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

Bedrijfsgegevens
Ondernemingsgegevens
Zorgboerderij De Tulp V.O.F.
Registratienummer: 1478
Kleingouw 151, 1619 CJ Andijk
Rechtsvorm Vennootschap onder ﬁrma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 37156391
Website: http://www.zorgboerderijdetulp.nl

Locatiegegevens
Zorgboerderij De Tulp
Registratienummer: 1478
Kleingouw 151, 1619 CJ Andijk
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Stichting Landzijde
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

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

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

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?
Naast de ondernemer(s), is er personeel in dienst
Naast de ondernemer(s), zijn er stagiaires
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.
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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
Er zijn 3 foto's toegevoegd om wat meer een beeld te krijgen van wat we gedaan hebben afgelopen jaar.
Foto 1: de versierde dakpannen, iedere deelnemer heeft er een met zijn of haar eigen huisnummer gemaakt.
Foto 2: Anneke, Yvonne en Susan zijn naar Krea Doe geweest om knutsel ideeen op te doen.
Foto 3: Een impressie van de feestweek, 10 jarig bestaan van de Tulp.

Afbeelding 1
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Afbeelding 2

Afbeelding 3

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
2.2 uitleg over opmerking
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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.

Jaarverslag Zorgboerderij de Tulp 2019.
Op 2 januari 2019 zijn we na de kerstvakantie weer helemaal fris begonnen met de dagbesteding op Zorgboerderij De Tulp. Ook dit jaar is er
weer veel gebeurd en hebben we weer van alle seizoenen genoten.
Hieronder kunt u lezen wat er zoal gebeurd is.
Januari:
-Tijdens de WestFriese beursvloer van vorig jaar hadden we een match gemaakt met een groentezaden bedrijf. In ruil voor een rondleiding op
de boerderij met appeltaart kregen wij allerlei groentezaden, deze hebben we deze maand opgehaald.
-Ook hadden we een match gemaakt met een advocatenbedrijf, in ruil voor de rondleiding met appeltaart wilden zij een uur met ons
Brainstormen over stichting stichting vrienden van de Tulp, over hoe we de stichting meer ‘vorm’ konden geven.
-Op 15-01 mocht Yvonne spreken bij de vrouwengilde uit het dorp. Met een mooie powerpoint heeft Yvonne veel verteld over de Zorgboerderij.
-Deze maand is het biljart opgeknapt, hij heeft nieuwe banden en een nieuw laken gekregen. De ballen rollen weer erg soepel.
-Op 25-01 was er een actie op radio NH. Als je een gedicht over tulpen instuurde dan kon je een bos tulpen winnen. Wij als zorgboerderij de
Tulp moesten daar natuurlijk wel aan meedoen. Samen met de deelnemers hebben we een gedicht gemaakt en ingestuurd. We hadden prijs,
er werd een prachtige bos tulpen gebracht, en we mochten het gedicht zelf voorlezen op de radio.
-Marcel is samen met de deelnemers die hem willen en kunnen helpen begonnen met het bouwen van een nieuw kippenhok, of beter gezegd,
een kippenhotel! Het wordt een prachtige hooiklamp met een uitloop eraan voor de kippen.
Februari:
-Deze maand is er een nieuwe stagiaire gestart, ze komt van februari tot juli bij ons stage lopen. Van de opleiding maatschappelijk zorg en
groen.
-Op 04-02 zijn de eerste geitjes van dit jaar geboren, de lente is begonnen!
-Er is nieuwe schutting geplaatst bij het terras. De schutting is gemaakt van oude kozijnen met ramen erin, hierdoor kunnen we vanaf het
terras naar de geitjes kijken die buiten lopen.
Maart:
Deze maand wordt er altijd een gemeenschapsveiling georganiseerd in het dorp. Wij boden als zorgboerderij Appeltaarten aan die mensen
konden kopen.
April:
-Eindelijk is dan het ooievaarsnest geplaatst. Tijdens de WestFriese beursvloer hebben we contact gelegd met een loonbedrijf. Zij hebben
voor ons het ooievaarsnest geplaatst. Nu de ooievaars nog!
-Op 15-4 kwam de Kleuterklas van Finn, het zoontje van Marcel en Yvonne, op de zorgboerderij kijken bij de dieren.
-Tijdens NLdoet kwamen er leerlingen van een school ons helpen met een knutselactiviteit voor de deelnemers. Helaas kwamen er drie
leerlingen niet opdagen, hierdoor hebben we besloten om dit niet meer te doen.
-Op 25-4 hebben Marcel en Yvonne uitleg gehad over het ElectronischClientenDossier van Landzijde. De deelnemers moeten hun presentie
dan tekenen op een tablet. Dit is voor de meeste van onze deelnemers wel even wennen, maar oefening baart kunst!
-We zijn begonnen met het zaaien kruiden. Eén van onze vrijwilligsters heeft dit op zich genomen. We maken buiten een kruidentuin op
hoogte.
- Op 28-4 werd de jaarlijkse Tulpentocht georganiseerd. Dit is een wandeltocht voor iedereen die mee wil doen, en zoals ieder jaar was de
start en de ﬁnish bij ons op de boerderij. De opbrengst gaat altijd naar een goed doel, en dit jaar was de opbrengst voor de ijsclub van Andijk.
-Deze maand zijn de jonge konijntjes geboren. Deze mogen dan samen met hun moeder in een glazen hok, waardoor we ze allemaal goed
kunnen zien.
Mei:
-Deze maand hebben we de Schapen binnen gezet. Ze mogen warm en droog staan om zich voor te bereiden op de lammetjes die geboren
gaan worden.
-Ook zijn deze maand zonnepanelen op de schuur geplaatst.
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Juni:
-De rollators en rolstoelen hebben weer hun jaarlijkse beurtje gehad.
-Deze maand hebben we gehooid, altijd ﬁjn om het hooi van eigen land aan de dieren te kunnen geven.
-Op 18-6 zijn Susan en Yvonne naar de uitreiking van de Rabo clubcascampagne geweest. Stichting vrienden van de Tulp heeft een check van
404.78 mogen ontvangen!
We zijn aan het sparen voor een nieuwe duo-ﬁets.
Juli:
-In juli hebben we geen ‘speciale’ dingen gedaan. Natuurlijk werden de dagelijkse activiteiten uitgevoerd. Vooral veel buiten zijn met mooi
weer.
Augustus:
Deze maand hebben we een kapschuur gekocht en geplaatst.
Dit wordt een plek waar gerookt mag worden, de enige plek op het erf waar dit nog mag.
Het kapschuurtje heeft de naam: ‘het pa(F)viljoen’.
September:
-We zijn door de gemeente Medemblik uitgenodigd om met al onze deelnemers naar een optreden van Willeke Alberti te komen. Hier zijn we
natuurlijk naartoe gegaan, met hulp van onze vrijwilligers konden alle deelnemers die wilden met ons mee. Het was een prachtig optreden
waarvan iedereen enorm genoten heeft.
-Op 14 september 2019 bestond Zorgboerderij de Tulp 10 jaar!
Dit moest natuurlijk gevierd worden. We hebben een feestweek georganiseerd met iedere dag een leuke activiteit.
Op maandag gingen we oudhollandse spellen spelen, en voor de lunch had Anneke pannenkoeken gebakken.
Op dinsdag kwam een Westfriese dansgroep een optreden geven in de kas, en voor de lunch hadden patat met kroketje van de snackbar.
Op woensdag gingen we zingen met een mevrouw die trekzak voor ons speelde, bij de lunch hadden we kibbeling van de visboer.
Op donderdag kwam de band ‘Band Zo was ut’ voor ons optreden in de kas, Anneke had voor de lunch broeder (jan in de zak) gemaakt.
Op Vrijdag kwam het hoedenmuseum bij ons op bezoek, bij de lunch hadden we allerlei verschillende sandwiches.
Het was een zeer geslaagde feestweek! Tijdens het optreden van de dansgroep en het optreden van de band mochten de deelnemers ook
ieder twee familieleden/introducés meenemen.
Omdat er iedere dag op één dagdeel iets leuks gepland was was het ook goed te doen voor iedereen, niet té vermoeiend.
Op 21-9 sloten we de feestweek af met een open dag!
Het was een goed bezochte dag met prachtig weer.
Er zijn een aantal mensen komen kijken die geïnteresseerd waren in de dagbesteding. Er kwam een mevrouw kijken en die wilde spontaan
vrijwilligerswerk bij ons doen. En er kwam een meneer kijken die nu 1x in de 2 weken op de maandagochtend piano voor ons komt spelen.
Oktober:
-Marcel heeft met een aantal deelnemers tafeltjes gemaakt voor in het pa(F)iljoen, en Piet heeft een paadje bestraat hiernaartoe.
November:
-Anneke had kaartjes gewonnen voor de crea doe beurs in Utrecht. Ze is daar samen met Yvonne en Susan naartoe gegaan om knutselideeën op te doen voor de zorgboerderij.
-Op 4-11 zijn we begonnen met het beschilderen en versieren van dakpannen. Iedere deelnemer mag er één maken met zijn of haar eigen
huisnummer erop.
-We hebben deze maand 2 konijntjes gekregen, Molly en Ginger, echte knuffelkonijnen, dus een aanwinst voor de zorgboerderij.
-Ook hebben we Kipjes gekregen, zijde hoenders, erg mooie kipjes.
December:
-We zijn van 2 t/m 5 december iedere dag met een groepje naar tuincentrum de Boet geweest om daar de prachtige kerstshow te
bewonderen. Een leuke wandeling met tussendoor nog even een koppie met wat lekkers.
-Iedere deelnemer mocht ook dit jaar weer een kerststukje maken. Dit keer hadden we versierde raampjes met verlichting bedacht. Het zag er
erg leuk uit, maar het was ook wel érg veel werk! We hebben even wat extra vrijwilligers in moeten schakelen, maar iedereen ging met een
prachtig stukje naar huis.
-Dit jaar was het weer tijd voor een kerstdiner. We doen het ene jaar sinterklaas vieren en het andere jaar kerst. Op 23-12 is de hele boerderij
omgetoverd tot een restaurant. We begonnen het kerstfeest in de kas onder de kachel met een kopje koﬃe/thee en wat lekkers. Daarna even
uitwaaien en een rondje wandelen om de tuin. Daarna gingen we naar binnen waar piano gespeeld werd. Café-Restaurant Cultura verzorgde
net als twee jaar geleden een lopend buffet voor ons. Ook dit keer heeft iedereen weer genoten.
-Nog steeds zijn we met de gemeente in onderhandeling over de logeeropvang. Steeds komen we een stapje verder, maar nog steeds niet
helemaal waar we eigenlijk wezen willen.
Het hele jaar door zijn er allerlei besprekingen geweest. Ik vertrouw erop dat we in 2020 dan eindelijk kunnen beginnen met de bouw van de
logeeropvang.
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

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

De algemene conclusie van het afgelopen jaar is dat we ieder jaar blijven 'groeien' in de activiteiten voor de deelnemers. We vinden het
belangrijk dat we steeds blijven verbeteren en waar nodig veranderen. Zodat we goed aansluiten op de behoeftes van de deelnemers. We
runnen samen met ons personeel en onze vrijwilligers een mooie zorgboerderij die erg geliefd is in onze omgeving.
Er worden dan ook veel aanvragen gedaan door mensen die bij ons de dagbesteding willen volgen, hierdoor hebben we regelmatig een
wachtlijst. Dit is soms lastig, mensen die dagbesteding aanvragen hebben dan ook meestal al snel de dagbesteding nodig om het thuisfront
te ontlasten. Toch gaan we als dagbesteding niet verder groeien. Het maximum aantal deelnemers per dag blijft hetzelfde.
Dit omdat we van mening zijn om zo de beste zorg te kunnen blijven bieden.

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.

-Zorgboerderij de Tulp bied dagbesteding (begeleiding groep) aan mensen met een vorm van dementie en aan mensen met een niet
aangeboren hersenletsel. De doelgroepen zijn al jaren hetzelfde, en dit blijft ook het komende jaar weer zo.
-Enkele deelnemers hebben de zorgzwaarte 'licht', maar de meeste deelnemers hebben een zorgzwaarte 'middel'.
-De meeste deelnemers die bij ons de dagbesteding volgen krijgen hun indicatie vanuit de WMO. Een aantal deelnemers krijgen hun indicatie
vanuit de WLZ, en een aantal deelnemers krijgen hun indicatie vanuit een PGB.
Mensen met een vorm van dementie.
Instroom:

Uitstroom:

17

15

Totaalaantal deelnemers begin van het jaar:

Totaalaantal deelnemers eind van het jaar:

28

30

Reden van uitstroom:
10 personen zijn opgenomen in het verzorgingshuis
3 personen zijn overleden
2 personen werden lichamelijk te zwak om naar de boerderij te kunnen gaan.

Mensen met een niet aangeboren hersenletsel.
Instroom:

Uitstroom:

1

1

Totaalaantal deelnemers begin van het jaar:

Totaalaantal deelnemers eind van het jaar:

4

4

Reden van uitstroom:
1 persoon voelde zich niet op zijn plek op de zorgboerderij.

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

De doelgroep van onze Zorgboerderij is nog steeds hetzelfde gebleven. Mensen met dementie en mensen met een niet aangeboren
hersenletsel. Wij zijn van mening dat dit voor onze zorgboerderij de juiste doelgroepen zijn. Over het algemeen kunnen de deelnemers goed
met elkaar overweg, maar ook met ons als zorgboeren. We laten ieder in hun waarde en laten de deelnemers helpen met de werkzaamheden
naar hun eigen kunnen. Doordat het geen 'moeten' is op onze zorgboerderij voelen de deelnemers zich vrij om te helpen waar ze kunnen, maar
ook om even te genieten van het boerderij leven. Wel moet deze doelgroep (de één meer dan de ander) gestimuleerd worden om deel te
nemen aan de activiteiten op de boerderij. Ook dit past goed bij ons als zorgboeren. Het lukt ons goed om iedereen te betrekken bij alle
voorkomende activiteiten op de boerderij.

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.

Nog steeds werkt dezelfde dame bij ons.
We zijn erg blij met haar, ze is erg lief voor de deelnemers en zorgt ervoor dat iedereen op tijd zijn eten en drinken krijgt. Ze werkt bij ons via
Werksaam. We hebben regelmatig een gesprek met elkaar over het functioneren. Ieder jaar wordt er een oﬃcieel functioneringsgesprek
ingepland. In de bijlage een voorbeeld van het functioneringsgesprek.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
4.3 functioneringsgesprek werknemer

4.4 Stagiaires
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de stagiaires op de zorgboerderij.

In onderstaande schema ziet u hoeveel stagiaires er afgelopen jaar bij ons hebben stage gelopen, en van welke opleiding. De stagiaires
worden op de werkvloer begeleid door Anneke, Marcel en Yvonne. Bij de opdrachten die de stagiaires moeten uitvoeren ondersteund Yvonne
de stagiaires. Er worden regelmatig voortgangsgesprekken met de stagiaires gepland. Dit is voor de ene stagiaire meer nodig dan voor de
andere. 2x per stage is ook de stagedocent bij zo'n gesprek aanwezig.

Stagiaire

Opleiding

Leerjaar

Niveau

Periode van

Periode tot

Stagiaire 1

Maatschappelijk zorg en groen

1e leerjaar

3

4-2-2019

5-7-2019

Stagiaire 2

Maatschappelijke stage voortgezet onderwijs

-

4-3-2019

8-3-2019

Stagiaire 3

Maatschappelijke stage voortgezet onderwijs

-

23-4-2019

26-4-2019

Stagiaire 4

Zorgbedrijf Dierhouderij

2e leerjaar

4

26-8-2019

1-4-2020

Stagiaire 5

Dierhouderij met keuzedeel Zorg

3e leerjaar

3

14-11-2019

22-5-2020
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

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

Zorgboerderij de Tulp heeft een vast team van vrijwilligers. Zij komen allemaal één dagdeel per week om de zorgboeren te ondersteunen in
het begeleiden van de deelnemers. (Bijna) ieder dagdeel komt er een vrijwilliger.
Tijdens de open dag van afgelopen jaar hebben 2 vrijwilligers zich gemeld om bij ons te komen helpen. 1 meneer om piano te spelen, en 1
mevrouw om 1 dagdeel per week te komen helpen. De nieuwe vrijwilligers lopen altijd eerst een aantal keren met de zorgboer(en) mee. Zo
kunnen zijn zien hoe de dag draait bij de zorgboerderij en hij/zij kan de deelnemers een beetje leren kennen. We laten vrijwilligers vrij met
eigen inbreng over de activiteiten op de boerderij. Wel gaat het altijd in overleg. We zijn erg blij met ons vrijwlligersteam! Hierdoor kunnen zij
de deelnemers toch dat extra stukje begeleiding/aandacht bieden. Ieder jaar houden we met iedere vrijwilliger een functioneringsgesprek.
Hierin word besproken of het van beide kanten nog bevalt en of er eventueel aanpassingen gemaakt moeten worden. Ook wordt er ieder jaar
een vrijwilligersoverleg gehouden, alle vrijwilligers worden hiervoor uitgenodigd. Tijdens dit overleg wordt er besproken wat er aan
veranderingen zijn voor de vrijwilligers. Of er deelnemers zijn die wat extra aandacht/begeleiding nodig hebben, enz.

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

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.

Op dit moment hebben we een erg ﬁjn team van vrijwilligers, stagiaires en personeel om ons heen. Ieder is erg betrokken met de
zorgboerderij, en ieder heeft zijn eigen inbreng om dat beetje extra aan de boerderij te geven.
Bij onze boerderij past het goed dat er vrijwilligers komen om ons te ondersteunen, we hopen voorlopig zo door te kunnen gaan.

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 opleidingsdoelen voor het afgelopen jaar waren:
-scholing over voeding en diabetici
en
-een scholingsavond voor al onze vrijwilligers over het onderwerp dementie.
-Scholing over voeding en diabetici hebben we uitgesteld naar komend jaar, dit omdat Landzijde over dit onderwerp een netwerkbijeenkomst
gaat organiseren.
-Een scholingsavond voor al onze vrijwilligers is wel gedaan. Er kwam een spreker op de zorgboerderij vertellen over dementie. Ook ons
personeel en onze stagiaire was hierbij aanwezig.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
5.1 uitleg over opmerking

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.

-Ook dit jaar hebben Anneke, Marcel en Yvonne de netwerkbijeenkomsten van Landzijde weer gevolgd.
7-3-2019, onderwerp: crisisontwikkelingsmodel en signaleringsplan
4-6-2019, onderwerp: protocollen
2-10-2019, onderwerp: dementie.
-Anneke, Marcel en Yvonne hebben de BHV cursus weer gevolgd en behaald.
-Onze vrijwilligers, personeel en Anneke en Yvonne zijn naar het Alzheimercafe geweest.
Daar was het onderwerp 'verschillende vormen van dementie'.
-Ook hebben we een scholingsavond georganiseerd op de zorgboerderij, we hebben een spreker uitgenodigd die kwam vertellen over
dementie.
De vrijwilligers, stagiaire en personeel waren hierbij aanwezig.
-Marcel en Yvonne hebben een scholingsavond over de RI&E/preventiemedewerker gevolgd.
-Landzijde organiseert volgend jaar een scholing over voeding, deze gaan Marcel, Anneke en Yvonne volgen.

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.
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Komend jaar willen we zoals ieder jaar weer de netwerkbijeenkomsten van Landzijde gaan volgen.
Ook de BHV herhalingscursus, en de Alzheimer cafés die voor ons interessant zijn gaan we volgen.
Omdat Landzijde ook een bijeenkomst gaat organiseren over voeding hebben wij het volgen van die scholing uitgesteld naar komend jaar.

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.

Als zorgboerderij zijn we goed bezig met het bijhouden van onze kennis met betrekking tot het begeleiden van onze deelnemers. We vinden
het erg belangrijk om ieder jaar weer zoveel mogelijk scholingen te volgen.
Ook zijn we meer bezig om de vrijwilligers meer informatie te geven over het begeleiden van onze deelnemers.
Dit door middel van de Alzheimer cafés en door de vrijwilligers overleggen.
We gaan ervoor waken dat we dit bij blijven doorzetten.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.
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6 Terugkoppeling van deelnemers
De kwaliteit van de zorgverlening van zorgboeren wordt mede getoetst aan de hand van evaluatiegesprekken, inspraakbijeenkomsten en
deelnemerstevredenheidsmeting. De reacties van de deelnemers die hiermee worden verzameld, geven belangrijke informatie aan de zorgboer(in).

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

Ieder jaar houden wij minimaal 1x een evaluatiegesprek met onze deelnemers. Na de start wordt er na twee maandaen een evaluatie
ingepland. Mocht het nodig zijn dan plannen we een extra gesprek in. Voor deze gesprekken worden de mantelzorger en in de meeste
gevallen ook de casemanager uitgenodigd. De zorgboer(in) en de regiocoördinator van Landzijde zijn bij dit gesprek aanwezig. In deze
gesprekken wordt besproken of de dagbesteding op de boerderij naar wens verloopt. Moeten er bepaalde dingen bijgesteld worden? Zijn het
aantal dagdelen dat de cliënt naar de boerderij komt nog voldoende? Zijn de doelen die gesteld zijn behaald, en moeten deze nog worden
bijgesteld. Over het algemeen zijn al onze deelnemers tevreden met de dagbesteding op de zorgboerderij. In een aantal gevallen moest het
aantal dagdelen worden bijgesteld. Bij ons op de zorgboerderij maken wij iedere dag een dagverslag met daarop een aantal foto's en een
stukje tekst over wat er die dag op de boerderij is gedaan. Hier krijgen we tijdens de evaluatiegesprekken nog steeds veel positieve reacties
op.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Start-functioneringsplan.
6.1a Functioneringsplan

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.

We kunnen uit de evaluatiegesprekken concluderen dat de deelnemers het naar hun zin hebben bij ons op de zorgboerderij. Ook de
mantelzorger/familie van onze deelnemers zijn tevreden en hebben weinig tot geen op of aanmerkingen. Doordat we de deelnemers zelf
ophalen en weer thuis brengen zijn de 'lijntjes' met de mantelzorger kort en hebben we dan vaak al even contact, mochten er bijzonderheden
zijn. We blijven dit op deze manier voortzetten.
En ook voor volgend jaar wordt er voor iedere deelnemer weer een evaluatiegesprek ingepland.

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.

Inspraakmomenten
2019

Wat is er besproken?
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Maandag 04-022019

Welke groenten willen we gaan verbouwen op de groentetuin?
-De groep gaf aan om sowieso sperziebonen te willen verbouwen. Dit is een groente die gemakkelijk is om
zittend te oogsten en klaar te maken voor de verkoop.
-Verder was er één deelnemer die graag aardappelen wilde verbouwen, dit had hij vroeger zelf ook altijd op zijn
volkstuin.
-Namen voor de geitjes bedenken.
met de groep hebben we namen voor de twee geitjes die vandaag zijn geboren bedacht. Het is geworden: Jet
en Floor!

Donderdag 11-042019

Vandaag gaf een deelnemer aan graag een kruidentuin te maken op de zorgboerderij. Onze vrijwilligster die ook
aanwezig was gaf aan dit graag samen met deze deelnemer te willen oppakken.
Samen met de groep hebben we besproken welke kruiden er in verbouwd moeten worden.
Dit is geworden: Basilicum/Tijm/Rozemarijn/gember, en verder laten we het aan de ‘projectleiders’ over.

Woensdag 03-072019

Met de groep is besproken hoe we het ‘rook-probleem’ op kunnen lossen.
Er wordt vrij veel gerookt op het hele erf van de boerderij. Dit moet anders!
Yvonne gaf aan om een overkapping te willen maken waarin stoelen en een tafel, met asbak, staat. Dan mag er
alleen in deze overkapping nog gerookt worden.
De deelnemers waren het hier allemaal mee eens.
Ook hebben we besproken waar de overkapping dan moet komen te staan. Het moet niet te ver zijn, als het
regent moeten deelnemers er ook heen lopen. En het moet overzichtelijk zijn voor het personeel.
De locatie is geworden, tegenover de keuken naast de volkstuin.

Dinsdag 08-102019

-Herfststukken, die de deelnemers mogen maken, bedenken.
Yvonne gaf aan weer een herfststuk met iedereen te willen maken.
Ze gaf een paar ideeën, en de groep heeft besloten om het idee van de dakpannen te willen maken.
-Ook is er geïnventariseerd wie er in december naar tuincentrum de Boet te willen om de kerstshow te bekijken.
Eén deelnemer gaf aan hier niet zo veel zin in te hebben, maar de rest van de groep wilde graag heen.
Anneke heeft aangegeven dit te gaan organiseren.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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 inspraakmomenten geven zeker een meerwaarde aan de dagbesteding op de boerderij. Door met elkaar te bespreken over het reilen en
zeilen op de zorgboerderij zijn de deelnemers nog meer betrokken. Ook stimuleert het de deelnemers om mee te denken over bepaalde
onderwerpen. Zelf onderwerpen aandragen is voor de meeste deelnemers wel erg moeilijk. Dit moet echt bij ons vandaag komen. Toch is er
een onderwerp door een deelnemer aangedragen, dit heeft de partner van deze deelnemer doorgegeven. Yvonne heeft dit tijdens een
inspraakmoment naar voren gebracht waardoor de deelnemer er weer aan herinnerd werd.

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.
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De tevredenheidsmeting die wordt gebruikt voor onze zorgboerderij is Van Zelf Sprekend.
Bij de start van een nieuwe deelnemer en bij iedere evaluatie word een vragenlijst meegegeven.
Afgelopen jaar hebben we de vragenlijsten van VanZelfSprekend voor iedere deelnemer uitgeprint en meegegeven naar huis. De deelnemer
kan dan samen met zijn of haar mantelzorger de vragenlijst invullen en weer mee terug nemen naar de zorgboerderij.
Een stagiaire voert deze vragenlijsten in op de computer.
In de bijlage de uitkomst van de meting.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Jaarraportage VanZelfSprekend Zorgboerderij de Tulp 2019

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 vragenlijsten worden steeds vaker ingevuld. Toch gebeurd het nog dat mensen de vragenlijst niet (ingevuld) mee terug nemen naar de
zorgboerderij.
Yvonne moet gaan opschrijven aan wie de vragenlijst is meegegeven en als deze ingevuld is terug gegeven dit ook noteren.
Zo kan Yvonne eventueel navragen wanneer de lijst niet terug komt.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.
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7 Meldingen en incidenten
Op een zorgboerderij wordt geleefd en gewerkt in kleine of grote groepen, er wordt gewerkt met dieren en gereedschap. Daarbij kunnen ongevallen
of incidenten voorkomen. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er op de zorgboerderij is voorgevallen, hoe er met deze situaties is omgegaan,
wat er uit de analyse van de situatie kan worden geleerd en tot welke acties dit heeft geleid. Voor alle meldingen en incidenten geldt dat de privacy
van betrokkenen voorop staat. Wanneer om privacyredenen een melding of de toelichting daarop niet kan worden gepubliceerd, heeft de
zorgboer(in) in een bijlage verantwoording afgelegd. Deze bijlagen worden niet gepubliceerd.
Wanneer er geen meldingen en/of incidenten hebben plaats gevonden is er enkel een conclusie beschreven.

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

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

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

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

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

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

Afgelopen jaar zijn er op de boerderij gelukkig geen ernstige incidenten en ook geen meldingen geweest.
Natuurlijk gebeuren er wel 'kleine' ongelukjes die kunnen worden verholpen met een pleister.
Het grootste aandachtspunt bij ons op de boerderij is valgevaar! Hier moeten we altijd erg alert op zijn en op blijven. Onze deelnemers lopen
vaak erg onstabiel en met een hulpmiddel zoals een wandelstok of rollator.
We zorgen ervoor dat de boerderij overal verharde paden heeft zonder obstakels.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.
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8 Acties
Werken aan kwaliteit is een continu proces, waarbij alle stappen die genomen worden om de situatie op peil te houden of te verbeteren kunnen
worden vastgelegd in een actie. De actielijst is een belangrijke weergave van de activiteiten van de zorgboerderij in het algemeen en op het vlak
van kwaliteit.

8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties
In het afgelopen kalenderjaar zijn onderstaande acties uitgevoerd. Waar nodig heeft de zorgboer(in) een toelichting gegeven op de uitvoering van
de actie.

controleren rolstoelen en rollatoren
Geplande uitvoerdatum:

11-11-2019

Actie afgerond op:

01-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Alle rolstoelen en rollators zijn weer nagekeken en evt gerepareerd.

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

12-10-2019

Actie afgerond op:

05-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Anneke, Marcel en Yvonne hebben de BHV herhalingscursus gevolgd en afgerond.

controleren EHBO middelen
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2019

Actie afgerond op:

01-10-2019 (Afgerond)

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

18-09-2019

Actie afgerond op:

01-10-2019 (Afgerond)

Afspraak maken met Landzijde om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen in de Cliënten stroom voor de logeeropvang.
Geplande uitvoerdatum:

03-09-2019

Actie afgerond op:

01-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Marcel en Yvonne hebben een gesprek gehad met Landzijde over de clientenstroom voor de
toekomstige logeeropvang.

Controleren kwaliteitssysteem.
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

01-06-2019 (Afgerond)
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voorbereiden knutselwerkjes
Geplande uitvoerdatum:

17-05-2019

Actie afgerond op:

01-12-2019 (Afgerond)

controleren brandblusmiddelen
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2019

Actie afgerond op:

15-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De brandblusmiddelen zijn weer nagekeken.

Organiseren uitje deelnemers en vrijwilligers tijdens 10 jarig bestaan.
Geplande uitvoerdatum:

09-03-2019

Actie afgerond op:

23-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben dit jaar geen uitje gedaan, maar een feestweek op de zorgboerderij.

Organiseren open dag 2019 10 jarig bestaan
Geplande uitvoerdatum:

09-03-2019

Actie afgerond op:

23-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De feestweek en de open dag zijn georganiseerd en afgerond.

Actualisatie van de RI&E 2019
Geplande uitvoerdatum:

05-03-2019

Actie afgerond op:

13-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Bedrijfsbezoek van Stigas gehad ivm de RI&E.

Tevredenheidonderzoek deelnemers. Vragenlijsten uitprinten en meegeven.
Geplande uitvoerdatum:

08-02-2019

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

De VanZelfSprekend vragenlijsten vóór 1 maart meegeven aan alle deelnemers.
Geplande uitvoerdatum:

04-02-2019

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

inspraakmoment inplannen
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2019

Actie afgerond op:

11-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Afgelopen jaar zijn er 4 ingeplande inspraakmomenten geweest. Daarnaast wordt er (bijna dagelijks)
besproken met de deelnemers over het reilen en zeilen op de zorgboerderij.

Pagina 21 van 29

Jaarverslag 1478/Zorgboerderij De Tulp

17-03-2020, 16:37

Zoonosenchecklist samen met veearts invullen
Geplande uitvoerdatum:

04-02-2019

Actie afgerond op:

28-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De veearts heeft samen met Marcel de checklist ingevuld.

Vragenlijsten VanZelfSprekend uitprinten en meegeven aan de deelnemers.
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2019

Actie afgerond op:

27-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Bij iedere uitnodiging voor een evaluatiegesprek is er een uitdraai van de vragenlijst meegegeven.

Netwerkbijeenkomsten Landzijde volgen.
Geplande uitvoerdatum:

28-01-2019

Actie afgerond op:

27-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Anneke, Marcel en Yvonne hebben de netwerkbijeenkomsten van Landzijde weer gevolgd.

bij groen ligt van de gemeente, met een architect in gesprek over de bouw van de logeeropvang
Geplande uitvoerdatum:

05-12-2018

Actie afgerond op:

27-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Nog steeds hebben we geen groep ligt van de gemeente, maar we komen wel steeds een stapje verder.

Vergewis procedure opstellen.
Geplande uitvoerdatum:

19-11-2018

Actie afgerond op:

27-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Iedere vrijwilliger die bij ons start moet een VerklaringOmtrendGedrag aanvragen bij de gemeente.

scholing over voeding en diabetici volgen
Geplande uitvoerdatum:

28-09-2018

Actie afgerond op:

27-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De scholing over voeding en diabetici hebben we uitgesteld naar volgend jaar, dan organiseert
Landzijde een netwerkbijeenkomst over dit onderwerp.

Starten met het werken met de ECD
Geplande uitvoerdatum:

25-05-2018

Actie afgerond op:

01-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

In maart 2018 is Landzijde begonnen met het ECD met de eerste groep, 4 zorgboerderijen. In februari
2019 startte de 2e groep zorgboerderijen. In mei 2019 zijn wij met de 3e groep gestart.
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Schrijf uw jaarverslag over 2018 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2019

Actie afgerond op:

29-01-2019 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Opstellen jaarverslag 2018
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2019

Actie afgerond op:

29-01-2019 (Afgerond)

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

10-01-2019

Actie afgerond op:

29-01-2019 (Afgerond)

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:

01-01-2019 (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.

verder met vergunningsaanvraag voor logeeropvang
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Afspraak maken met onze adviseur voor de logeeropvang om te bespreken wat nodig is in het gebouw voor de juiste logeeropvang.
Geplande uitvoerdatum:

02-09-2019

inspraakmomenten inplannen
Geplande uitvoerdatum:

17-02-2020

Bij iedere start en evaluatie de vragenlijst van VanZelfSprekend meegeven naar huis. Noteren aan wie deze meegegeven zijn.
Geplande uitvoerdatum:

17-02-2020
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Evaluatiegesprekken deelnemers inplannen
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2020

inspraakmoment inplannen
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2020

Netwerkbijeenkomsten Landzijde volgen.
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

Actielijst bijwerken wanneer een actie is afgesloten
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

controleren brandblusmiddelen
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

de bestrating nakijken op eventueel losse tegels, en deze dan verbeteren.
Geplande uitvoerdatum:

10-03-2020

Vrijwilligersoverleg organiseren
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2020

Actualisatie van de RI&E 2020
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2020

scholing over voeding en diabetici volgen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Organiseren uitje deelnemers en vrijwilligers.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

voorbereiden knutselwerkjes
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020
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Controleren kwaliteitssysteem.
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Informatieavond van het ECD bijwonen.
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2020

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2020

controleren EHBO middelen
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2020

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2020

controleren rolstoelen en rollatoren
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2020

Evaluatiegesprekken deelnemers inplannen
Geplande uitvoerdatum:

02-11-2020

Actielijst nakijken
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

07-12-2020

Actielijst nakijken
Geplande uitvoerdatum:

07-12-2020

Zoonosenchecklist samen met veearts invullen
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2021
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Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit
Geplande uitvoerdatum:

Indienen werkbeschrijving

01-05-2021

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

Audit

01-07-2021

Zoonosenchecklist samen met veearts invullen
Geplande uitvoerdatum:

17-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 21-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Actielijst nakijken
Geplande uitvoerdatum:

04-11-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Nieuwe VOG aanvragen voor Piet, Anneke, Marcel en Yvonne.
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2018

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Actielijst nakijken
Geplande uitvoerdatum:

04-03-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Actielijst nakijken
Geplande uitvoerdatum:

24-06-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

25-12-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 18-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020
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Nieuwe VOG aanvragen vrijwilligers.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 09-03-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Alle verlopen VOG's zijn opnieuw aangevraagd.

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2019 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw
Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. Aanvullen Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

26-03-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-03-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 16 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 actielijst wordt nog niet zo gebruikt zoals het zou moeten.
Zodra de acties zijn afgerond moet Yvonne de actielijst ook aanpassen, en dit schiet er nog wel eens bij in.
Dit is dan ook één van de nieuwe actiepunten.

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

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar
De komende vijf jaar....
Natuurlijk gaan we ervan uit dat we binnen die vijf jaar eindelijk kunnen starten met de logeeropvang.
Verder willen we met de dagbesteding door draaien zoals het nu gaat.
Wel verwachten we dat Piet en Anneke wat gaan minderen met werken, dus als dat zo ver is dan moeten Marcel en Yvonne op zoek naar wat
meer personeel.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Het komende jaar gaan we uitgebreider werken met het ECD, dan kunnen we daarin ook de notities enz. in maken.
Verder willen we lekker zo doordraaien zoals het nu gaat, en weer aan veel mensen een leuke dagbesteding bieden.
Natuurlijk hopen we het komende jaar duidelijkheid te krijgen over de logeeropvang zodat we concrete plannen kunnen gaan maken voor de
bouw en de start van de logeerfunctie.

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.

Het komende jaar willen we uitgebreider gaan werken met het ECD.
Hiervoor gaan we informatieavonden van Landzijde bijwonen, over het gebruik van het ECD.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

Pagina 28 van 29

Jaarverslag 1478/Zorgboerderij De Tulp

17-03-2020, 16:37

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.

4.3

4.3 functioneringsgesprek werknemer

5.1

5.1 uitleg over opmerking

6.1

Start-functioneringsplan.
6.1a Functioneringsplan

6.5

Jaarraportage VanZelfSprekend Zorgboerderij de Tulp 2019

2.2

2.2 uitleg over opmerking

Pagina 29 van 29

