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

Bedrijfsgegevens
Ondernemingsgegevens
Kumuﬁt
Registratienummer: 1463
Bruggertweg 2, 7156 NB Beltrum
Rechtsvorm Eenmanszaak ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 09179425
Website: http://www.hulsevoort.nl

Locatiegegevens
Kumuﬁt, Landgoed t Hulsevoort
Registratienummer: 1463
Bruggertweg 2, 7156 NB Beltrum
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging zorgboeren Oost-Gelderland
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

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

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

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?
Naast de ondernemer(s), is er personeel in dienst

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.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

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

Weer een jaar voorbij met veel veranderingen. Op het landgoed t Hulsevoort 5,5 ha groot is het heerlijk tussen de bossen maar ook heerlijk
dat je met gewone schoenen over de 2 km trottoirpad kunt lopen, rondom het terrein en dwars erdoor. Totaal afgescheiden van de
buitenwereld middels degelijk hekwerk. Hekken naar buiten zijn met sleutel te openen, schapen Alpaca's honden pony's en paarden kunnen,
mochten ze buiten het weiland komen, niet van het terrein af.
Vorig jaar heeft het paviljoen aan het water, een ﬂinke opknapbeurt gehad, vloerverwarming en een warmtepomp. Permanent nu 18C het hele
jaar door.
Er zijn 2 nieuwe deelnemers gekomen in 2018 namelijk in januari en in maart voor de dagelijkse opvang en 1 nieuwe op de zaterdag. Onze
logeerweekenden zijn in de oneven weken. Dat betekent dat de ik als manager om het andere weekend vrij ben. Omdat ik door de week ook
werk is dat wel zo prettig.
Vorig jaar hebben we in mei de tipitenten weer opgebouwd. Dit doet een team van buiten de zorgboerderij omdat alles wind, water en
stormvast moet staan. In de tipitenten zijn houten vloeren en daarop een kunstgrasmat. Dit is ﬁjn omdat het nooit koud is in deze tipi's. Als ze
eenmaal staan ga je er met de groep ook vaak naar toe. We maken dan muziek met trommels die daarvoor meenemen naar buiten. De
krukjes staan in een vaste opstelling dus we kunnen zo gaan zitten en beginnen.
We hebben in het voorjaar schapen gekocht. Een speciale lieve soort waarvoor we naar Brabant moesten om ze uit de kudde op te halen.
Deze 3 witte schapen hebben in september 3 zwarte lammetjes gekregen. Dat was natuurlijk voor de kinderen fantastisch om te zien.
Ongeveer een maand later hebben we 2 jonge Alpaca's gekocht. Een van 3 maanden en 1 van 1 jaar oud. Deze lopen bij de schapen in de wei
en hebben kort voor het lammeren een grote schapenstal van 3 x 9 mt gekregen, met daarin een afgesloten ruimte voor brokken en hooi. Elke
avond wanneer iedereen van het terrein weg is, gaan de 2 grote toegangshekken dicht en mogen de schapen en Alpaca's vrij over het terrein
lopen.
Per 1 september zijn we gaan samenwerken met een paardenhouderij. Deze is bij ons gekomen omdat men geen andere plek had, en wij het
zagen zitten om dit samen te voegen. Belangrijk voor ons omdat onze deelnemers op therapeutisch gebied het onderdeel met paarden als
zeer gewaardeerde aanvulling ervaren en een begeleider ook reeds voor deze club werkt en ervaring heeft. Sindsdien blijkt het een gouden
greep aan beide kanten. Er is een wedstrijd-rijbak gebouwd, met schuilgelegenheid voor de paarden en pony's, geheel omgeven met
trottoirpaden en terras en momenteel (feb 2019) zijn we een ruime binnenrijbak, 43 meter, aan het bouwen in een voormalig dierverblijf.
Qua medewerkers is er niets verandert. De benodigde gesprekken zijn tot tevredenheid gevoerd en er heerst een prettige sfeer. Ik heb 2
studies afgerond, Pedagogisch werker en HBO Jeugd en gezinsprofessional. 2 collega's zijn geslaagd voor MMZ en voor SPH.
Wij zijn lid van de federatie afdeling Oost Nederland.

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

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

Afgelopen jaar zijn er schapen en Alpaca's gekomen. Een warmtepomp en vloerverwarming in het paviljoen gemaakt. We zijn gaan
samenwerken met een paardenhouderij.
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Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen.
Er zijn verder geen veranderingen doorgevoerd. We werken naar tevredenheid samen, in goed overleg en op zijn tijd ontspanning. We hebben
een BHV oefening gehouden en 2 medewerkers kinder-EHBO. De RIE is voor elkaar. We hebben weer het zoönosencertiﬁcaat verkregen. Wij
zijn nu een binnenrijbak aan het maken.
Ik ben voldoende tevreden met mijn ondersteunend netwerk. Voor wat betreft het ondersteunend netwerk voor jeugdigen kunnen we melden
dat de zorgboerin is voorgeregistreerd in het SKJ-register. Daarmee is het ondersteunend netwerk voor jeugdigen binnenkort compleet.
We hadden vorig jaar geen speciﬁeke doelstellingen. Alles is spontaan ontstaan.

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.

Jeugd dagbesteding en logeren:1 deelnemer 3 jaar toegevoegd
4 bestaande deelnemers, 5, 6 en 6 jaar, en 10 jaar gehandhaafd, 1 deelnemer 14 jaar toegevoegd (WLZ)
WMO dagbesteding : 2 bestaande deelnemers gehandhaafd
Er zijn geen deelnemers vertrokken.
eind van het jaar 6 deelnemers Jeugd en 2 deelnemers Wmo

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 passen in ons zorgaanbod, wij kijken hier altijd goed na, anders worden ze niet toegelaten tot onze zorgboerderij. Het is voor
de deelnemers erg belangrijk dat er een bepaalde rust en regelmaat is. Dit is ook wat er gevonden wordt op onze zorgboerderij.
We hebben een laag niveau deelnemers, die veel begeleiding nodig hebben. Vandaar dat we een goed en gediplomeerd team nodig hebben
op de zorgboerderij. Omdat er een laag niveau is en de begeleiding grotendeels gebaseerd is op buiten zijn en van de natuur genieten, is er
meer sprake van ontspanning ipv ontwikkeling.
Wat we hebben geleerd het afgelopen jaar is dat we met een goed programma werken, waarbij de deenemers zich kunnen vinden en zich
tevreden bij voelen.
We gaan geen veranderingen doorvoeren.

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.

Het personeel is hetzelfde gebleven, het team is dus stabiel. Maar enkele hebben studie's afgerond en diploma's verkregen. Op basis van
uitzicht op het diploma zijn de personeelsleden al bij ons gekomen.
Er zijn geen ZZP-ers.
De functionerings-gesprekken zijn gehouden aan het eind van het jaar. Nav de functionerings-gesprekken zijn er geen noemenswaardige
feedback punten van de werknemers gekomen. We hebben een goed team en werken perfect samen.

Pagina 8 van 31

Jaarverslag 1463/Kumuﬁt, Landgoed t Hulsevoort

11-07-2019, 21:38

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

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

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

We hebben een stabiel team dat goed met elkaar om gaat en onder deskundige leiding.
Zo zijn er geen problemen omdat vragen altijd meteen beantwoord worden.
We hebben bekwaam personeel om onze deelnemers te begeleiden. Daar hoeft niets aan toegevoegd worden.

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 8.5.2 beschrijven.

Voor mij Pedagogisch werker afronden en voor 2 collega's SPH afronden en MMZ. Deze doelen zijn behaald.
In het najaar ben ik een EVC traject voor mezelf gestart, vakbekwaam HBO Jeugd en gezinsprofessional, deze is in de afronding-fase 19 feb
2019.

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

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

In aanvulling op de vorige vraag, BHV-herhaling door mij gevolgd en door mijzelf en een collega kinder EHBO-herhaling. Deze zijn behaald.
Verder ben ik naar 2 bijeenkomsten geweest mbt huiselijk geweld en een regionale bijeenkomst over AVG.

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.

We zijn momenteel allemaal gediplomeerd en hebben dus geen opleidingsdoelen voor het komende jaar. ehbo en bhv kan een jaar wachten.

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

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

De vragen zijn allemaal al beantwoord in het vorige gedeelte.
We zijn maar een kleine zorgboerderij met weinig deelnemers en een vast team.
We hebben geen veranderingen doorgevoerd en gaan voorlopig niks veranderen.
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Zoals gezegd er is geen scholingsprogramma.

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.

Voor elke deelnemer is er een evaluatiegesprek geweest, gemiddeld door het hele jaar verdeeld.
Allemaal 1 evaluatiegesprek per deelnemer, door mezelf gehouden. Omdat ik de begeleiding ook doe kan dat in ontspannen sfeer. Het
tevredenheidsonderzoek is door een andere medewerker gedaan, omdat ik het zuiver wil houden en niet wil dan mensen omwille van mij,
gunstige antwoorden geven.
Onderwerpen zijn oa hoe het bevalt op de zorgboerderij, (tevredenheidsonderzoek) wat er voor de deelnemers verbetert kan worden. Wat hij
zelf vind en wat wij vinden. Samen met de ouders worden deze gesprekken gehouden op de zorgboerderij. De deelnemers zijn niet voldoende
capabel om zelfstandig de gesprekken met ons te voeren. Evaluaties worden getekend.
De ouderen worden eveneens betrokken bij een tevredenheidsonderzoek door mijn collega. De evaluatie wordt weer met mij doorgesproken
en ieder dient hun de handtekening onder de evaluatie te zetten.
conclusie: De deelnemers en de betrokken ouders zijn erg tevreden over onze begeleiding. Dit is mede het gevolg van een kort gesprekje bij
het ophalen. Zo worden er opmerkingen of vragen en dus problemen, uit de lucht geholpen.

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.

Alle deelnemers hebben in de gesprekken doorgegeven tevreden te zijn met de gang van zaken op de zorgboerderij. Dat is heel ﬁjn voor ons.
We kondigen de gesprekken altijd ruim van tevoren aan en leggen uit wat de bedoeling is. Zo gaat de spanning er een beetje af. Overigens dat
alleen bij de ouderen, de jeugd maakt het allemaal niet uit, daar zijn de ouders bij aanwezig. Zoals bij de vorige vraag al gezegd, we hebben
altijd contact met de ouders zodra de kinderen opgehaald worden.

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

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

Er zijn 4 inspraakmomenten geweest, (niet in de vakantie) februari, mei, september en december.
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De deelnemers worden gescheiden van elkaar, ouderen en jeugd vanwege de uiteenliggende interesses. De ouderen wilden wel een
koﬃemachine, zodat er altijd koﬃe is en niet net een te weinig gezet. De koﬃemachine is er ook is gekomen. Verder zijn er geen wezenlijke
dingen uit de inspraak gekomen hoewel ze het wel leuk vinden als het gevraagd wordt.
De jeugd heeft alleen de behoefte geuit om meer op de tablet te mogen, hetgeen niet kan. Onze schermtijd is bepaald en vastgelegd. Verder
wilden ze wel meer patat en ijs. Praktische punten zijn niet naar voren gekomen. We hebben wel gesproken over het omgaan met de anderen.
Niet altijd aan jezelf denken. Gezien de leeftijd komen we daar altijd op terug.

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.

Behalve als genoemd zijn er geen leer en verbeterpunten.
De deelnemers zijn tevreden en wij ook.

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.

Vorig jaar in september, na de vakantie, hebben we een jaarlijks standaard tevredenheids-meting gehouden. Deze is eenvoudig en de vragen
allemaal te begrijpen. Volgens mij oorspronkelijk van Zorgboeren.nl gehaald. We bestaan al sinds 2009 dus ik weet dit niet meer. Het
onderzoek is georganiseerd door een collega en de lijsten zijn anoniem ingevuld.
Alle lijsten zijn terug gekomen. Ook nu weer is iedereen tevreden over de gestelde onderwerpen. Daar zijn we blij mee.
metingen: wat men leuk vind om te doen, of dat ook vaak genoeg gedaan wordt, of men het in de groep of alleen doet en hoe dat bevalt. Wat
men vind van de maaltijden, variatie, voorkeur, hoeveelheid. wat men vind van de begeleiding, intensief of mag meer vrijheid. Wat men graag
verandert wil zien aan het gebouw, aan het terrein, aan de dier-verblijven, aan de wandelroutes. etc

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 vragen zijn door iedereen begrepen maar omdat het invullen van de vragenlijst voor sommige deelnemers lastig is, vanwege de leeftijd en
het niveau, hebben we de ouders gevraagd hierbij te helpen om de anonimiteit te waarborgen.
Er zijn geen verbeterpunten uit gekomen die leiden tot acties.

Acties
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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 dit hoofdstuk verder leeg.

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.
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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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.

Voor volgend jaarverslag: beschrijf graag welke onderwerpen er in de tevredenheidsmeting worden uitgevraagd, de bijlage wordt nl. niet
openbaar gemaakt.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2018

Actie afgerond op:

01-12-2018 (Afgerond)

Toelichting:

meting aan het eind van het jaar, niet allemaal op dezelfde dag. De vaste vragenlijst die we elk jaar
gebruiken voor tevredenheidsmeting. Iedereen heeft meegewerkt ook al omdat een stagiaire geholpen
heeft de meting uit te leggen. De uitslag is nader uitgewerkt in het jaarverslag 2018.

deze volgt nog
Geplande uitvoerdatum:

04-12-2018

Actie afgerond op:

03-12-2018 (Afgerond)

nakijke
Geplande uitvoerdatum:

04-12-2018

Actie afgerond op:

03-12-2018 (Afgerond)

inspraakmomenten, 4e in december
Geplande uitvoerdatum:

17-12-2018

Actie afgerond op:

03-12-2018 (Afgerond)

nakijken
Geplande uitvoerdatum:

04-12-2018

Actie afgerond op:

03-12-2018 (Afgerond)

uitwerken voor kumu t
Geplande uitvoerdatum:

04-12-2018

Actie afgerond op:

03-12-2018 (Afgerond)
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Maak acties aan voor de verbouwingen die in de planning staan voor komend jaar. Denk daarbij ook aan actualisatie van de RI&E en
noodplattegronden n.a.v. de veranderingen.
Geplande uitvoerdatum:

08-06-2018

Actie afgerond op:

19-11-2018 (Afgerond)

Toelichting:

Noodplattegronden etc. hetzelfde gebleven. Ruimten niet veranderd/verbouwd.. Niks mee gebeurd.
RI&E is WEL aangepast i.v.m. dieren/verkeer (veligheid). Nieuwe RI&E is toegevoegd bij documenten.

actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-08-2018

Actie afgerond op:

30-08-2018 (Afgerond)

Toelichting:

RI&E document zelf bijgewerkt. Risico's dieren (veligheid) en verkeer bijgevoegd. Ook gevaarlijke
stoffen etc. bijgevoegd in de meest recente RI&E. Zie nieuwste bijgevoegde document in lijst
documenten.

inspraakmomenten 3e in september 2018
Geplande uitvoerdatum:

03-09-2018

Actie afgerond op:

07-10-2018 (Afgerond)

jaarlijkse actualisatie zoonosenkeurmerk
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2018

Actie afgerond op:

07-10-2018 (Afgerond)

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2017 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw
Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. Aanvullen Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2018

Actie afgerond op:

05-06-2018 (Afgerond)

Toelichting:

is gedaan

voor volgend jaarverslag 2018 Linea als teamleider afvoeren.
Geplande uitvoerdatum:

07-01-2019

Actie afgerond op:

05-06-2018 (Niet meer van toepassing)

Toelichting:

dit is al aangepast in het kwaliteitsysteem en zal in het jaarverslag 2018 zal Linea afgevoerd zijn

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2017 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw
Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. Aanvullen Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

25-04-2018

Actie afgerond op:

24-05-2018 (Afgerond)
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In de Nieuwsbrief Kwaliteit nr 63 dd 13 november 2017 heeft u kunnen lezen over de overgang van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) naar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voeg de acties die u in uw bedrijf gaat nemen om
deze nieuwe wetgeving te implementeren toe.
Geplande uitvoerdatum:

15-05-2018

Actie afgerond op:

24-05-2018 (Afgerond)

Toelichting:

wij zijn hier mee bezig en de KVK geeft hier voorlichting over waardoor we bv aan facebook-stukken ed
maatregelen nemen

u heeft nog niet alle bijlagen vanuit het kwaliteitssysteem toegevoegd. Voeg graag nog alle bijbehorende bijlagen van het
Kwaliteitssysteem aan de kwapp toe. Zie het instructie lmpje ‘Downloaden kwaliteitssysteem en bijlagen uit de oude applicatie’ onder
‘gebruiksinstructies voor de kwapp’ in de kennisbank.
Geplande uitvoerdatum:

25-04-2018

Actie afgerond op:

24-05-2018 (Afgerond)

Toelichting:

Het kwaliteitssysteem en bijlagen heb ik niet kunnen downloaden zoals door jullie aangegeven.
Daarom is het helemaal opnieuw ingevuld, met de bijlagen uit het oude systeem. Daaruit zijn een paar
acties voort gekomen, die nog verwerkt moeten worden maar het oude systeem kan wat ons betreft
weg.

In de Nieuwsbrief Kwaliteit nr 63 dd 13 november 2017 heeft u kunnen lezen over de overgang van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) naar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voeg de acties die u in uw bedrijf gaat nemen om
deze nieuwe wetgeving te implementeren toe.
Geplande uitvoerdatum:

15-05-2018

Actie afgerond op:

15-05-2018 (Afgerond)

Toelichting:

We werken nu via Dropbox en niet meer via de mail, mobieltje gegevens doorgeven. AVG wordt
toegepast.

In de Nieuwsbrief Kwaliteit nr 63 dd 13 november 2017 heeft u kunnen lezen over de overgang van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) naar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voeg de acties die u in uw bedrijf gaat nemen om
deze nieuwe wetgeving te implementeren toe.
Geplande uitvoerdatum:

15-05-2018

Actie afgerond op:

15-05-2018 (Afgerond)

Toelichting:

Er zijn acties ondernomen. We werken via Dropbox om gegevens naar collega's door te geven etc. AVG
wordt toegepast.

In de Nieuwsbrief Kwaliteit nr 63 dd 13 november 2017 heeft u kunnen lezen over de overgang van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) naar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voeg de acties die u in uw bedrijf gaat nemen om
deze nieuwe wetgeving te implementeren toe.
Geplande uitvoerdatum:

25-04-2018

Actie afgerond op:

15-05-2018 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben de acties al genomen. We hebben advies ingewonnen, zijn naar een
voorlichtingsbijeenkomst geweest en daardoor zijn er veranderingen doorgevoerd.
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Vul bij de Bedrijfsgegevens graag de rechtsvorm en het KVK-nummer nog in. Stuur hiervoor een mail naar kwaliteit@landbouwzorg.nl. Zij
kunnen dit voor u aanpassen. Vermeld in de mail uw rechtsvorm en KVK-nummer.
Geplande uitvoerdatum:

25-04-2018

Actie afgerond op:

02-05-2018 (Afgerond)

Toelichting:

Dit heb ik gedaan.

actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

02-05-2018

Actie afgerond op:

02-05-2018 (Afgerond)

actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

02-05-2018

Actie afgerond op:

02-05-2018 (Afgerond)

Functioneringsgesprekken
Geplande uitvoerdatum:

02-09-2018

Actie afgerond op:

02-05-2018 (Afgerond)

Toelichting:

Er zijn fuctioneringsgesprekken geweest eind april. De volgende ronde is het eind van het jaar.

actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2018

Actie afgerond op:

02-05-2018 (Afgerond)

In Nieuwsbrief Kwaliteit 64 van 30 november 2017 heeft u kunnen lezen over de introductie Landelijke Klachtenregeling, met nieuw
klachtenreglement en uitdeelbrief. Hierin is ook aangegeven wat te doen voor de implementatie hiervan, dit zijn acties die voor 31-32018 afgerond hadden moeten worden. Stel een nieuwe uitdeelbrief en klachtenreglement op (gebruik hiervoor de formats die zijn
aangeleverd in de helpteksten op www.kwaliteitlaatjezien.nl, uitdeelbrief staat bij de helptekst onder vraag 4.7.1. en het
klachtenreglement staat bij de helptekst onder vraag 4.7. Publiceer het klachtenreglement ook op www.zorgboeren.nl
Geplande uitvoerdatum:

13-04-2018

Actie afgerond op:

02-05-2018 (Afgerond)

Toelichting:

Wij hebben dit in samenwerking met andere zorgboeren oost achterhoek gedaan, dus allemaal
hetzelfde klachtenreglement

op www.zorgboeren.nl en op de website van KuMuFit wordt ook gesproken over ‘wonen en werken’. Dit wekt de suggestie dat er ook
woonzorg aangeboden kan worden. Indien dit niet het geval is graag aanpassen. Indien dit wel het geval is zal u hiervoor een aparte
certi cering aan moeten vragen bij het kwaliteitsbureau.
Geplande uitvoerdatum:

25-04-2018

Actie afgerond op:

02-05-2018 (Afgerond)

Toelichting:

aangepast op de website
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In het kwaliteitssysteem wordt gesproken over ZZP-ers, heeft u deze niet meer? Pas dan graag het kwaliteitssysteem hierop aan. Heeft
u deze nog wel? Graag vermelden in het jaarverslag (bij vraag 1.2 en vervolgens).
Geplande uitvoerdatum:

16-04-2018

Actie afgerond op:

02-05-2018 (Afgerond)

Toelichting:

Deze hebben we niet meer en het is aangepast

actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2017

Actie afgerond op:

01-05-2018 (Afgerond)

Schrijf uw jaarverslag over 2017 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2018

Actie afgerond op:

26-02-2018 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Schriftelijk vastleggen of ouderen (cliënten) gereanimeerd willen worden ja of nee.
Geplande uitvoerdatum:

11-12-2019

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Deelnemersovereenkomst aanpassen en verbeteren
Geplande uitvoerdatum:

11-10-2019

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Aanvraag audit tbv Keurmerk
Geplande uitvoerdatum:

11-04-2019

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Noodplan plattegrond aanpassen
Geplande uitvoerdatum:

11-12-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)
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2-Jaarlijkse controle brandblus- en EHBO middelen
Geplande uitvoerdatum:

11-12-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Actiepunten RI&E
Geplande uitvoerdatum:

11-12-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

5.6.7.2 Twee keer per jaar is er een evaluatie en elke maand is er en uitleg van het noodplan
Geplande uitvoerdatum:

11-03-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

5.6.8 Jaarlijks vindt er een ontruimingsoefening plaats
Geplande uitvoerdatum:

11-12-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

2.3.2 BHV herhalingscursus
Geplande uitvoerdatum:

11-12-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Inspraakmomenten (cliëntenraad)
Geplande uitvoerdatum:

12-10-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

11-10-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

03-09-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)
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4.7.3 -> Is er een klachtenprocedure voor de medewerkers? Nee -> Waarom niet? Deze wordt op dit moment aangepast en veranderd
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Toelichting:

Alles is meegenomen in het overzetten naar het nieuwe Kwaliteitssysteem.

Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Functioneringsgesprekken
Geplande uitvoerdatum:

11-02-2018

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2017

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2017

Actie afgerond op:

23-02-2018 (Afgerond)

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

20-12-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)
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Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

2017 is voor u een bijzonder jaar. Opnieuw een groei realiseren. Veel werk aan het kwaliteitssysteem en dossiervorming. 2x een
audittraject. Beschrijf deze ontwikkeling goed in het jaarverslag en geef aan hoe u de kwaliteit voor 2018 e.v. vasthoudt.
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

het opgestelde schema clienten versus begeleiding geeft een goed aanvullend beeld. Voeg het aangepast toe aan het eerstkomende
jaarverslag.
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

blijf zorgen voor een actueel beeld op zorgboeren.nl
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

begrip teamleider weghalen bij Linea in een volgende versie van het KS bij hfst. 2
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Toelichting:

is al aangepast bij het inbrengen in het nieuwe systeem

inplannen inspraakmoment 4 x
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Functioneringgesprekken
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Ontruiming oefenen
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)
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Allereerste en belangrijkste punt. Meer inzicht en besef opdoen van het werken met het kwaliteitssysteem en begrenzingen. Bepaal
vervolgens wat uw aanbod is op basis van kennis en bekwaamheidZie verslag
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Kwaliteitssysteem aanpassen op basis van de door de auditor gemaakte opmerkingen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Toelichting:

Het kwaliteitssysteem is helemaal opnieuw ingevoerd in het nieuwe systeem op 4-6-2018 klaar

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2016

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

originele medicatieprints deelnemers opnemen in dossier
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

afspraken op papier met huurder varkensschuur mbt gebruik erf
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Info op site zorgboeren en praktijk beter laten aansluiten
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Toestellen laten keuren en overzicht maken zodat helder is wat valt onder zorgboerderij
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Aanvraag audit tbv keurmerk evaluatie
Geplande uitvoerdatum:

10-12-2016

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)
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aanpassen namen en functie Lars en Susan
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Niet meer van toepassing)

RIE compleet maken
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2017

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Toelichting:

Jaarverslag aangemaakt en gewijzigd/ingediend op 5-6-2018

Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2016

Actie afgerond op:

22-02-2018 (Afgerond)

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

29-02-2016

Actie afgerond op:

22-02-2018 (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.

ontruimingsactie
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2019

Toelichting:

Volgt nog.

tevredenheidsmeting en evaluatiegesprekken en inspraakmomenten
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2019

zonosenkeurmerk
Geplande uitvoerdatum:

08-09-2019
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controle BHVehbo koffers, brandblussers BHV
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2019

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

Indienen Jaarverslag

29-02-2020

actualisatie kwaliteitssysteem
Geplande uitvoerdatum:

06-07-2020

Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)
Geplande uitvoerdatum:

Audit

17-10-2020

deze wordt nader uitgewerk voor kumu t
Geplande uitvoerdatum:

24-12-2018

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 12-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

Gedaan.

deze wordt nader uitgewerkt voor kumu t
Geplande uitvoerdatum:

24-12-2018

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 12-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

Gedaan.

jaarlijkse controle apparaten/machines
Geplande uitvoerdatum:

29-12-2018

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 12-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

Jaarlijkse controle heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Alle machines werken nog naar gebruik
goed.

Aanpassen Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, Zie nieuwsbrief Kwaliteit Laat je Zien nr. 09 d.d. 28-11-2018
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 12-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

Deel genomen aan bijeenkomst Meldcode, geen verdere acties.
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zorgboerderij

Geplande uitvoerdatum:

01-02-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 12-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

Afgerond.

actualisatie van de RI&E

ri&e

ri&e

Geplande uitvoerdatum:

12-02-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 12-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

RIE afgerond en steeds aanpassen/bijwerken voor Kumuﬁt.

actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

12-02-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 12-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

Actuele RIE.

in het jaarverslag van 2018, het schema clienten versus begeleiding na aanpassing toevoegen
Geplande uitvoerdatum:

07-01-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 20-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

Deze is aangepast en toegevoegd in het jaarverslag 2018.

Schrijf uw jaarverslag over 2018 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 27-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

Gedaan.

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

Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum:

17-08-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 27-02-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

N.V.T.

nieuwbouw kippenhok
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-07-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

Kippenhok is nog in bespreking of dit door gaat ja of nee.
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actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-07-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

RIE gemaakt.

actualisatie kwaliteitssysteem
Geplande uitvoerdatum:

08-07-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-07-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

Jaarverslag 2019 vooral nieuwe onderdelen scholing belangrijk voor de medewerkers.

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2018 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw
Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. Aanvullen Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

11-07-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-07-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

Aanvullen jaarverslag eventueel van het jaar 2018.

aanpassen binnenhal
Geplande uitvoerdatum:

08-09-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-07-2019 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2019

Toelichting:

Tevredenheidsonderzoek en meting toegevoegd in het jaarverslag.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 4 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.

er zijn geen andere acties, buiten de lijst om

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

Pagina 29 van 31

Jaarverslag 1463/Kumuﬁt, Landgoed t Hulsevoort

11-07-2019, 21:38

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

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar
Op deze voet verder gaan, geen echte doelstellingen voor de toekomst om dingen te veranderen, ik ben 61 jaar.

Ik ga zeker niet stoppen want ik heb een opvolger over 7 jaar dit is mijn dochter en mijn schoonzoon.

De medewerkers blijven wel altijd scholing houden op de zorgboerderij en cursussen volgen voor nog meer ervaring binnen dit werkveld.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
De schuren van de varkens zijn leeg en ruimen we aan de binnenkant. Geen andere plannen, gewoon doorgaan.

De schuren van de varkens worden omgebouwd tot ren bak voor de paarden. Er kan dan ook binnen worden gereden bij slecht weer. Ook de
deelnemers kunnen dit doen onder begeleiding.

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.

Doelstellingen cursussen worden door mij of door mijn dochter schoonzoon gegeven die verpleegkundige is. Verder scholing zoals BHV en
EHBO worden cursussen gedaan theorie en praktijk door LIVIS. Dit hebben een aantal medewerkers al behaald en de rest van de
medewerkers gaan het dit jaar nog behalen. Voor het nieuwe jaar 2020 hebben alle medewerkers EHBO behaald en BHV op de zorgboerderij
zelf.

Nieuwe ren bak paarden voor oktober dit jaar nog klaar. Hier zijn mensen voor in dienst.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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Overzicht van bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor deze locatie.
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