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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
Zorgboerderij Het Pompsterryt
Registratienummer: 1264
Nylân 8, 9132 EM Engwierum
Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 51775506
Website: http://www.zorgboerderij-het-pompsterryt.nl

Locatiegegevens
Het Pompsterryt
Registratienummer: 1264
Nylân 8, 9132 EM Engwierum
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Ver. BEZINN
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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), 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?
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 zorglandbouw 2021?
Deze vraag gaat over een enquête van de Federatie Landbouw en Zorg t.b.v. de belangenbehartiging.

Ja

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

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

In Januari 2021 ging er bij ons een cliënt verhuizen. Na acht jaar wilde deze graag een eigen appartement. Client had ook het gevoel dat ze
zo was gegroeid dat ze zelfstandiger kon gaan wonen. Dat is dan ook een mooi resultaat. Het ging uiteindelijk allemaal wat anders met de
verhuizing dan gewoonlijk. Wij als zorgboer(in) hebben het grootste gedeelte verhuisd. De ouders van de cliënt zijn op leeftijd (73 en 76 )
en waren blij met de hulp.
Wat ons opviel na de verhuizing is dat het over gebleven groepje zich moest herschikken. Wat mooi was om te zien is dat één cliënt veel
meer ging praten en meer aanwezig was. Alsof er nu meer ruimte was gekomen voor hem. Wat goed om te zien.
Ook wij als zorgboer(in) ervaarde behoorlijk wat meer rust in verzorgen en begeleiden. Wat weer aanleiding gaf om eens goed na te gaan
denken over het feit of wij zelf nog wel open stonden, om weer een extra cliënt erbij te plaatsen? Als tussen oplossing is vervolgens
besloten dat de zorgboerin haar oude vak naast de zorgboerderij deels gaat oppakken om weer als verpleegkundige elders te gaan
werken. Dit weliswaar met een klein dienstverband. Dit is tevens een goede beslissing t.b.v. de pensioenvoorziening.
Februari
De richtlijnen voor de Covid-19 blijven onverminderd doorgaan. Wij ervaren allemaal een gevoel van een saai bestaan. Ook het weer wat
koud en guur is werkt hier niet aan mee. We slaan er ons wel doorheen met extra spelletjes, koekjes en taart bakken... Onze clienten
begrijpen gelukkig de noodzaak van de maatregelen.
Geen bezoek of iets..
Maart
Het weer blijft nog fris maar er lijkt toch wat lente aan te komen. Onze hond is ziek geworden en moet geëuthanaseert worden. De
zorgboer (in) zijn samen met de cliënten erg verdrietig . We delen het verdriet om het verliezen van onze grote kameraad. Ook een oudere
kat moet geëuthanaseert worden. Veel verdriet dus deze maand.
April
In april hebben we de moestuin klaargemaakt om in te zaaien en het gras in de tuinen opnieuw in te zaaien. Dit gaf mooi wat werkjes.
Verder kabbelt het wat door met de werkjes op de boerderij ... De dagbesteding loopt goed en gelukkig gaat het buitenzwembad open waar
de zorgboerin en één cliënt gebruik van maakt. Wel koud... Verder werden de verjaardagen in het klein gevierd en koningsdag werd ook
gevierd met wat lekkers bij de koffie en een fietstocht. Gelukkig hebben we hier twee stagiaires die leuke dingen doen met onze cliënten
...
Mei
En dan nu gelukkig de tweede vaccinatie voor ons allemaal. Het heeft heel wat voeten in aarde gehad. De cliënten zijn blij dat het gebeurd
is. Voelen zich hierdoor veel veiliger. Wel jammer dat het via de zorgboeren niet zo snel geregeld kon worden zoals in de grote instellingen
. Deze liepen zeker een maand voor op de zorgboerderijen. Ook via de huisartsen en GGD kon niets geregeld worden. Maar goed het is
gelukt en goed gegaan... Ook hebben we al afscheid moeten nemen van een van onze stagiaires ... Wat een fijne en grote hulp is dat
geweest dit jaar.
De zorgboerin is druk met haar verpleegtechnische handelingen weer actueel te krijgen door middel van het uitzendbureau. Een van onze
cliënten heeft via een speciale datingssite een vriendin gekregen. Deze mogen elkaar nu voor het eerst zien. Heel mooi om te begeleiden.
Verder gaat de zorgboerin veel mee met de buurvrouw naar het ziekenhuis i.v.m ernstige vaatklachten.
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De zorgboerin gaat in juni aan de slag bij de thuiszorg voor drie maanden. Half juni begint zij met haar diensten. Zij zal alleen ochtenden
werken omdat verwacht wordt dat dit goed te combineren is met de zorgboerderij. Ook is de afspraak gemaakt van 18 uur per week te
werken. Dat zouden vier ochtenden zijn. De zorgboerin heeft er veel zin.
Juni
De zorgboerin is begonnen met haar diensten te werken. Het is best wel lastig om weer in het arbeidsproces te stappen en de combinatie
te maken met de zorgboerderij. Echter alles heeft tijd nodig om te wennen.
Verder worden er veel pakken hooi gebracht deze maand. De zorgboer en het team op de zorgboerderij werken hard om alles te
transporteren en op te stapelen. Wat zijn we blij met de inzet van al deze harde werkers.
Eind juni gaan de cliënten voor de tweede inenting. Wat een opluchting!!!
Juli
In juli komt er een nieuwe cliënt kijken of zij eventueel wil komen wonen bij ons. Echter na het kennismakingsgesprek en de rondleiding
geeft de moeder aan dit niet de juiste plek te vinden voor haar dochter. Wij moeten zelf zeggen dat wij dat al hadden verwacht naar
aanleiding van de kennismaking.
Het werken valt de zorgboerin zwaar vooral omdat de buurvrouw ernstiger ziek is als verwacht. Zij heeft geen kinderen. De zorgboerin is
vaak ter ondersteuning mee geweest naar het ziekenhuis en ook met de uiteindelijke opname in het ziekenhuis. Ook de contacten met de
familie die in Tilburg en Nijmegen wonen heeft de zorgboerin onderhouden. Uiteindelijk is de buurvrouw naar huis gekomen om thuis te
sterven en de zorgboerin heeft met de zus en andere vriendin haar de laatste zorg kunnen verlenen. Dit was zwaar naast het werken in de
thuiszorg en zorgboerderij. Echter wel met liefde gedaan.
Verder werd de zorgboerin in Juli nog meer uren ingezet dan was afgesproken. Ook langere werktijden en soms uitloop door zieke
collega's zorgden ervoor dat er geen balans meer was tussen het werken in de thuiszorg en het werken op de Zorgboerderij.
Augustus
De zorgboerin heeft afgesproken met het uitzendbureau en de manager van de thuiszorg dat zij over twee weken gaat stoppen met het
werken. Zij was hier ook gedetacheerd tot einde september. Echte er is teveel gebeurd in korte tijd en de zorgboerin voelde dat zij gas
terug moest nemen (dit ook ten gunste van het werk op de zorgboerderij). Zij stopt half augustus met werken in de thuiszorg. Er is haar
nog twee maal gevraagd om eventueel terug te komen dit houdt de zorgboerin in beraad. Eerst moet er worden bijgekomen...
De cliënten gaan ondertussen ook op vakantie. Voor de zorgboer en zorgboerin zit er nog geen vakantie in. Ondertussen wordt het stro
gebracht voor de paarden in de winter. Gelukkig heeft de zorgboer hulp van dochter en schoonzoon en de cliënt die toen niet op vakantie
ging. Trots op ons team..
September
Een van onze cliënten wordt 50 jaar. Groot feest wordt er gehouden in van der Valk in Assen. Zijn moeder wordt tevens 75 jaar en er wordt
een groot feest gegeven. Wat is hij verwend en wat heeft hij genoten. Ook een grote opblaaspop voor de boerderij is er geregeld en dat
vond hij prachtig...
De zorgboerin komt bij van het werken in de thuiszorg en het verzorgen van haar lieve buurvrouw. Er is ook altijd genoeg te doen op de
Zorgboerderij.
Gelukkig gaat het leven rustig door op de zorgboerderij. Er wordt geoogst uit de moestuin en ingemaakt. En alle voorkomende
werkzaamheden.
Oktober
Gelukkig kunnen we weer uit eten en vieren we dan ook de verjaardag van de dochter van de zorgboer(in) en en de verjaardag van de vader
van de zorgboer. Alle cliënten genieten hiervan. Even lekker eruit. Heel erg gezellig.
Ook gaat de film James Bond in premiere en gaan we met alle cliënten naar de film. Dit wel in de ochtend gepland opdat er niet zoveel
mensen in de bioscoop zijn. Het wordt al met al erg gezellig. We kunnen er weer even op uit en dat is fijn. De zorgboerin gat deze maand
met een cliënt de stad in om kleding te shoppen.
De zorgboer is gewond geraakt aan zijn duim en moet naar het ziekenhuis. Gelukkig valt het mee maar hij is even uit de roulatie. Geeft
niets de zorgboerin voert alle voorkomende werkzaamheden met haar team uit...
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November
De COVID besmettingen lijken weer de overhand te gaan nemen . We zouden naar de Efteling gaan voor een cliënt zijn verjaardag .. Echter
het lijkt ons niet verstandig om dit te laten doorgaan. Dit vindt hij dan ook zeer spijtig maar hij snapt het gelukkig wel! Zijn verjaardag is in
tweeën gevierd. Met zijn moeder en zijn zusjes die kwamen eten op de zorgboerderij en apart met de dagbesteding cliënten erbij. Toch
feest maar niet zo leuk als we in eerste instantie hadden gepland.
Verder geeft één cliënt aan die samen met zijn partner in ons appartement woont dat zij een huis hebben gekocht en de gok gaan wagen
om samen te gaan wonen. De ouders en wij zijn verheugd dat onze cliënt na 13 jaar bij ons te hebben gewoond zichzelf nu in staat acht
om samen met zijn vriendin het avontuur aan te gaan. We hebben alle vertrouwen erin dat dit goed gaat. We zijn ook trots dat we een
belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan zijn herstel en dat hij genoeg zelfvertrouwen en handvatten aangereikt heeft gekregen om
zelfstandig uiteindelijk op eigen benen te gaan staan. Een mooi resultaat na al deze jaren begeleiding....
Ook de oudste dochter is bijna klaar met studeren en kan door de woningnood geen woning vinden om samen met haar vriend te gaan
samenwonen. Zij hebben ons gevraagd om voorlopig het appartement op de zorgboerderij te kunnen betrekken. Dit geeft beide partijen
voordeel. Wij hebben achterwacht en kunnen af en toe weer een avondje weg (als dit toegestaan worden door de covid-richtlijnen) en ook
de vakantie van de zorgboer(in) is al vastgelegd. Dus zo gaat het gebeuren. Als onze cliënt 4 maart gaat verhuizen trekt de dochter en
schoonzoon in op de zorgboerderij. Dit wordt medio april 2022...
Voor ons betekent dit dat wij nu nog twee inwonende cliënten hebben en 3 voor dagbesteding. Financieel gelukkig nog een haalbare kaart.
Aan het begin van november is het dan zover. De zorgboer(in) kunnen er een paar daagjes tussenuit. De dochter en schoonzoon van de
zorgboer(in) nemen de honneurs waar en verzorgen zowel de paarden als cliënten. De cliënten vonden het maar wat gezellig.
December.
Sinterklaas is gevierd door met de cliënten te gourmetten. Helaas geen grote samenkomst door de COVID.
Kerst was ook druk daar een dochter van de zorgboer(in) in het ziekenhuis was opgenomen. Op één kerstdag zijn er twee cliënten naar
huis geweest Op de andere dag hebben de clienten lekker gezellig met de zorgboer(in) gegeten en kerst gevierd Ook kwamen toch de
ouders van de zorgboer om kerst te vieren en te logeren. Dit ging allemaal prima binnen de richtlijnen. Later is met beide dochters en
schoonzoons ook nog een gezellig avond gehouden.
Oud en nieuw is samen met beide cliënten en een bevriend echtpaar gevierd. Er zijn oliebollen gebakken en samen hebben we ouderwets
televisie gekeken. Een nieuw jaar rolt zich voor ons uit met nieuwe uitdagingen...

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 conclusie is van dit jaar dat het wenselijk is om samen aanwezig te zijn op de Zorgboerderij om goed de zorg uit te kunnen dragen en
te geven. De drie maanden dat de zorgboerin aan het werk is geweest buiten de zorgboerderij om heeft dit wel duidelijk gemaakt. Wellicht
als het volledig twee dagen waren i.p.v verdeeld over de ochtenden was de uitkomst anders geweest. Dit kan in 2022 nog nader
onderzocht worden.
Ook zijn er een aantal aanmeldingen geweest om te kijken op de zorgboerderij voor een woonplek. Echter is er tot nu toe nog geen
geschikte nieuwe kandidaat gevonden. We staan overal voor open en bekijken elke aanmelding goed. We wachten dit rustig af dit jaar.
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De samenwerking met zorgboerderij Vento Verde verloopt goed. Er is veel communicatie en overleg via Whatsapp. Soms is er even een
overleg. Wij zijn erg tevreden met onze samenwerkingspartner.
De vrijwilligers zijn dit jaar niet heel actief geweest op de Zorgboerderij. Dit i.v.m de richtlijnen COVID-19 . Wel zijn er momenten geweest
dat de vrijwilliger kwam meedenken tijdens bijvoorbeeld de cliëntenvergadering.
Dit jaar wordt er weer ingezet op het behalen van de BHV. Dit is dit jaar om meerdere redenen en met name de COVID niet gelukt om
ingepland te raken. Wij hebben de BHV herhalingscursus gepland op 21-02-2022

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.

Onze doelgroep is nog steeds de mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Mensen met een psychiatrische aandoening
en/of autisme.
Wij hebben drie cliënten die bij ons wonen op de zorgboerderij. Een cliënt voor dagbesteding en logeren in weekenden en vakanties. Twee
cliënten voor dagbesteding beide via Talant.
Er is 1 deelnemers vertrokken deze is verhuisd naar Talant en heeft daar een grote eigen appartement betrokken.
Er wonen dus 3 cliënten bij ons gefinancierd vanuit de WLZ. 1 cliënt voor dagbesteding/logeren (WLZ) En twee cliënten die komen voor
dagbesteding via Talant.
Er wordt voornamelijk groepsbegeleiding aangeboden. De cliënten die wonen krijgen ook veel individuele aandacht in de vorm van even
samen boodschappen doen/ bezoek naar ouders/vriendin. Even één op één fietsen of wandelen. Als er behoefte is aan een individueel
moment van aandacht wordt dit gelijk geregeld.
Wij hebben op de website aangeven dat er een plekje vrij is om te wonen bij ons op de Zorgboerderij. Ook via Facebook is hier aandacht
voor gevraagd.
De zorgboer (in) hebben ervoor gekozen om ook via het tijdschrift van de N.V.A aan te geven dat er een plekje is op onze zorgboerderij.
Echter zijn wij onder de indruk dat de financiering van een P.G.B moeizamer verloopt via bijvoorbeeld de gemeente die een eigen
programma aanbieden van zorg.

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.

Onze conclusie is dat na het vertrek van een drukke cliënt afgelopen jaar dat de andere deelnemers veel meer de 'ruimte' kregen om zich
verder te ontwikkelen.
Een cliënt maakt veel meer contact en praat meer en uit ook zijn gevoelens. Dit is een mooie ontwikkeling. Ook de andere cliënten
ervaren dat het fijn is dat er nu meer ruimte en tijd voor hun is. Onze conclusie is dat op het moment dat de omgeving heel rustig is en er
weinig drukte is er beter en effectiever gecommuniceerd kan worden met de cliënten en hun begeleiders. Ook de rust tijdens bijvoorbeeld
het avondeten geeft ruimte tot gesprekken en het kunnen vertellen van hun verhaal zonder steeds in de rede gevallen te worden.
Dit is voor ons wel een signaal dat als er nog een cliënt erbij komt om te wonen wij wat meer aan moeten sturen op een cliënt die wellicht
wat rustiger is in de omgang om op deze manier het groepsdynamische proces zoals deze zich nu ontwikkelt nog meer ruimte te geven en
te laten groeien.
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Er komt een cliënt voor dagbesteding op vrijdag. Deze cliënt heeft geen last van alle wisselingen. De vrijdag verloopt gestructureerd en
duidelijk voor hem daar is geen verandering in gekomen. Deze cliënt vind het fijn als hij 1 op 1 met de zorgboer kan werken. Dit werd altijd
gedaan . Al zes jaar is hierin de structuur hetzelfde. In de ochtend met de groep en in de middag een moment van 1op 1.
De andere cliënt die komt voor dagbesteding is degene die verhuisd is. Zij wilde graag nog op de woensdagochtend komen voor
dagbesteding. Zij is verhuisd en geeft aan dat zij het soms nog weleens mist maar dat ze ook blij is met haar keus. Wij steunen haar daar
volledig in. Op deze manier houden we toch met elkaar contact wat zowel de cliënten als de zorgboer (in) gezellig vindt.,
De cliënt die drie dagen voor dagbesteding komt is blij met zijn drie dagen dagbesteding. Hij ondervind er geen hinder van dat de groep
wat kleiner is. Vind het ook heerlijk dat het wat rustiger is en er meer aandacht is....
Het is wel een echte mannengemeenschap geworden... De zorgboerin is ver in de minderheid.... maar zij staat haar mannetje.

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.

Wij hadden twee stagiares 1 niveau drie stagiare helpende Z en Welzijn. Zij assisteerde bij het uitvoeren van activiteiten/werkzaamheden.
Ontvangt bezoekers/ draagt bij aan een veilige situaties. Ook assisteert zij bij het voorraadbeheer en voerde eenvoudige administratieve
werkzaamheden uit. Zij werd begeleid door de zorgboer en zorgboerin. De evaluatiegesprekken zijn via teams gehouden met haar
praktijkbegeleider. Er hebben er in totaal 3 gesprekken plaatsgevonden. Alle drie naar volle wederzijds tevredenheid. Deze stagiaire is naar
aanleiding van onze feedback doorgegaan met niveau 4.
En één stagiare niveau 4 .. Zij deed de opleiding voor maatschappelijke zorg. Deze stagiaire is verantwoordelijk voor het organiseren en
uitvoeren van activiteiten met de cliënten. Zij droeg hier de verantwoordelijkheid voor maar de zorgboerin was altijd op de achtergrond
aanwezig en evt inzetbaar. Zij maakte een plan en voerde de activiteit uit na goedkeuring van de zorgboerin. Verder heeft deze stagiaire
veel opdrachten gemaakt en uitgevoerd die zij had meegekregen van de opleiding. Onderzoek naar de doelgroep/ levensloopontwikkeling
etc . Met deze stagiaire hebben wij ook twee gesprekken gehouden samen met haar praktijkbegeleider via teams. Ook deze gesprekken
waren naar volle wederzijds tevredenheid. Verder werd er als feedback gegeven dat deze stagiaire een versnelde opleiding kon doen
richting niveau 5 ...

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.

Wij hebben dit jaar 1 vrijwilliger. Deze past soms een dag op op onze cliënten en beestenboel. Zij heeft BHV gedaan en kent onze cliënten
goed. Na ieder contact is er altijd een korte evaluatie. Echter dit jaar is zij maar vier keer geweest. Dit i.v.m de COVID-19 richtlijnen.
Onze vrijwilliger zit ook zoveel mogelijk bij de inspraakmomenten van de cliënten. Zo hebben we ook input van iemand die buiten onze
patronen om kan kijken,
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Er zijn dus vier korte evaluaties geweest mondeling na elk moment dat onze vrijwilligster bij ons is geweest voor hulp of vervanging.
Zij heeft tot nu toe wat praktische tips gegeven over bijvoorbeeld andere banden van een kruiwagen maar niet op de dagelijkse
begeleiding van de cliënten. Zij geniet enorm van zo een dag en zet zich met hart en ziel in wat wij weer terughoren ook van de cliënten.

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

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

Wij zijn blij met onze vrijwilligster die flexibel is qua inzet. Ook hadden wij twee stagiaires tot juni 2021 . Beide deden een andere opleiding
maar waren beide een aanvulling op ons team. De cliënten genoten ervan dat er extra activiteiten werden ontplooid n.a.v. de stage
opdrachten van onze studenten. Dit was leuk om te zien.
Wij staan open voor meer stagiaires omdat dat een leuke wisselwerking geeft met onze groep cliënten. Echter wat voor ons een nadeel is
dat de dagen vaak vast liggen op welke de stagiaires stage komen doen. Wij hebben dan soms onze vrije dagen (maandag en donderdag) .
Dan zijn onze cliënten namelijk naar dagbesteding en hebben wij tijd voor administratie en soms ook even voor dokter of fysio afspraken.
Er zijn geen verandering te concluderen we gaan voort op dezelfde weg.

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).

De zorgboerin heeft afgelopen jaar een cursus gedaan met betrekking tot opnieuw behalen van haar verpleegtechnische vaardigheden.
Hier zat ook een module in medicatie toediening wat ook weer ten goede komt voor onze Zorgboerderij.
Ook is de zorgboerin begonnen met een opleiding tot masseur. Zij oefent op diverse mensen maar ook op de cliënten. Dit ervaren zij als
zeer ontspannend dus dat is een mooie aanvulling op het begeleiden van de cliënten.
Óok de zorgboer heeft een online training gevolgd ten aanzien van de WTZA . Dit was zeer interessant.
Wij hebben ook overleg met Talant en Zorgboerderij Vento Verde over de cliënten die wij gezamenlijk begeleiden. Dit is altijd een mooie
aanvulling op elkaars begeleidingsvormen en overdragen van kennis.

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.

De zorgboerin heeft haar verpleegtechnische vaardigheden opgehaald te weten ; injecteren/medicatietoediening/Catheteriseren van de
blaas/stoma verzorging en trachea canule verzorgen/uitzuigen. Zij is weer bekwaam en bevoegd om deze handelingen uit te voeren.
De zorgboerin is nu bezig met een opleiding tot masseur om ontspanningsmassages te geven. Dit om cliënten te helpen met ontspannen
in spannende tijden en ook is het voor elk mens een essentieel onderdeel van welbevinden om aangeraakt te worden. Dit is een mooie
veilige manier om te doen. De opleiding wordt afgerond in mei 2022
De zorgboer houdt zich op de hoogte van alle wettelijke ontwikkelingen en veranderingen. Heeft ook de online opleiding gevolgd van de
overzetting van de WTZI naar WTZA. Hij weet nu hoe dit te implementeren op onze zorgboerderij.
De BHV wordt dit jaar gepland. Vorig jaar door COVID perikelen aan alle kanten kon dit geen doorgang vinden. Wij gaan dit plannen.

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.

De zorgboerin ontwikkelt zich verder als masseuse en geeft yoga en meditatie les aan huis. Dit doet zij ook met haar cliënten.
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De B.H.V staat gepland dit jaar ..
De zorgboer ontwikkelt zich verder in het uitvoeren van houtbewerking met de cliënten en informeert zich over alle wettelijke bepaling
t.a.v de zorg op en rondom de zorgboerderij. Zo nodig volgt hij online trainingen ter verdieping van deze zaken en volgt alle ontwikkelingen
op de voet.

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.

De zorgboerin heeft haar verpleegtechnische vaardigheden behaald omdat zij aan het werk is geweest in de thuiszorg als verpleegkundige.
Dit was geen haalbare kaart op de zorgboerderij voor beide partijen zowel de zorgboer als zorgboerin. Wel is zij weer bevoegd en bekwaam
als verpleegkundige.
Hierna is zij gestart met een opleiding tot masseuse tot het geven van ontspanningsmassage. Dit geeft weer een mooie uitdaging en de
cliënten vinden het heerlijk om zich aan te melden als proefpersoon. Deze opleiding is vorig jaar gestart en eindigt in Mei 2022
De zorgboer is van plan om ook een bijscholing te volgen via BEZIN .

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

Elke cliënt heeft dit jaar 2 keer een evaluatiegesprek gehad. Voorheen deden wij dit 1x per jaar maar volgen nu de richtlijnen. Wij zijn zo
kleinschalig dat er veel gesprekjes tussendoor zitten over allerhande vragen . Maar goed wij hebben aan de hand van het zorgplan volgens
Gordon twee maal geëvalueerd met onze cliënten. Zonodig stellen wij het zorgplan bij. Bij één cliënt die zich nog goed ontwikkelt is dit
noodzakelijk bij een andere cliënt zijn er een aantal dingen toegevoegd n.a.v. zijn fysieke gezondheidstoestand. De derde cliënt heeft
aangeven te gaan vertrekken volgend jaar dus daar is mee besproken hoe we dat vorm gaan geven en waar wij hem mee kunnen helpen.
Twee cliënten voor dagbesteding zijn ook geëvalueerd maar eenmaal i.v.m de COVID zijn ze er ook best een aantal maanden niet geweest
hetzij i.v.m besmettingen of de te volgen richtlijnen. Een cliënt wordt geëvalueerd samen met Talant. Wij verzorgen voor deze cliënt een
dag dagbesteding in de week en zijn hierin ook onder aannemer. Bij de andere cliënt die bij Talant woont worden wij niet uitgenodigd voor
de evaluatie. Wellicht omdat zij bij ons 8 jaar heeft gewoond en ze nog los moet komen van onze zorgboerderij. Wij hebben samen met
haar geëvalueerd over haar ochtend dagbesteding alhier op de zorgboerderij.
Bij de dagbesteding wordt er besproken of zij de begeleiding prettig vinden/werkzaamheden bevallen of meer uitdaging. De werktijden het
gereedschap en de dieren waar zij mee omgaan.
Bij de cliënten die bij ons wonen wordt besproken hoe het leven in een groep wordt ervaren/ de huisvesting/de begeleiding/ de
werkzaamheden/corvee taken/ vakanties/ individuele leerdoelen en evt medicatie gebruik.
In algemene zin komt er uit de evaluaties dat iedereen tevreden is. De winter wordt altijd als een tijd ervaren dat er wat minder buiten te
doen is. Wij proberen dat altijd in samenspraak met de cliënten op te vangen door extra werkjes in de stal te doen of koekjes bakken of
gewoon gezellig even een spelletje te doen. Uiteindelijk blijkt dat de dagen toch altijd te kort zijn omdat er altijd wat te doen is.
Zoals hierboven vermeld wordt er bij de twee cliënten die bij ons voor dagbesteding via Talant komen geëvalueerd samen met Talant.
Talant maakt de zorgplannen en daar wordt gezamenlijk op geëvalueerd. Aanvullend vragen wij dan ook uit of het de cliënten bevalt op
onze Zorgboerderij. Dit in de nabijheid van hun vast persoonlijke begeleiders van Talant. Deze cliënten komen hier ook voor 1 dag en een
halve dag in de week.
De cliënt die bij ons drie dagen voor dagbesteding komt en ook de logeer weekenden/vakanties heeft een eigen zorgplan gekregen van
onze Zorgboerderij. Daarbij wordt er geëvalueerd op de zorgdoelen die geformuleerd zijn volgens Gordon. Deze komen steeds weer terug
in de evaluaties.

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.
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De conclusie is dat over het algemeen iedereen tevreden is. Een cliënt die 50 geworden is dit jaar heeft aangegeven dat hij hulp nodig
heeft in de moestuin. Voorheen vond hij dat heerlijk om alleen te doen maar het groeit hem nu letterlijk en figuurlijk boven het hoofd. Dat
was ook al gesignaleerd en besproken en we hebben de taken nu toegevoegd aan de dagelijkse dingen die moeten gebeuren op de
zorgboerderij. Dit ervaart de cliënt als prettig.
De winter van 2021 zijn we goed doorheen gerold. Met name door de stagiaires die van allerhande leuke taken verzonnen. Echter buiten is
er ondanks de kou ook goed gewerkt. Alleen in de vorst periode even niet. Echter dan bevriezen de leidingen van de paarden en dat geeft
dan ook altijd weer extra werk. Dat is mooi van het leven met seizoenen.
Wij behoeven hier geen acties voor in te plannen.

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

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

Wij hebben dit jaar vier cliëntenbespreking gehouden . De laatste was een hele korte. Er was weinig toe te voegen.
De onderwerkpen die behandeld zijn gaan over :
Februari
Nieuwe vertrouwenspersoon voorstellen
uitslag tevredenheidsonderzoek bespreken
Regels visite ontvangen tijdens de COVID
Verbouwingen (in 2021 is nog niets verbouwd )
Klussen op de boerderij
Moestuin
Grof vuil
Tafeldekbeurt/afwasmachine
Solliciteren van de zorgboerin naar een baan
Rondvraag ( er werd gevraagd naar de vaccinaties covid wanneer de cliënten deze kregen)
Juni
Terugkoppeling voorgaande vergadering
zorgboerin aan het werk bij de thuiszorg
Aan en uitmelden bij binnenkomst en weggaan
Nog behoefte aan gereedschap
Visite ingepland bij ouders van cliënt na hun verhuizing
Bezetting van de aanwezige sta-caravan van familie van de zorgboer (in)
Afscheid van de stagiaires genomen later volgt nog een High Tea
Rondvraag daar vroeg een cliënt waarom de zorgboer twee bomen niet heeft gesnoeid. Antwoord daar kon de zorgboer niet goed bij.
september
bespreking vorige notulen
Onze vrijwilligster had een tip over kruiwagen banden
Pedicure is lang niet geweest nieuwe afspraak is nu ingepland
Iedereen gevaccineerd en heeft de qr code app
Groot feest op handen i.v.m. verjaardag cliënt en zijn moeder respectievelijk 50 en 75 jaar geworden
Oogsten van de bieten
Bemesten van de moestuin.
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November
Terugkoppeling vorige notulen
Nieuwe klus zorgboer
Zorgboerin gaat cursus doen en niet meer werken
Wij maken eigen wasmiddel dit aangegeven aan de cliënten hoe te gebruiken
Wellicht een nieuwe cliënt
Verplaatsen van kantoor naar boven
Verhuizing van een cliënt is definitief . Hij gaat samen wonen met zijn vriendin in Firdgum (maart 2022)Afscheid komt na de verhuizing
anders wordt het te druk voor het stel.
Sinterklaas lekker gourmetten en een spelletje doen.
Kerst afwachten hoe het gaat met COVID . Twee cliënten zijn naar huis. Komen beide tweede kerstdag retour.
Oud en nieuw oliebollen en gezellig televisie kijken.
Niks voor de rondvraag.
Dit zijn alle onderwerpen besproken per cliëntenbespreking. Het geeft altijd een gevoel van samenhorigheid en het gevoel dat alle neuzen
weer dezelfde kant op staan.

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

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

De cliënten voelen zich betrokken bij elk seizoen en plannen van de zorgboer (in).Het feit dat ook de cliënten dingen mogen aangeven
die ze irritant vinden of graag veranderd zouden willen zien geeft onze groep een " wij "gevoel. Dit is belangrijk. Zo ontstaat er onderling
een goede verstandhouding en begrip voor elkaar.
De werkzaamheden worden ingepland maar hoeft niet in de acties ingepland worden van het kwaliteitsapplicatie.
Op dit moment voldoen de inspraakmomenten . Er worden voor aankomend jaar (2022) weer 4 nieuwe ingepland.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 4 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.

De meting heeft plaatsgevonden in Januari 2022 . Het ging over het afgelopen jaar. Er zijn vragenlijsten uitgedeeld en ingevuld door de
deelnemers. 3 deelnemers die alhier wonen en 3 deelnemers voor dagbesteding.
De lijsten werden doorgenomen door de zorgboer/in en de punten die opvielen worden besproken in de cliëntenbespreking en dat zijn de
volgende punten die ook hieronder vermeld worden.
Buitenhuisactiviteiten kwam bij een cliënt op als puntje. Een heel goed puntje. Het afgelopen jaar is natuurlijk bepaald door COVID-19 .
Hierdoor zijn er ook minder uitjes gepland. Ook het werken van de zorgboerin heeft daarin niet meegeholpen. We gaan dit voor het nieuwe
jaar weer oppikken.
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Romantiek romance een cliënt heeft een vriendin via een speciale datingsite gevonden voor mensen met een verstandelijke beperking.
Echter de afspraakjes moeten begeleid worden . Duidelijk is dat zij samen niet in staat zijn om dit vorm en inhoud te geven. Beide vinden
1 keer in de maand afspreken genoeg. Dus de begeleiding pikt dit op. Dit gaat goed naar aller tevredenheid.
Inplannen vrije tijd werd ook genoemd als aandachtspunt. Meestal geeft iedereen aan een idee te hebben hoe de vrije tijd te plannen. Daar
kan niet altijd een begeleider een onderdeel van zijn. Wij zijn met ons tweeën en hebben ook behoefte aan eigen invulling en rust. Wel
bespreken we altijd de plannen van het weekend voor de cliënten en brengen ideeën aan. Op zaterdag wordt er ook altijd een activiteit
georganiseerd. Zondag is rustdag voor iedereen.
beide vragenlijsten zijn toegevoegd aan de bijlage (leeg)
Over het algemeen zijn alle deelnemers tevreden en we krijgen rapportcijfers tussen de 8 en 10. Een mooie score weer.

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

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

Over het algemeen is iedereen tevreden over de zorgboerderij en diens begeleiders. De extra activiteiten worden genoemd als
aandachtspunt die daar wordt een plan opgemaakt. Het bespreken van vrije tijd wordt meegenomen in individuele gesprekken met de
bewoners tijdens de evaluatie.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

Wij hebben dit jaar geen melding van incidenten. Dit is het eerste jaar. Dit komt omdat de cliënt die de meeste ongelukjes had verhuisd is.
Deze cliënt was ook wat onzeker met lopen en wat angstiger.

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.

Een keer per week yoga aan de cliënten
Geplande uitvoerdatum:

22-11-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Er is geen animo voor. We hebben het een aantal keren gedaan maar het is geen succes.

Alle cliënten een weekend naar ouders.
Geplande uitvoerdatum:

04-10-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Op eerste kerstdag is dit gelukt. Echter één cliënt wordt hier niet gelukkig van. Wil niet meer naar
zijn moeder. Dit is een individueel punt wat wordt besproken en bekeken.

Inspraakmoment Cliëntenraad
Geplande uitvoerdatum:

20-08-2021

Actie afgerond op:

01-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Dit jaar vier keer gelukt om een inspraakmoment te houden.

Onderhoudsbeurt gaskachel, CV-ketels en geisers
Geplande uitvoerdatum:

05-07-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Ieder jaar komt de monteur en onderhoudsmensen voor het onderhoud.

Einddatum opvragen VOG en inplannen in de agenda om de vrijwilligers een brief te sturen om deze te verlengen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Dit jaar even checken of dit goed is gegaan.
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Oefening calamiteitenplan/ontruimen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

15-07-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Dit jaar twee keer geoefend. Was wel nodig .. even weer; wat moeten we doen (eerst) , op welke
plekje verzamelen. ..

Evaluatiegesprek deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Goed gesprek gehad.

Evaluatiegesprek deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Goed gesprek gehad.

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:

30-04-2021

Actie afgerond op:

29-04-2021 (Afgerond)

Inspraakmoment cliënten
Geplande uitvoerdatum:

28-05-2021

Actie afgerond op:

01-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

tweemaal ingepland wat een ijver.

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:

21-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Bij het aanvragen van de VOG van de stagiare en zorgboeren de voorwaarden doorgelezen. De wijze
waarop moet worden aangevraagd voor medewerkers is ook gewijzigd.

Oefening calamiteitenplan/ontruimen
Geplande uitvoerdatum:

16-03-2021

Actie afgerond op:

23-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Terwijl de cliënten aan het werk waren een brandoefening gehouden. Is altijd nuttig om te doen.
Want sommige wilde eerst hun werk afmaken. Dit besproken.
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Bijhouden Draaiboek voor invallers
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2021

Actie afgerond op:

23-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Draaiboek bekeken en waar nodig is aangepast,.

inspraakmoment cliëntenraad
Geplande uitvoerdatum:

02-03-2021

Actie afgerond op:

01-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Goed inspraakmoment gehad met de cliënten. De lijnen uitgezet en besproken over de naderende
zomer en buiten werkzaamheden en de corona richtlijnen.

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:

23-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Werkbeschrijving waar nodig aangepast. Systeem is niet altijd fijn werkbaar.

Einddatum opvragen VOG en inplannen in de agenda om de vrijwilligers een brief te sturen om deze te verlengen
Geplande uitvoerdatum:

24-02-2021

Actie afgerond op:

23-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Voor onszelf geregeld en de stagiare. Echter voor de vrijwilligers nog niet. nogmaals inplannen

Evaluatiegesprek deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2021

Actie afgerond op:

01-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Evaluatiegesprek gehouden ter afronding van de zorg. Nu komt zij 1x per week als dagbesteding.

Evaluatiegesprek deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2021

Actie afgerond op:

01-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Evaluatiegesprek door de telefoon gehouden met moeder. Juli 2021 hopelijke weer live.

Evaluatiegesprek deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2021

Actie afgerond op:

01-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Evaluatiegesprek afgerond volgende gepland in juli 2021
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Evaluatiegesprek deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2021

Actie afgerond op:

01-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Evaluatie gesprek gehouden volgende gepland in juli 2021

Evaluatiegesprek deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2021

Actie afgerond op:

23-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De evaluatie heeft plaatsgevonden. De volgende wordt in juli 2021 gepland

Zorgdossier digitaal aanbieden opdat er meer wisselwerking is tussen begeleiding en ouders/verzorgers.
Geplande uitvoerdatum:

23-02-2021

Actie afgerond op:

29-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Wij gaan de dossier op papier houden. Dit i.v.m de terugloop van de aanwezige cliënten. Hierdoor is
de aanschaf van een digitale manier van dossiervoering geen goede investering op dit moment voor
ons.

Onderhoudsbeurt gaskachel, CV-ketels en geisers
Geplande uitvoerdatum:

16-03-2021

Actie afgerond op:

23-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De monteurs van energieservice Friesland zijn geweest en hebben alle onderhoud uitgevoerd volgens
het lopende contract.

Keuring brandblussers en EHBO-verbandtrommel
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

Actie afgerond op:

17-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Dhr H de Groot van Groot in bhv en Brandbeveiliging heeft alle brandblussers nagelopen en de EHBO
trommel nagekeken en aangevuld.

Rook en koolmonoxide melders controleren 2e
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2021

Actie afgerond op:

26-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle rookmelders en koolmonoxide melders zijn nagelopen en batterijen vervangen.

De paden van de moestuin controleren op oneffenheden.
Geplande uitvoerdatum:

08-03-2021

Actie afgerond op:

26-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De moestuin is later gefreesd i.v.m het slechte voorjaar. Nu vandaag is dat gebeurd en alle tuinpaden
ertussen liggen weer recht voor het nieuwe moestuinjaar.
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Schrijf uw jaarverslag over 2020 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

23-02-2021 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

inspraakmoment cliëntenraad
Geplande uitvoerdatum:

22-02-2021

Actie afgerond op:

12-02-2021 (Afgerond)

zoonosekeurmerk
Geplande uitvoerdatum:

15-02-2021

Actie afgerond op:

12-02-2021 (Afgerond)

Inspraakmoment cliënten
Geplande uitvoerdatum:

12-02-2021

Actie afgerond op:

12-02-2021 (Afgerond)

Einddatum opvragen VOG en inplannen in de agenda om de vrijwilligers een brief te sturen om deze te verlengen
Geplande uitvoerdatum:

14-12-2020

Actie afgerond op:

22-02-2021 (Afgerond)

Nieuwe datum plannen voor aanvraag in 2021 in de agenda
Geplande uitvoerdatum:

14-12-2020

Actie afgerond op:

22-02-2021 (Afgerond)

Echt een keer goed aan de slag met een update van de website. Zeker als die straks gebruikt gaat worden voor werving nieuwe
bewoners. Dat zal nog niet morgen zijn. Vandaar meer ruimte in de tijd bij deze actie.
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2020

Actie afgerond op:

22-02-2021 (Afgerond)

Dossier digitaal invoeren .
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2020

Actie afgerond op:

22-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Er is een samenwerkingsverband met een ander bureau. Als het goed is wordt voor mei 2020 onze
dossiers digitaal overgezet.
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inspraakmoment cliëntenraad
Geplande uitvoerdatum:

18-07-2020

Actie afgerond op:

22-02-2021 (Afgerond)

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

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

Bijhouden Draaiboek voor invallers
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

inspraakmoment cliënten
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

Evaluatiegesprek deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

05-02-2022

Evaluatiegesprek deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

05-02-2022

Evaluatiegesprek deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

05-02-2022

Client helpen verhuizen
Geplande uitvoerdatum:

08-02-2022

Inspraakmoment Cliëntenraad
Geplande uitvoerdatum:

16-02-2022

Oefening calamiteitenplan/ontruimen
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2022
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De paden van de moestuin controleren op oneffenheden.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

Keuring brandblussers en EHBO-verbandtrommel
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

Onderhoudsbeurt gaskachel, CV-ketels en geisers
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

inspraakmoment cliëntenraad
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

Zorboerin voltooit massage opleiding
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

inspraakmoment cliënten
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

leuke activiteiten plannen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

Einddatum opvragen VOG en inplannen in de agenda om de vrijwilligers een brief te sturen om deze te verlengen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

BHV plannen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

Inspraakmoment cliënten
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2022

Onderhoudsbeurt gaskachel, CV-ketels en geisers
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2022
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Alle cliënten een weekend naar ouders.
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2022

inspraakmoment cliënten
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2022

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2022

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

Indienen werkbeschrijving

18-02-2023

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2023

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

Audit

18-04-2023

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 05-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Evaluatiegesprek deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 03-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Evaluatiegesprek deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 03-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 24-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022
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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:

23-05-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 22-05-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 9 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.

Dit jaar met COVID-19 richtlijnen geven veel vertraging en voorzichtigheid met het plannen van bijvoorbeeld de BHV. Ook is dit jaar een
jaar van uitproberen geweest. Kan de zorgboerin gaan werken en wat zijn dan de gevolgen voor de zorgboerderij. De conclusie is dat de
zorgboerin niet kan werken naast de zorgboerderij. Er vallen dan veel dingen weg die juist belangrijk zijn voor de cliënten zoals
stadbezoeken of naar de film of een fietstochtje. Voor dit jaar wordt dit allemaal ingepland.
Wel zijn alle acties afgerond. De BHV wordt voor dit jaar georganiseerd . Onze groep is kleiner die naar BHV gaat . Voorheen vond dit
plaats op de zorgboerderij zelf maar wij gaan nu op de locatie van de BHV instructeur zelf de herhalingscursuscursus volgen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.
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9 Doelstellingen
In dit hoofdstuk beschrijft de zorgboer(in) wat de toekomstplannen zijn voor de zorgboerderij.

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar
De doelstellingen voor de komende vijf jaar zijn weinig ambitieus. Het werven van cliënten is niet direct noodzakelijk. Wel staan we open
voor allerlei aanmeldingen. Echter onze groep wordt steeds kleiner dus moet er goed gekeken worden of degene die aangemeld wordt hier
goed inpast. Wij hebben diverse aanmeldingen gehad maar er is nog geen match met onze doelgroep. We wachten dit rustig af. De
dagbesteding verloopt voorspoedig en kan nog wat uitgebreid worden. Echter daar zijn weinig aanmeldingen voor. Wij hebben een goede
samenwerking met Zorgboerderij Vento Verde. Onze dochter komt bij ons wonen samen met haar partner in het vrijgekomen
appartement. Hierdoor is het fijn dat wij als zorgboer (in) hulp en back up hebben. Zij brengt haar paarden mee dus in dat opzicht is er
genoeg werk te doen op de boerderij met ook wat meer hulp. Zij is opgegroeid met alle cliënten en kan dus fungeren als vrijwilligster.
Wel merken we dat de twee vaste bewoners van onze zorgboerderij heel blij zijn met de extra aandacht en tijd die nu is ontstaan. De
groepsdruk is er bijna niet en zij lijken zich nu meer te ontwikkelen door alle aandacht die er nu is. Dat is voor ons ook weer een eyeopener om de groep niet al te groot te maken. Zij floreren beide prima op dit moment.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Dit komende jaar is ook weer een jaar van veranderingen. Een cliënt gaat verhuizen na 14 jaar bij ons op de zorgboerderij te hebben
gewoond. Dit is een naderend afscheid wat beide partijen wel aan het hart gaat. Echter wat fijn dat deze cliënt nu samen met zijn vriendin
een leven gaat opbouwen geheel zelfstandig. Wij zijn altijd op de achtergrond evenals zijn ouders. Na al deze jaren van gedeelde vreugd en
smart is er een warme vriendschappelijke band ontstaan.
In het appartement wat vrij komt gaat onze dochter met haar partner wonen .. En daar verheugen zich zowel de zorgboer (in) op evenals de
twee andere bewoners. Dit geeft ook weer een andere dynamiek op de boerderij.
Grote veranderingen dus in de groepsdynamiek. Echter dat gaan we dit jaar in goede banen leiden.

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.

Wij gaan een cliënt helpen verhuizen naar zijn eigen woning. Dit is samen ,met de ouders besproken en wij helpen met verhuizen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.
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Overzicht van bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor deze locatie.
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