommige was dit niet van
toepassing.
Een hulpboer is niet meer somber geworden sinds hij naar de zorgboerderij gaat. Ze vinden de taken ook fijn. Een hulpboer vindt het erg
fijn om steeds dezelfde taken te doen en een ander vindt het afwisselende erg prettig. Zo is er voor ieder wat wils. Er zijn 4 personen die
de dagbesteding willen uitbreiden met 1/2 tot 1 hele dag.
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Een hulpboer zegt tijdens de evaluatie, dat de zorgboerderij een stukje eigen leven betekent. Hij kan niet meer alleen op stap en zo kan hij
weer zelf wat vertellen tegen zijn vrouw, zonder dat zij er zelf bij was.
Een hulpboer wacht op een plekje in het verzorgingshuis en wilt de dagbesteding op de boerderij graag door laten gaan. Ze wilt ook dat er
meer afwisseling in activiteiten komt voor haar man, terwijl die graag alleen maar zaagt, zodat hij rustig in zijn hoofd wordt. Hierna
hebben we meer kleine klusjes tussen het zagen door voor hem geregeld, maar dat hij nog steeds wel veel aan het zagen is voor zijn rust.
Met een hulpboer hebben we afgesproken, als hij een dag netjes afbelt, dat hij dan de dag op een andere dag inhaalt. Zo krijgt hij meer
vrijheid in zijn dagen, maar kan hij wel 2 dagen in de week komen. Dit vindt hij erg fijn en ook zijn begeleidster is hier erg blij mee. We
kregen een compliment van zijn begeleidster, dat hij het nog nooit zolang op 1 plek kon volhouden, terwijl hij nu al een tijd bij ons is. Ook
zijn conditie is verbeterd, ookal kunnen hier nog wel grote stappen in gemaakt worden.
Bij verschillende hulpboeren zien we wel achteruitgang. Hun partner zien dit ook en hopen dat ze nog een tijd bij ons mogen blijven.
Een hulpboer heeft veel meer energie gekregen, doordat hij nu naar de boerderij gaat. Alleen moet hij nog leren hoe hij de energie gaat
verdelen over de dag. Ook zijn dag/nachtritme zit er nu meer in en zit hij niet meer de hele avond en nacht te game. Na een dag op de
boerderij voelt hij zich voldaan en moe.

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.

We hebben dit jaar 7 keukentafelgesprekken gehouden. Iedereen heeft een evaluatie gehad en we hebben verschillende een op een
gesprekjes gehouden.
Tijdens de keukengesprekken werd onder andere het volgende besproken:
Nieuwe hulpboeren en het afscheid van hulpboeren
nieuw personeel/ vrijwilligers en stagiaires en afscheid van personeel/ vrijwilligers en stagiaires
Nieuwtjes over de dieren
Verschillende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld balen die in de brand gestoken waren
Vogelgriep
Vrije dagen
Grote projecten, zoals achtererf opknappen, stal schoonspuiten
Covid 19
Vanzelfsprekend/ tevredenheidsonderzoek
Na de keukengespreken werden ook de nieuwsbrieven uitgedeeld met daarin de onderwerpen waar we het over gehad hebben.
Tijdens de rondvraag is er alleen uitgekomen of het rokershok opgeruimd kan worden. Verder is iedereen blij met de nieuwsbrief.
We hebben regelmatig 1 op 1 gesprekjes. Even tussen het werk door. Hier kunnen de hulpboeren ook aangeven of ze veranderingen willen
zien, hoe het gaat en wat niet goed gaat. Hierin proberen we hun inbreng te stimuleren. Maar ook hier is iedereen tevreden en geven ze
aan hoe blij ze zijn met de dagbesteding hier op de boerderij. En zijn wij tevreden over hun inbreng. De hulpboeren kunnen met ons alles
bespreken en dat gevoel hebben ze ook. We zijn heel open naar elkaar en dat komt ten gunste in de sfeer.

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

Iedereen is tevreden. Om dit vast te houden, blijven we luisteren naar de wensen van de hulpboeren en als we iets kunnen doen aan de
wensen, zullen we hier zeker gehoor aangeven.
Het belangrijkste is om de sfeer in de groep te houden, ook als er nieuwe hulpboeren komen. Als de sfeer goed is heb je de helft al
gewonnen. Ook een luisterend oor aanbieden en soms even een tip of samen een oplossing voor iets zoeken wordt erg gewaardeerd.
Vanuit het thuisfront hebben we gehoord, dat de nieuwsbrief zeer gewaardeerd wordt. De partners zijn thuis niet allemaal spraakzaam of
ze zijn het al vergeten. Nu weten ze wat meer over het hoe en wat op de boerderij. Tijdens het ophalen en wegbrengen is niet altijd tijd
voor een heel gesprek, omdat er dan mensen in de auto moeten wachten. Dus nu met de nieuwsbrief is het een stuk beter. Ze lezen hem
ook vaak met de partners thuis door en komen er thuis weer gespreksonderwerpen.
Ze vonden het allemaal vreselijk dat er dit jaar zoveel nare gebeurtenissen waren gebeurt en leven met ons mee. Ook dat we elke keer
weer onze schouders eronder zetten en gewoon doorgaan vinden ze heel knap. Zowel de deelnemers als het thuisfront.

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

6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers
Ieder jaar wordt de tevredenheid van de deelnemers gemeten. De zorgboerderij kan hiervoor zelf een vragenlijst opstellen of gebruik maken van
bestaande instrumenten. Het is aanbevolen dat de deelnemers de vragenlijst anoniem kunnen invullen.

We hebben halverwege het jaar een tevredenheidsonderzoek gedaan onder de deelnemers, doormiddel van een papieren vragenlijst. Er
waren er 8 ingevuld. Uit het onderzoek konden we concluderen:. Iedereen vindt dat de doelen, zoals beschreven worden in het zorgplan,
voldoende gehaald worden. Ook vindt iedereen de deskundigheid van de medewerkers goed. Op 1 iemand na vond iedereen het contact
met de andere bezoekers van de zorgboerderij voldoende/ goed. Een iemand vond het matig. Het contact met het thuisfront vond iedereen
goed of het was niet van toepassing. Zes personen vonden het activiteitenaanbod goed, 1 voldoende en 1 matig. De broodmaaltijd en het
vervoer vindt iedereen goed. Er waren ook twee opmerkingen gemaakt. Het rookhok mag verbeterd worden en het erf mag vlakker
gemaakt worden en de uitstraling mag wat deftiger. Al met al is iedereen wel tevreden.
Ook als je kijkt naar de cijfers die we hebben gehad via Vanzelfsprekend is iedereen redelijk tevreden. In totaal zijn er 4 intake en 7
evaluatielijsten ingevuld. We hebben onder andere hiervan cijfers binnen gehad. De samenvatting van Vanzelfsprekend zit in de bijlage. De
cijfers: voor de werkzaamheden is een 7,5 en voor de begeleiders is een 8,25. Iedereen krijgt meer rust in het hoofd, door op de
zorgboerderij bezig te zijn. De activiteiten zijn leuk, daar zijn er 6 mee eens en 1 sterk mee eens. Niet iedereen is fitter geworden op de
boerderij. Er waren er 2 mee oneens, 1 neutraal, 1 eens en 3 sterk mee eens. Er komen op onze zorgboerderij ook hulpboeren die al erg fit
zijn, die worden niet fitter op de boerderij. Al met al waren we tevreden met de uitslagen.
Ondanks een complex jaar was er veel tevredenheid.

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

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.
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We hebben ondanks dat er afgelopen jaar veel gebeurt is, nog steeds tevreden deelnemers. Iedereen komt graag naar de boerderij en
vinden het jammer als er een dag uitvalt. Ze waren (ook het thuisfront) erg blij dat we niet een paar weken dicht gingen met de
zomervakantie. We hadden wel 3 weken 1 dag vrij, maar dan konden ze wel 2 dagen komen ipv. 3 dagen.
Ze vinden het prettig dat de groep niet te druk is en dat ieder elkaar in waarde laten. Alles kan besproken worden en we zijn gek van een
grapje maken. In de groep hangt een hele ontspannen sfeer.
We hopen dat de sfeer behouden wordt en er in 2022 toch iets minder of liever geen, vervelende gebeurtenissen voorkomen.

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.

Een hulpboer wilt absoluut geen handschoenen aan tijdens het zaagwerk. Hierdoor worden er af en toe een pleister geplakt of een splinter
uit de hand gehaald. Echtgenoten vindt dit geen probleem, die vindt het belangrijker dat haar man lekker bezig is met wat hij wilt
doen. Het zagen gebeurt met een handzaag.
We houden goed in de gaten of het werken met handgereedschap nog wel gaat. Als er bijvoorbeeld meerdere keren achter elkaar een
schaafwondje ontstaat, gereedschap kwijt raakt of dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Ook luisteren we naar het thuisfront. Als zij
zeggen dat ze niet meer willen dat vader/ partner gaat zagen, zullen we het zaagwerk stoppen. Met de ervaringen die we hier hebben,
kunnen wij goed inschatten of het werk met handgereedschap nog wel kan.
Een hulpboer was gevallen (evenwicht verloren) met zijn slaap op de hoek van de tafel. We hebben gelijk gekoeld tegen zwellen en zijn
vrouw ingelicht. Hulpboer wilde naar het ziekenhuis en toen hebben we met overleg met zijn vrouw hem thuisgebracht en zijn ze naar de
huisarts gegaan. Viel gelukkig mee, maar wel een blauwe plek.
Meneer valt door evenwicht stoornis wel vaker, maar dit gebeurt vaker thuis dan op de boerderij. Hier lopen we hem vaak achterna met
zijn stok, omdat hij deze vaak vergeet en hebben een rollator staan die hij verplicht moet gebruiken als hij naar de kippen gaat. Kunnen de
eieren gelijk op het plankje staan. Bij dit ongeval struikelde hij over zijn eigen benen en had hij ook geen reden om naar een andere stoel
te gaan. Zijn drinken en fruitje stonden al voor hem en hij hoefde ook niet naar het toilet. Wij konden dit niet voorkomen.

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

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

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

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.

Alleen de zorgboerin had nog haar BHV. Tiny kon als het nodig was, wel opgeroepen worden (woont naast de boerderij), maar nu hebben de
boer en personeelslid ook BHV.
Verder zijn er geen echte ongevallen gebeurt die we hebben kunnen voorkomen. Een keertje een pleister plakken of een splinter uit
iemands hand halen is niet erg. Zolang het niet elke keer of meerdere keren per dag gebeurt. Als dat gebeurt, mag de hulpboer niet meer
zagen.
We moeten wel de pleisters bijvullen in de ehbo koffer.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

Netwerkavond 3
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Actie afgerond op:

19-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Een interessante online bijeenkomst over dement talent

Netwerkavond 2
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

10-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

gelijk met de BBQ voor de jaarvergadering, deden we gelijk een netwerkavond over rapportages in de
ECD zetten

Jaarvergadering Landzijde
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

10-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

i.v.m. corona was de jaarvergadering uitgesteld tot we weer bij elkaar konden komen

huiskamrgesprek met oá herhaling regels
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2021

Actie afgerond op:

03-05-2021 (Afgerond)

Medicijnenlijst actualiseren
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Actie afgerond op:

31-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We vragen iedereen tijdens de evaluatie of de medicijnenlijst nog actueel is. Zo niet of ze een
nieuwe willen inleveren.
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huiskamerbijeenkomst met oa feestdagen
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

02-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De feestdagen vallen niet op zorgdagen. Alleen oudjaarsdag krijgt iedereen vrij. Voor de rest zullen
we gewoon open blijven.

BHV cursus voor vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

08-10-2021

Actie afgerond op:

04-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Vrijwilligster heeft bhv via huidige werkgever en andere vrijwilliger wilt geen bhv halen.
Werkneemster heeft wel haar BHV gehaald net als de boer.

bhv herhalen
Geplande uitvoerdatum:

04-10-2021

Actie afgerond op:

04-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

met vlag en wimpel de herhaling weer gehaald

vanzelfsprekend met de hulpboeren invullen
Geplande uitvoerdatum:

20-09-2021

Actie afgerond op:

28-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Iedereen heeft met vrijwilliger, alleen of met stagiaire vanzelfsprekend ingevuld

verbandtrommel nakijken
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2021

Actie afgerond op:

18-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

pleisters moeten bijgevuld worden

functioneringsgesprek stagiaires
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

30-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle stagiaires zijn aan het einde van hun stage beoordeeld en hebben we een functioneringsgesprek
gehouden met hun leerkracht.

evaluatie vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

26-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben nu geen vrijwilligers meer dus hoeft dit niet meer gedaan te worden. Als er nieuwe
vrijwilligers komen, dan zullen we dit weer oppakken.
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oefenen calimiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

07-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Toen ik zei dat de hulpboeren even mee moesten lopen, legde ze alles neer en liepen zonder
problemen mee. Toen we op verzamelpunt stonden legde ik uit dat dit een oefening was. Ze vonden
het al raar dat ze mee moesten lopen, maar vonden het wel goed hoe ik het deed. Nu kon ik in alle
rust uitleggen dat het een oefening was en als het voor het echt moest gebeuren, kon ik op de
verzamelplaats ook rustig uitleggen wat er aan de hand was, terwijl iedereen dan wel in veiligheid
was.

Kippenweitje opknappen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

16-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben het kippenweitje gelijk met het eendenweitje opgeknapt

Netwerkavond 2
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

02-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

stond 2x in actielijst

eendenweitje opknappen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2021

Actie afgerond op:

16-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Kippenweitje is erg opgeknapt. Verschillende struiken zijn teruggesnoeid, onderhout weggehaald en
er is een hek halverwege geplaatst, zodat we rustig kunnen werken en de ene helft weer groen kan
worden. Ook zijn er verschillende fruitbomen geplaatst.

Zoonose
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2021

Actie afgerond op:

22-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben bij elk onderdeel die we hebben voldoende punten gescoord, waardoor we weer het
Keurmerk 'Zoönosen verantwoorde bedrijf hebben ontvangen.

huiskamergesprek oa. vakantieplanning
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

31-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Er zijn een aantal hulpboeren die op vakantie gaan. Week 23 is een hulpboer op vakantie, week 24
een andere hulpboer en week 29 ook iemand. Wij gaan zelf een weekendje weg met het gezin in
week 26. Zorg kan gewoon doorgaan, alleen brengen we vrijdags iedereen 1 uurtje eerder thuis.
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eenden uitsoorteren (een aantal mannetjes eruit sorteren)
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2021

Actie afgerond op:

10-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Een collega boer wilde graag een aantal mannen voor bij hun de leverbotslakjes te bestrijden.
Hierdoor konden wij mooi het aantal mannen verkleinen.

bhv cursus personeel
Geplande uitvoerdatum:

08-05-2021

Actie afgerond op:

04-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

personeelslid en boer hebben hun BHV gehaald

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:

10-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

ook omdat we schoolklaseducatie geven werd onze VOG weer aangevraagd. Hier hebben we gelijk
de zorg ook in meegenomen. De nieuwe vrijwilliger en nieuwe personeelslid hebben hun VOG later in
het jaar aangeleverd.

Nieuw personeelslid zoeken voor de zorg
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2021

Actie afgerond op:

01-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Nieuw personeelslid gevonden en ingewerkt.

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:

26-03-2021

Actie afgerond op:

07-04-2021 (Afgerond)

functioneringsgesprek stagiaires
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

Actie afgerond op:

18-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Gesprek gehad en haar verslag nagekeken. Een aantal tips gegeven voor haar verslag en hiermee is
ze aan de slag gegaan. Stage is met ruim voldoende afgesloten

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:

19-03-2021

Actie afgerond op:

16-03-2021 (Afgerond)
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Fruitbomen snoeien
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

Actie afgerond op:

15-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle fruitbomen die dit jaar gesnoeid moesten worden, zijn gesnoeid.

Omspitten moestuin
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

Actie afgerond op:

14-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Moestuin is geheel omgespit en de eerste plantjes staan in de grond.

Zolder dichtmaken schuur (ivm koel en vriescel)
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

Actie afgerond op:

14-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Zolder is weer netjes dicht en verstevigd, zodat er zwaardere spullen op dat deel zolder kunnen staan

afhandelen klacht
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2021

Actie afgerond op:

16-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Wordt opgepakt, op aangeven van de hulpboer, door Stichting Landzijde

Brandblusmiddelen na laten kijken
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

03-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Er is een brandblusser vernieuwd. De rest is nagekeken.

Zorg ervoor dat de evaluatie termijnen de 12 maanden niet overschrijden en aansluitend. Vermeld in het jaarverslag over 2020 hoe dit is
opgepakt en wat de resultaten zijn.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

16-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Door Covid 19, zwangerschapsverlof, pensioen, feestdagen en verzetting van hulpboeren zelf is dit
niet helemaal gelukt. we zetten hem voor aankomende jaar nog een keer als actie punt

melkput koeien renoveren
Geplande uitvoerdatum:

18-02-2021

Actie afgerond op:

26-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Van 8 naar 10 melkstellen gegaan en automatische afname. Werkt gelijk een stuk prettiger.

Pagina 27 van 36

Jaarverslag 954/White Ranch

25-03-2022, 09:30

klacht behandeling
Geplande uitvoerdatum:

17-02-2021

Actie afgerond op:

15-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Door ziekte en zeer in de familie van deze hulpboer, wordt het gesprek steeds uitgesteld. Echter
heeft hij ook aangegeven dat hij alleen met iemand van Stichting Landzijde wilt praten en niet met
ons. Stichting Landzijde gaat dit afronden wanneer de tijd daar klaar voor is. Wij hebben onze kant
op papier gezet en dit bij Stichting Landzijde afgegeven.

Netwerkbijeenkomst cursus moestuin hulpboeren
Geplande uitvoerdatum:

11-02-2021

Actie afgerond op:

11-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Hier werd uitgelegd hoe het buitengewoon leren werkt. Waarschijnlijk hebben we hier wel wat aan
voor een nieuwe hulpboer die net is begonnen.

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

28-02-2021

Actie afgerond op:

17-02-2021 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

evaluatie hulpboeren
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2020

Actie afgerond op:

16-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Ivm covid 19, feestdagen en zwangerschapsverlof zijn er 2 evaluaties naar januari geschoven. De
rest was wel optijd gedaan.

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:

26-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

ook de huisregels veranderd ivm pensioen van Tiny

RI&E actualiseren
Geplande uitvoerdatum:

24-10-2020

Actie afgerond op:

19-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Een paar punten moesten we nog even bespreken met het personeel en dat hebben we gelijk 20
januari gedaan.

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

8.2 Voortgang actielijst, openstaande acties
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Hieronder staan de geplande acties van de zorgboerderij. Wanneer een actie is uitgesteld of gewijzigd heeft de zorgboer(in) een toelichting
beschreven.

Zoonose
Geplande uitvoerdatum:

19-01-2022

pleisters bijvullen ehbo koffer
Geplande uitvoerdatum:

05-02-2022

Siertuin veranderen
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2022

Brandblusmiddelen na laten kijken
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2022

Omspitten moestuin
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

evaluatie met vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

08-04-2022

Bakken vernieuwen kas.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

huiskamrgesprek met oá herhaling regels
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

functioneringsgesprek personeelslid
Geplande uitvoerdatum:

11-05-2022

Achterkant schuur opknappen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022
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2de Varkenshok en weitje opknappen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

huiskamergesprek oa. vakantieplanning
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

oefenen calimiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

Jaarvergadering Landzijde
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

keukengesprek oa vanzelfsprekend
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2022

verbandtrommel nakijken
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2022

Netwerkavond 2
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2022

drainage kippenhok
Geplande uitvoerdatum:

05-09-2022

huiskamerbijeenkomst audit
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2022

werkbeschrijving in orde brengen voor de audit
Geplande uitvoerdatum:

20-10-2022

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

Indienen werkbeschrijving

24-10-2022
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Netwerkavond 3
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2022

bhv herhalen
Geplande uitvoerdatum:

10-11-2022

functioneringsgesprek stagiaires
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2022

huiskamerbijeenkomst met oa feestdagen
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2022

Medicijnenlijst actualiseren
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2022

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

Audit

24-12-2022

RI&E actualiseren
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2023

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2023

Fruitbomen snoeien
Geplande uitvoerdatum:

08-04-2023

RI&E actualiseren
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 31-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Er stonden weer een paar nieuwe vragen bij en deze hebben we beantwoord
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keukengesprek oa vanzelfsprekend
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 05-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Alleen of samen met een stagiaire of vrijwilliger gaan de hulpboeren vanzelfsprekend invullen op de
boerderij.

Fruitbomen snoeien
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 07-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Zorg ervoor dat de evaluatie termijnen de 12 maanden niet overschrijden en aansluitend. Vermeld in het jaarverslag over 2020 hoe dit is
opgepakt en wat de resultaten zijn.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Door Covid en alle gebeurtenissen van afgelopen jaar is dit niet helemaal gelukt. Nu heeft Stichting
Landzijde geregeld, dat iedereen een maand voordat de jaarlijkse indicatie verlengd moet worden,
hun evaluatie krijgen.

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2021 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:

22-03-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 22-03-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

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

8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het plannen en tijdig uitvoeren van acties. Eventuele verbeterpunten zullen aan
de actielijst worden toegevoegd.

Afgelopen jaar hebben we aardig wat acties kunnen afvinken. Doordat er veel ongeplande gebeurtenissen waren, hebben we sommige
dingen doorgeschoven naar 2022. Dit zijn vooral de niet urgente acties. Ook gezien de kosten moesten we sommige dingen doorzetten
naar 2022. We hebben veel acties gedaan en ook veel dingen gedaan die niet in het jaarverslag staan i.v.m. overzicht houden en dingen die
meerdere keren per jaar terugkomen. We houden naast de actielijst in het jaarverslag ook een aparte lijst bij met vooral dingen die niet
met de zorg te maken hebben.
Wat er echt moest gebeuren is gebeurt. Voor 2022 hebben we een aantal vaste acties die elk jaar terug komen en de niet urgente acties
die vorig jaar zijn blijven liggen. Er zullen gerust meerdere acties voor onze voeten komen en die zullen we met 2 of meerdere handen
aanpakken.
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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
We hopen voor de komende 5 jaar toekomstbestendig te zijn en te blijven. Met alle regels waar de politiek mee komt, is dit vaak erg
onzeker. We willen ons hard maken voor de toekomst en zullen daar waar nodig is, samen met onze collega's er staan om onze stem te
laten horen.
Verder willen we ons optimaliseren. De mogelijk geven dat de kinderen in het bedrijf te laten groeien, als ze dit willen. En een goede
balans tussen werk, bedrijf en gezin te vinden.
Verder word er vaak een hoop voor onze voor onze voeten gegooid en wij bepalen of we er iets mee doen of niet. Dus we gaan op deze voet
verder en zien wel wat er nog meer op ons pad komt.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Dit jaar gaan we verder met het opknappen van een aantal dingen. Er komt een schoeiing in de sloot van de voortuin en de voortuin wordt
aangepakt. Ook hebben we de spullen in huis om de achterkant van de schuur te vernieuwen en wordt er een nieuw weitje gemaakt voor
de varkens.
We hopen dat we in februari nieuwe kippen te krijgen en de vogelgriep wegblijft. Ook dat de coronamaatregelen flink versoepelen en het
liefst weer terug kunnen gaan naar normaal.
We zullen weer controles krijgen van COKZ, SKAL en Qlip. Ook de BHV moeten we allen herhalen en zullen de brandblusapparaten weer
gecontroleerd worden.
Verder willen we aan de persoonlijke doelen van de hulpboeren werken en een hoop groente verbouwen voor de voedselbank met behulp
van de hulpboeren. Tevens willen we de hulpboeren weer laten helpen met het klaar zetten van de bestellingen voor de buurderij.
Bijvoorbeeld de eieren klaar zetten en de groente klaarzetten.
En we willen nog meer rust in ons bedrijf vinden. We hebben nu een goede groep met personeel en vrijwilligers, die ons al een hoop rust
brengen. We hebben afgelopen jaar veel aangepakt en hopen dit jaar ons persoonlijke lijst nog harder te laten krimpen. Hierdoor vinden
we meer rust en hebben meer tijd over voor het gezin.

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.

Samen met onze "klus" vrijwilliger maken we een lijst met de klussen die gedaan moeten worden. Hierin gaan we kijken of onze
oproepmedewerker een paar klussen uit handen kan halen of mee kan werken, zodat de klus eerder af komt.
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We houden goed bij wat de nieuwe corona maatregelen en/ of versoepelingen zijn. Ook houden we met een scherp oog in de gaten hoe de
ontwikkelingen gaan met de vogelgriep. Wij exproteren niet naar het buitenland en hierdoor willen we kijken of we onze kippen en eenden
kunnen inenten tegen vogelgriep. Verder willen we bij verschillende fokkers eieren vandaan halen om zelf weer de oudhollandse rassen uit
te broeden om zo het aantal kippen weer op volle sterkte te krijgen.
We hebben al een afspraak staan voor COKZ. Skal zal dit jaar weer aan het eind van het jaar gebeuren en met Qlip zullen we een afspraak
moeten maken, naarmate zij normaal automatisch een afspraak met ons maken en dit al een tijdje niet is gebeurt.
Verder willen we aan de persoonlijke doelen van de hulpboeren werken en een hoop groente verbouwen voor de voedselbank met behulp
van de hulpboeren. Ook willen we een vrijwilliger zoeken voor de groentetuin en kas. We hebben een aantal vrijwilligers vorig jaar
gesproken, maar de meeste willen meer iets doen met de dieren en niet met de planten. of ze paste niet in onze groep. Dit heeft niet veel
haast, naarmate dat de ouders van de boer hier nog veel in bezig zijn en de zussen van de boer ook helpen waar nodig is.

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

6.5

Jaarrapportage Vanzelfsprekend
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