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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
Maatschap Bongers-Colbers, Zorgboerderij Aan Rijckel
Registratienummer: 1405
Rijkel 30, 5954 NK Beesel
Rechtsvorm Maatschap ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 56242212
Website: http://0

Locatiegegevens
Aan Rijckel
Registratienummer: 1405
Rijkel 30, 5954 NK Beesel
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: LLTB
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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), zijn er vrijwilligers

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

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

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

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

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
Wij zijn Jan en Marlie Bongers en wonen met onze twee zonen (Kevin van 23 e4n Arjan van 20) op onze boerderij in het mooie buurtschap
Rijkel. Rijkel hoort bij de gemeente Beesel. Onze boerderij is het ouderlijk bedrijf van Jan. zijn vader Jan is hier ook geboren dus het is al
meer dan drie generaties inde familie. Bijzonder toch. Heel vroeger had de familie koeien, later is de overstap gemaakt naar een
zeugenbedrijf. Jan heeft lange tijd een maatschap gehad met zijn ouders en in 2010 hebben wij het bedrijf overgenomen. Uiteindelijk
bleek de zeugenhouderij te klein voor de 'norm' in Nederland, een inke uitbreiding en met name investering werd niet voor gekozen. Wij
zijn in 2013 overgestapt op het LIVAR concept. LIVAR staat voor Limburgs Varken. Dit LIVAR concept heeft zijn oorsprong in
Koningsbosch; daar in het klooster Lilbosch bij de paters is het idee ontstaan en uitgevoerd; de varkens leven binnen en buiten, geheel
naar believen. Ook behouden de varkens hun staart en worden de tandjes niet geknipt. Veel vrijheid dus. Het klooster heeft nog steeds
LIVAR varkens in hun bedrijf; is te bezichtigen na een afspraak, mooi om te zien. De varkens worden verzorgd daar door de paters en hun
medewerkers.
Bij ons hebben we een nieuwe stal gebouwd en in deze kwamen in juni 2013 de eerste varkens. In 2016 werd de oude zeugenstal ook
verbouwd en aangepast aan de LIVAR norm. Alle dieren kunnen naar believen (vleesvarkens, zeugen en biggen) kiezen of ze binnen of
buiten verblijven. Ze lopen los en hebben een stro gedeelte in hun stal. De dragende zeugen kunnen ook de wei in. Onze varkens zitten dus
niet in boxen hebben veel bewegingsruimte. Wij hebben ook in 2020 weer het 3 sterren Keurmerk Dierwelzijn toegekend gekregen. Dit is
het hoogst haalbare.
Sinds 2009 bieden wij dagbesteding op onze boerderij. We doen dit 2 dagen per week; elke woensdag en donderdag. Volwassenen met een
hulpvraag ( mensen met een verstandelijke beperking, LVB of psychische problematiek) brengen hier hun dag door. we maken samen het
leven mee zoals dat op een echte boerderij gaat. Wij zorgen voor het vervoer ( voor mensen met een vervoersindicatie). 's Morgens
beginnen we met een kopje ko e en ieder krijgt de gelegenheid om te vertellen wat hij/zij de afgelopen dagen heeft meegemaakt of voor
leuks heeft gedaan. De werkjes worden verdeeld waar een keuzemogelijkheid ligt voor ieder. Het spreekt voor zich dat de dieren gevoerd
moeten worden Er zijn op de zorgboerderij shetland- pony's, paarden, een voliere met kanaries, een voliere met parkieten, honden en
kippen. we voeren, doen de stallen uit en brengen de paarden naar de wei of hun krijgen een poestbeurt. We zorgen er voor dat de pony's
voldoende water en hooi hebben. De parkieten en kippen worden verzorgd, hokken indien nodig schoongemaakt. De honden krijgen de
nodige aandacht. Ook is er de mogelijkheid om Jan te helpen bij de varkens; echter ivm corona ging dit niet het afgelopen jaar. De
maatregelen schreven voor contact met derden te vermijden. We hebben een tuinkas; hier wordt van alles gezaaid; groenten en bloemen.
Daarna planten we deze uit in de (moes)tuin. We zorgen er voor dat de moestuin er netjes bij ligt, geven de planten water, oogsten en
verwerken deze. Vaak krijgt ieder wat groente mee naar huis. Dat was ook de "voorwaarde"; wij zetten een tuinkas en maken een
moestuin met jullie maar jullie helpen met het opeten ! We hebben geen trek in 7 dagen achter elkaar bonen te eten ! De fruitboomgaard
ligt voor het huis in een klein weitje. Hier staan oude rassen: pruimen (ook speciale bakpruimen), peren, appels, kersen. Van ieder
verschillende soorten. We plukken het fruit en verwerken dit tot bv appelmoes, jam, sap. Het allerlekkerste is natuurlijk eten van de
boom. Op de woensdagmiddag komt er een vrijwilligster; er is dan meer ruimte om de werkjes en activiteiten te verdelen. Tijd om een
stukje te wandelen in het aangrenzende bos of naar de Maas.
Marlie begeleidt het zorggedeelte. Ze is daarnaast nog parttime werkzaam bij Stichting Daelzicht, dit al sinds 1987. Heeft daar de Zopleiding voltooid en is nog steeds BIG geregistreerd. (Voorheen MDGO-AW gedaan). We hebben de keuze gemaakt om niet meer dagen
aan te bieden op onze boerderij; Marlie werkt naar tevredenheid en nog steeds heel graag op Daelzicht.
Kortom een klein stukje info over ons en onze boerderij. We kunnen nog heel lang vertellen. Ben je een keer aan het wandelen in onze
mooie buurt (ook de Pieterpad route komt hier langs), ben je nieuwsgierig ? Bel gerust aan of loop achterom. Altijd welkom voor een kijkje
met een kopje ko e.
Bekijk ook de foto's. lees jet jaarverslag en wij nemen je mee door het jaar 2020, wat wel heel anders verliep dan ieder tevoren gedacht
had.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2.2 Zorgboerderij in beeld
Op de luchtfoto zie je ons hele bedrijf. Het gedeelte rechtsonder met het rode dak; daar is onze verblijfsruimte van de zorgboerderij. Dit is
inpandig gelegen aan ons woongedeelte. Wij hebben een eigen binnenplaats met in de schuur de paardenstal, op het erf de voliere,
aangrenzend aan de moestuin, tuinkas en de tuin. Prachtige plek om te zitten. Voor het huis ie je een gedeelte van de fruitboomgaard in
het weitje.
In de grootste stal zitten de vleesvarkens, de dragende zeugen maar ook het kantoor en de hygiënesluis. Er is nog een extra ruimte met
een keuken. De smalle stal links op de foto: hier bevinden zich de zeugen met de biggetjes. De uitlopen naar buien zijn ook op de foto te
zien.
Genieten aan het grindgat, een uitlopende arm van de Maas. En dit op zo'n 7 minuten wandelen vanaf onze boerderij. Heerlijk toch. Het
hele jaar rond lopen hier Galloways. Een aantal jaren geleden hebben wij zelfs een Galloway kalfje van dit natuurgebied opgevangen en
met de es grootgebracht. De moeder was gestorven. Onze Saar loopt alweer terug in de kudde.
De laatste foto is als aandenken aan onze Kenji, de labrador die bij ons ruim 13 jaar mocht worden. Hij staat hier op de foto tussen de
fruitbomen. Een geliefde plek.

Afbeelding 1
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Afbeelding 2

Afbeelding 3

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

Het jaar 2020. Wat een jaar om op terug te kijken. We begonnen heel erg goed; vol goede ideeën. De planning werd gemaakt: kienen met
Pasen, veel, heel veel soorten zaaien in de tuinkas en verplanten buiten in de moestuin. Zodat we heel het voorjaar en zomer lekker in de
moestuin bezig konden zijn. Verse groenten uitdelen onder elkaar.
In januari samen verteld over de kerstdagen en Oud en Nieuw. Hoe heeft iedereen die dagen doorgebracht. Terug gekeken op de Kerst Inn
die we hier vierden samen met alle deelnemers, ouders, familie en begeleiders. Wat was dat gezellig. Het stond al op het to do lijstje van
2020. Alleen de datum hadden we nog niet, daar was het nog te vroeg voor.
Maar hoe kan een mooi einde van 2019, een gezellige start van 2020 (want ook velen hebben carnaval gevierd) veranderen. Corona kwam
ook in Nederland, en hoe. De zorg in Nederland kon het nauwelijks bolwerken en de zorgboerderijen gingen dicht. Ook wij. Na de
persconferentie van zondag 15 maart kregen we een bericht van onze Coöperatie - CLZ - dat de dagbesteding dicht ging. Alle
deelnemers/hun familie en woonplekken werden door ons ingelicht. Heel erg vervelend want niemand kon precies overzien voor hoe lang
en hoe alles zou gaan verlopen in Nederland. Maar dit was de veiligste optie voor dat moment.
We hielden contact met de deelnemers via de app, telefoon en mail. Ook een bezoekje vanaf de weg, op zeer ruime afstand even een
praatje maken, even elkaars gezicht weer zien. We maakten voor ieder een nieuwsbrief, elke week. Met alle nieuwtjes van de boerderij.
Maar ook de gewone dagelijkse dingen. Er stonden veel foto's in de nieuwsbrief. Spelletjes, puzzels, knutselideeën etc. Marlie kreeg al op
zondag vaak een app-je of op maandag ook de volgende nieuwsbrief weer kwam. Fijn, dat was wel een teken dat deze erg gewaardeerd
werd. Ondertussen werd de nieuwsbrief steeds dikker. Steeds meer foto's kwamen er in. We kregen foto's gestuurd via de app waarin
deelnemers samen de nieuwsbrief aan het lezen waren. De nieuwsbrieven zijn toegevoegd in de bijlage. Leuk om eens door te kijken.
Deze alternatieve zorg werd op schrift bijgehouden. Dit om naderhand aan te tonen op welke wijze wij hier invulling aan hebben gegeven.
Dit ivm een mogelijke vergoeding door de overheid. Via CLZ kregen wij richtlijnen hoe hier mee om te gaan en op welke manier dit
geregistreerd kon worden. Deze vind je in de bijlage. De registratielijsten werden per week ingevuld en doorgestuurd. CLZ hield ons op de
hoogte van de meest actuele informatie over compensatie.
Marlie heeft de uien en selderij in de moestuin geplant. De rijtjes strak gemeten met een touwtje en twee houten piketjes. Het moest
tenslotte recht zijn !!
Overleg (via de app en telefonisch) over de indeling van de moestuin met een deelneemster; dit was haar taak en daar is ze goed in. Ze
bekijkt en leest hier over veel; welke groente mag naast elkaar en welke niet. Mag het jaar daarna weer dezelfde groente op dezelfde
plaats of juist niet etc. Rode uien, gewone uien en sjalotjes, alles ging de grond in. Daarnaast een hele rij knol selderij zodat we wat aan te
pakken hebben als we straks weer open zijn.
Alles werd gezaaid in de tuinkas. Snijbonen, peultjes, tomaten, gele en groene boontjes. Alles in kleine blauwe kistjes. Ook hier natuurlijk
weer meerdere keren foto's van gemaakt om door te sturen naar iedereen. Elke dag even kijken of ze nog water nodig hebben. In een
volgende nieuwsbrief weer een update van de groei van de gezaaide plantjes. Zo kon iedereen er toch een beetje bij zijn.
Om al wat vlugger te kunnen oogsten bij de plantenkwekerij een paar tomatenplanten gekocht. In de kas in bakken gezet. Bamboe
stokken erbij tegen het omvallen.
Het zoönosen certi caat werd toegekend op 23 maart.
Marlie had nog een BHV herhaling gevolgd in maart, net voor de corona maatregelen.
Helaas was er ook nog minder leuk nieuws; we hebben Kenji, onze labrador in laten slapen. De deelnemers werden hier van op de hoogte
gesteld. Een heel verdrietig iets maar hij leefde eigenlijk al in reserve tijd. De deelnemers hadden echt een band met Kenji, ieder op zijn
eigen wijze. Van de een kreeg hij altijd snoepjes, de ander speelde met hem op de zandberg. Weer een ander zat altijd met hem in het
hooi. Zo had en houdt ieder zijn eigen herinneringen. We zullen Kenji missen.
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Zo ging de maand maart voorbij. In april begon het asperges seizoen. Dit jaar vanwege het mooie weer vroeger dan vorig jaar. Normaliter
helpen de deelnemers mee; maar nu was er nog niemand. Dus Jan en Marlie deden dit samen. De verkoop werd corona proof geregeld, we
kregen hulp van onze vrijwilligster. Ook hier was ze heel handig in, vond dit erg gezellig. Contact met mensen - al si het dan op gepaste
afstand - blijft toch belangrijk.
Na het asperges-seizoen werd ons oudste perceel asperges gefreesd. Dit perceel is verkocht ivm de aanleg van een nooddijk tegen hoog
water. In 2021 hebben we dus alleen de asperges van het nieuw aangelegde stuk, dat wil dus zeggen dat er super kwaliteit geoogst kan
worden. De planten zijn dezelfde als het oude perceel; dus zeer geliefd qua smaak. er werd al gezegd onderling dat we meer in de
diepvries gaan doen; deze was te snel leeg afgelopen jaar. We moeten nog meer asperges soep kunnen maken, het hele jaar door !
En het aller belangrijkste van de maand April: het veulentje van Eapril werd geboren. En wel op zaterdagmorgen 25 april. Een mooi bruin
merrie veulen, achter twee witte voetjes en een uitlopend blesje. De geboorte verliep - met hulp van vrienden - gelukkig goed. Eapril ging
twee keer verkeerd liggen, met haar "kont" tegen de muur. Tja, dan kan het veulentje er niet uit. Dus uiteindelijk de merrie laten staan en
het veulen met 2 personen vast gehouden en zachtjes op de grond gelegd. het laten drinken was voor Eapril wel even een ding, ze snapte
er niks van. Maar ook dit ging uiteindelijk goed na overleg met de dierenarts. 's Middags konden ze allebei lekker in de wei in het
zonnetje. Natuurlijk al veel foto's gemaakt. En ook 's morgens al iedereen laten weten dat Philou geboren was ! We kregen zelfs
kraambezoek; ook op afstand natuurlijk.
Via CLZ werden wij steeds op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen aangaande corona. Er werd een zgn toekomstplan ontwikkeld.
Dit gerelateerd aan de richtlijnen van het RIVM. Er kwam een plan met info hoe veilig op te starten. Dit alles kon je aanpassen naar je
eigen zorgboerderij. Al deze hulp en info was zeer welkom. Tot op heden ontvangen wij nog updates van CLZ.
Een duidelijk stappenplan werd toegestuurd via CLZ hoe om te gaan bij een besmetting. Ook deze vind je in de bijlage.
Er kwam ook de mogelijkheid om te laten testen op corona via CLZ. Begin 2021 ging dit natuurlijk over het inenten. Kortom een brok aan
informatie met duidelijke richtlijnen; dit zorgde voor een stuk rust. Al wat je wilde weten werd wekelijks toegestuurd. Voor vragen kon je
altijd bellen of mailen. Je kreeg meteen antwoord of werd terug gebeld.
In Mei mochten we voorzichtig weer opstarten. Er werd een info brief gestuurd naar iedereen; hier werd in beschreven hoe we weer gingen
opstarten. Welke afspraken er gemaakt werden en hoe we dit alles gingen vorm geven. De huisregels werden aangepast wb corona
maatregelen. Ieder kreeg deze toegestuurd via mail of per post. Ook de ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Evt op/aanmerkingen waren
welkom. zo was duidelijk voor iedereen hoe wij gingen opstarten. Via CLZ kregen we een aantal adviezen. Deze hebben wij meegenomen
in de huisregels. De huisregels vind je in de bijlage.
Tevens kreeg iedereen een addendum, een aanvulling op de reeds bestaande zorgovereenkomst. Deze is opgesteld door CLZ voor cliënten
van CLZ en aangepast door ons zelf voor niet CLZ cliënten. Ondertekening was vereist. Ook deze zit in de bijlage. De ondertekende versie
werd in het dossier van de deelnemer bewaard.
In mei kregen alle zorgboerderijen een kaart van de cliëntenraad. Een extra steuntje in de rug en een blijk van waardering voor iedereen.
Natuurlijk zit ook deze kaart in de bijlage; ook de jne dingen horen er juist bij !
Er was de mogelijkheid om digitaal met de werkgroepen te evalueren/bij te praten hoe ieder het ervaart deze corona tijd. Hoe je er vorm
aan kunt geven om weer op te starten. Hoe ga je het doen met vervoer bijvoorbeeld ? De afstand houden in de auto/busje ? Deelnemers
die geen mondkapje willen of kunnen dragen tijdens vervoer. Het was een prettige sessie. Er kwamen haalbare ideeën boven tafel. Tevens
gaf het een extra gevoel van verbondenheid. Je zat met veel mensen in hetzelfde schuitje en dit bood de mogelijkheid om eens van
ervaring te wisselen. Marlie vond dit waardevol.
Met 2 deelnemers na goed en duidelijk overleg gestart. Looprichting op de grond, een in-en uitgang in onze ruimte. Dit ging erg goed.
Zoveel mogelijk buiten bezig geweest en dat geldt eigenlijk nog steeds. Langzamerhand uitgebreid met meerdere deelnemers. Deze
afspraken/regels kun je teruglezen in de bijlage.
Juni en juli stond veelal in het teken van de moestuin. Inmiddels werd alles uitgeplant in de moestuin. We hadden weer veel
tomatenplanten. Prei plantjes ingekocht en in de grond gezet. Het water geven werd een stuk gemakkelijker; we konden de waterbron
gebruiken. Deze gaf te weinig water om de dikke slangen op aan te sluiten. Maar voor de moestuin bleek deze perfect te zijn. Dat
scheelde veel gesleep met gieters en emmers. De zachtere waterstraal is ook veel beter voor de planten. Voorheen sproeiden we nog wel
eens met de dikke slang en de grote sproeier maar die straal is eigenlijk veel te hard en het water veels te koud. Dit ging veel beter.
Er werd veel getimmerd en gezaagd; we hebben bloembakken gemaakt van pallets en pallethout. Erg mooi, Dit zijn hoge, brede bakken
geworden. In elke bak hebben we een plastic bloembak met hang geraniums of sur nia's gezet. Dit bleek tevens een prima afscheiding te
zijn om wat extra afstand te houden ivm de corona regels. Ze fungeerden eigenlijk als een soort van schutting van ongeveer 1 meter hoog.
Later zag je ze opduiken op meerdere plekken bijvoorbeeld op het terras van een cafe in ons dorp.
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De geraniums die we over hebben gehouden van vorig jaar werden in bakken geplant om voor de ramen te zetten. Alles heeft weer mooi in
bloei gestaan. Elke week goed water geven en ook de dode bloemen er uit halen was een taak voor de deelnemers.
Tussendoor natuurlijk genieten van de capriolen die een jong veulentje maakt. Foto's maken samen met Philou. Soms gewoon een tijdje
bij de wei staan kijken wat ze allemaal doet.
De voliere voor de kanaries werd opgeknapt. Het gaas werd beter vastgezet, de balkjes werden in de olie gezet. We maakten een compleet
nachthok, met een dicht gedeelte en een gedeelte van gaas. Makkelijk open te klappen om schoon te maken. Dit was wel even een ding
om alles goed ingemeten en gezaagd te krijgen. Maar het is gelukt.
Samen met een deelneemster hebben de beide volières een nieuw dak gekregen van heldere golfplaten. Was een heel werk maar we zijn
heel tevreden met het resultaat. Ze zijn nu goed waterdicht en aan de parkieten voliere zit zelfs een dakgoot.
De ren van de kippen werd door de deelnemers voorzien van een nieuw net. Het was nog lastig om dit goed over de nok buis te krijgen.
Opgespannen aan de zijkanten en goed vast gemaakt. Na wat ergernissen - even stoppen en later weer opnieuw beginnen - is het dan toch
gelukt. Nu kunnen we grotendeels rechtop lopen in de voliere.
Bij de zorgboerderij ruimte hebben geen verbouwingen plaatsgevonden dit jaar. Wel bij de varkensstal; de beren (mannetjes varkens)
hebben ieder een groter hok gekregen en elk een eigen uitloop naar buiten. Dit moest extra hoog worden want ze zijn erg groot.
Deelnemers mogen niet bij deze dieren in de stal komen, dit is te gevaarlijk. Ieder is hier van op de hoogte. Dit ligt ook in een stal gedeelte
waar deelnemers nooit komen.
De corona regels werden regelmatig doorgenomen. er zijn twee ruimtes waar de handen gewassen kunnen worden. Ook staat hier
ontsmettingsmiddel en hangt er papier om de handen te drogen. Deze regels hangen op de deur in onze ruimte, verder heeft ieder deze in
zijn/haar dossier. En zijn deze doorgestuurd aan deelnemer/familie/begeleiding. We hebben pijlen op de vloer gemaakt: er is een ingang
en een uitgang. Eenrichtingsverkeer dus om elkaar niet tegen te komen. Over het algemeen gaat dit goed; veel buiten bezig zijn is
belangrijk. We eten op de woensdag in twee ruimtes, zo zitten we zeker op juiste afstand van elkaar. Achteraf bekeken geeft dit ook weer
wat extra rust voor de 2 deelnemers die dus samen in onze andere keuken eten. Maar ieder is nog steeds van mening dat met zijn allen
gewoon gezelliger is ! Boer Jan eet nog steeds op een andere plek; in de ruimte bij de grote varkensstal, ook daar staat een keuken met
afwasmachine nog wel.
Het vullen van de emmertjes met paardensnoepjes; dit is alleen in het begin van het jaar nog gedaan. Het bedrijf heeft een paar extra
hulpen/stagiaires die dit nu voor hen doen. Dit is wel jammer. We gaan langzaam op zoek naar mogelijk ander werk erbij. Zeker voor
momenten dat er buiten (tuin) niet zo veel te doen is. Hier is een actiepunt van gemaakt.
In de zeugenstal werd een voerketting geïnstalleerd; de plastic onderdelen werden door de deelnemers gewassen en goed
schoongemaakt. Deze installatie werkt inmiddels naar behoren.
Er werden inspraakgesprekken gehouden; 3 x en 1x het overleg van de cliëntenraad van CLZ. Dit laatste natuurlijk digitaal. Tijdens deze
gesprekken hebben we samen terug gekeken op 2019. Wat was er leuk en wat minder en kan dus anders ? Ideeën voor activiteiten
kwamen op tafel. "Wat doe je bij een calamiteit / brand?" werd meegenomen tijdens een inspraakgesprek. Verder teruggekeken /
normaals gehad over de corona regels hier bij ons. Wat gaat goed? Waar moeten we beter op letten ? Kerst 2020 werd besproken. Verdere
info over deze inspraakgesprekken vind je bij onderdeel 6.3
In november kregen we de audit. Het KS werd bijgewerkt. Het advies van CLZ was nog steeds om de deelnemers geen contact met
bezoekers te laten hebben. Dit is tevoren doorgesproken met de auditor en dit was oke. Wel jammer, het was altijd leuk om samen met
een deelnemer de auditor rond te leiden en samen van alles te vertellen. Het was een prettige audit. Een jne auditor met een brok aan
ervaring, zowel in de zorg als ook in de sector veiligheid. Er werden een drie tal dossiers bekeken; deze waren prima. Verteld over de wijze
waarop wij zijn opgestart met de corona, welke maatregelen wij hebben genomen etc. Klappers bekeken en via de PC. Zelf houd ik
(Marlie) nog steeds erg van schriftelijke vastlegging. Alle documenten zitten dus ook in ordners. Rond gewandeld op het bedrijf. Op
afstand nog wat naar de deelnemers geroepen. Nog verteld over de boerderij zelf; over de varkens. Ook dit had zijn interesse; met name
de wijze van het houden van de varkens. Al met al een hele jne audit, tips gekregen waar we verder mee kunnen. Het Keurmerk is
verleend; we zijn er heel blij mee !
Het werd inmiddels wel duidelijk dat de kerst avond met familie, begeleiding en natuurlijk de deelnemers niet door kon gaan. De
regelgeving omtrent corona werd steeds strenger; als je maar 2 en uiteindelijk 1 persoon mag uitnodigen gaat dat niet lukken. Zeker
omdat het in de avonduren is. We hebben samen besloten tijdens een inspraakgesprek dat we de Kerstavond omzetten in een Kerst
Brunch voor de deelnemers. Gewoon lekker op een woensdag, dan is normaal gesproken iedereen aanwezig. Samen overlegd wat ieder
lekker vindt; wat zullen we samen eten, gaan we de binnenplaats versieren en hoe gaan we dat doen ?
Met Sinterklaas hebben we een kien middag gehouden. Dit is nog steeds een traditie die ieder leuk vindt. Er wordt ook door iedereen weer
naar gevraagd. Tips gekregen van deelnemers wat betreft het inkopen van (kleine) kien prijzen. Er zijn ook deelnemers die niet zo houden
van knutselen dus de tip was om wat bruikbare dingetjes te kopen voor in het huishouden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld notitie boekjes,
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plakband, etc. Het was een gezellige middag met sinterklaas lekkers erbij natuurlijk. De schoen werd nog gezet, ook dat doen we ieder
jaar trouw. Tekening er in en een wortel voor het paard.
De Kerst kwam in zicht. de binnenplaats werd aangekleed, spullen die vorig jaar gemaakt waren werden van de zolder gehaald. Zoals de
grote houten sneeuwpop van pallethout en ook houten kerstbomen. Verder werd het wensenbord weer gezet. Overal lampjes in gehangen.
Een heel grote kerstboom werd gezet. En dan ook echt Groot ( met een hoofdletter) ! Hij zal zo'n meter of vier zijn geweest. Samen met
een deelnemer gebrainstormd hoe we deze rechtop konden zetten zonder dat hij om zou waaien met een inke wind. We dachten eerst
klinkers uit de bestrating te halen, dan met een gatenboor een gat maken en dan de boom er in zetten. Dit toch maar niet gedaan; je
moest dan aan de onderkant te veel takken er af zagen, zonde. Uiteindelijk een groot kruis gemaakt van twee heel brede planken. Het
rechtop zetten was nog een kunst. Onder de boom kruipen en dan deze langzaam omhoog duwen. Warempel, hij stond en bleef zelfs
staan. Ook toen het inderdaad voor Kerst nog al ink ging waaien. Wat we nog niet gedaan hadden was het plaatsen van de lampjes...dus
weer de boom plat gelegd, lampjes er in en boom rechtop. Een lampje raakte de klinkers, helaas kapot, dus geen verlichting meer..... Nog
overal gezocht (via internet) om deze bij te krijgen maar niet gelukt. Dan maar zonder verlichting. Maar wel mooie grote ballen er in
gehangen. De Kerst Brunch was erg lekker. Het was een gezellige middag alhoewel ieder van mening is dat het 's avonds toch mooier is.
Zeker ook met de vuurkorf. We hadden de hulp van Jan nodig om deze aan te krijgen. Ieder had maar een grote kerstwens: een nieuw jaar
zonder corona !
Het ondersteunend netwerk waar wij mee samen werken bestaat natuurlijk uit onze coöperatie, CLZ. Denk dat dit hier boven genoeg
beschreven is hoe waardevol dit is. Tijdens de evaluaties en ook tussendoor is er direct contact met de deelnemer zelf, zijn/haar ouders
en begeleiders. We hebben een onder aannemer schap met de wooninstelling van de deelnemers. Tijdens de sluiting werden ook de
nieuwsbrieven naar hen doorgestuurd. De werkbegeleider van de deelnemer is ook op de hoogte van het begeleidingsplan en heeft
inbreng. We overleggen/stellen vragen en vragen om advies aan betreffende mensen. Een open houding werkt het beste en daar staan wij
ook voor. Navragen als iets niet duidelijk is of advies inwinnen bij elkaar. Verder is er een gedragsdeskundige sinds 2020 in dienst bij CLZ;
mocht het nodig zijn dan kan hier om advies gevraagd worden. Maar de kortste weg is natuurlijk met de mensen uit de directe zorg van de
deelnemer en uiteraard de deelnemer zelf.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Brief addendum CLZ cliënten
Brief addendum niet CLZ cliënten
Huisregels omtrent corona
Richtlijnen afwijkende registratie
aan Rijckel afwijkende registratielijst
Stappenplan bij besmetting
Bedankkaart cliëntenraad mei 2020
Toekomstplan opstarten zorgboerderij
informatiebrief opstarten zorgboerderij
Opstarten zorgboerderij
certi caat Kwaliteitskeurmerk 2020- 2023

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.
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Zoals voor iedereen in Nederland geldt kwam corona onverwachts op ons pad. Dit had gevolgen voor onze dagbesteding. We moesten
dicht. Door de goede ondersteuning van onze Coöperatie Limburgse Zorgboeren werden wij steeds goed op de hoogte gehouden van het
nieuws, veranderingen en de maatregelen. Zo konden we zelf goede afspraken/maatregelen opstellen voor iedereen hier op de
zorgboerderij; zodra we weer (gefaseerd) open konden was dit voor iedereen duidelijk. Telefonisch overleg met CLZ werd met regelmaat
gedaan. Ook werden PBM's zoals mondkapjes, handschoenen etc via hen geleverd. Zo wisten wij zeker dat we beschikten over de juiste
materialen. De regels omtrent vervoer werden steeds door hen naar ons gecorrespondeerd. We kregen wekelijks een update, zeker in de
eerste 10 maanden.
Tevens hield CLZ contact met gemeenten en overheid ivm de regeling omtrent vergoedingen.
Dit vonden wij erg prettig. Zo voelden wij ons met alles gesteund, konden wij op een veilige manier open gaan. Tot op heden is dat contact
en die ondersteuning er nog steeds. Ook krijgen we nog steeds een update mochten er regels veranderen. Ook wordt het vaccineren in
gang gezet; dit kan dus ook via CLZ. Het vorig jaar ( en ook nu nog ) kon ook het testen via CLZ. Al met al zijn ze voor ons van heel grote
betekenis.
Onze conclusie is dat we goed zijn omgegaan met de corona en de regels er om heen. We zijn op een veilige manier weer kunnen starten
met de dagbesteding. Hebben er met een nuchtere maar realistische blik zelf naar gekeken; ons praktisch afgevraagd; welke ruimte(s)
hebben wij tot onze beschikking ? Hoe kunnen we mn tijdens het eetmoment dit op een veilige manier doen ? Verder zoveel als mogelijk
buiten bezig zijn. Hier is natuurlijk erg veel ruimte en hoefden deelnemers niet dicht bij elkaar te werken. We stimuleren het gebruik van
een mondkapje en bieden deze zelf aan. Zo weten we dat het goed materiaal is. Het bespreken/ terugkoppelen met de deelnemers van
de maatregelen werkte ook verduidelijkend. Soms realiseerden we ons dat het een beetje aan het verwateren was, even weer met de neus
op de feiten gedrukt worden was een goede zaak. Weer een extra stukje bewustwording. We hebben hier van geleerd dat we erg exibel
zijn, een open en eerlijk contact hadden en hebben met de deelnemers. familie en hun begeleiding. Ons zelf niet 'gek ' laten maken door
wat er op ons pad kwam afgelopen jaar. Met een nuchtere blik er naar kijken en vooruit: geen paniek zaaien want daar is niemand bij
gebaad. Maar ook meedenken met de mensen die het er wel moeilijk mee hadden; even een luisterend oor of een extra telefoontje. Er is
afgesproken dat er altijd gebeld mag worden naar hier als dit nodig is voor iemand. En soms als tip meegeven om niet perse alle nieuws
te willen volgen op tv. Dit omdat het toch vaak negatief nieuws is. Je kunt niet meer doen dan zelf goed opletten en je zoveel als mogelijk
aan de regels houden. Dan heb je al bezigheid genoeg ipv ook nog al dat (negatieve) nieuws te volgen.
Wij zijn heel tevreden met ons ondersteunend netwerk; zoals al eerder vermeld hebben wij een open houding naar de deelnemers zelf, hun
ouders en begeleiders. We sturen foto's en lmpjes via de app naar ouders van de belevenissen hier op de boerderij. Dit wordt zeer
gewaardeerd. Het afgelopen jaar hebben we een paar zorgbeschrijvingen gemaakt samen met de ouders; dit ivm het veranderen van de
wijze van betaling door hun zorgkantoor. Hier waren veel telefoontjes en mailtjes voor nodig. Alles werd goedgekeurd.
Onze doelstellingen van vorig jaar waren:
- Alle acties verdelen over het hele jaar. Tevens ook de evaluatie gesprekken met de deelnemer/ouders/begeleiders.
- Eerder in gebruik nemen van de tuinkas.
Bovenstaande planning bijhouden op de kalender en in de agenda.
De corona heeft veel invloed gehad op de planning. Hierdoor zijn de evaluatie gesprekken opgeschoven naar de tweede helft van het jaar.
Dit was echter geen probleem. Wat betreft het eerder in gebruik nemen van de tuinkas: dit is door Marlie zelf gedaan ipv samen met de
deelnemers. De voortgang hieromtrent stond in de nieuwsbrieven. de deelnemers kregen deze toegestuurd en waren er zo toch een
beetje bij.
Wat positief was dat het KS goed bijgehouden is steeds. Daardoor hadden we met het maken van dit jaarverslag minder extra werk.

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.

2020.
Deelnemers

Instroom

Uitstroom

Deelnemers

Start 2020
6

Einde 2020
0

0

6

Wij bieden dagbesteding begeleiding groep.
Dit twee dagen per week; op de woensdag en de donderdag.

Doelgroepen en verdeling deelnemers:
Mensen met een:
Verstandelijke beperking

Woensdag
dagdeel 1
dagdeel 2

Psychiatrische hulpvraag

4
4

dagdeel 1
dagdeel 2

Aantal deelnemers/dag

Donderdag
3
3

2
2
6

1
1
4

De zorg wordt verleend via WMO, onder aannemer schap (deelnemers uit WLZ, deelnemers via PGB)
ZZP 3 - 6

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.

We hebben een stabiele groep deelnemers op onze zorgboerderij. Hun kennen elkaar inmiddels erg goed en weten wat ze aan elkaar
hebben en wat ze van elkaar kunnen verwachten. Maken plezier met elkaar en hebben ook onderling soms app of telefonisch contact. Dit
horen we dan terug op de dagen dat ze hier zijn. Kijken dan bv hetzelfde sport programma ( F I ) en contacten elkaar als het erg spannend
wordt of als er iemand van de baan raakt.
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De deelnemers passen bij ons zorgaanbod. En wij passen onszelf aan aan hun ! We gaan er niet klakkeloos van uit dat iets meteen
begrepen wordt maar proberen dingen op een aan ieder persoon aangepaste manier te vertellen of duidelijk te maken. Nemen de tijd voor
een extra gesprekje apart in de andere keuken. Dit kan als dit door iemand gevraagd wordt maar ook als wij signaleren dat dit nodig is;
gewoon alert zijn op signalen of gedrag. Of gewoon wekelijks inplannen van zo'n extra individueel gesprekje/praatje. Zo dat de persoon
even kan spuien en vertellen wat hij/zij kwijt wil. Dit blijven wij doen. Hier hoeft geen actie punt van gemaakt te worden; wij beschouwen
dit als een vanzelfsprekend iets. Dit is net zoals ieder weet dat er altijd contact gezocht mag worden; stuur een app je of bel gerust. Als er
niet meteen gereageerd kan worden dan word je terug gebeld zodra het kan. Ook tijdens deze corona tijd bleek dit belangrijk te zijn. Een
stukje extra betrokkenheid waardoor de deelnemer weer verder kon met de dag en hetgeen hij/zij kwijt wilde dus kwijt werd.
Voor dit moment is onze dagbesteding vol. Mochten er kandidaten zich melden dan staan we hier open voor. We bekijken eerst of er een
passende match kan zijn. Zo hebben we het afgelopen jaar een aanvraag gehad. Deze persoon hebben we doorverwezen naar andere, meer
geschiktere, zorgboerderijen. Wat we terugkregen als antwoord was dat het als erg prettig ervaren werd dat er zoveel eerlijkheid was. Wij
vinden dat niet meer dan vanzelfsprekend; als wij denken dat een persoon op een andere plek zich beter voelt zeggen we dat. Ook al gaat
dat misschien ten koste van een mogelijke plaatsing bij onze eigen zorgboerderij. Deze manier gaan we zo volhouden, zo is onze aard;
gewoon open en eerlijk.
We hebben de deelnemers begeleid in het omgaan met de corona regels hier. Begeleid in het gebeuren hierover in de wereld en in ons
landje. Er werd elke week wel over gepraat. Tuurlijk dit was en is een actueel onderwerp. Maar ook geadviseerd om minder tv te kijken
over dit onderwerp. Dan heb je minder last van onrust.
We hebben veel gewandeld, veel frisse lucht opgesnoven. Dit hadden deelnemers ook nodig en gaven dit ook zelf aan. Dat was wel een
goede ontwikkeling: Ze rekenden op de vrijwilligster; samen naar het bos of naar de Maas. Even weg. Even persoonlijke aandacht.
Ondanks dat hun ook corona moe zijn en weer gewoon samen gek willen doen en knuffels of een stoeipartij willen gaan ze er goed mee
om. De exibiliteit is groot. Als hier maar duidelijk is dat we er niet dramatisch over gaan doen; het is zoals het is en daar maken we
samen het beste van. We zorgen voor gezelligheid en plezier.

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

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

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

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

Er komt 1 vrijwilligster bij ons: ze komt elke woensdagmiddag voor ongeveer 3 uurtjes. Springt soms bij op de andere dag of komt een
uurtje eerder indien dit nodig is.
De vrijwilligster draait mee in het programma van de dag; er is dan extra ruimte om de activiteiten te verdelen. Er kan dan bijvoorbeeld
met een paar deelnemers een wandeling gemaakt worden; de plastic etc wordt naar het milieu parkje gebracht etc. een extra hand erbij
om de aandacht en de activiteiten te verdelen/te vergroten. Dit is erg jn. Ze komt al jaren bij ons; kent alle deelnemers. Ze weten
wederzijds wat ze aan elkaar hebben. Vragen ook speci ek naar haar; "vanmiddag als M er is wil ik wel mee een stuk wandelen, lekker
naar het bos of naar de Maas".
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Het programma van de middag wordt besproken zodra ze hier is. Dit is een kort overleg. Zijn er bijzonderheden dan worden deze tevoren
doorgegeven/overlegd. Dit gaat dan telefonisch of via een bezoekje aan huis, met ko e natuurlijk ! Ook bedenkt ze zelf activiteiten.
Samen lekker gek doen met het blazen van grote bellen.
We houden 1 keer per jaar een evaluatie gesprek waarbij alles op papier gezet wordt maar hebben tussendoor vaker gesprekjes. Gewoon
informeel: de zorgboerin en vrijwilligster hebben tussentijds ook nog wel eens contact. Samen ko e drinken of iets leuks doen. Hebben
gewoon een goede band samen en een open contact met elkaar. Ook als we het niet (helemaal) met elkaar eens zijn spreken we dat uit.
We weten wat we aan elkaar hebben.
We kunnen dus wel stellen dat we een stabiele vrijwilligster hebben; ze zorgt mede voor zekerheid bij de deelnemers. Blijft vaak ook nog
wat langer ko e drinken en bijpraten met een deelnemer. Ze heeft zelf goed in de gaten als iemand dit even nodig heeft en neemt daar
dan ook de tijd voor.
Onze feedback naar mekaar toe is onveranderd gebleven; het gaat gewoon goed en dat houden we zo. Hoeven we niks aan te veranderen.

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 inzet van onze vrijwilligster is helemaal prima te noemen; we zijn blij met haar en zien haar graag komen ! Als je de deelnemers vraagt
beamen ze dit. Tussen de middag tijdens de lunch wijst een van de deelnemers al naar de deur; hij weet dat ze bijna komt zodra de lunch
op is ! Met Kerst krijgt ze een mooie attentie, een extra blijk van waardering die we haar van harte gunnen. Een mooie kaart erbij met een
persoonlijke tekst maakt het compleet.
De vrijwilligster heeft het diploma IG en is BHV-er. Volgt jaarlijks de herhalingsles samen met boer Jan. Deze staat ook in de actie punten
voor 20221.
We gaan geen veranderingen doorvoeren; er hoeven geen vrijwilligers bij. Daar is onze groep te klein voor. Dit vinden we niet nodig. Op de
donderdag is de groep iets kleiner wat een extra vrijwilliger overbodig maakt.
We hebben geen stagiaires op de zorgboerderij. Dit komt door het beperkt aantal dagen wat wij dagbesteding bieden ( alleen de woensdag
en de donderdag. Vaak matchen deze dagen niet met wat een school eist of is het aantal uren te weinig voor een stagiaire.
Een gedeelte van vorig jaar en het afgelopen jaar ( t/m 1 juli) hebben we wel een BBL-leerling gehad op de boerderij zelf. Dit was erg leuk,
een meisje die de opleiding varkenshouderij volgt. Onze deelnemers vonden het maar wat gezellig als ze tussen de middag aanschoof om
mee te eten. Maakten een praatje en deelden de passie voor huisdieren. mn voor de hond. Helaas maakt corona een einde aan dit samen
eten. Maar goed; tijdens het buiten bezig zijn werd er vaak naar elkaar geroepen op afstand. Of het goed ging, hoe het met de hond was
etc. Op haar laatste werkdag hier hebben we haar verwend met een paar leuke cadeautjes en mooie tekeningen. Iedereen wenste haar
veel succes met haar verdere opleiding.
De zorgboerin is degene die de vrijwilligster begeleid en haar directe aanspreekpunt is. Ze is voldoende gekwali ceerd: heeft de MDGOAW gevolgd en de opleiding tot Z-Verpleegkundige. Is BIG geregistreerd. Heeft daarnaast een contract voor 50 % bij Stichting Daelzicht;
er kan gesproken worden over meer dan voldoende werkervaring. Tevens wordt bij Daelzicht nogmaals de BHV herhaling gevolgd. Evenals
ontruimingsoefeningen, e-learning van oa: kas/bankboek, de WzD, cliëntzorgsysteem. De doelgroep waar ze werkzaam is zijn cliënten die
Wonen in de Wijk. Dit is 24 uurs zorg waar cliënten van licht tot midden niveau begeleid worden, elk op een bij hun passende manier. Er
wonen cliënten met epilepsie, autisme, LVB en er wordt medicatie verstrekt.

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 planning voor 2020 wat betreft opleiding/bijscholingen was; het volgen van de bijscholing medicatie toediening. Dit was een twee
jaarlijkse bijscholing.Deze zou gevolgd worden bij de Gilde Opleidingen. Door de maatregelen omtrent corona is deze niet gegeven in 2020.
Tevens heeft de Gilde Opleidingen besloten om de geldigheid te verlengen naar 3 jaar ipv 2 jaar.Deze bijscholingen zijn dus opgeschoven
naar 2021.
Door de verlenging van de geldigheid zijn de behaalde certi caten nog geldig. Deze zitten in de bijlagen.
Wat betreft het verstrekken van medicatie heeft de zorgboerin meer dan voldoende ervaring welke tijdens elke werkdag bij Daelzicht terug
komt. Dit betreft oa anti epileptica, gedragsregulererende medicatie, bloeddrukverlagers etc. Verder zalven, druppels voor oa oog en oor.
Ook bij Daelzicht krijgen we bijscholing medicatie verstrekking maar ook dit vindt plaats in 2021 ipv 2020.
Marlie had zich opgegeven voor de bijscholing Psychiatrische Ziektebeelden bij Daelzicht. Deze zou plaatsvinden eind 2020. Echter werd
er doorgegeven door het cursusbureau dat deze bijscholing niet voor alle begeleiders binnen Daelzicht was. Deze werd alleen gegeven aan
de mensen van de Flex Pool. Deelname was dus helaas niet mogelijk. Wel werd er aan de eigen teamleider gevraagd of dit op termijn wel
mogelijk zou zijn. We blijven hier dus wel alert op. Jammer.
De uitleg nieuwe Wet Zorg en Dwang: deze uitleg/training is digitaal bijgewoond; georganiseerd door CLZ. Aangezien Marlie in 2019 ( 25
sept) al een uitleg hierover heeft bijgewoond georganiseerd door het SOL was dit dus bekende informatie. Het is nooit verkeerd om dit
nogmaals te herhalen, op te frissen en als extra stukje bewustwording.
Uiteraard stonden ook in 2020 de BHV herhalingen weer op de planning. Deze zijn gevolgd door iedereen hier dwz door Marlie, Jan en de
vrijwilligster. De certi caten vindt u terug in de bijlage.
Door de omstandigheden (corona) zijn de opleidingsdoelen dus niet allemaal behaald; deze zijn doorgeschoven naar 2021.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Bijscholing injecteren en bloedsuikerbepaling
Bijscholing medicatieverstrekking

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.

BHV herhaling door Marlie op 2 mrt 2020
BHV herhaling door Jan en de vrijwilligster op 3 dec 2020.
De certi caten van de BHV herhaling vind je terug in de bijlagen.
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Marlie heeft de e-learning voltooid als Preventie Medewerker. Deze vind je terug in de bijlage.
Digitale training BergOp deelgenomen georganiseerd door CLZ op 14 sept 2020. BergOp heeft een tevredenheidsonderzoek ontwikkeld
voor CLZ. Dit wordt gebruikt door alle zorgboerderijen die bij hen aangesloten zijn. Het was een interactieve training waarbij je zelf aan de
slag kon met de lijsten. Bijvoorbeeld; het invoeren van de naam en overige gegevens van de deelnemers, het klaarzetten en verwerken van
de lijsten. Eenmaal aan de slag was dit niet lastig; het wijst zich vanzelf. Elke zorgboerderij krijgt een eigen inlognaam en kan zelf een
wachtwoord aanmaken. Nadat de lijsten ingevuld zijn worden er conclusies getrokken; hier kun je uit a ezen hoe tevreden de deelnemers
zijn en waarom. Dit is verder allemaal toegelicht in het onderdeel 6; terugkoppeling van deelnemers.
De handleiding van BergOp vind je terug in de bijlage. De vragenlijsten voor de deelnemers / wettelijk vertegenwoordiger zijn bijgevoegd bij
onderdeel 6.5
Digitale training WzD : deelgenomen (georganiseerd door CLZ) op 10 dec 2020. De presentatie van deze training vind je terug in de bijlage.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
BHV herhaling 2020 Marlie
Handleiding BergOp
Presentatie WzD 2020 CLZ
certi caat Preventie medewerker 2020
BHV 2020 vrijwilligster
BHV 2020 Jan

5.3 Opleidingsdoelen komende jaren
Een beschrijving van de opleidingsdoelen voor de komende periode.

Herhaling BHV is verplicht en zelf vinden wij dit ook noodzakelijk en geen overbodige luxe. Bij de herhaling die Marlie volgt wordt er 1 keer
per 2 jaar gewerkt met Lotus slachtoffers. Dit is altijd extra spannend maar wel heel leerzaam. Weet hebben van hoe te handelen indien
er iets gebeurt is heel belangrijk. Zodat je meteen in actie kunt komen om erger te voorkomen. De juiste eerste hulp aan zorg bieden,
reanimeren indien noodzakelijk. Tevens weten dat er bij onze buren een AED hangt. Dit is erg jn.
Kennis omtrent medicatie verstrekking is noodzakelijk. Je moet weten wat je geeft, waar het voor is en wat de mogelijke bijwerkingen
zijn. Elke deelnemer heeft een meest actuele medicatie lijst ( en de bijsluiters) in zijn/haar dossier, ook als deze niet gegeven wordt op
onze zorgboerderij. Mocht er iets gebeuren waardoor bv een deelnemers naar het ziekenhuis moet dan kun je de actuele medicatielijst
meegeven. Zo heeft een arts of een ambulanceverpleegkundige de meest belangrijke gegevens meteen bij de hand.
Voor beide scholingen is een goede inzet noodzakelijk; serieus bezig zijn met...
Voor de komende jaren houden we deze scholingen op peil. Dat wil zeggen: jaarlijks de BHV herhaling volgen. Drie jaarlijkse scholing
injecteren en bloedsuikerbepaling en ook drie jaarlijkse scholing medicatieverstrekking. Deze scholingen staan al in de actie punten.
Verder blijft Marlie alert op toch een mogelijke deelname bij Daelzicht aan de scholing Psychiatrische Ziektebeelden.

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.
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De herhalingen BHV zijn allen gevolgd en certi caten behaald. Verder is het erg jammer dat de scholing medicatie niet door is gegaan.
Daarentegen zijn er weer extra trainingen gevolgd: BergOp en de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Deze zijn digitaal gegeven. Je ervaart dan dat
ook dit gewoon goed kan gaan. Je krijgt digitaal de mogelijkheid om in een zgn test omgeving te werken. Gewoon om te oefenen. Ook het
contact met de andere deelnemers gaat goed.

Voor het jaar 2021 hebben wij de volgende scholingen staan;
- Bijscholing medicatie voor Marlie.
- Bijscholing injecteren en bloedsuikerbepaling voor Marlie.
- Herhaling BHV voor Marlie, Jan en de vrijwilligster.
- E-learning/training WzD via Daelzicht voor Marlie.
- Herhaling BHV via Daelzicht voor Marlie
Al deze scholingen staan als actiepunt beschreven.

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.

Iedere deelnemer heeft een evaluatie gesprek gehad het afgelopen jaar. Er zijn 6 deelnemers, dus 6 gesprekken geweest.
Tijdens het evaluatiegesprek wordt het begeleidingsplan doorgesproken. Hier staat een beschrijving in wat de deelnemer allemaal doet
op onze zorgboerderij. Wat hij/zij het leukste vindt, ook wat er niet zo graag gedaan wordt. en hoe dit alles verloopt. We maken daar altijd
een heel verhaal van. Er staat kort beschreven of er een goed contact met de andere deelnemers is. Er worden leerdoelen doorgenomen
die de vorige keer afgesproken zijn; tevens bespreken we samen welke leerdoelen afgesloten kunnen worden en hoe tot dit einde
gekomen is. Er wordt een voortgangsrapportage bijgehouden op doel. Dit maakt het afsluiten van de doelen gemakkelijker. Indien gewenst
worden er nieuwe leerdoelen overeen gekomen. Het zijn open gesprekken van beide kanten; er worden vragen gesteld over en weer. Als er
bijzonderheden zijn worden die besproken. Het is ook gezellig, even bijpraten over van alles. Ko e met wat lekkers er bij.
Eigenlijk blijkt uit al deze gesprekken dat de deelnemers het prettig vinden dat de groep zo klein is. De lijntjes zijn kort en duidelijk. De
werkzaamheden zijn duidelijk en er zit structuur in de dag. Dit is heel belangrijk. De momenten van ko e, lunch liggen vast, dit gebeurt op
een vast tijdstip. Er is veel duidelijkheid en ook tussendoor overleg met bijvoorbeeld de ouders of begeleiders. Dan kan er meteen
ingesprongen worden op datgeen wat voor de deelnemer belangrijk is of wat voor eventjes afwijkt. duidelijkheid scheppen en behouden
dus.

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.

Zoals in het vorige onderdeel al vermeld vinden de deelnemers het prettig dat de groep zo klein is. Zo is intensief contact mogelijk met de
zorgboerin en worden dingen meteen gesignaleerd en waar mogelijk direct opgelost.
De evaluatiegesprekken werden in 2019 verdeeld over het hele jaar. Dit was goed bevallen. Voor 2020 was dit ook de bedoeling maar ook
daar gooide corona roet in het eten. De evaluatiegesprekken vonden in 2020 allen plaats in de tweede helft van het jaar. Dit is ook goed
gegaan. Niet alle evaluatie gesprekken vonden plaats bij ons op de zorgboerderij maar ook bijvoorbeeld bij ouders thuis. Het is dan ook
voor de deelnemer jn zodat wij zien waar hij of zij is opgegroeid. Dit biedt ook weer extra gespreksstof.
Voor 2021 gaan we de evaluatiegesprekken verdelen over het hele jaar.

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

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

We hebben het afgelopen jaar 3 inspraakmomenten gehad; als 4e inspraakmoment geldt de vergadering van de cliëntenraad van CLZ.
Ons eerste inspraakgesprek vond plaats op 19 februari 2020. we begonnen met een terugblik op 2019. er werd verteld dat de dag op stap
gaan geweldig was. Vooral de demonstratie met de bordercollie heeft veel indruk gemaakt op een deelneemster, dit geeft ze aan. Ze zou
eigenlijk nog uren met de schaapsherder/buurman over honden kunnen praten ! Er werd verteld dat de cappuccino ook erg lekker was; ja,
die hebben we samen wel een paar keer gedronken die dag 1 Met de deelneemster staat op de planning om samen een cappuccino te
doen op een terrasje in de plaats waar haar ouders wonen. Gaan we zeker doen, en ook dan nemen we er twee ! Beloofd is beloofd ! Op de
huifkartocht werd teruggekeken: er werd gelachen over een deelnemer in de huifkar. Lekker gek doen. De foto's die er gemaakt zijn. En
nog gelachen over de ko ebekers die niet pasten in de gaten in de tafel van de huifkar...stonden helemaal scheef. Dus maar halfvol
geschonken, probleem opgelost toch. Ieder vond de vlaai lekker, gezellig gebowld en alles was vooral heel relaxed ! Jammer dat een
deelnemer afwezig was. Het samen eten was heel erg lekker ! Er kwamen nog wat bedankjes over en weer.. Jullie weten toch dat een
dagje op stap met jullie door ons veel leuker gevonden wordt dan een grote open dag. Niks voor ons. Dus; we doen wat we leuk vinden !
Kerst met familie: dit was ook heel mooi. Het was wel lastig om Rudolf te maken. De sneeuwman is prima gelukt. Het weer was niet
geweldig, regen, maar viel uiteindelijk nog mee. De vuurkorf werd genoemd en de marshmallows natuurlijk. Fijn voor een deelneemster
dat haar ouders en broer toch nog even kwamen ondanks een overlijden in de directe familie. Doen we dit in december weer werd
gevraagd ? Iedereen wil dit graag weer doen. Dit is echt voor herhaling vatbaar. Dan beginnen we op tijd met van alles maken. Verdere
activiteiten ? Ideeën ?? Ja, graag weer kienen met Pasen ! Ook met Sinterklaas. Wandelen naar de bijentuin met mooi weer. Nog meer
ideeën ? Nee, nog niet. Een deelneemster gaat met de kanarie kooi/voliere aan de slag. En er is een groot voornemen om vooral veel
groenten te telen !
Als tweede inspraakgesprek geldt het overleg van de cliëntenraad. Ivm de corona (sluiting) hebben we het tweede kwartaal geen
inspraakgesprek kunnen houden.
Het derde inspraakgesprek was op 30 september 2020. We hebben nogmaals het brand gebeuren doorgenomen. Marlie stelde allerlei
vragen, gericht aan de deelnemers apart. Zoals: .....waar hangt hier de brandblusser zonder rond te kijken ! ..Waar is de verzamelplaats ?
Waar kun je hier overal naar buiten ? Wie is hier BHV-er ? Wie neem je mee als er brand is ? etc etc. Het leek een beetje op een soort van
quiz. Dit werkte erg goed. Iedereen kwam zo gericht aan de beurt en kreeg ook de kans om rustig na te denken alvorens te antwoorden.
Het allerbelangrijkste is veiligheid ! Als het voor jezelf binnen niet veilig is geldt maar 1 ding: en dat is : naar buiten ! Er kwamen hier wel
reacties op: "ik neem Sef de hond mee ". Toch eerst jezelf in veiligheid brengen ! Zo verliep dit gesprek, over en weer verteld en uitgelegd.
Later nog gekeken naar het bordje van de verzamelplaats. Bijna iedereen is goed op de hoogte; alleen 1 deelnemer is zich niet van gevaar
bewust dus wij denken aan hem !
Nog even activiteiten besproken: Er waren ideeën genoeg maar vooral de Kerst Inn was erg leuk. Dit werd ook al in het vorige
inspraakgesprek genoemd. Dit willen ze eigenlijk allemaal wel weer. Dit zal waarschijnlijk niet gaan ivm corona maar alvast afgesproken
dat wij dan samen een Kerst Inn houden. Ideeën kan alvast over nagedacht worden en komen we op terug. Kienen met Pasen is dus niet
doorgegaan. We gaan dit zeker doen met Sinterklaas. Nog tips ? Ja, wat meer algemeen geschikte kleine cadeautjes zoals bv een
schrijfblokje etc. Dat kan iedereen gebruiken. Afspraak: heb je een leuk idee voor een kleine kienprijs, schrijf het op of zeg het Marlie.
Verder was iedereen corona een beetje zat maar over het werken hier tevreden.
Het vierde inspraakgesprek was op 24 november 2020. We keken samen terug op corona en alle regels. Iedereen is corona moed dat is
duidelijk. Ze willen gewoon weer naar de winkel kunnen, met mensen afspreken, weer een knuffel geven, gewoon naast mekaar kunnen
zitten, werken en spontaan doen. Tja, dat is heel vervelend maar voorlopig zullen de regels nog wel even blijven.
Hoe gaat het hier met de corona regels? We wassen op twee plekken onze handen. Hoe gaat dit? Dit gaat best goed werd gezegd, we
doen dit om de beurt. Laten een ander voorgaan of gaan een paar stappen achteruit als er iemand door moet. Er is een ingang en uitgang,
hiervoor staan pijlen op de grond. Dit wordt niet altijd gedaan. Dit is natuurlijk ook niet zo spannend als iedereen buiten is en jij alleen
binnen bent. Maar probeer hier toch op te letten. Of heel belangrijk: kijk om het hoekje of er iemand niet net aan komt lopen. Dan wacht je
even. Het allerbelangrijkste is het houden van afstand. Hier binnen is het niet zo groot. We hebben de tafel al breder gemaakt met een
extra plank er tegenaan. Jullie doen dit best goed: jullie wachten op elkaar, of vragen de ander om even te wachten. Soms gaat het even
mis maar dan zie je ook dat er daarna extra goed opgelet wordt. Iemand zegt: het gaat eigenlijk best automatisch. Dat is het
belangrijkste: als het automatisch gaat ben je goed bezig en let je op. Dan gaat het dus als vanzelf. Goed handen wassen is ook super
belangrijk. En zeker thuisblijven als je klachten hebt.
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De regels hangen nog steeds op de deur: dit is duidelijk zichtbaar voor iedereen. bij de wasbak hangt een uitleg hoe je handen wast.
Papieren rollen om de handen af te drogen.
Er wordt wel aangegeven dat iedereen zich ergert dat mensen in Nederland zich niet gewoon aan de regels houden. Daar is echter door
ons weinig aan te doen. Zelf goed opletten ! Het is ook wel goed voor jezelf om niet steeds het corona nieuws te willen volgen. Daar kun je
namelijk onrustig van worden.
De Kerst Inn gaat de nitief niet door met familie en begeleiding. We gaan het gewoon samen gezellig maken. Inspraak/ideeën: de
binnenplaats aankleden in Kerst sfeer. De sneeuwpop en de gemaakte kerstbomen van 2019 weer neerzetten. Deze zijn bewaard op de
grote zolder. Het wensen bord plaatsen we weer. Lampjes ophangen. De open schuur weer inrichten, potjes beschilderen met kaarsjes er
in. De vuurkorf klaarzetten. Een deelnemer zorgt voor het hout. Iets lekkers te eten: heir zorgt Marlie voor. Lekkere drankjes zoals warme
chocomel met slagroom.
We spreken nu alvast af: als het weer mag in Nederland nodigen we jullie familie en begeleiding gewoon een andere keer uit. Desnoods in
de zomer. We gaan er van uit dat corona volgend jaar toch wel een keer weg is. En met Kerst ? maken we het gewoon gezellig samen,
want samen moeten we het doen.
In algemene zin is uit de inspraakgesprekken gekomen dat er graag wordt vastgehouden aan bekende activiteiten die goed bevallen zijn.
Zoals het kienen en ook de viering van Kerst. Elk jaar proberen we er dan weer een ander soort van invulling aan te geven. Tijdens de
gesprekken viel op dat het praten/dingen inbrengen steeds gemakkelijker gaat.

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 conclusie is dat er toch steeds terug gevallen wordt op bekende activiteiten. Dit zorgt voor een stukje structuur en duidelijkheid. We
proberen er dan weer elke keer een iets andere draai of invulling aan te geven. Bijvoorbeeld met kienen hebben we ook al eens de prijsjes
ingepakt en met een korte omschrijving op de verpakking konden ze dan "raden "wat ze dachten dat er in zat. Of kiezen uit alle prijsjes. Of
juist voor een bepaalde prijs kienen.
De Kerst Inn is dusdanig favoriet geworden dat het heel jammer was dat dit afgelopen jaar niet door kon gaan. We hieleden natuurlijk
evengoed een Kerst Middag, maar het bleef toch een beetje jammer dat dit niet met meer mensen mocht.
De inbreng van iedereen gaat steeds beter. Zeker met de wijze waarop het brand gebeuren weer extra geëvalueerd is; gerichte vragen
stellen aan de deelnemer. Dan moet de rest gewoon wachten. Anders komt het wel eens voor dat het antwoord al gegeven wordt door
iemand anders.
Wat corona aangaat is iedereen het echt zat. Dat merk je ook inde gewone dagelijkse gesprekken onderling. Wij dragen uit: je mag een
mening hebben, zeggen wat je er van vindt maar we moeten ons allemaal toch zoveel mogelijk aan de regels houden.
Wat betreft acties: het eerste en twee inspraakgesprek stond blijkbaar niet in de actiepunten. Deze er nu wel ingezet voor 2021. Beter
opletten een volgende keer.
Wat ons opvalt is dat wij - doordat er zo'n kleine groep is - heel vaak een onderwerp bespreken of dingen overleggen. Gewoon informeel,
letterlijk aan de keukentafel. Dit is dan wel geen o cieel inspraakgesprek maar zeker wel zo waardevol. Voor komend jaar gaan we
natuurlijk weer even een terugblik werpen op 2020. Denk dat iedereen dit een jaar gaat vinden om snel te vergeten ! En daarnaast wat
andere onderwerpen bespreken. Nu vallen we toch vaak terug op onder andere: activiteiten en hoe deze in te vullen. Natuurlijk is dat ook
belangrijk; dan weten we wat ieder leuk vindt om te doen maar het lijkt ons ook wel eens een uitdaging om een onderwerp uit de wereld te
bespreken. Eens wat anders.
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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 2019 werd er een tevredenheidslijst gebruikt die anoniem ingevuld kon worden.
In 2020 is het door CLZ opgepakt om 1 tevredenheidslijst te gebruiken die door de deelnemers van al hun zorgboerderijen gebruikt kon
worden. Dit werd ontwikkeld door BergOp. er werd een digitale scholing aangeboden die Marlie gevolgd heeft. Er kon gekozen worden om
de lijst door de deelnemer te laten invullen of door de wettelijk vertegenwoordiger(samen met de deelnemer evt). Tevens kon dit digitaal
maar voor degenen die dit liever hadden ook op papier. De lijsten die op papier ingevuld werden werden naderhand digitaal ingevoerd door
de zorgboerin. Uiteindelijk komt er dan een resultaat uit.
Het belangrijkste wat afwijkt van de vorige jaren is dat dit dus niet meer anoniem ingevuld kan worden. Dit heeft bij ons echter niet geleid
tot het niet invullen van.. Alle lijsten zijn ingevuld en door BergOp digitaal verwerkt tot een resultaat. Het duurde wel langer; dit lag mn aan
het versturen van de papieren versie.
De onderwerpen die in de meting werden uitgevraagd waren: oa:
- Of er voldoende informatie werd verstrekt voor er begonnen werd op de zorgboerderij. Zijn de begeleiders voldoende deskundig ? Is er
voldoende respect voor u ? Is er voldoende overleg over de activiteiten/werkzaamheden? Wordt er voldoende rekening gehouden met wat
je wilt leren op de zorgboerderij ? Of de zorgboerderij contact heeft met het netwerk van de deelnemer ? etc Dus eigenlijk vragen op
allerlei gebied: Op het gebied van begeleiding, respect, activiteiten en ontwikkelingen, het gebied van sfeer, contacten met anderen.
In de bijlage de vragenlijst die door de deelnemer zelf ingevuld wordt en een vragenlijst die door de wettelijk vertegenwoordiger ingevuld
wordt. Deze zijn op onze zorgboerderij beide in gebruik.
Er zijn eind 2020 6 vragenlijsten uitgezet en 6 vragenlijsten terug gekomen. In algemene zijn is uit de meting naar voren gekomen dat
iedereen erg tevreden is. We hebben een hoge score behaald: een 9,1.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
BergOp lijst deelnemer
BergOp lijst vertegenwoordiger

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.

In de bijlage vind je het resultaat van het cliënt tevredenheidsonderzoek. Als je op de onderste balk klikt WMO WLZ deelnemer of WMO
WLZ vertegenwoordiger dan kun je zien welke vragen er gesteld zijn en wat de antwoorden hier zijn. Tevens is zichtbaar welk rapportcijfer
door wie gegeven wordt en waarom. Vooral de toelichting die ieder gegeven heeft waarderen wij erg. Dat maakt nog eens te meer duidelijk
dat wij goed bezig zijn. Dit willen we graag zo houden.
De toelichtingen voor de duidelijkheid even overgenomen :
Heel veel aandacht voor iedereen
De persoonlijke aandacht voor de cliënt en rekening houden met zorgvraag
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Kleine groep en daardoor genoeg tijd voor individuele aandacht.
Gevarieerde werkzaamheden voor de cliënten.
Omdat onze zoon niet kan praten, wordt er goed naar gekeken wat zijn wensen en/of mogelijkheden zijn en die worden daar op
aangepast. En ook de huiselijke sfeer.
Dat ze altijd ziet als er iets niet goed gaat. Er wordt goed naar mij geluisterd en elke week een afsluitend gesprekje.
er wordt met je rekening gehouden

We komen uit op een gemiddeld rapportcijfer van 9,1. Hier zijn we erg blij mee !! Wij gaan in 2021 zeker op deze voet verder. Het is
eigenlijk heel eenvoudig: Behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wil worden. Oordeel niet meteen, kijk verder en zet dan een
volgende stap. Overleg en ben open en eerlijk. Zo heeft Marlie dat eigenlijk van haar moeder geleerd !
Het tevredenheidsonderzoek via BergOp zal ook in 2021 uitgevraagd worden. Waarschijnlijk iets eerder in het jaar dan in 2020. Er is al een
actiepunt van gemaakt.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Cliënt tevredenheid resultaat 2020
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7 Meldingen en incidenten
Op een zorgboerderij wordt geleefd en gewerkt in kleine of grote groepen, er wordt gewerkt met dieren en gereedschap. Daarbij kunnen
ongevallen of incidenten voorkomen. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er op de zorgboerderij is voorgevallen, hoe er met deze situaties is
omgegaan, wat er uit de analyse van de situatie kan worden geleerd en tot welke acties dit heeft geleid. Voor alle meldingen en incidenten
geldt dat de privacy van betrokkenen voorop staat. Wanneer om privacyredenen een melding of de toelichting daarop niet kan worden
gepubliceerd, heeft de zorgboer(in) in een bijlage verantwoording afgelegd. Deze bijlagen worden niet gepubliceerd.
Wanneer er geen meldingen en/of incidenten hebben plaats gevonden is er enkel een conclusie beschreven.

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

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

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

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

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

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

Er zijn in 2020 geen meldingen/incidenten geweest. Vorig jaar was dit wel zo. Het is dus niet zo dat er structureel geen
meldingen/incidenten plaatsvinden. Een groot gedeelte van het jaar zijn we niet compleet geweest dwz; niet alle deelnemers zijn aanwezig
geweest. We zijn gesloten geweest ivm de maatregelen omtrent corona, daarna zijn we gefaseerd en voorzichtig opgestart. Op het einde
van het jaar waren wederom niet alle deelnemers aanwezig; deelnemer is thuis gebleven ivm de lockdown regels. We hielden contact via
de telefoon, social media, appen en per post.
De groep was dus erg klein gedurende een aantal maanden. Lijntjes nog korter dan ze al waren. (Nog) meer direct contact met de
deelnemers; extra alertheid, ook ivm de corona maatregelen. Veel toezicht dus bij iedereen.

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.

jaarlijkse controle brandblussers: Bedrijf plant zelf datum en komt gewoon op locatie.
Geplande uitvoerdatum:

29-05-2020

Actie afgerond op:

05-05-2020 (Afgerond)

aanvragen VOG tijdig
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2023

Actie afgerond op:

12-10-2020 (Niet meer van toepassing)

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:

12-10-2020 (Afgerond)

Toelichting:

VOG's zijn verstrekt. Geldig 3 jaar. Voor 2023 hoeft alleen de zorgboerin een nieuwe VOG.
Vrijwilligster hoeft dan niet meer, norm is gewijzigd.

2x per jaar thema bijeenkomsten CLZ bijwonen indien onderwerp aansluit bij onze zorgboerderij.
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

10-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

1 thema bijeenkomst - digitaal - in 2020 via CLZ: onderwerp de nieuwe Wet Zorg en Dwang.

2 x per jaar ledenvergadering bijwonen CLZ
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

24-06-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Geen fysieke ledenvergadering ivm de coronamatregelen. De info via de mail ontvangen.
Mogelijkheid om digitale uitleg te krijgen op 24-6-2020.
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2x per jaar bijwonen werkgroep bijeenkomsten CLZ
Geplande uitvoerdatum:

17-11-2020

Actie afgerond op:

11-11-2020 (Afgerond)

Toelichting:

1 x digitale werkgroep vergadering bijgewoond. Dit ivm de coronamaatregelen.

Inspraakgesprek 4e kwartaal 2020
Geplande uitvoerdatum:

16-12-2020

Actie afgerond op:

25-11-2020 (Afgerond)

Actualisatie BHV Jan en Marja
Geplande uitvoerdatum:

09-12-2020

Actie afgerond op:

03-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

herhaling BHV Jan en Marja voltooid bij MedPrevent

voor 2020 de nieuwste tevredenheidslijst gebruiken zonder naam
Geplande uitvoerdatum:

05-12-2020

Actie afgerond op:

25-09-2020 (Niet meer van toepassing)

tevredenheidsmeting gebruiken van CLZ
Geplande uitvoerdatum:

26-11-2020

Actie afgerond op:

04-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

BergOp tevredenheidsmeting digitaal/schriftelijk uitzetten 1 x per jaar. Uitslag meting van het
onderzoek is op 11-01-2021 doorgestuurd door BergOp.

Evaluatiegesprekken houden met de deelnemer zelf of in elk geval de wettelijk vertegenwoordiger erbij
Geplande uitvoerdatum:

27-11-2020

Actie afgerond op:

10-11-2020 (Afgerond)

Toelichting:

alle evaluatiegesprekken voltooid 2020.

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

23-12-2020

Actie afgerond op:

18-11-2020 (Afgerond)

Audit

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

20-11-2020

Actie afgerond op:

16-11-2020 (Afgerond)
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De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 12-11-2020, 10:00 uur. Om de audit e ciënt te laten verlopen vragen wij u
deze goed voor te bereiden. In de kennisbank vindt u het auditprogramma waarin beschreven staat wat u daarvoor precies moet doen.
Praktijktoets

Geplande uitvoerdatum:

12-11-2020

Actie afgerond op:

13-11-2020 (Afgerond)

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

05-11-2020

Actie afgerond op:

03-11-2020 (Afgerond)

actueel houden van het KS
Geplande uitvoerdatum:

28-08-2020

Actie afgerond op:

03-11-2020 (Afgerond)

Actualisatie RI&E
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2020

Actie afgerond op:

21-10-2020 (Afgerond)

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

23-10-2020

Actie afgerond op:

21-10-2020 (Afgerond)

Indienen werkbeschrijving

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

31-07-2020

Actie afgerond op:

01-10-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Deelnemers hebben inmiddels ook het nieuwe klachtenreglement ontvangen. Zit ondertekend in hun
dossier.

Overleg met andere zorgboeren: hoe ziet hun tevredenheidsmeting eruit ? Evt ons formulier aanpassen/wijzigen.
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2020

Actie afgerond op:

14-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Nieuwe tevredenheidsmeting geïntroduceerd door CLZ. Digitale training gevolgd met andere
zorgboeren van het nieuwe systeem genaamd: BergOp. De tevredenheidsmeting is uitgezet naar de
deelnemers op 11 oktober.

Controle EHBO middelen maar ook tussentijds aanvullen na gebruik is zeer belangrijk !
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Actie afgerond op:

11-08-2020 (Afgerond)
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Inspraakgesprek 3e kwartaal 2020
Geplande uitvoerdatum:

23-09-2020

Actie afgerond op:

30-09-2020 (Afgerond)

Evaluatie met vrijwilligster
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Actie afgerond op:

03-06-2020 (Afgerond)

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

08-04-2020

Actie afgerond op:

30-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Oefening calamiteitenplan gedaan: veel vragen gesteld. Gewoon praktisch zoals: waar hangt de
brandblusser ? Waar is de verzamelplaats ? Waar kun je hier allemaal naar buiten als er iets aan de
hand is ? etc. Ook ruimte om vragen te stellen / ervaringen te delen.

Legionella onderzoek door Bureau de Wit
Geplande uitvoerdatum:

26-02-2021

Actie afgerond op:

22-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Legionella onderzoek wordt nog steeds gedaan door Bureau de Wit. Dit naar ieders tevredenheid.
Hun plannen zelf de afspraak in en bellen een dag tevoren. Weten nl dat er hier altijd iemand thuis
is. Rapport legionella onderzoek in de bijlagen.

BHV herhaling Marlie
Geplande uitvoerdatum:

27-03-2020

Actie afgerond op:

02-03-2020 (Afgerond)

Toelichting:

BHV herhaling gevolgd in Horst, Citaverde.

Groente zaaien in de tuinkas.
Geplande uitvoerdatum:

18-03-2020

Actie afgerond op:

27-03-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Corona gooide roet in het eten wat betreft het zaaien van de groenten etc. Zorgboerin heeft deze dus
zelf gezaaid in de tijd dat de zorgboerderij gesloten was. In 2021 beginnen we eerder met zaaien in
de kas, ook al lijkt het te koud daar voor. De zaadjes kiemen dan sneller zodra het warmer wordt.
Ook kan er een vorstvrij kacheltje geplaatst worden om zo de temperatuur boven nul te houden.

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

29-02-2020

Actie afgerond op:

24-02-2020 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag
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Legionella onderzoek door Bureau de Wit
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2020

Actie afgerond op:

22-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

legionella onderzoek is gedaan door Bureau de Wit op 22 januari 2020. Hun komen zelf op locatie,
plannen de afspraken zelf in. Dit is erg gemakkelijk voor ons.

actueel houden van het KS
Geplande uitvoerdatum:

22-02-2019

Actie afgerond op:

23-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

KS / werkbeschrijving meerdere malen doorgelezen. Aanvullingen/updates gezet waar van
toepassing.

Zoönosen certi caat formulieren invullen met de dierenarts.
Geplande uitvoerdatum:

08-01-2020

Actie afgerond op:

12-02-2020 (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.

Zoönosen certi caat formulieren invullen met de dierenarts.
Geplande uitvoerdatum:

23-12-2020

Bijwonen uitleg wet Zorg en Dwang Daelzicht
Geplande uitvoerdatum:

19-02-2021

Groente zaaien in de tuinkas.
Geplande uitvoerdatum:

03-03-2021

Eerste inspraakgesprek
Geplande uitvoerdatum:

10-03-2021

BHV herhaling Marlie
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

Pagina 30 van 36

Jaarverslag 1405/Aan Rijckel

03-05-2021, 10:13

e-learning WzD maken via Daelzicht
Geplande uitvoerdatum:

02-04-2021

Controle EHBO middelen maar ook tussentijds aanvullen na gebruik is zeer belangrijk !
Geplande uitvoerdatum:

13-04-2021

bezoekje aan de Bijentuin in Beesel
Geplande uitvoerdatum:

05-05-2021

Picknicken met deelnemers aan het grindgat
Geplande uitvoerdatum:

12-05-2021

jaarlijkse controle brandblussers: Bedrijf plant zelf datum en komt gewoon op locatie.
Geplande uitvoerdatum:

28-05-2021

Evaluatie met vrijwilligster
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actualisatie RI&E
Geplande uitvoerdatum:

07-06-2021

Tweede inspraakgesprek
Geplande uitvoerdatum:

16-06-2021

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

cursus injecteren
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2021

actueel houden van het KS
Geplande uitvoerdatum:

28-08-2021
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Inspraakgesprek 3e kwartaal 2020
Geplande uitvoerdatum:

22-09-2021

tevredenheidsmeting gebruiken van CLZ
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

scholing medicatie
Geplande uitvoerdatum:

22-10-2021

Evaluatiegesprekken houden met de deelnemer zelf of in elk geval de wettelijk vertegenwoordiger erbij
Geplande uitvoerdatum:

26-11-2021

2x per jaar thema bijeenkomsten CLZ bijwonen indien onderwerp aansluit bij onze zorgboerderij.
Geplande uitvoerdatum:

26-11-2021

Inspraakgesprek 4e kwartaal 2020
Geplande uitvoerdatum:

08-12-2021

Actualisatie BHV Jan en Marja
Geplande uitvoerdatum:

09-12-2021

2x per jaar bijwonen werkgroep bijeenkomsten CLZ
Geplande uitvoerdatum:

17-12-2021

2 x per jaar ledenvergadering bijwonen CLZ
Geplande uitvoerdatum:

17-12-2021

Legionella onderzoek door Bureau de Wit
Geplande uitvoerdatum:

25-02-2022

BHV herhaling via Daelzicht
Geplande uitvoerdatum:

25-02-2022
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Schrijf uw jaarverslag over 2021 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

Indienen Jaarverslag

28-02-2022

aanvragen VOG tijdig
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2023

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

Indienen werkbeschrijving

23-10-2023

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

Audit

23-12-2023

BHV herhaling via Daelzicht
Geplande uitvoerdatum:

26-02-2021

Actie afgerond op:

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

Legionella onderzoek door Bureau de Wit
Geplande uitvoerdatum:

26-02-2021

Actie afgerond op:

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

Toelichting:

jaarlijkse legionella controle door Bureau de Wit. Bedrijf maakt zelf de afspraak. Handig. Bellen of
appen ons, weten dat er vrijwel altijd iemand thuis is.

actueel houden van het KS
Geplande uitvoerdatum:

26-02-2021

Actie afgerond op:

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

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

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

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:

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

Toelichting:

Klachtenprocedure aangepast ivm WzD (dit was al klaar voor de audit). Schema opzet WzD van CLZ
toegevoegd.
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 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.

De acties waren goed verdeeld over het hele jaar, zoals eerder vermeld gooide corona een beetje roet in het eten. Echter heeft dit niet tot
problemen geleid. De evaluatiegesprekken vonden allemaal plaats in de tweede helft van het jaar. Dit lukt ook prima.
Het KS werd bijgehouden en we kregen een prima audit. Dat was wel heel jn te noemen; het is toch altijd een beetje spannend zo'n audit.
Voor 2021 staan de actiepunten wederom verdeeld over het hele jaar. Inmiddels is de legionella controle alweer geweest, dus die hebben
we weer kunnen afstrepen ! wij gaan op deze voet verder, zijn tevreden hoe het gegaan is afgelopen jaar. Met wat extra aandacht voor
iedereen is ook dat "corona ' jaar helemaal goed gekomen. De Kerst Inn staat op het programma of anders een bijeenkomst met
ouders/begeleiders eerder in het jaar. Dat overleggen we nog. We kijken uit naar het asperges seizoen zodat de deelnemers dit weer mee
kunnen beleven !

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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9 Doelstellingen
In dit hoofdstuk beschrijft de zorgboer(in) wat de toekomstplannen zijn voor de zorgboerderij.

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar
We willen gewoon op deze voet verder gaan met het bieden van dagbesteding op onze boerderij. Over 5 jaar hebben wij nog steeds een
LIVAR boerderij; deze gaat niet groter worden. Dit omdat ons bouwblok vol is wat bij de boerderij hoort. Dit is prima zo. Dit bedrijf vraagt
de nodige aandacht en op deze wijze kunnen wij dit blijven voortzetten.
Marlie wil graag blijven werken bij Daelzicht. Dit bevalt nog steeds erg goed, heeft een heel goed contact met de cliënten en collega's
daar. Ze heeft dit ook nodig en zegt zelf altijd: ik ben niet geschikt om 7 dagen thuis te zijn. Is soms ook blij dat de (zomer)vakantie er op
zit en alles weer terug naar het normale gaat.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Het jaar 2021: In 2021 bieden wij op dezelfde wijze dagbesteding zoals we dit nu doen. Het groepje deelnemers wordt niet groter; hier is
dan een verbouwing voor nodig en dan zou er personeel aangenomen moeten worden. Dit is niet onze ambitie. We horen steeds terug van
onze deelnemers en hun familie dat het zo jn is dat de groep zo klein is. Dit past bij ons en houden we zo. Mochten er deelnemers
stoppen dan nog vinden wij dat een nieuwe deelnemer wel moet passen bij het groepje. en anders maar een kleiner groepje.
In het komend jaar hopen we alle trainingen/scholingen te kunnen volgen. Dit is natuurlijk afhankelijk van hoe corona zich ontwikkelt.

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.

De deelnemen aan de trainingen/scholingen: deze staan al in de actie punten.

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.

5.1

Bijscholing injecteren en bloedsuikerbepaling
Bijscholing medicatieverstrekking

3.1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Brief addendum CLZ cliënten
Brief addendum niet CLZ cliënten
Huisregels omtrent corona
Richtlijnen afwijkende registratie
aan Rijckel afwijkende registratielijst
Stappenplan bij besmetting
Bedankkaart cliëntenraad mei 2020
Toekomstplan opstarten zorgboerderij
informatiebrief opstarten zorgboerderij
Opstarten zorgboerderij
certi caat Kwaliteitskeurmerk 2020- 2023

6.6

Cliënt tevredenheid resultaat 2020

6.5

BergOp lijst deelnemer
BergOp lijst vertegenwoordiger

5.2

BHV herhaling 2020 Marlie
Handleiding BergOp
Presentatie WzD 2020 CLZ
certi caat Preventie medewerker 2020
BHV 2020 vrijwilligster
BHV 2020 Jan
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