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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
Aventurijn (Hof van Schokland)
Registratienummer: 1528
Oud Emmeloorderweg 24, 8319 AE Schokland
Rechtsvorm Eenmanszaak ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 01156679
Website: http://www.aventurijnzorg.nl

Locatiegegevens
Aventurijn Zorg, Loc. Emmeloord
Registratienummer: 1528
Randweg 25, 8304 AS Emmeloord
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging Bezig
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

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

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

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

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

1.3 Waren er in het verslagjaar meldingen en/of incidenten?
Ja, van ongevallen en bijna ongevallen

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

1.4 Wilt u meewerken aan een enquête t.b.v. kengetallen zorglandbouw 2021?
Deze vraag gaat over een enquête van de Federatie Landbouw en Zorg t.b.v. de belangenbehartiging.

Nee

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij
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
Foto 1: ZomerBBQ op Schokland.
Vorig jaar kon de ZomerBBQ helaas niet doorgaan i.v.m. de lockdown. Dit jaar was er meer ruimte en konden we toch een gezellige
barbecue organiseren. Dit tot grote vreugde van alle deelnemers! De barbecue is een ijkpunt in de jaarplanning en wordt altijd met veel
plezier tegemoet gezien. De ZomerBBQ is een soort van 'dank je wel' geworden voor alle deelnemers, vrijwilligers en personeel voor het
harde werk.
Het was een erg fijne zonnige dag waarbij de schaduwdoeken geen overbodige luxe waren. Er werd lekker gegeten en gekletst. Als klap op
de vuurpijl konden we proosten op de goedgekeurde tekeningen van de nieuwbouw op Schokland.
Foto 2: Participeren in de maatschappij.
Verzorgingshuis Hof van Smeden in Emmeloord had een bericht via social media gepost met daarin een oproep voor vogelhuisjes. Zodat
de bewoners naar de vogels kunnen kijken in de tuin en hopelijk een nestje gaan maken..
Dit vonden we een leuke oproep en hebben we contact gezocht. In het creatief atelier is een prachtig vogelhuisje gemaakt en geschilderd.
Na het contact met Hof van Smeden is de 'opdracht' wat groter geworden en hebben we ook een mooi bord gemaakt waar meerdere
vogelhuisjes op geschroefd kunnen worden.
Deze trotse mannen hebben de klus geklaard!
Foto 3: De bouw van het nieuwe pand op Schokland
De werkzaamheden voor de bouw zijn eind november begonnen. Omdat de deelnemers ook nog enkele dagen op Schokland werken
kunnen ze de vorderingen van heel dichtbij volgen! Zoals het er nu uit ziet kunnen we in de zomer 2022 weer vanuit Schokland gaan
werken... We kunnen niet wachten!
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Afbeelding 1

Afbeelding 2
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Afbeelding 3

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

Het jaar 2021 was het 2e jaar dat we op onze tijdelijke locatie zaten in Emmeloord. Dit n.a.v. de brand op onze dagbestedingslocatie
(november 2019) Voor veel deelnemers is dit ook alweer een beetje 'normaal' geworden. Naast al het werk dat verzet kan worden in
Emmeloord gaan de deelnemers iedere week minimaal eenmaal per week werken op Schokland. De (moes)tuin en het terrein wordt
bijgehouden en zo blijven we verbonden aan Schokland. Ook blijven we Flevo Landschap helpen om alle paden op Schokland begaanbaar
te houden voor toeristen.
Nog steeds zijn we erg blij met onze tijdelijke locatie maar de winters zijn wel erg koud in de kas. Met de nodige verwarming en een
houtkachel kunnen we het lekker warm houden!
Er zijn weer genoeg leuke dingen gebeurt op de dagbesteding. Enkele hiervan zijn:
Nieuwe collega verwelkomd op de dagbesteding,
Voor Valentijnsdag hebben de deelnemersleuke tekstborden gemaakt die verkocht konden worden,
Op de tijdelijke locatie zijn enkele bomen weggehaald. Het hout mocht de dagbesteding houden. De deelnemers hebben veel zakken
met gekloofd hout gevuld die we kunnen verkopen,
Na enkele oproepen via social media konden we maar liefst drie nieuwe vrijwillige chauffeurs verwelkomen!
Er zijn twee nieuwe skelters (voor volwassenen) en een kiepbak aanhanger aangeschaft. Een deel kon betaald worden van de
oliebollenverkoop van 2020,
Het personeel is op werkbezoek geweest naar een mooie vlindertuin in Emmeloord. In de toekomst willen we op Schokland ook een
vlindertuin realiseren,
We hebben een grote ZomerBBQ kunnen houden! Vorig jaar kon deze geen doorgang vinden maar dit jaar gelukkig wel. De ZomerBBQ
wordt door de deelnemers altijd als zeer leuk en belangrijk ervaren,
Voor het eerst hebben we naast veel groente nu ook aardappels gepoot en geoogst. Het blijft voor de deelnemers bijzonder om
zelfgekweekte producten te eten,
In het creatieve atelier hebben we twee nieuwe activiteiten ontwikkeld. Zo wordt er nu ook gemozaiekt en papier geschept. Van het
geschepte papier zijn prachtige (kerst)kaarten gemaakt!
De deelnemers zijn erg bedreven in het uit elkaar halen van pallets. Van het hout maken we o.a. tekstborden en plantenbakken. Het
mooie is dat we via het werk van een vrijwilliger de pallets kunnen ophalen. De rit om het op te halen en het bezoek aan het bedrijf is al
een belevenis op zich,
Dit jaar hebben we heel veel aardbeienplantjes kunnen verkopen. De moestuin op Schokland stond er vol mee.. De stekjes hebben we
allemaal verpot en verkocht,
We hebben een nieuwe zitmaaier aangeschaft. Voor alle deelnemers die dit zelf ook aangaven hebben we een zitmaaier certificaat
ontwikkeld. Hier moesten de deelnemers natuurlijk wel eerst wat voor doen. Na een scholing, een rijvaardigheidstest en veel aandacht
voor veiligheid hebben ALLE deelnemers het certificaat behaald!
Samen met de deelnemers hebben we genoten van alle seizoenen. In het begin van de herfst vonden we de nodige egeltjes in de
singel. Dit was erg leuk om zo meer te kunnen vertellen over deze leuke en nuttige beesten,
Voor Flevo Landschap schilderen we op verzoek de planken voor de banken welke op Schokland staan,
Door Zorggroep Oude en Nieuwe Land waren we uitgenodigd om deel te nemen aan de Kennismarkt. We konden daar vele producten
verkopen die we zelf gemaakt hadden. Veel deelnemers hebben hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Ook de markt zelf was
erg gezellig en is er veel verkocht,
Een collega heeft de cursus als keurmeester gevolgd en met een positief resultaat afgerond. Samen met enkele deelnemers worden
nu ieder jaar alle elektrische apparaten e.d. getest,
Het hele jaar door heeft het personeel om de twee maand een intern MDO gehad. Dit heeft erg geholpen in de eensluidende aanpak
van onze deelnemers en bewoners,
Begin november konden we dan eindelijk de plannen voor de nieuwebouw op Schokland presenteren aan alle deelnemers! Dit mooie
nieuws zorgde voor veel goede vragen en zelfs enkele emoties en ongeloof rondom de bouw. De bouw is medio december begonnen en
de werklui worden iedere dag met met open armen ontvangen!
Ook ouders/verzorgers, client ondersteuners en vrijwilligers van de dagbesteding zijn op de hoogte gesteld van de nieuwe plannen,
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De afsluiter van het jaar 2021 was onze kerstlunch. Deze hebben we helaas enkele keren moeten aanpassen m.b.t. de geldende
maatregelen rondom corona. Van een groot feest is dit een intiem samenzijn geworden wat ook heel waardevol was.
Ook dit jaar moest er door de deelnemers en personeel veel geschakeld worden rondom de corona maatregelen. Wat de ene keer wel
mocht kan soms later niet meer. Voor iedereen was dit verwarrend. We hebben geprobeerd om zo goed als mogelijk is te communiceren
met het thuisfront en met de deelnemers zelf. Samen met de locatie coordinator, eigenaresse en kwaliteitsmedewerker is er veel overleg
geweest het gehele jaar om zo een eensluidend antwoord te hebben naar iedereen.
Het ondersteunend netwerk bestaat vooral uit Boer&Zorg, Federatie Landbouw en Zorg en de gemeente Noordoostpolder. Via deze wegen
hebben we invulling gegeven aan de duidingen rondom het coronabeleid. Veelvuldig hebben we ook op de site van de Rijksoverheid
gekeken om zo op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Ook was de site van VGN.nl en welkome toevoeging in het toepasbaar
maken voor onze doelgroep.

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.

We zijn erg blij dat we het gehele jaar open konden blijven. Uiteraard met de nodige aanpassingen en voorzorgsmaatregelen. Al snel
merkten we tijdens de eerste lockdown dat veel deelnemers al hun structuur verloren toen de dagbestedingslocatie dicht ging. Ook al
zagen we onze externe deelnemers minimaal twee keer per week thuis we zijn nu erg blij dat er in 2021 geen lockdown is geweest waarbij
ook de dagbesteding dicht zou moeten.
Samen met ouders/verzorgers en client ondersteuners hebben we er zorg voor gedragen dat alle deelnemers op een veilige manier
konden werken. Bleven deelnemers met (lichte) klachten thuis en was er door goede communicatie over en weer snel te schakelen.
Het is fijn om te lezen dat de deelnemers op de dagbesteding, ondanks de tijdelijke locatie en de beperkingen die daarbij horen, zoveel
leuke dingen gedaan hebben. De twee nieuwe ontwikkelde activiteiten vallen goed in de smaak. Vooral het papierscheppen vinden de
deelnemers leuk om te doen. Het mozaieken is echt wel een kunst apart welke we nog beter in de vingers moeten gaan krijgen.
Schokland wordt nog steeds heel erg gemist door alle deelnemers maar ook door ons... Dit werd maar weer eens duidelijk toen de
bouwplannen gepresenteerd werden. De ruimte, de natuur, de omgeving, het thuis voelen wordt iedere dag nog gemist. Het was ontroerend
om de emoties bij de deelnemers te zien!
We kunnen niet wachten om terug te keren in de zomer van 2022.
Het ondersteunend netwerk heeft ons meerdere malen geholpen rondom de coronamaatregelen. Het is fijn om te merken dat er
meegedacht wordt en juist dingen uitgediept worden welke voor de dagbesteding van toepassing zijn.
Veel doelstellingen van vorig jaar hebben we kunnen behalen. De belangrijkste hierin was wel het meer samenbrengen van de twee
disciplines van DB en wonen. We zijn er middels verschillende interne MDO's in geslaagd om voor alle deelnemers en bewoners een
eensluidende aanpak af te spreken. Door dit met elkaar te bespreken hoorden we van elkaar welke voors en tegens er waren. Wat werkt
wel en wat werkt juist niet qua aanpak, begeleidingsstijl e.d. Door met elkaar in gesprek te gaan is er meer begrip gekomen rondom
wonen en dagbesteding. Ook in 2022 zullen de interne MDO's blijven plaatsvinden. Daarnaast willen nu ook weer de intervisie gaan
oppakken. Om zo ook binnen het team zelf elkaar te steunen en vraagstukken te behandelen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

De doelgroep die bij Aventurijn Zorg dagbesteding kan krijgen bestaat uit:
(Jong)volwassenen met
(Jong)volwassenen met
(Jong)volwassenen met
(Jong)volwassenen met

(L)VB. (licht verstandelijke beperking)
ASS (Autisme Spectrum Stoornis).
N.A.H. (Niet aangeboren hersenletsel)
gedrag- en ontwikkelingsstoornissen (vaak in samenhang met ASS)

De begeleiding is aanwezig vanaf 8.30 uur tot 16.30 uur. Zij bieden naast groepsbegeleiding ook individuele begeleiding aan. De
zorgzwaarte ligt tussen de VG4 en VG7.
Deelnemers
In januari 2020 zijn we met 13 deelnemers gestart welke bijna allemaal 4,5 dagen werken op de dagbesteding. Al jaren is het aantal
deelnemers stabiel. Wel ontvangen we af en toe een 'snuffelaar' maar dit is tot nu toe niet tot een samenwerking gekomen. We wijten dit
vooral aan onze tijdelijke locatie. Deze locatie nodigt niet per definitie uit om lekker te gaan werken. De reeds bij ons werkende
deelnemers (en ouders/verzorgers) weten waar we straks weer naar toe gaan. Voor nieuwe deelnemers (en ouders) is dit erg lastig voor
te stellen.
Eind december hebben we toch helaas afscheid moeten nemen van een vaste deelnemer. Al vele jaren kwam hij naar onze
dagbestedingslocatie. Helaas bleek het laatste half jaar dat de taxirit erg vermoeiend was voor de deelnemer. Het is ons niet gelukt om
samen tot een goede oplossing (later beginnen en/of eerder ophalen) te komen...
Eind december 2021 is het deelnemersaantal naar 12 personen gegaan.
Samen met cooperatie Boer&Zorg hebben we ons ingeschreven voor de gunningen voor zorg met andere zorgboeren uit de NOP. Deze zorg
wordt ons in 2022 gegund waardoor we hopen dat straks ons deelnemers aantal zal groeien. De wens bestaat nog steeds om rond de 20
deelnemers zorg te bieden. Zo blijven we kleinschalig en kunnen we ook individuele zorg blijven aanbieden.
Betalingen lopen via: WMO, ZIN of PGB.
Binnen Aventurijn Zorg werken we met de methode BOL-EIM.
Wij begeleiden volgens het Begeleid Ontdekkend Leren - Eigen Initiatief Model (BOL-EIM). Dat is een methode die het zelf nadenken van
de deelnemers en onze bewoners stimuleert. We hebben voor deze methode gekozen om zo de zelfredzaamheid van onze deelnemers en
bewoners te vergroten. Door middel van doelgesprekken en het stellen van een wedervraag proberen we onze cliënten zelf ook goed te
laten nadenken over eventuele oplossingen voor een probleem of tijdens een bepaalde activiteit. Dit doen we met behulp van foto's of
picto's op het planbord en op de verschillende werkplekken op de boerderij en in de woning. Gesprekken zijn daarbij ook erg belangrijk met
daarin de vraag: "Hoe zou je dit zelf kunnen oplossen?" of "Wat heb jij nodig om deze klus te klaren?"

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.

Het deelnemers aantal is al jaren stabiel. Helaas hebben we toch van een deelnemer afscheid moeten nemen. Dit is natuurlijk erg
jammer..
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Ons zorgaanbod en de daarbij behorende activiteiten blijven erg divers waardoor er voor ieder wat wils is. Om ook de huidige deelnemers
te prikkelen met nieuwe activiteiten heeft het creatief atelier twee activiteiten (mozaieken en papierscheppen) toegevoegd.
We zijn van mening dat onze huidige (tijdelijke) locatie eigenlijk niet voldoet. We blijven natuurlijk wel blij met de kans die we gekregen
hebben na de brand maar nu naar twee jaar is de rek er wel uit. De deelnemers werken veel op Schokland en wennen zo al steeds meer
aan een terugkeer. Met de daadwerkelijke verhuizing willen we daarom ook niet te lang wachten.. Ook dit zal de deelnemers goed doen!
Het zal een jaar worden waarin er weer veel veranderd. Een geheel nieuw pand, nieuwe- andere regels, e.d. We zullen alles proberen
gefaseerd aan te bieden maar ondanks dat, zal er voor iedereen, met name de deelnemers, veel op hen af komen. Ook hierin zullen we het
met elkaar en met behulp van ouders/verzorgers gaan oppakken.

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

4.3 Personeel
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met het personeel op de zorgboerderij.

Begin 2021 hebben we afscheid genomen van een begeleider. Hij is nu ZZP-er, dus voor zichzelf begonnen. Vanaf april is het
begeleidersteam weer op volle sterkte door het aannemen van een nieuwe begeleidster.
Dit kunnen we heel duidelijk merken aan de continuiteit en de ontspannen sfeer op de dagbesteding.
Alle medewerkers krijgen jaarlijks hun waarderingsgesprekken en kunnen op eigen initiatief vaker om een (waarderings)gesprek vragen.
De vergaderingen, die eens per maand plaatsvinden, zijn zeer bruikbaar in het dagelijkse werk waarin iedereen zijn inbreng kwijt kan en tijd
gemaakt wordt voor ideeen. We vergaderen op een effectieve manier waarbij iedereen bespreekpunten kan inbrengen in de drie weken
voor de vergadering. Ook wordt er gevraagd hoeveel tijd het bespreekpunt nodig heeft. Hierdoor kan er een goede indeling qua tijd
gemaakt worden. De bespreekpunten worden tijdig met alle teamleden gedeeld waardoor iedereen zich alvast kan voorbereiden of kan
inlezen. Dit versnelt het proces tijdens de daadwerkelijke teamvergadering.
De brand in november 2019 lijkt al een hele tijd achter ons te liggen maar is nog steeds heel erg actueel. Het personeel roeit met de
riemen die het heeft op de tijdelijke locatie. Er is veel mogelijk maar ook veel niet of lastig mogelijk... De bewondering voor het team is
dan ook groot. Er wordt nog steeds uitdaging gezien en het blijft ondanks de lange tijd op de tijdelijke locatie soms nog pionieren.
Een groot pluspunt is dat het voltallige team nu in toerbeurt nu verantwoordelijk is voor de weekplanning. Dit maakt dat iedereen zich nog
bewuster inzet en ook activiteiten en taken aandraagt om de komende weken mee aan de slag te gaan. Na een korte gewenningsperiode
loopt dit nu als een trein. Ook het personeel is positief en ligt dit niet meer alleen op de schouders van de locatie coordinator.
Er zijn geen ZZP-ers in dienst bij Aventurijn Zorg

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

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

Graag deel ik een succesverhaal:
Enkele jaren geleden heeft een vrijwilliger, met hulp, zich aangemeld bij ons. Het was een reintegratietraject welke voor enkele uren per
week zou gaan starten. Deze enkele uren zijn in twee jaar tijd uitgegroeid tot enkele volledige dagen. De vrijwilliger kreeg een klik met de
deelnemers en bleek een natuurtalent te zijn!
Vorig jaar is de vrijwilliger daarom begonnen met een studie Maatschappelijke Zorg (niveau 3). Het stagelopen kon bij ons op de
dagbesteding gaan plaatsvinden.
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De vrijwilliger of nu beter gezegd 'de stagiaire' bleef maar groeien. Heeft een goed observerend- en invoelend vermogen en begeleid op een
heel natuurlijke manier. De deelnemers lopen met hem weg en zijn erg blij dat hij er is. De stagiaire loopt in alles helemaal mee en heeft
ook zeker een stem tijdens vergaderingen e.d.
Ook tijdens de evaluatiegesprekken was het erg prettig om zijn mening of visie te horen en stond hij erg open voor feedback waar hij
vervolgens ook echt wat mee deed. Dit alles heeft er in geresulteerd dat onze stagiaire een baangarantie heeft gekregen! Na zijn studie
kan hij daarom als begeleider bij Aventurijn Zorg aan de slag!!
Bovenstaande stagiair is medio september 2020 begonnen met school. Door corona wordt dit nu een langer traject helaas.
De stagiair wordt begeleid door een vaste begeleider van de dagbesteding. Met elkaar hebben ze wekelijks een gesprek over de voortgang
van de studie en e.v.t. opdrachten. Ook zal de vaste begeleider bij de gesprekken met school aanwezig zijn.

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.

De groep vrijwilligers rondom dagbesteding is iets gegroeid dit jaar. In totaal heeft de dagbesteding nu (eind december 2021) 13 actieve
vrijwilligers. Iedere vrijwilliger werkt enkele uren per week op de dagbesteding. Dit kunnen twee uren zijn als het om een vrijwillige
chauffeur gaat of bij een vrijwilliger op de dagbesteding die een hele dag (6,5 uur per week) werkt.
Onze vrijwilligerspoule blijft dynamisch. Hiermee wordt bedoelt dat er vaak beweging is. Dit is in de 'corona-tijd' nog een graadje erger
geworden. Vrijwilligers blijven vaker thuis of zeggen af i.v.m. 'angst' om ziek te worden. We hebben te maken met meestal wat 'oudere'
vrijwilligers welke soms even pas op de plaats moeten maken als het gaat om hun werkzaamheden op de dagbesteding i.v.m. eigen
gezondheid.
Daarnaast is het helaas ook zo dat we van twee vrijwilligers afscheid hebben moeten nemen in 2021. Een vrijwilliger kreeg weer een
volledige baan en kon dit niet meer combineren met zijn vrijwilligerswerk. Een andere vrijwilliger was te ziek om nog te kunnen rijden in de
taxi...
We vinden het belangrijk om goed te zorgen voor de vrijwilligers. Zo hebben we twee begeleiders die alles rondom de vrijwilligers
coordineren. De een doet dit met alle vrijwillige chauffeurs en de ander met de overige vrijwilligers. Dit betekent dat er minimaal eenmaal
per jaar een evaluatiegesprek plaatsvindt. Tussendoor zijn er veel vaker gesprekken waarin even besproken wordt hoe het gaat en wat er
beter zou kunnen. Deze gesprekken zijn en blijven erg waardevol. De vrijwilligers geven aan deze korte gesprekken prettiger te vinden dan
een evaluatiegesprek. Als er wat is of er speelt wat dan benoemen ze dit liever gelijk..
Het team van vrijwilligers is redelijk stabiel. Wel blijven we altijd op zoek naar meer vrijwilligers vooral op de taxi blijft dit nodig..
Na een gesprek met een vrijwilliger waarbij deze vroeg graag wat meer te willen horen over de begeleidingsstijl van de deelnemers
hebben we eind november 2021 een themamiddag georganiseerd voor alle vrijwilligers. We hebben deze themadag gesproken over alle
deelnemers en welk 'ziektebeelden' er zijn en welke begeleidingsstijl hierbij past. Evaluatievragen gaven aan dat de vrijwilligers dit erg
prettig hebben gevonden. Veel gedrag van de deelnemers kreeg nu betekenis waardoor er anders naar gekeken werd. Vooral het stuk 'hoe
er mee om te gaan' werd bevredigend afgesloten volgens de vrijwilligers.
De hoop werd uitgesproken dat er vaker themabijeenkomsten georganiseerd zouden worden. Dit gaan we ook zeker doen!

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

4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiairs en vrijwilligers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de inzet en omgang met personeel, stagiairs en vrijwilligers.
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Aventurijn Zorg is zeer tevreden met het personeel, de stagiaires en de vrijwilligers. Doordat Aventurijn Zorg een kleine organisatie is zien
we elkaar ook echt wanneer het goed gaat maar ook als het minder met iemand gaat.. Je bent geen nummer in een grotere organisatie
maar echt een persoon die er toe doet met alle up's en downs die daar bij horen.
Alle medewerkers zijn minstens MBO (niveau 3) geschoold en hebben zich gespecialiseerd in het werken met de LVG en ASS doelgroep
en de daarbij (vaak) horende gedragsproblemen (MVG).
In 2020 zijn we in de teams begonnen met het geven van intervisie. Dit helpt om in een veilige omgeving te praten, stil te staan bij
vraagstukken e.d. De intervisie heeft zich het afgelopen jaar geevalueerd in het organiseren van interne MDO's. We merkten dat de
behoefte om samen (team DB en team wonen) te overleggen over de begeleidingsstijl en de aanpak groter was. Er was soms wat
onbegrip over genomen beslissingen over en weer. Mede door deze behoefte is besloten om vooral in te gaan zetten in de interne MDO's
waardoor er meer inzicht zou kunnen komen in de beweegredenen van elkaar. Op meerdere vlakken is deze keuze nu meer dan geslaagd.
De teams zijn nader tot elkaar gekomen en zien nu ook van elkaar waar zij mee kunnen worstelen bij een deelnemers/bewoner. Een
deelnemer kan een frustratie mee nemen naar de woning en dan is ook een goede overdracht en rapportage heel belangrijk. Dit is
onderstreept door alle begeleiders. Ook voor 2022 gaan we door met de interne MDO's want naast dat het voor de teams belangrijk is
werkt dit natuurlijk ook door naar alle deelnemers/clienten. Een meer eenduidige aanpak/begeleidingsstijl geeft rust en voorspelbaarheid.
De intervisie zal in de toekomst wel weer opgepakt worden!
Het Coronavirus trekt wel een wissel op het team. Iedereen is erg alert en wijst zo veel als mogelijk alle deelnemers op de landelijke
maatregelen. De deelnemers vinden het maar niets en de conclusie kan dan ook getrokken worden dat onze LVG doelgroep zich niet altijd
aan de 1,5 meter kan houden. Sommige deelnemers hebben gewoon meer nabijheid nodig... Regelmatig is dit onderwerp van gesprek en
zal voorlopig nog wel zo blijven. Als Aventurijn Zorg spreken we hier veelvuldig over in teamverband om de teams te sterken en zo veel als
mogelijk de geldende regels te duiden en aan te passen aan onze situatie op de dagbesteding.

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).

Gelukkig kon er begin 2021 weer iets meer waardoor het mogelijk was om onze verlate BHV cursus te organiseren. Daarnaast hebben we
de intervisie voor nu even los gelaten en hebben we ingezet om op een veilige manier (lees corona-proof) invulling te geven aan de interne
MDO's. Daarnaast zijn er enkele e-learning modules aan het personeel aangeboden welke nabesproken worden tijdens de
teamvergaderingen.
Opleidingsdoelen voor 2021 waren:
alle personeelsleden hebben de BHV + reanimatie cursus gevolgd,
Er vinden minimaal 4 interne MDO's per jaar plaats waarin we alle clienten kunnen bespreken,
Beide teams krijgen e-learning modules aangeboden welke betrekking hebben op het werkveld,
Er is een nieuwe keurmeester (personeelslid) welke de opleiding tot keurmeester heeft gevolgd en goed heeft afgerond.
Alle opleidingsdoelen zijn behaald.
We zijn erg blij met het grote aanbod aan bijeenkomsten met een lerend karakter. De keuze om de interne MDO's toe te voegen is een
zeer welkome geweest. Ook de e-learning modules bereiken dat er over nagedacht wordt en de vertaalslag gemaakt wordt naar het eigen
team en de eigen beleving.
Ook de cursus tot keurmeester en de BHV + reanimatie cursus is met een goed resultaat afgesloten!

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.

Scholingen, e-learning modules en of cursussen 2021/2022
April 2021: BHV en reanimatie cursus,
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Opfrissen van alle reeds eerder geleerde blusmethodes en reanimatietechnieken.
Afronding: iedereen heeft zijn certificaat behaald.
April 2021: Intern MDO (bespreking 2 cliënten)
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Teams spreken met elkaar een eensluidende aanpak af en begrijpen elkaar beter in de keuzes die ze maken.
Afronding: Juni 2021: Branding en Canva workshop,
Deelname: 1 personeelslid
Leerdoel: De huisstijl van Aventurijn Zorg doorvoeren in uitingen op social media.
Afronding: Workshop met goed resultaat afgesloten.
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Juni 2021: Intern MDO (bespreking 2 cliënten)
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Teams spreken met elkaar een eensluidende aanpak af en begrijpen elkaar beter in de keuzes die ze maken.
Afronding: September 2021: e-learning 'Echt contact maken' (Stop, contact)
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Begeleiding leert om echt beschikbaar te zijn voor de deelnemers. Wat neem je mee van huis? Waar ben je nog mee bezig in je
hoofd? Hoor je de vraag van de deelnemer?
Afronding: Certificaat
September 2021: Intern MDO (bespreking 2 cliënten)
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Teams spreken met elkaar een eensluidende aanpak af en begrijpen elkaar beter in de keuzes die ze maken.
Afronding: September 2021: Keurmeester cursus onderhoud en apparatencheck
Deelname: 1 personeelslid
Leerdoel: Na de cursus kan de begeleider zelfstandig alle elektrische apparaten checken en onderhouden volgens de NEN norm.
Afronding: Cursus is met een goed resultaat + certificaat afgesloten.
Oktober 2021: e-learning 'Zelfredzaamheid'
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Begeleiding leert om de zelfredzaamheid van de deelnemer te vergroten.
Afronding: Certificaat
November 2021: Intern MDO (bespreking 2 cliënten)
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Teams spreken met elkaar een eensluidende aanpak af en begrijpen elkaar beter in de keuzes die ze maken.
Afronding: December 2021: e-learning 'Omgaan met agressie'
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Begeleiding leert hoe ze om kunnen gaan met agressie, waar agressie vandaan kan komen en hoe dit ook te voorkomen is.
Afronding: Certificaat
Januari 2022: Intern MDO (bespreking 2 cliënten)
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Teams spreken met elkaar een eensluidende aanpak af en begrijpen elkaar beter in de keuzes die ze maken.
Afronding: Februari 2022: e-learning 'Zorg en Dwang'
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Begeleiding leert wanneer zorg meer de kant van dwang op gaat en gaat kijken hoe dit in de praktijk voorkomen kan worden.
Bewustwording van 'dwang'
Afronding: Certificaat
Maart 2022: Intern MDO (bespreking 2 cliënten)
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Teams spreken met elkaar een eensluidende aanpak af en begrijpen elkaar beter in de keuzes die ze maken.
Afronding: April 2022: e-learning 'Niet zichtbare beperkingen'
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Begeleiding leert om te gaan met niet zichtbare beperkingen (ASS, NAH e.d.)
Afronding: Certificaat
April 2022: BHV en reanimatie cursus,
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Opfrissen van alle reeds eerder geleerde blusmethodes en reanimatietechnieken.
Afronding: Certificaat van deelname.
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Mei 2022: Intern MDO (bespreking 2 cliënten)
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Teams spreken met elkaar een eensluidende aanpak af en begrijpen elkaar beter in de keuzes die ze maken.
Afronding: Juni 2022: e-learning 'Hoe krijg ik mijn collega zo ver?' (communicatie in de hulpverlening)
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Begeleiding krijgt voorbeelden rondom de communicatie met collega's. Ook staat het krijgen en geven van feedback speciaal.
Afronding: Certificaat
Eind 2022: Opfriscursus Bol/Eim (begeleidingsmethodiek)
Deelname: alle personeelsleden.
Leerdoel: Begeleiding wordt opgefrist in het hanteren van de BOL-EIM methodiek, het in de praktijk toepassen en hierover te rapporteren.
Afronding: Bewijs van deelname

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 merken dat het opfrissen van kennis d.m.v. e-learning modules of bijeenkomsten erg helpt in het dagelijkse werk van het personeel.
Hierbij lijkt het meest waardevol te zijn om met elkaar in gesprek te gaan en juist van elkaar te leren door het geven van voorbeelden
tijdens de interne MDO's. Deze uitleg naar elkaar resulteert er in dat de client/deelnemer beter begrepen wordt en daarnaast ook de
beweegredenen van de begeleider.
Door de e-learning modules in de teamvergaderingen terug te laten komen maken we het met elkaar bespreekbaar en kunnen we ook
hieruit weer van elkaar leren.
Opleidingsdoelen komende jaren
Voor het komende jaar willen we vooral gaan inzetten op het goed onderhouden van de zoonozen en alle regels die daarbij horen. Op
Schokland willen we straks na de verhuizing weer meer dieren gaan houden waardoor een zoonozen keurmerk weer essentieel wordt,
Een doorstart maken met intervisie,
Er blijven e-learning modules aangeboden worden voor al het personeel,
Er worden minimaal vier interne MDO's per jaar gepland voor al het personeel,
De opfriscursus BOL-EIM heeft iedereen nieuwe inzichten en mogelijkheden gegeven.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

We zijn erg blij met ons aanbod van rondom scholing en e-learning modules. Het is de kunst om zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de
behoefte van de begeleiders. Dit lukt soms beter dan de andere keer omdat een een e-learning soms gericht is op een bepaalde doelgroep
die net niet helemaal aansluit bij de doelgroep binnen Aventurijn Zorg. Het bespreken met elkaar tijdens de teamvergaderingen helpt dan
om met elkaar de vertaalslag te maken met elkaar. Het mooie is dat de begeleiders dan vaak met eigen voorbeelden komen en uitleg
geven hoe zij dit doen of geleerd hebben.
Wat ons betreft zijn de leerdoelen behaald!
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Een verandering is dat we de intervisie voor nu vertaald hebben naar een intern MDO waardoor er meer begrip en samenwerking is
ontstaan tussen de twee teams van wonen en dagbesteding. Toch komt nu ook de vraag voor intervisie weer terug. Dit gaan we daarom
zeker op de agenda zetten.
We gaan vooral in 2022 door met de weg welke wij ingeslagen zijn. Wat betekent dat we minimaal vier keer per jaar een intern MDO gaan
inplannen, e-learning modules blijven aanbieden en deze bespreken tijdens de vergaderingen.
Omdat er in de zomer van 2022 onze terugkeer naar Schokland gepland staat moeten we ook weer stilstaan bij de zoonozen. Deze was
niet nodig op onze tijdelijke locatie omdat we maar heel weinig dieren hadden. We zullen ook contact gaan zoeken met de dierenarts om
alles helemaal volgens de regels op te pakken.

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.

Met iedere deelnemer is er minimaal per jaar een grote evaluatie gepland. Ouders/verzorgers of client ondersteuners worden dan ook
uitgenodigd. Samen evalueren we in het gesprek de gemaakte afspraken en laten we vooral de deelnemer vertellen hoe het gegaan is en
wat hij juist leuk of minder leuk vond het afgelopen jaar. Uiteraard staan we ook uitgebreid stil bij de doelen die samen met de deelnemer
opgesteld zijn.
Naast het grote evaluatiegesprek is het bijna dagelijks dat er een dag nabesproken wordt. De meeste deelnemers werken met een soort
overdracht schrift waarin samen met de deelnemer in geschreven wordt hoe de dag verlopen is. Met andere deelnemers plakken we een
sticker aan het eind van de dag. Ook hierin wordt dan eerst de dag doorgenomen en wordt er met de deelnemer besproken of de stickers
voor die dag behaald zijn.
Voor een deelnemer maken met enkele keren per week een filmpje met welke activiteiten hij gedaan heeft. Het filmpje geeft zijn ouders
een ingang om gerichte vragen te stellen over een activiteit. De deelnemer maar vooral ook de ouders ervaren de filmpjes als zeer
waardevol en een manier om met elkaar in gesprek te gaan.
Enkele onderwerpen welke uit de evaluaties met de deelnemers kwamen:
Zelfstandig werken. De deelnemer wil alles zelf klaarleggen en daarna met een voorbeeld of met een duidelijke instructie zelfstandig
aan de slag gaan,
Ik wil graag een zitmaaier certificaat behalen,
Kunnen we, als we weer op Schokland werken, meer dieren nemen?
Kunnen er op Schokland ook verzorgpony's komen?
Mag ik straks weer veel in het restaurant werken? Dit vind ik veel leuker dan het werken op het land,
Ik wil leren figuurzagen en dan iets moois maken,
Mag ik voor mijn familie een mooi kunstwerk maken van hout?
Daarnaast is de brand maar vooral de komende terugkeer naar Schokland (de bouw van het nieuwe pand) het gesprek van de dag. Doordat
er nog veel onduidelijk is gaan er ook heel veel vragen over hoe het er straks gaat uitzien, wat de regels worden en hoe het allemaal zal
gaan. De deelnemers zoeken naar duidelijkheid welke de begeleiding nog niet altijd kunnen geven.

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

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

De conclusie is dat 2021 voor iedereen weer een onrustig jaar is geweest! Corona heeft natuurlijk de hele wereld ook in 2021 op zijn kop
gezet. Als je als deelnemer de wereld ook nog niet snapt dan wordt het allemaal wel erg spannend en onveilig. Ook de vaccinatie en laatst
nog de booster zorgt voor de nodige stress bij de deelnemers...
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Nogmaals wordt bevestigd dat onze vieringen door alle deelnemers en ouders/verzorgers erg op prijs worden gesteld. Gelukkig kon er op
sommige momenten in 2021 weer wat meer waardoor het mogelijk was om de ZomerBBQ te organiseren. Dit is voor enkele deelnemers
haast een life-event. Gezellig met elkaar, genieten van het eten, de voorbereidingen en het klaarzetten en daarna gezellig met elkaar
kletsen. Er wordt enorm naar uitgekeken.
Verder is de bouw van het nieuwe pand het gesprek van de dag. Iedereen is benieuwd en hoopt dat alles snel klaar kan zijn. De bedoeling
is dat we in de zomer van 2022 weer terug gaan naar Schokland. Hoe blij we ook zijn met het tijdelijke pand kunnen wij, maar ook de
deelnemers en ouders/verzorgers, niet wachten om weer terug te verhuizen.
Via ouders horen we dat de nieuwsbrieven ook erg op prijs gesteld worden. Het is een mooi inkijkje in het werk wat er allemaal verzet
wordt op de dagbesteding en de belevenissen rondom de woning. Hier blijven we zeker mee door gaan!

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 6 acties opgenomen in de actielijst.

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

De inspraakmomenten worden op de dagbesteding Ranja & Koek gesprekken genoemd. Dit om het zeer laagdrempelig te maken. Omdat
we dit nu al enkele jaren om de maand doen is dit onderdeel geworden van routine.
In de zelf geknutselde ideeenbus vinden we iedere keer ongeveer 5 a 6 briefjes van deelnemers met daarin opmerkingen of ideeen. We
verwijzen deelnemers vaak naar de ideeenbus als ze tussendoor met een goed idee komen. Ze hoeven de vraag dan niet te onthouden
maar kunnen deze gelijk kwijt in de ideeenbus!
Om de maand houden we dus een Ranja en Koek gesprek met alle deelnemers. Gezamenlijk zitten we dan in de kantine, wordt er ranja
met een lekkere koek geserveerd en horen de deelnemers de mededelingen vanuit de begeleiding en worden de briefjes uit de ideeenbus
besproken. Vaak volgt er dan gelijk een actie of wordt deze uitgezet naar de teamvergadering. In de eerstvolgende bijeenkomst of eerder
als alles rond is horen de deelnemers wat de uitkomst is.
Enkele onderwerpen of ideeen welke aangedragen zijn:
Er moet minder geroddeld worden over elkaar (deelnemer),
Mag ik iets maken voor mijn ouders (deelnemer),
Wanneer gaan we weer op een groepsuitje? (deelnemer),
Komt er dit jaar wel een ZomerBBQ? (deelnemer),
Kunnen er al eerder meer dieren komen op de dagbesteding? (deelnemer)
Hoe ga je veilig om met machines (begeleiding)
Welke certificaten willen de deelnemers behalen? (begeleiding)
Uitleg over de nieuwe locatie op Schokland (begeleiding.
Het 'roddelen' blijft voor een deelnemer steeds op de agenda staan. Hij geeft aan hier veel last van te hebben maar overziet niet dat hijzelf
daar ook een aandeel in heeft. De begeleiding herhaalt eens in de zoveel tijd de algemene omgangsvormen die de deelnemers zelf met
elkaar hebben afgesproken. Dit werkt goed maar naar verloop van tijd herhaalt deze opmerking zich.. De omgangsvormen blijven daarom
ook herhaald worden waardoor alles steeds weer iets beter beklijft.
Het plannen van een groepsuitje blijft lastig in deze coronatijd. Wel was een mooi alternatief om de ZomerBBQ lekker groots aan te
pakken afgelopen zomer. Dit tot veel plezier van alle deelnemers.
Alle ideeen om iets te maken voor een ander worden meestal wel ingewilligd. We merken dat dit de deelnemers veel voldoening geeft en
daarna het hoofd weer minder vol hebben en weer mee kunnen draaien in de geplande werkzaamheden.

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

Het Ranja en Koekgesprek is een begrip geworden binnen Aventurijn Zorg. De deelnemers kijken er nu zelfs naar uit en weten ook de weg
naar de ideeenbus goed te vinden. Soms, voor de deelnemers die niet kunnen schrijven, komen ze al met pen en papier bij de begeleiding
om zo toch hen ideeen te laten opschrijven.
Het is ook een goed middel om soms een thema te bespreken welke leeft bij de deelnemers of wat de begeleiding graag ter sprake wil
brengen. Bijvoorbeeld veilig werken en wat je daar voor nodig hebt. Met behulp van een flap over of een diascherm kunnen we de
deelnemers goed bereiken met picto's of foto's.
Ook de presentatie van de nieuwe bouwplannen op Schokland werd groot op een diascherm getoond.
Het viel op dat tijdens het Ranja en Koek gesprek alle begeleiders en andere genodigden een agenda met bespreekpunten kregen en de
deelnemers niet. Dit is ter sprake gebracht en daarna heeft iedereen een agenda gekregen. Soms worden de bespreekpunten ook op de
flap over gezet zodat iedereen deze kan zien.
Ook worden ter plekke nu alle papiertjes uit de ideeenbus gehaald. Zo is voor iedereen te zien dat de ideeenbus echt gebruikt wordt en dat
deze mooie brievenbus dus echt werkt!!
Deze vorm werkt uitstekend en is na de invoering, enkele jaren geleden, nu een begrip geworden. We willen hier dan ook graag mee door
gaan om om de maand een Ranja en Koek gesprek te organiseren. Uiteraard met Ranja en een lekkere koek ;-)

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. Het is aanbevolen dat de deelnemers de vragenlijst anoniem kunnen invullen.

De jaarlijkse tevredenheidsmeting heeft plaatsgevonden begin december. We gebruiken al enkele jaren dezelfde formulieren waardoor het
voor de deelnemers een bekend formulier is.
Alle deelnemers (12 personen) hebben een vragenlijst gehad en we hebben er ook 12 stuks ingevuld terug gekregen.
Enkele onderwerpen die gevraagd worden in de tevredenheidsmeting zijn:
Hoe ervaren de deelnemers de begeleiding? (helpen ze bij problemen?, zijn ze vriendelijk?, luistert de begeleiding naar jou?, als je iets
niet leuk vindt durf je dit te zeggen?)
Er wordt gevraagd op welke afdelingen ze graag werken,
Welke activiteiten ze nog willen leren (d.m.v. het behalen van een certificaat)
Kan de deelnemer zichzelf zijn? Voelt de deelnemer zich veilig?
Kun je goed samenwerken met andere deelnemers?
Het eindcijfer voor de dagbesteding..
Uit het tevredenheidsonderzoek zijn de volgende algemene zaken terug gekomen:
De begeleiding wordt als vriendelijk ervaren. De begeleiding heeft meestal wel tijd voor de deelnemer die een vraag heeft. Het wordt
als prettig ervaren dat de begeleiding er later op terug komt. Iedere deelnemer voelt de vrijheid om aan te geven als iets niet leuk is.
De afdelingen waar gewerkt wordt zijn allemaal een beetje verdeeld. Zo wil de ene graag in de tuin of de timmerwerkplaats werken en
de andere juist in het creatief atelier en dieren verzorgen. Het restaurant en de werkzaamheden die daar bij horen worden erg gemist.
Er zijn veel deelnemers die straks weer de activiteiten willen oppakken in het nieuwe restaurant op Schokland.
De deelnemers willen veel dingen leren of certificaten behalen! Hier enkele ideeen van deelnemers waarvoor ze een graag een
certificaat willen behalen: figuurzagen, werken op de computer, houtkloven, zitmaaier, bosmaaien, werken in het restaurant, werken met
een slijptol, dieren verzorgen, kistjes maken, werken met een afkortzaag..
De deelnemers voelen zich over het algemeen veilig. De tijdelijke locatie zorgt soms voor een minder veilig gevoel. Wat hierbij opvalt is
dat we bij deze vraag de laatste jaren terug kregen dat de pauzes vaak als onrustig werden ervaren. Dit is nu helemaal niet het geval.
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Samenwerken blijft voor sommige deelnemers lastig. De een vindt dit erg leuk en helpen elkaar dan ook met de klussen. De ander
ervaart dit als lastig en wil liever zelfstandig werken.
Het eindcijfer voor dagbesteding is een mooie 8,4!!!

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.

Enkele conclusies n.a.v. het tevredenheidsonderzoek:
De begeleiding heeft aangegeven het tevredenheidsonderzoek graag te willen vervroegen naar oktober. November en december zijn
drukke en voor veel deelnemers vaak spannende maanden waardoor ze overvraagd kunnen worden. Voor 2022 staat de
tevredenheidsmeting dan ook in oktober op de planning.
De deelnemers geven duidelijk aan dat Schokland in het algemeen en het restaurant werk in het bijzonder erg gemist worden. Veel
deelnemers willen graag weer in het restaurant gaan werken als deze weer open gaat in de zomer van 2022!
Het is leuk om te merken dat de zelfgemaakte certificaten erg aanslaan bij de deelnemers. Ze willen veel leren en staan hier, omdat
ze het zelf hebben aangegeven, ook erg open voor. De begeleiding pakt dit leuk op en maakt hier ook echte leuke 'cursussen' van voor
de deelnemers. Eens in de zoveel tijd worden er in het Ranja en Koek gesprek weer certificaten uitgedeeld. De deelnemer zet dan ook
echt zijn handtekening en ontvangt uiteraard applaus!
De pauzes werden de laatste jaren als onrustig ervaren en dit jaar komt dit (veel) minder naar voren. Onze conclusie is dat dit door de
brede opzet van de kantine (corona-proof) kan komen en dat er op meerdere locaties gewerkt wordt waardoor de kantine minder
rumoerig is. Dit gegeven hebben we mee genomen in de bouw van het nieuwe pand. Zo is er straks de mogelijkheid om in twee
geschakelde kantines pauze te houden. Dit zorgt voor meer rust en keuzes waar de deelnemer wil gaan zitten of zijn pauze wil houden.
Echt samenwerken blijft voor sommige deelnemers lastig. Naast elkaar werken lukt wel steeds beter en daar gaan we dan ook goed
op inzetten.
Na aanleiding van de prachtige 8,4 als eindcijfer kunnen we erg tevreden zijn over de zorg en de activiteiten die geboden worden op de
dagbesteding.

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

7.1 Ongevallen en bijna ongevallen
Alle ongevallen en bijna ongevallen moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe
hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een enkel ongeval of een reeks van kleine ongevallen kan inzicht worden verkregen in de oorzaak
en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Ongeval: heet oppervlakte aanraken.
Op onze tijdelijke locatie (een kassencomplex) kan het in de winter koud zijn. Om deze kou een beetje te bestrijden stond er al een mooie
houtkachel en enkele warmtelampen in de kas. Hierdoor blijft het vooral in de kantine en het creatief atelier lekker op temperatuur.
De kachel zetten wij iedere ochtend op tijd aan zodat als de deelnemers komen het warm is. Deze houtkachel wordt natuurlijk erg heet als
er hout in gestookt wordt. Uiteraard staan er rondom de kachel enkele waarschuwingspicto's waarop te zien en te lezen valt dat de kachel
heet is..
Omdat het buiten fris was is het rondom de warme kachel een welkome zitplek om iets op te warmen. In een onvoorzien moment wordt
er, ondanks de waarschuwingspicto's toch even geleund op de kachelpijp...
De desbetreffende deelnemer is gelijk met een begeleider veelvuldig water gaan spoelen op zijn hand. Ook is er gebeld met de huisarts
om daar even ruggenspraak te krijgen van de doktersassistente. Na langdurig koelen konden we ook gebruik maken van de aanwezige
koelingszalf en deze enkele keren per dag opnieuw aanbrengen. Tussendoor is de deelnemer goed in de gaten gehouden en zijn hand veel
bekeken. Door het snelle koelen is de huid niet stuk gegaan en zijn er geen grote blaren op de hand gekomen.
De schrik zat er bij de desbetreffende deelnemer goed in. Ook de andere deelnemers schrokken erg waardoor de rest van de dag wat
anders verliep.
Na deze gebeurtenis is gelijk besloten om de kachelpijp aan te pakken. Ondanks de waarschuwingspicto's kan het dus toch gebeuren dat
in een onbewaakt moment de deelnemer even niet de gevaren inziet.
Er is besloten en gelijk ook geregeld dat de pijp van de kachel voorzien zou worden van een dubbele isolerende pijl. Hierdoor wordt de pijp
een stuk minder heet en voel je alleen nog maar een beetje warmte. Niet veel later kon deze isolerende dubbel laagse pijp geinstaleerd
worden.

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

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.
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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.

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.

Ook al waarschuw je voor gevaren, hangen er 'overal' waarschuwingspicto's of borden er kan altijd iets gebeuren in een bewaakt of
onbewaakt moment. Het is dus aan de begeleiding om goed alert te blijven op de verschillende situaties welke mis zouden kunnen gaan.
Mede hierdoor hebben we besloten om ook per afdeling (wonen en dagbesteding) een preventiemedewerker aan te stellen. Een extra paar
ogen welke nog meer stil kan staan bij e.v.t. onveilige situaties of omgeving. Uiteraard is iedereen alert maar de preventiemedewerker
kan de discussie nog eens meer aanzwengelen en bepaalde situaties extra belichten.
Op dit moment is er besloten welke twee begeleiders deze rol gaan krijgen. Er staat nu een e-learning vanuit STIGAS voor hen
gereserveerd welke afgesloten zal worden met een certificaat.
Het is een utopie om te denken dat er nu geen ongevallen meer zullen gaan gebeuren maar enkele opgeleide collega's welke extra oog
hebben voor onveilige situaties of een omgeving die vraagt om verbetering.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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8 Acties
Werken aan kwaliteit is een continu proces, waarbij alle stappen die genomen worden om de situatie op peil te houden of te verbeteren kunnen
worden vastgelegd in een actie. De actielijst is een belangrijke weergave van de activiteiten van de zorgboerderij in het algemeen en op het vlak
van kwaliteit.

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

Deelnemers betrekken in de wederopbouw van de zorgboerderij! tekeningen delen, wandelen op Schokland, klussen op Schokland
oppakken.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Actie afgerond op:

17-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle deelnemers hebben het hele jaar veel gewerkt op Schokland om zo verbonden te blijven met de
locatie. In november hebben we alle nieuwe plannen gepresenteerd. De bouw is in december 2021
gestart en veelvuldig gaan we met de deelnemers op bezoek om te kijken naar de vorderingen.

Tevredenheidsonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

20-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De tevredenheidsonderzoeken zijn allen ingevuld.

Locatie coordinatoren wegwijs maken in de Kwapp.
Geplande uitvoerdatum:

26-11-2021

Actie afgerond op:

20-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Coordinatoren zijn op de hoogte en weten de Kwapp te gebruiken. Vooral de actielijst zal nu ook door
hen meer gebruikt gaan worden..

Evaluatie voor alle deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

29-10-2021

Actie afgerond op:

20-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle evaluatieformulieren zijn enkele weken geleden verdeeld onder de deelnemers. Alle formulieren
hebben we nu ingevuld retour gekregen!

Controle op alle EHBO middelen (e.v.t. aanvullen)
Geplande uitvoerdatum:

05-11-2021

Actie afgerond op:

10-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De EHBO koffers zijn gecontroleerd en aangevuld.
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Jaardoelstelling Algemeen: Verbinding tussen de teams vergroten d.m.v. workshops, cursus, samen leren, teambuilding, teamuitje e.d
Geplande uitvoerdatum:

29-10-2021

Actie afgerond op:

20-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De verbinding is vooral sterker geworden door de interne MDO's welke samen met team DB en team
Wonen zijn opgepakt. Daarnaast was er een gezellig personeelsfeest georganiseerd.

Iedere teamvergadering tijd vrijmaken voor het jaarplan 2021
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Actie afgerond op:

14-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Het jaarplan 2021 is afgerond. In januari 2022 zal er een nieuw jaarplan geïmplementeerd worden bij
de twee teams. Hierbij zal ook de teamleden op input gevraagd worden.

Jaarlijks keurmeester uitnodigen om alle apparaten en gereedschappen te keuren volgens de NEN3140
Geplande uitvoerdatum:

22-08-2022

Actie afgerond op:

14-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

één van de medewerkers op de dagbesteding heeft de NEN3140 cursus gedaan en afgerond. We
hebben nu een eigen keurmeester in huis die jaarlijks de NEN3140 keuring op de dagbesteding en de
woning kan uitvoeren

Evaluatiegesprek RB (vrijwilliger)
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2022

Actie afgerond op:

15-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Een kort gesprek gehad met de vrijwilliger. Beide partijen zijn tevreden over de samenwerking.

Evaluatiegesprek GB (vrijwilliger)
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

15-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Een kort gesprek gehad over het functioneren. Vrijwilliger en Aventurijn Zorg zijn zeer tevreden.

Ranja en Koekgesprek met de deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

07-12-2021

Actie afgerond op:

07-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De bespreekpunten waren: 1. oliebollen verkoop, 2. veiligheid m.b.t. de kachel, 3. Kerstlunch, 4.
tevredenheidsonderzoek. Inbreng vanuit de deelnemers: 1. Hoe kunnen we afval beter scheiden? 2.
Kunnen er nieuwe foto's op het pictobord, 3. Omgang met elkaar.
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Ouder- informatieavond organiseren
Geplande uitvoerdatum:

26-11-2021

Actie afgerond op:

01-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Samen met de ouders, verzorgers en cliënt ondersteuners de toekomstplannen doorgesproken. De
nadruk lag vooral op de nieuwbouw in Schokland.

Toenadering zoeken met Gemeente NOP en onze plannen kenbaar maken m.b.t. groei naar 20 deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

29-10-2021

Actie afgerond op:

23-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Er is een mooi plan geschreven in samenspraak met Boer&Zorg en de andere drie zorgboerderijen in
de NOP.

Ranja en Koekgesprek met de deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

05-10-2021

Actie afgerond op:

05-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De deelnemers hadden weer leuke vragen.

Calamiteitenplan up to date houden en deze in de praktijk oefenen.
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Actie afgerond op:

22-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alles is weer opgefrist en up to date

Evaluatiegesprek RB (vrijwilliger)
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Actie afgerond op:

01-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Het was een fijn en goed gesprek.

Structureren, voorbereiden en totale communicatie met cliënt onderzoeken (meer inspelen op de hulpvraag)
Geplande uitvoerdatum:

31-08-2021

Actie afgerond op:

01-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Doormiddel van onze interne MDO's brengen we de teamleden van de woning en DB dichter bij
elkaar. Dit zorgt voor een eenduidige aanpak. Daarnaast zijn er inzichten uitgewisseld en
communicatielijnen. Zo houden we de cliënten goed in beeld.

Ranja en Koekgesprek met de deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

10-08-2021

Actie afgerond op:

10-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben een goed en gezellige deelnemersbijeenkomst gehad.
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Jaarlijks keurmeester uitnodigen om alle apparaten en gereedschappen te keuren volgens de NEN3140
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

08-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Keurmeester heeft alles gekeurd!

Actueel houden van het kwaliteitssysteem
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

Actie afgerond op:

30-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Het kwaliteitssysteem blijft belangrijk en zal daarom altijd gecheckt moeten worden. Belangrijk is
om dit goed bij te houden!

Jaarlijks keurmeester uitnodigen om alle apparaten en gereedschappen te keuren volgens de NEN3140
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

Actie afgerond op:

05-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle werkzame apparatuur is getest en gekeurd.

Functieomschrijving maken voor kwaliteitsfunctionaris
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

06-09-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De functieomschrijving is geschreven en goedgekeurd.

Schokland klaarmaken voor terugkomst
Geplande uitvoerdatum:

22-06-2021

Actie afgerond op:

12-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Tijdens een rondgang over Schokland zijn er plannen gemaakt om het erf en omliggende grond goed
te blijven onderhouden en waar nodig aan te passen.

Ranja en Koekgesprek met de deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

08-06-2021

Actie afgerond op:

08-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Tijdens het Ranja en koek gesprek hebben we vooral stil gestaan bij het uitreiken van alle
certificaten.

Nog meer elkaars kwaliteiten zien en ook benutten
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021

Actie afgerond op:

14-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Ook dit is tijdens de teamdag uitvoerig besproken.
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Onderzoeken hoe het team onderwezen kan worden in het begeleiden van GGZ problematiek.
Geplande uitvoerdatum:

28-05-2021

Actie afgerond op:

08-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Gezamenlijk is gesloten dat we ons niet gaan focussen op GGZ problematiek. Onze expertise blijft
LVG en Autisme.

Taakverdeling binnen het team aanpakken/herverdelen
Geplande uitvoerdatum:

17-05-2021

Actie afgerond op:

14-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Tijdens de teamdag zijn de taken opnieuw verdeeld.

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

28-02-2021

Actie afgerond op:

08-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Gedaan

De norm m.b.t. de VOG is gewijzigd. Ga na of u aan de huidige norm voldoet. Zie ook Nieuwsbrief Kwaliteit Laat Je Zien 29 van 29-01-21.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2021

Actie afgerond op:

02-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Aangepast

Ranja en Koekgesprek
Geplande uitvoerdatum:

06-04-2021

Actie afgerond op:

12-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Het gesprek heeft plaatsgevonden. Thema was veiligheid.

Keuring of herkeuring van alle brandblussers.
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2021

Actie afgerond op:

31-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle blusmiddelen zijn weer gecontroleerd en goed bevonden.

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2020 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw
Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. Aanvullen Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

12-03-2021

Actie afgerond op:

04-03-2021 (Afgerond)
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Schrijf uw jaarverslag over 2020 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

24-02-2021 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Ranja en Koekgesprek met de deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

09-02-2021

Actie afgerond op:

10-02-2021 (Afgerond)

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

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

Nieuwsbrief februari 2022
Geplande uitvoerdatum:

11-02-2022

Keuring of herkeuring van alle brandblussers.
Geplande uitvoerdatum:

28-03-2022

Voorbereiden op de bijeenkomst bij de Gem. NOP.
Geplande uitvoerdatum:

04-04-2022

Ranja en Koekgesprek met de deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

inspraak

06-04-2022

Nieuwsbrief april 2022
Geplande uitvoerdatum:

08-04-2022

Evaluatiegesprekken plannen met de vrijwillige chauffeurs.
Geplande uitvoerdatum:

11-04-2022

Calamiteitenplan up to date houden en deze in de praktijk oefenen.
Geplande uitvoerdatum:

25-04-2022
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Intervisie herintroduceren
Geplande uitvoerdatum:

29-04-2022

intern MDO
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2022

Structureren, voorbereiden en totale communicatie met cliënt onderzoeken (meer inspelen op de hulpvraag)
Geplande uitvoerdatum:

06-06-2022

Nieuwsbrief juni 2022
Geplande uitvoerdatum:

10-06-2022

Plan van aanpak maken m.b.t. de verhuizing naar Schokland.
Geplande uitvoerdatum:

11-07-2022

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

Indienen werkbeschrijving

01-08-2022

Alle zoonozen en alles wat daarbij komt kijken moet op orde zijn voor de nieuwe locatie op Schokland.
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2022

Oriënteren naar nieuwe dieren voor op Schokland.
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2022

Nieuwsbrief augustus 2022
Geplande uitvoerdatum:

12-08-2022

Uitvoeren NEN 3140 keuring elektrisch handgereedschap en plannen jaarlijks vervolg hiervan.
Geplande uitvoerdatum:

22-08-2022

Dierenschuur inrichten en verbouwen
Geplande uitvoerdatum:

25-08-2022
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Alle begeleiders hebben een BOL-EIM opfriscursus gehad
Geplande uitvoerdatum:

05-09-2022

Actualisatie van de Ri&E
Geplande uitvoerdatum:

26-09-2022

Online tevredenheidsmeting ontwikkelen
Geplande uitvoerdatum:

26-09-2022

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

Audit

01-10-2022

Nieuwsbrief oktober 2022
Geplande uitvoerdatum:

14-10-2022

Het mozaieken in het creatief atelier meer vorm geven.
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2022

Evaluatie voor alle deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2022

Vrijwilligers (thema)bijeenkomst organiseren.
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2022

Evaluatiegesprek GB (vrijwilliger)
Geplande uitvoerdatum:

15-11-2022

Evaluatiegesprek RB (vrijwilliger)
Geplande uitvoerdatum:

15-11-2022

Ouder- informatieavond organiseren
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2022
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Verdere uitwerking rondom de vlindertuin. Welke planten/bloemen worden er in gezet? Wat worden de afmetingen? Verdere aankleding?
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2022

APK werkbus
Geplande uitvoerdatum:

05-12-2022

Nieuwsbrief december 2022
Geplande uitvoerdatum:

09-12-2022

Evaluatiegesprekken met de deelnemers voeren.
Geplande uitvoerdatum:

23-12-2022

Plan rondom het blotevoetenpad en alle materialen hiervoor zijn concreet en kunnen uitgevoerd worden.
Geplande uitvoerdatum:

24-12-2022

Actueel houden van het kwaliteitssysteem
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2022

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2023

mail ouders/ verzorgers informeren vrije dagen rondom feestdagen en doorgeven vakantie plannen
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2023

Actualisatie van de RIE
Geplande uitvoerdatum:

15-11-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 03-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

De Ri&E is ingevuld en actiepunten zijn opgesteld. Het blijft wel een beetje gek omdat we in de
zomer van 2022 weer naar Schokland vertrekken..

Twee personeelsleden (wonen en dagbesteding) volgen de vanuit STIGAS gegeven e-learning van preventiemedewerker.
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 18-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022
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intern MDO
Geplande uitvoerdatum:

19-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 19-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

We hebben nu alle cliënten behandeld van Aventurijn Zorg. Hierbij is al wat 'geëxperimenteerd' met
bijvoorbeeld een Kahoot of het betrekken van een Zelfredzaamheidsradar.

Ranja en Koekgesprek met de deelnemers

inspraak

Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Besproken punten: - project dierenschuur - project vlindertuin - meer werken op Schokland zodat
alles netjes is wanneer we weer terug verhuizen naar de zorgboerderij

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 09-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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 werd nog steeds wat onder belicht. De reminder via de mail was hierdoor geen overbodige luxe. Nu de locatiecoordinatoren
ook met de Kwapp kunnen werken zal de actielijst meer een gedeelde actielijst worden waarin we allemaal onze verantwoordelijkheden
hebben.
We gaan nog overleggen of we deze actielijst ook kunnen gebruiken in ons tweewekelijks overleg. Deze komt sowieso steeds aan bod om
zo ook de continuiteit te waardborgen.

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
Onze doelstellingen voor de komende vijf jaar (2020-2025) zijn:
Toewerken naar een terugkeer op Schokland,
Toewerken naar een deelnemers aantal van 20 personen,
Rust, stabiliteit en continuiteit hoog in het vaandel houden d.m.v. open communicatie, gestructureerde teamvergaderingen, cursussen
e.d.
De plannen die we hebben allemaal te maken met onze terugkeer naar Schokland. De planning is nu dat we in de zomer van 2022 weer op
Schokland de dagbesteding kunnen openen in een hagelnieuw pand met daarin ook weer een restaurant/theeschenkerij, creatief atelier,
timmerwerkplaats, kantoor en gespreksruimte.
Door de nieuwbouw willen we ook gaan inzetten op een lichte groei van het aantal deelnemers. Hierbij willen we wel graag kleinschalig
blijven maar zijn van mening dat de deelnemersgroep wel kan uitgroeien tot rond de 20 deelnemers. Om dit te kunnen realiseren zullen we
ook samenwerken met de Gem. NOP en andere omliggende gemeentes en instanties. De gunningen zijn voor de komende jaren binnen bij
Boer&Zorg waardoor we met een positieve blik vooruit kunnen kijken.
Onze derde doelstelling hebben we behaald maar blijft voor ons altijd actueel. We willen graag altijd een open communicatie nastreven en
natuurlijk daarnaast ook rust, stabiliteit en continuiteit uitstralen naar de deelnemers toe. Via ouders/verzorgers en client ondersteuners
horen we terug dat onze nieuwsbrief ook erg op prijs gesteld wordt.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
De doelstellingen voor het komende jaar zijn:
Terugkeer naar Schokland,
Zo veel als mogelijk structuur aanbrengen in deze nieuwe situatie,
De vlindertuin is in aanleg,
De plannen rondom het blotevoetenpad zijn geactualiseerd,
Er zijn enkele nieuwe dieren op Schokland,
Het deelnemersaantal is met twee vaste deelnemers gegroeid.

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.

Er komt dit jaar heel veel op iedereen af.. Hoe het precies allemaal gaat lopen weet niemand. We zijn daarom als helikopterteam wel druk
aan het nadenken over een plan van aanpak voor het komende jaar. Een algehele verhuizing terug naar Schokland is een hele operatie die
we goed moeten plannen. Dit zal dan ook de hoofdtaak zijn voor 2022.
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De onzekerheid is nog een beetje wanneer het nieuwe pand opgeleverd zal worden maar reeds nu al worden er af en toe al dingen terug
verhuisd naar Schokland. Sommige activiteiten worden nu alleen nog maar op Schokland aangeboden. Steeds meer werkzaamheden
worden verplaatst naar Schokland.
De komende maanden staan in het teken om een goed plan van aanpak te maken voor deze operatie. Hier hebben we natuurlijk ook alle
begeleiders voor nodig!
De gunningen zijn rond dus binnenkort zal er een bijeenkomst georganiseerd worden door de Gem. NOP waarbij Aventurijn Zorg ook
aanwezig zal zijn. Tijdens deze bijeenkomst willen we Aventurijn Zorg nogmaals goed op de kaart zetten en flyers uitdelen.
Voor de nieuwe dieren op Schokland zullen we onderzoek moeten doen welke dieren we willen hebben en uiteraard ook welke verzorging
de dieren nodig hebben.
Ook de vlindertuin en het blotevoetenpad zijn meer concreet geworden en kunnen gerealisseerd worden. Er moet goed nagedacht worden
welke struiken, bloemen e.d. er in de vlindertuin komen te staan. Voor het blotevoetenpad moet er goed onderzoek gedaan worden welke
ondergronden er gebruikt kunnen worden waardoor deze ook door kleine kinderen gelopen kan worden.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 5 acties opgenomen in de actielijst.
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Overzicht van bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor deze locatie.
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