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

Bedrijfsgegevens
Ondernemingsgegevens
Zorgboerderij 't Bakhuisje
Registratienummer: 1313
Gelkenhorsterweg 14, 3771 RH Barneveld
Rechtsvorm Eenmanszaak ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 08190051
Website: http://zorgboeren.nl/bakhuisje

Locatiegegevens
't Bakhuisje
Registratienummer: 1313
Gelkenhorsterweg 14, 3771 RH Barneveld
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging Bezig
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

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

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

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?
Naast 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 agressie

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

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

Nee

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij
Het jaar 2020 een bijzonder jaar dat getekend wordt door het Covid-19 virus. Ook bij de Zorgboerderij 't Bakhuisje heeft dit impact gehad.
Toch mogen wij dankbaar terugkijken op een jaar waarin, ondanks alle beperkingen en extra regels, kinderen en hun behoeften en
ontwikkeling centraal mochten staan. De maakbaarheid en vanzelfsprekendheid waar we zo snel van uitgaan zijn in 2020 aan het
wankelen gebracht. Wat in dat alles wel blijft is de liefde en goedheid die we mogen doorgeven omdat wij deze ook hebben ontvangen.
Deze basis die buiten onszelf ligt droogt niet op.

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

2.2 Zorgboerderij in beeld
De eerste foto betreft het pad waar de kinderen leren etsen rijden. Lekker in de schaduw.
De tweede foto laat alle keurmerken zien.
De derde foto is het weiland waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe je binnen de regels vrij kunt bewegen en het gezellig is. Als je je niet
aan de regels houdt sta je buiten het weiland voor het rode of oranje hekje. (zie ook paragraaf 7.3). Geleerd bij cursus Kind en emotie.

Afbeelding 1

Pagina 5 van 31

Jaarverslag 1313/'t Bakhuisje

19-05-2021, 19:47

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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3 Algemeen
3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij
Een beschrijving van de activiteiten op de zorgboerderij en de belevenissen van de deelnemers, medewerkers en zorgboeren. Ook veranderingen
en ontwikkelingen op de zorgboerderij komen aan bod. Het kan gaan over bijvoorbeeld het zorgaanbod, een verbouwing, de nanciering en de
kwaliteitseisen.

Algemeen
zoals in de inleiding al is beschreven, heeft Covid-19 een grote wijziging teweeggebracht. Er was eerst een relatief rustig begin in maart
met een beperkt aantal kinderen van ouders met cruciale beroepen. Daarna kwamen de kinderen met een beperking ook weer om thuis te
ontlasten en als laatste de kinderen die vanwege lock down niet naar school konden.
De vraag was groot en vroeg regelmatig de overweging of en zo ja hoe, het eigene van Zorgboerderij 't Bakhuisje, namelijk de
kleinschaligheid en het gezin zijn, vorm gegeven kon worden.
De invloed op de bezigheden van de kinderen en de invloed op de maatregelen zijn hieronder opgenomen.
Activiteiten kinderen
De kleine kinderen (niet schoolgaand) hebben gewoon hun eigen dingen gedaan zoals spelen in de zandbak, boekje voorgelezen krijgen,
waterspektakel in de zomer. Konijnen knuffelen, kastanjes rapen en de zorgboerin helpen, gewoon samen dingen doen. Maar ook samen
buiten eten van fruithapje, koekje en drinken van limonade. Natuurlijk hebben zo ook gewoon geslapen.
De kinderen in de opvang plus kwamen dit jaar vaker en langer. De reden was het niet naar school kunnen van deze kinderen. Om de
leerachterstanden te beperken namen ze wel huiswerk mee naar de zorgboerderij. Dit was voor de meeste kinderen lastig, op de
zorgboerderij deden we andere dingen, huiswerk doe je op school. Daarom zijn ook de andere activiteiten zoals dieren voeren, water geven,
schone hokken geven, schapen verweiden en lammetjes de es geven.
Er is in het afgelopen jaar door het mooie weer heel erg veel buiten gespeeld en gewerkt. Eten en drinken deden we veelal buiten zodat de
1,5 meter vereisten beter waren in te vullen.
De geplande uitjes en open dagen zijn in 2020 niet doorgegaan. Wel hebben eind december allen kinderen iets lekkers mee gekregen. De
kleine kinderen koek om aan de familie uit te delen en de oudere kinderen een pakket om kruidkoek te bakken.
In de vakanties zijn de activiteiten zoals buskruit, verstoppertje en voetbal aangevuld met waterspektakel en het maken van een hert, een
hoe jzer met een foto, glazen potje met een waxinelichtje, een olifant met mozaïeksteentjes en een vogelvoerblok.
Ontwikkelingen
Zorgvraag en -aanbod
Het beleid om duidelijk te kijken wat een passende zorgvraag is en wat past in de groep op een dag is in 2020 voortgezet. Zoals reeds
eerder aangegeven was dat niet altijd eenvoudig doordat de vraag groot was. Toch zijn we blij met de ouders waarmee in goed overleg
steeds gekomen is tot goede passende oplossingen.
Eind 2019, begin 2020 is besloten om het aantal kinderen dat opgevangen wordt te beperken. Dit is ingegeven door de wens van de
zorgboerin om af te bouwen, zodat ook geen personeel op de groep meer nodig was. Een achterliggende reden was ook dat de tendens dat
de kinderen in de opvang plus pas een indicatie krijgen als er sprake is van meervoudige problematiek. Hierdoor is per kind meer
aandacht benodigd van één persoon. Regelmatig is er sprake van een nagenoeg één op één of zeer intensieve begeleiding. Een kleine
groep met de zorgboerin als vast persoon blijkt in deze gevallen tot de meeste rust en vooruitgang te leiden.
De gastouderopvang heeft in 2020 bijzondere vormen gekend. Met name in de periode dat de kinderen van ouders van cruciale beroepen
werden opgevangen terwijl de kinderen die normaal kwamen niet konden komen. Een intensieve periode waarin in hele korte tijd nieuwe
kinderen kwamen die ook moesten wennen. Maar ook een periode waarin solidariteit en samen als maatschappij werken als zinvol zijn
ervaren.
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Situatie
Zoals eerder gemeld is in de loop van 2020 afscheid genomen van de medewerker die op de groep stond (met name de kinderopvang
plus). Om de extra ondersteuning bij het huiswerk voor de kinderopvang plus mogelijk te maken zijn vrijwilligers en stagiaires
bijgesprongen. Ook de zorgboerin heeft hier extra tijd en energie in gestoken.
De situatie in en op het erf is niet veranderd, anders dan het aanleggen van een wateropslag voor het sproeien van het land. De
wateropslag wordt gevormd door tonnen naast de sloot en is daarmee kind veilig.
Financiering
De Gastouderopvang is nancieel goed geregeld. Het proces loopt goed, bij vragen (ook inzake Covid-19) geeft Dol-Fijn antwoorden aan
ouders en aan de Zorgboerderij en er is ruimte voor individuele tarieven indien extra zorg wordt gegeven. De facturatie rechtsreeks naar
de ouders heeft in 2020 niet meer plaatsgevonden. De afstemming van Dol-Fijn met de gemeente inzake kinderen (broertjes en zusjes)
die alleen in de vakantie komen, heeft niet tot een oplossing geleid. Daarom is met deze ondersteunende incidentele opvang gestopt.
De kinderopvang-plus kent meerdere nancieringsvormen: Zorg in Natura en Wet langdurige zorg. Deze lopen via Coöperatie Boer-en-Zorg
en Zorggroep 's Heerenloo zorggroep, bij beide is Zorgboerderij 't Bakhuisje onderaannemer. Daarnaast bestaat een derde stroom in de
vorm van PGB.
In 2020 is de situatie niet voorgekomen dat er zorg is geleverd die niet is betaald. Deels doordat er geen zorg is geleverd zonder indicatie,
deels doordat de zorgboerin zelf in contact is getreden met gespreksvoerders van de gemeenten. De Coöperatie heeft hier formeel de
lead, maar vult dit alleen maar in voor het grote contract en ondersteunt hierbij niet als het gaat om afspraken over de vergoeding van een
individuele deelnemer. Ook wisselingen van mensen bij de organisaties waar de zorgboerderij onderaannemer van is en bij de
gespreksvoerders van de gemeenten hebben een hoop tijd gekost. Dit komt doordat informatie niet of niet goed werd verwerkt, indicaties
te lang bleven liggen en afrekeningen en daardoor de uitbetaling niet werden afgehandeld.
De nanciering via PGB heeft in 2020 het minst issues opgeleverd. Mede omdat de ouders hier een hele goede rol vervullen en zorgvuldig
zijn in de administratieve afwikkeling.
In 2020 is overgegaan tot het laten verwerken van de administratie door een administratief kantoor in plaats van de zorgboer. In 2021
komt er een medewerkster die naast de nanciële administratie ook de zorgadministratie gaat verzorgen. Dit om de zorgboerin de ruimte
en de tijd te geven om de aandacht aan de kinderen te besteden en het aantal uren dat zij werkt te verlagen.
Kwaliteit en ondersteunend netwerk
In verband met Covid-19 is in 2020 een stevig aantal hygiënemaatregelen getroffen. Deze sluiten aan op de regels voor gastouderopvang
en jeugdzorg. Dit betekent dat ouders de kinderen voor de deur afzetten, waar ze normaal even mee naar binnen kwamen. Daarnaast veel
handen wassen, de kinderen nemen hun eigen eten mee voor tussen de middag, er wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter gewerkt en
dagelijks vindt een Coronapoets plaats.
Naar aanleiding van het onderzoek in 2019 is in 2020 wederom een gesprek met de GGD gevoerd over de getroffen maatregelen. De GGD
en de gemeente hebben bevestigd dat volledig aan de eisen wordt voldaan. Dit sluit ook aan op de wijze waarop wordt gewerkt doordat op
dagbasis in de planning gekeken wordt of de aantallen aanwezige kinderen binnen de regels vallen. Ook de kinderen die formeel niet
meetellen worden hierin meegenomen omdat de geest van de regeling doorslaggevend is en dit ook aansluit op de gewenste
kleinschaligheid van de zorgboerderij.
De zorgboerin is ook geheel 2020 SKJ-geregistreerd. Omdat de zorgboerin veel alleen werkt en zij toch regelmatig wil overleggen zijn ook
in 2020 momenten geweest dat er overlegd is met diverse specialisten. Te denken valt de pedagogisch medewerker van Dol-Fijn en
Zorggroep 's Heerenloo, aan een ambulant begeleider van Lindehout, een orthopedagoog over thuisonderwijs, contact met de scholen en
gespreksvoerders van de gemeenten en een ergotherapeut van Hoogstrate. Daarnaast is er geadviseerd inzake ambulante begeleiding in
een gezin.
Het programma inzake rapportage sluit volledig aan op de activiteiten van de zorgboerderij (met meerdere groepen). De registratie van
aanwezigheid vindt plaats middels intern een dubbele handtekening en een akkoord via de mail van de ouders, welke doorgestuurd wordt
naar de Coöperatie Boer-en-Zorg.
De VOG's en de samenwerking met Dol-Fijn (die de koppeling legt in het register) lopen erg goed. Hiermee wordt voor zowel de
gastouderopvang als de jeugdzorg voldaan aan de regelgeving. Intern wordt het overzicht bijgehouden met aanwezige VOG's.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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Bijlagen
VOG's 2020

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.

2020 is een bijzonder jaar. Begin 2021 is aangegeven dat de op de zorgboerderij geen huiswerkbegeleiding meer gegeven wordt omdat dit
teveel van de zorgboerin vraagt en omdat het voor de kinderen niet past bij het zijn op de zorgboerderij. Dit is ook met de ouders
gecommuniceerd.
Het aannemen van een administratief medewerkster is een volgende stap in het komen tot een gewenste werkweek.
Zoals aangegeven is het ondersteunend netwerk goed en zal de lijn naar reeds betrokken specialisten worden doorgezet.
De omzetting naar een eenvoudige overzichtelijke bedrijfsvoering is door Covid-19 niet geheel gelukt. Wel zijn de stappen gezet zoals
aangegeven: beëindiging personeel op de groep, meer uitbesteden administratief werk en verminderen aantal kinderen. Het beperken van
de zorgzwaarte is vormgegeven door het beoordelen of een aanvraag past in de groep. Dit zal ook in 2021 verder worden vormgegeven het
netwerk rond de kinderen verder in te schakelen en in het geval dat meer zorg nodig is de zorg over te dragen.
Stage in 2020 was ook bijzonder. De contacten met de onderwijsinstellingen voor passende stagiaires zullen ook in 2021 worden
gecontinueerd.

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.

Kinderopvang en naschoolse opvang
De kinderopvang betreft kleine niet schoolgaande kinderen, de naschoolse opvang betreft kinderen die na schooltijd en in de vakantie
worden opgevangen. De naschoolse opvang als gastouder is begin 2020 gestopt omdat de zorgboerin geen kans zag om de kinderen van
school te halen.
Ondanks Covid-19 is het ook in 2020 gelukt om de kleine kinderen een omgeving te bieden waar ze zich in hun eigen tempo kunnen
ontwikkelen. Dit door ruimte te creëren voor de dingen die echt bij hen horen, uitdagingen en rust op zijn tijd. De ouders zijn op de hoogte
gehouden door appjes en door het schrift waarin staat wat hun kind heeft beleefd en gedaan. Het schrift neemt een centrale plaats in in
de afstemming tussen ouders en gastouders zodat thuis en de zorgboerderij zoveel mogelijk op elkaar aansluit en er op het zogenaamde
schakelmoment van halen en brengen echt aandacht is voor het kind.
Kinderopvang plus en dagbesteding
Zoals reeds aangegeven is in 2020 de dagbesteding fors toegenomen. Ten eerste omdat deelnemers ouder worden, maar ook het aantal
kinderen dat werd aangemeld was groot. Daarnaast waren vooral de deelnemers die naar de middelbare school gaan veel op de
zorgboerderij. Waar ze normaal één of twee dagdelen per week kwamen, kwamen ze nu tot wel twee of drie hele dagen. De reden was het
sluiten van de scholen en het niet de hele week thuis kunnen zijn. Daarbij kwam na verloop van tijd het huiswerk. Mede dankzij de
stagiaires en het mooie weer was veel mogelijk en was het ook erg gezellig. Ook al was het anders, toch is zoveel mogelijk het eigene van
de zorgboerderij in stand gehouden met alle klusjes en activiteiten die anders ook werden gedaan. Ook het werken aan leerdoelen en het
schrijven van verslagen in de schriften is gewoon doorgegaan. Dit is ook heel belangrijk om een vaste grond aan de kinderen te geven en
de ouders thuis ook over de activiteiten en belevenissen door kunnen praten.
Verloop deelnemers
Het verloop van deelnemers is als volgt:
1/1

bij

af

31/12

Kinderopvang

11

2

9

4

Naschoolse opvang

3

0

3

0

Kinderopvang plus

3

0

3

0

Zorgboerderij dagbesteding

5

7*

4

8

Totaal

22

9

19

12

De reden voor het verloop waren:
Gewijzigde zorgvraag

2

Ouder stopt met werken of andere opvang

8

Gezondheid zorgboerin

3

Wijziging regeling

2

Einde stageperiode

1

Subtotaal

16
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Wijziging van classi catie

3*

Totaal

19

* De wijziging van classi catie betreft 3 deelnemers die naar dagbesteding zijn gegaan.
Dat er veel kinderen zijn gestopt bij de zorgboerderij sluit aan bij de beleidskeuze die eind 2019 is gemaakt. Het vertrek vond in goed
overleg plaats, al duurde het afronden van het administratieve proces in een aantal gevallen best lang.
De gewijzigde zorgvraag betrof twee kinderen waarbij de ouders na een korte tijd (de proeftijd) toch de belasting van het wegbrengen en
halen te groot vonden. Erg jammer voor de kinderen dat ze net een beetje gewend waren en toen weer afscheid moesten nemen.
Financiering
1/1

bij

af

31/12

factuur

2

0

2

0

gastouderbureau

11

2

9

4

pgb

2

0

1

1

Wlz

1

1

1

1

zin

6

6

6

6

Onderaannemer

0

0

0

0

Totaal

22

9

19

12

De nanciering via gastouderbureau Dol-Fijn loopt erg goed. Er is sprake van een eenvoudig en eenduidig systeem waar de ouders de uren
accorderen. De uitbetaling vindt tijdig en volledig plaats en de tarifering is goed.
De nanciering Zorgboerderij kinderopvang-plus en dagbesteding betreft PGB, Wlz en zin. PGB loopt erg goed door de zorgvuldigheid van
de ouders. In de samenwerking met en ondersteuning van Coöperatie Boer en Zorg is een weg gevonden, al vraagt deze van de ouders wel
extra handelingen. Met name doordat een tweede handtekening niet op de zorgboerderij geregeld kan worden doordat de zorgboerin veelal
alleen werkt. Ook bij het verkrijgen van de indicaties en het overleg daarover vindt plaats door de zorgboerin. Doordat via Zorggroep 's
Heerenloo alleen nog maar kinderen komen die daar ook andere zorg krijgen, is de tijd die nodig is om de administratieve zaken te regelen
beperkt.
De tarieven zijn vooraf duidelijk en de grote verschillen tussen PGB, zin en Wlz, bestaan niet meer. Wel is het overleg over de zorgzwaarte
en de daarbij behorende indicatie nogal eens een punt van discussie. Het komt regelmatig voor dat de gemeenten te laag zitten.

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

4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de deelnemersgroep en wijzigingen hierin.

De deelnemers die er nu zijn passen wat betreft aantal en zorgzwaarte bij de aanwezige capaciteit op de zorgboerderij en het zorgaanbod.
De zorgzwaarte neemt toe. Meervoudige beperkingen zijn een minimale vereiste om een indicatie te krijgen. Wat dan opvalt is dat er vaak
door de gemeenten indicatie groep wordt gegeven waar individueel nodig is. Het beleid van de zorgboerderij is dat deze zorg niet geleverd
gaat worden.
Het korte tijd leveren van zorg is niet goed voor de kinderen. Om die reden zal in het vervolg meer aandacht worden besteed aan de vraag
of de ouders ook daadwerkelijk achter de gevraagde zorg staan en de wijze waarop deze wordt gegeven en de tijd die dat vraagt van de
ouders.
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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.

Begin 2020 is afscheid genomen van de medewerkster die werkzaamheden op de groep verrichtte. Met de medewerkster vindt regelmatig
evaluatie plaats (zowel informeel als formeel).
In 2020 zijn geen ZZP-ers ingehuurd.

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

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

Het aantal stagiaires in 2020 is hoger dan in 2019.
2019

2020

MBO Niveau 1 en 2 (Zorg en Welzijn): (15 weken 2 dagen in de week)

0

1

VMBO: (8 maanden 1 dag in de week)

2

6

Maatschappelijke stage: (3 dagen)

8

10

Totaal in FTE

0,4

1,0

De in de tabel vermelde dagen zijn de dagen voor de gehele stageperiode, hiervan kan een deel in een ander kalenderjaar vallen.
In 2020 was de aanwezigheid van de stagiaires minder stabiel dan in voorgaande jaren als gevolg van de coronabeperkingen. Vaak zijn de
uren op andere momenten ingehaald in 2020. De maatschappelijke stagiaires zijn er in de vakanties en hun taken zijn spelen en knutselen
met de kinderen. De stagiaires van VMBO ondersteunen de gastouder in alle zaken rondom de directe zorg. Te denken valt aan tafel
klaarmaken, voorbereiden van een spel of een knutsel, maar ook opruimen, en buiten helpen. De stageperiodes lopen van september tot
en met maart. De stagiaires zijn veelal afkomstig van 2 richtingen Groen en Zorg en Welzijn. Stagiaires Groen helpen met het verzorgen
van de dieren en alle daarbij komende activiteiten, maar ook met het werk op het weiland of buiten. Ze komen meestal van november tot
en met juli. Stagiaires MBO niveau 2 en 3 Zorg en Welzijn leveren onder begeleiding zorg aan de kinderen. Veelal doen zij de opleiding tot
gastouder of vooropleiding tot een andere opleiding in de jeugdzorg. Dit houdt bijvoorbeeld in dat zij aan de kinderen een boekje voorlezen,
ze met elkaar leren spelen en de oudere kinderen motiveren en met hen meedoen. Zij werken ook aan leerdoelen met de kinderen,
schrijven in de schriften van de kinderen en rapporteren in de dagrapportage.
De begeleiding van de stagiaires vindt plaats door dagelijks terugkoppeling te geven op wat goed ging en wat verbeterd kan worden van de
dag ervoor. En waar nodig vindt er tussentijds overleg plaats. Dit vindt plaats op initiatief van de zorgboerin, maar ook van de stagiair.
Altijd met de intentie om de stagiaire te laten begrijpen waarom iets wel of niet kan of gedaan moet worden. Daarnaast zijn er bij de
VMBO en de MBO minimaal 2 evaluatiegesprekken met de docent van school en de stagiair. Ook is er het aftekenen van de leerdoelen.
De stagiaires met een maatschappelijke stage krijgen ook de dagelijkse terugkoppeling en aan het eind een kort gesprek over de
stageperiode en wat het hun heeft laten zien.
De stagiaires leveren nieuwe ideeën voor knutsels zoals vogelvoer en houten dieren e.d.

Acties
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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.

In 2020 zijn de vrijwilligers ook een belangrijke factor in het reilen en zeilen van de zorgboerderij. In 2020 lag de nadruk vooral op het doen
van boodschappen, het wegbrengen van konijnen en het op drukke dagen ondersteunen in de activiteiten van de kinderen. Bij alles
rekening houdend met de coronamaatregelen.
De groep van vrijwilligers is afgenomen van 3 naar 2, doordat het ophalen van kinderen niet meer wordt gedaan vanuit de zorgboerderij.
De evaluaties vinden aan het einde van de dag plaats. De punten zijn vaak gericht op het meer afstemmen op elkaar of op de kinderen.
De vrijwilligers leveren een bijdrage door nieuwe gespreksonderwerpen onder de ko e aan te dragen en er ontstaat nieuwe energie als er
even een ander aanwezig is bij de deelnemers.

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.

De belangrijkste conclusies zijn:
- De ondersteuning van personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers dragen bij aan het wezen van de zorgboerderij. Met name in de zin dat
zij het kleinschalige en huiselijke versterken doordat zij het mogelijk maken om soms net even extra aandacht te geven. Daarnaast geven
zij extra dynamiek omdat het niet altijd precies hetzelfde gaat bij andere aanwezigen.
- De ondersteuning werd als goed ervaren. Het gaf de zorgboerin de extra armslag die nodig was, bijvoorbeeld doordat het facilitaire werk
gewoon geregeld was. Zeker met de corona-opvang maakte de ondersteuning meer mogelijk.
- Het aan de voorkant spreken van stagiaires werkt nog steeds goed, wel waren er stagiaires met hulpvragen die gedurende de
stageperiode naar boven kwamen.
- In 2021 start een medewerker voor de administratieve ondersteuning zodat de zorgboerin haar energie nog meer kan inzetten op de
dingen die bij haar passen, namelijk de zorg en begeleiding van kinderen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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 houdt haar kennis up to date door het lezen van vakbladen, volgen van cursussen, intervisie met collega's en overleg met
specialisten. Ook is zij ingeschreven in V&VN waar zij punten voor behaald.
De opleidingsdoelen 2020 waren gericht op veiligheid van kinderen en kennis over de emoties:
- EHBO voor kinderen
- Herhaling BHV
- Cursus medicijnenveiligheid
- Intervisie Zorgboeren
- Intervisie Gastouders
- Cursus kind en emotie
- Cursus weerbaarheid
Niet alle doelen zijn behaald door Covid -19. De cursus Weerbaarheid is namelijk niet gegeven.

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 gelet op de doelstellingen zoals eerder aangegeven de volgende trainingen, opleidingen en bijeenkomsten gevolgd.
- EHBO voor kinderen (certicaat behaald)
- Herhaling BHV (certicaat behaald)
- Intervisie Zorgboeren
- Intervisie Gastouders
- Cursus trauma en hechting (certicaat behaald)
- Cursus verwijsindex (certicaat behaald)
- Cursus Kind en Emotie (certicaat behaald)
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Zie ook alle leerdoelen die hieraan zijn gekoppeld.
Aanvullend waren er vele nieuwbrieven vanuit Dol-Fijn en Federatie Landbouw en Zorg en Coöperatie Boer en Zorg over omgaan met Covid19 die gelezen moesten worden en vertaald moesten worden naar de praktijk.

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 doelstelling is niet veranderd. Afhankelijk van de benodigde zorgvraag en ontwikkelingen zal training gevolgd worden. Maar ook zullen
punten voor de V&VN behaald worden. Te denken valt aan:
- Herhaling EHBO voor kinderen
- Herhaling BHV
- Intervisie Zorgboeren
- Intervisie Gastouders
- Cursus weerbaarheid (uitgesteld)

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

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

In 2020 was het volgen van trainingen heel anders dan in voorgaande jaren. Nagenoeg alles was on-line, dat was op zich praktisch, maar
toch is het bij meer sociale trainingen lastig dat je niet fysiek bij elkaar bent en zo gemakkelijker op elkaar kunt reageren en het de
zorgboerin teveel energie kost om steeds op een schermpje te kijken.
De opleidingen en trainingen 2020 zijn grotendeels conform planning gevolgd. Doordat veel cursussen 's avonds zijn gegeven was er
minder last van het niet kunnen leveren van zorg. Aan de andere kant ontbrak het leuke van een cursus, het in de pauze ontmoeten van
collega's.
Voor 2021 zijn nog geen speci eke nieuwe cursussen gepland omdat fysieke bijeenkomsten nog niet bekend zijn en de zorgboerin on-line
alleen de noodzakelijke cursussen volgt.

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

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

De evaluatie van de gastouderzorg vindt per kind twee keer per jaar plaats. De kern van het gesprek gaat over de wat de ouders en de
gastouder ziet inzake de ontwikkeling van het kind en welke zorg en begeleiding daarbij horen. Dit wordt besproken om de gastouderzorg
en de opvoeding thuis zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Meer speci ek wordt betreft dit de lichamelijke ontwikkeling,
waaronder slaaptijden en voeding, maar ook over de motorische, taal- en emotionele ontwikkeling van het kind wordt gesproken. Ook
praktische zaken als verwachte wijzigingen in de opvanguren worden besproken evenals de vraag naar de verbeterpunten voor de
zorgboerin. Bij de evaluaties is altijd een bemiddelingsmedewerkster van Dol Fijn aanwezig, ook in 2020 waar veel evaluaties via
Teammeetings op afstand zijn uitgevoerd.
De evaluaties over de kinderen van kinderopvang plus en dagbesteding vinden eenmaal per jaar plaats. Deze gesprekken vinden
grotendeels plaats rondom de leerdoelen. Welke leerdoelen zijn behaald en welke leerdoelen nog niet? Wat moeten we er aan doen om
deze wel te bereiken, is extra overleg met een arts of extra ondersteuning nodig of moet het leerdoel worden aangepast? Bij het bekijken
van eventuele leerdoelen wordt gekeken naar de behoeften van het kind zoals gezien door de ouders, de school, de arts of de zorgboerin.
(Oudere kinderen kunnen ook aangeven waar zij aan willen werken. Naast de leerdoelen wordt er ook gesproken over de vraag of het kind
zich thuis voelt op de zorgboerderij en wat de zorgboerin kan verbeteren. Als er zich bijzondere situaties voordoen worden die vaak direct
gecommuniceerd via het schrift en kort daarop besproken. In de evaluaties komen deze terug om vast te stellen of de opvolging naar
ieders tevredenheid heeft plaatsgevonden.
In 2020 zijn er ook gesprekken gevoerd met gespreksvoerders van de gemeenten inzake de zorg voor kinderen. Dit betreft het verlengen
van een indicatie, maar ook extra zorg die in het gezin nodig is in de vorm van ambulante begeleiding.
De uitkomst van de gesprekken was dat de ouders en kinderen zeer tevreden waren en dat er sprake is van een goede afstemming tussen
de kinderen, de thuissituatie en de zorgboerderij.
Het merendeel van de gesprekken vond in 2020 fysiek op 1,5 meter plaats. Omdat het voeren van gesprekken en het later uitwerken de
zorgboerin veel tijd kost, zal het uitwerken van de gesprekken in 2021 door stagiaires of de nieuw medewerkster.

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.

De zijn allemaal goed verlopen. Het is goed om met elkaar over de zorg van de kinderen te spreken en zo de zorg op elkaar af te stemmen.
Kleinschaligheid en exibiliteit worden als heel positief ervaren.
De actie om een ander de uitwerking te laten doen is reeds opgenomen in het actiepunt van de nieuwe medewerker.

Acties

Pagina 16 van 31

Jaarverslag 1313/'t Bakhuisje

19-05-2021, 19:47

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.

De tafelgesprekken vinden in 4 periodes in het jaar plaats. Elk een periode van 1 week. Hierbij wordt aan de kinderen gevraagd wat ze leuk
en jn vinden op de zorgboerderij. Maar ook wat ze niet zo jn vinden en wat ze anders zouden willen.
Aangegeven is dat ze weer naar het bos willen en spoorzoekertje doen. Ze hebben aangegeven dat ze dingen willen die aansluiten bij de
zorgboerderij. Denk aan andere dieren, een speciaal spel, speelgoed voor in de zandbak, e.d. Voor zover mogelijk worden ze opgepakt.

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 gesprekken zijn goed om te voeren. De kinderen denken mee en helpen elkaar aan ideeën (en zijn soms heel creatief).
Er zijn door de kinderen geen echte leer- of verbeterpunten aangegeven, wel ideeën wat er anders kan.

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

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

In 2020 is er als gevolg van Covid-19 geen open dag gehouden. De cliëntenraad is om die reden ook niet gehouden. Wel is in december het
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd middels een enquêteformulier.
Totaal zijn er 9 setjes enquêtes uitgereikt en ingeleverd. Dus 18 formulieren (1 voor de ouders/verzorgers en 1 voor het kind).
Het formulier voor de ouders/verzorgers bevat ja/nee vragen, maar ook vragen waar een score gegeven kan worden en er is ruimte voor
aanvullende opmerkingen. Het formulier voor de kinderen vraagt om een score te geven door de juiste smiley te omcirkelen. De volgende
onderwerpen komen aan bod bij de ouders / verzorgers (bij de kinderen de met * aangegeven vragen):
- informatievoorziening
- begeleiding* (deskundigheid, respect en aandacht, overleg en contact, leerdoelen, vooruitgang)
- activiteiten (ruimte voor afwisseling, voldoende passend, hoe wordt het ervaren*)
- boerderij (bereikbaarheid, voldoende rust*, veiligheid)
- deelnemersgroep (voelt de deelnemer zich op zijn gemak*, sfeer)
- Inspraak (voldoende overlegmomenten met de deelnemer, ruimte voor kritiek)
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- Verbeterpunten
Ook dit jaar was iedereen positief tot zeer positief. Wat opviel was dat werd aangeven het liefst één op één met de zorgboerin te willen
werken.

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.

De ouders en deelnemers zijn zeer tevreden, met name met de extra ondersteuning in het tijdperk van Covid-19 die mogelijk was bij 't
Bakhuisje. Er zijn geen verbeterpunten dus ook geen actiepunten naar voren gekomen.
Voor 2021 is de tevredenheidsmeting reeds opgenomen in de terugkerende acties.

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

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

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

7.3 Agressie
Alle agressie-incidenten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe hiermee om is
gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Een kind sloeg een begeleider.
De oorzaak was miscommunicatie tussen kind en begeleider. De zorgboerin heeft nadat zij het gehoord had direct gesproken met het kind
en de begeleider. Als nazorg is met de ouders en het netwerk gesproken, waaronder begeleiding en ondersteuning vanuit het netwerk. De
conclusie is dat er goed gehandeld is. Geleerd is om het gesprek in beeld te brengen en dat het netwerk prima werkt.
Er zijn geen aanpassingen nodig naar aanleiding van dit incident.

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

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

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

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

Er is één meldingen geweest, die met het netwerk goed worden opgepakt. Het gesprek met de betrokkenen en de ouders en het netwerk
is belangrijk om de oorzaak te achterhalen en naar de toekomst toe herhaling te voorkomen.
Over het algemeen geldt dat het alert, open en vroegtijdig reageren op kinderen, begeleiders en open communiceren met
ouders/verzorgers veel voorkomt.

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

Pagina 20 van 31

Jaarverslag 1313/'t Bakhuisje

19-05-2021, 19:47

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.

Beoordelen kwaliteitsysteem (wijzigingen)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

beoordling wijziging kwaliteitseisen (opleiding) en netwerkinvulling
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Controle speeltoestellen
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Beoordeling brandveiligheid en EHBO-middelen
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2020

Actie afgerond op:

12-06-2020 (Afgerond)

Het aantal kinderen per dagdeel aan laten sluiten op de beschikbare capaciteit (naar verwachting maximaal 4 kinderen per dagdeel)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

30-06-2020 (Afgerond)

Oefening calamiteitenplan gelijk met tafelgesprekken.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

30-10-2020 (Afgerond)
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Tafelgesprekken 4e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2020

Actie afgerond op:

28-11-2020 (Afgerond)

Medicijnlijsten checken up to date
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2020

Actie afgerond op:

01-09-2020 (Afgerond)

Overleg met medewerkers en stagiaires over ziekteverzuimpreventie en veiligheid
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2020

Actie afgerond op:

27-05-2020 (Afgerond)

Tafelgesprekken 2e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2020

Actie afgerond op:

20-06-2020 (Afgerond)

Herhaling Zoönosenkeurmerk
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2020

Actie afgerond op:

24-06-2020 (Afgerond)

Cursus Hechting
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2020

Actie afgerond op:

08-10-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Door ziekte doorgezet naar 2020.

2.3.2 -> Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie?
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Inzetten anderen dan de zorgboerin op ondersteunende taken.
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2020

Actie afgerond op:

01-09-2020 (Afgerond)

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2020

Actie afgerond op:

14-10-2020 (Afgerond)

Pagina 22 van 31

Jaarverslag 1313/'t Bakhuisje

19-05-2021, 19:47

Tijdige communicatie voor exibele opvang afspreken
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2020

Actie afgerond op:

30-06-2020 (Afgerond)

Opvolging werkwijze en nanciering met de gemeente en Dol-Fijn
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2020

Actie afgerond op:

30-04-2020 (Afgerond)

2.3.2 -> Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie?
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2020

Actie afgerond op:

31-03-2020 (Afgerond)

Functioneringsgesprekken
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2020

Actie afgerond op:

31-05-2020 (Afgerond)

Tafelgesprekken 1e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2020

Actie afgerond op:

04-04-2020 (Afgerond)

Evaluatie gesprekken met deelnemers/ouders
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2020

Actie afgerond op:

01-09-2020 (Afgerond)

5.6.7.2 -> Brandoefening ter controle of het noodplan bekend is bij de deelnemers?
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2020

Actie afgerond op:

04-04-2020 (Afgerond)

Tafelgesprekken 3e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

30-10-2020 (Afgerond)

Herbeoordeling aangeboden soort zorg
Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

31-03-2020 (Afgerond)
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Keuring grasmaaier door Dirk
Geplande uitvoerdatum:

31-08-2019

Actie afgerond op:

15-04-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Uitgevoerd door Dirk

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

29-02-2020

Actie afgerond op:

29-02-2020 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Beoordelen VOG's (inclusief kinderopvang en structureel bezoek)
Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

28-02-2020 (Afgerond)

Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2019

Actie afgerond op:

28-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

RI&E Zorgboerderij uitgevoerd eind februari 2020. RI&E met Dol Fijn uitgevoerd op 4 mei 2020.

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2019

Actie afgerond op:

28-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Gereed

Planning / acceptatie stagiaires. Beoordelen of er bijzondere aandacht besteed moet worden of niet en of dat past in de verwachte
bezetting van dat moment.
Geplande uitvoerdatum:

04-01-2019

Actie afgerond op:

28-02-2020 (Afgerond)

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

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

Cursus Verzorgende in balans
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2020

Toelichting:

gepland in najaar Ivm Corona is deze niet gegeven, naar 2021 doorgeschoven.
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Planning / acceptatie stagiaires. Beoordelen of er bijzondere aandacht besteed moet worden of niet en of dat past in de verwachte
bezetting van dat moment.
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2021

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Beoordelen VOG's (inclusief kinderopvang en structureel bezoek)
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Maak i.v.m. wijzigingen in de norm een planning om uw werkbeschrijving te voltooien en voeg eventueel acties toe, zie Nieuwsbrief
Kwaliteit Laat Je Zien 27.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Aannemen administratief medewerker
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2021

5.6.7.2 -> Brandoefening ter controle of het noodplan bekend is bij de deelnemers?
Geplande uitvoerdatum:

30-03-2021

Tafelgesprekken 1e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

2.3.2 -> Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie?
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

Evaluatie gesprekken met deelnemers/ouders
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2021
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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

Keuring grasmaaier door Dirk
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021

Functioneringsgesprekken
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021

Herhaling Zoönosenkeurmerk
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

Tafelgesprekken 2e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

Overleg met medewerkers en stagiaires over ziekteverzuimpreventie en veiligheid
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

Beoordeling brandveiligheid en EHBO-middelen
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

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

Indienen werkbeschrijving

01-07-2021

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

Audit

01-09-2021

Medicijnlijsten checken up to date
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2021

Tafelgesprekken 3e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2021
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Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2021

Oefening calamiteitenplan gelijk met tafelgesprekken.
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2021

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Tafelgesprekken 4e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

beoordling wijziging kwaliteitseisen (opleiding) en netwerkinvulling
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2022

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 02-03-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Aanpassen 'Klachtenreglement cliënten zorgboerderijen' en publiceren op zorgboeren.nl, zie nieuwsbrief Kwaliteit Laat je Zien 23.
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 02-03-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Voltooid

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 05-03-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 16 acties opgenomen in de actielijst.

8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst
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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.

De acties zijn uitgevoerd en hebben geen nieuwe inzichten opgeleverd.
Voor 2021 zijn de acties aangemaakt.

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
De doelstelling van zorgboerderij 't Bakhuisje is en blijft bieden van een plaats waar kinderen plezier kunnen hebben en zich in hun eigen
tempo en op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen. De combinatie van gastouderopvang en kinderopvang-plus wordt door alle partijen als
waardevol ervaren en geeft de zorgboerin ook de benodigde uitdaging.
De manier waarop de doelstelling wordt gerealiseerd moet wel haalbaar zijn voor de zorgboerin, hetgeen inhoudt dat het aantal kinderen
en de organisatie hierop goed afgestemd moet zijn. Dit kan inhouden dat er een wachtlijst ontstaat, hetgeen ook met de ouders wordt
gecommuniceerd. Het huiselijke van de 't Bakhuisje is de basis, vertegenwoordigd in de aanwezigheid van de zorgboerin. Personeel voor
de begeleiding van de kinderen past niet bij dit beleid.
De zorgboerin heeft een aantal gebieden waar zij zich met name op wil richten: Gastouderkinderen, Autisme, syndroom van Down,
kinderen waarmee het op andere plekken (thuis en op school) niet gaat, maar daarnaast ook gewoon opvoeden, maar dan wel in de rust
van de huiselijke omgeving. Hieruit vloeit voort dat het ophalen van kinderen voor de naschoolse opvang niet in de dienstverlening van 't
Bakhuisje is opgenomen. Hieruit vloeit ook voort dat grote aantallen kinderen niet past. De zorgboerin vindt exibele opvang leuk om te
verzorgen, voorwaarde is wel een goede en tijdige communicatie.
De zorgboerin zal zich meer op de zorg gaan richten en de activiteiten daar om heen (zoals schoonmaken, inkopen doen en de
administratie) meer overlaten aan vrijwilligers en een medewerker of het wordt uitbesteed. De stagiaires draaien wel mee in de zorg.
Kwaliteit van zorg staat centraal. Dit vraagt het volgen van trainingen en opleiding, maar ook de juiste ondersteuning door het netwerk.
Met partijen waar de zorgboerin een klik mee heeft zal worden samengewerkt.
Voor de gezonde nanciële basis zullen steeds goede afspraken worden gemaakt met gemeenten en partijen in het netwerk. Een analyse
of de indicatie (hoogte van de vergoeding) en de verwachte zorgzwaarte in overeenstemming zijn vindt plaats voordat een deelnemer
wordt geaccepteerd.
Per saldo wil de zorgboerin toe naar een werkweek van maximaal veertig uur, inclusief alle zaken die om de zorg heen geregeld moeten
worden.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
In 2021 wordt de omzetting naar een eenvoudige overzichtelijke bedrijfsvoering verder vormgegeven gestandaardiseerd. Dit houdt in het
afnemen van het aantal kinderen tot een aantal met een zorgzwaarte die alleen door de zorgboerin gedragen kan worden. Dit houdt
concreet in een richtlijn van 2 kinderen 's morgens en 2 kinderen 's middags.
Flexibele opvang is een specialiteit van 't Bakhuisje dat hoort bij het ontspannen opvangen van kinderen. Belangrijk is dan wel het maken
van afspraken over de tijdigheid van het doorgeven van de planning. Een andere wijziging is het stoppen met medewerkers werkzaam in de
begeleiding van de kinderen. Daarnaast zal de administratie verder uitbesteed worden.
In 2021 wordt gezocht naar stagiaires op het MBO zorg en welzijn niveau (1, 2 of 3) met a niteit met de zorgboerderij.
Er zijn 5 weken vakantie gepland in 2021 omdat dit duidelijker is voor de ouders /verzorgers van de kinderen.
Kwaliteitsaudit voor het keurmerk voorbereiden en laten uitvoeren.
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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.

Voor 2020 gelden de volgende actiepunten met einddatum 31/12/2020:
- Op de beperkt aantal dagdelen dat hier nog niet aan wordt voldaan het laten aansluiten van het aantal kinderen per dagdeel aan de
capaciteit (naar verwachting maximaal 4);
- Flexibele opvang vindt plaats op basis van een tijdig gecommuniceerde planning;
- Medewerkers en vrijwilligers inzetten op en uitbesteden van ondersteunende taken, stagiaires kunnen (afhankelijk van de opleiding)
meelopen in de zorg.

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.

3.1

VOG's 2020
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