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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 Maartenshoeve
Registratienummer: 1556
Rinnegommerlaan 8, 1934 PE Egmond a/d Hoef
Rechtsvorm Eenmanszaak ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 59144882
Website: http://0

Locatiegegevens
De Maartenshoeve
Registratienummer: 1556
Rinnegommerlaan 8, 1934PE Egmond a/d Hoef
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, Voorwoord toevoegen
Ja, Zorgboerderij in beeld toevoegen

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

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?
Buiten de ondernemer(s) zijn er geen andere medewerkers

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

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

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

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

Ja

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij
Onze kleinschalige zorgboerderij biedt een passende dagbesteding aan ouderen in een gezellige en veilige omgeving. Onze doelgroep is
dementerende ouderen. Tijdens de zorgdagen worden er activiteiten aangeboden die passend zijn bij onze dementerende medemens. De
deelnemers kunnen bijvoorbeeld wandelen, helpen met een maaltijd verzorgen, krantje lezen, harken, schoffelen, hout zagen, was
ophangen en ga zo maar door. Kortom voor elk wat wils. We zetten onze deelnemers in hun kracht door ze klusjes te laten doen die ze
goed en graag doen. Hiervan krijgen ze een positief gevoel worden ze gezien en maakt het ze blij. Dit goede gevoel nemen ze mee naar
huis aan het einde van de dag. Door het naar de boerderij gaan hebben zij contacten en wordt de mantelzorger ontlast. Door de
dagbesteding blijven ze langer in conditie en kunnen de deelnemers dan ook langer thuis blijven wonen.

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

2.2 Zorgboerderij in beeld
Foto 1 : De koolvlet
Foto 2: De mussenkasten
Foto 3: Kerstplank

Afbeelding 1
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Afbeelding 2

Afbeelding 3

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

2021
Sneeuw! Oh wat was dat een superweek ! Eindelijk hadden we begin februari van dit jaar weer eens een dik pak sneeuw! Onze
zorgboerderij gelegen aan een doodlopende weg, ligt midden in de weilanden. Het weggetje lag onder een dik pak sneeuw maar het was
een prachtig winters plaatje. Het was een prachtige week in een winters landschap. Wat een rust en een witte schoonheid.
Mantelzorgers/ partners van onze deelnemers gingen er al een beetje vanuit dat we niet zouden gaan rijden om de mensen op te halen.
Maar we waren niet voor een gat te vangen. Gelukkig hadden wij een van onze auto's al eerder voorzien van winterbanden dus kon
iedereen toch , soms iets later, worden opgehaald. Sneeuwwallen op de weg en op het erf maar het mocht de pret niet drukken.
Uiteindelijk zaten we allemaal met een dik stuk speculaas aan de koffie bij de warmte van de houtkachel in de keuken en genoten van het
mooie uitzicht over de witte akkers. Na de koffie natuurlijk naar buiten met een dikke jas, muts en handschoenen. Eerst maar eens
sneeuw ruimen en een paar paden maken op het erf. Ook zout strooien was geen overbodige luxe want op sommige plekken werd het
door het platlopen spiegel glad. Ook gingen we met zijn allen aan de snert en genieten we van de gluhwein. We gooien natuurlijk ook met
sneeuwballen en verzorgen onze beestjes extra goed. Waterbakken ontdooien, varkens extra stro, en de schaapjes krijgen een lekker
voertje . Voor de vogeltjes rijgen we pinda's en maken we vetbollen. Onze buurmannen van het bollenbedrijf hebben uiteindelijk het
landweggetje met een trekker en schoongeveegd.
Vogelhuisjes! Het begin van het voorjaar hebben we gebruikt om de vogelhuisjes die al op het erf hangen op te knappen. De kastjes
werden door de zorgboer eerst uit de boom gehaald. Zo nodig leeg gemaakt door de deelnemers en dan natuurlijk goed schoon gemaakt.
Alle 4 mezenkastjes worden vakkundig geschuurd en voorzien van een paar laagjes lijnolie. Verder worden er eventueel wat stukjes
gerepareerd en de kleppen voorzien van nieuwe scharnieren. Vervolgens worden alles kastjes weer in de boom gehangen en hopen dat we
niet te laat zijn voor het nieuwe broedseizoen. Ook maken we samen met de deelnemers nieuwe huisjes. We missen de huismus op het
erf. Dus werken we hard aan een paar mussenkasten. Deze hangen nu samen bij elkaar in een boom en nu maar duimen . Helaas hebben
er deze zomer nog geen mussen in de kasten genesteld. Op naar volgend jaar ! Op internet vinden we een mooi ontwerp voor een
uilenkast . We gaan samen met een paar deelnemers hout kopen en dan gaan we zagen , timmeren en schilderen. Het resultaat mag er
zijn . Het is een prachtige kast geworden. Nu ook hopen dat deze kast ook gevuld zal worden met uilskuikens.
Boot. In het voorjaar en begin zomer helpen de deelnemers zo mogelijk ook mee met het opknappen van een koolvlet die hier op het erf
ligt in een grote tent. Boer en zijn zoons hebben deze opknapper samen gekocht. De nieuwe houten delen worden geschuurd en door de
deelnemers in de olie gezet. Ze leven elke week mee met de vorderingen van de boot en hopen dat ze nog een tochtje mee kunnen varen.
Uiteindelijk is dit er niet van gekomen want de boot is eind september het water in gegaan en was het weer niet goed genoeg om onze
deelnemers mee te laten varen. Op naar volgende zomer dan maar.
Overige bijzondere klussen:
De week voor Pasen maken we met een aantal deelnemers mooi versierde paastassen. Deze worden gevuld met eitjes en een bosje
bloemen en gaan dan mee naar huis en wordt er Pasen gevierd.
In de maand mei maaien we het gras van de siertuin hier niet en doen dus mee aan de actie "Mei me niet". Begin juni maaien we het
gras eraf en verwerken het gras , als het weer het toelaat , tot hooi. Deelnemers harken het gras regelmatig om zodat dit lekker kan
drogen. Als het hooi goed droog is gaat het naar binnen in grote zakken en gebruiken we dit weer als voer voor de schaapjes.
De plaatselijke hovenier kwam in maart een paar afgezaagde bomen brengen . Deze zijn door de boer allemaal verzaagd tot plakken en
daarna door hem met het bijltje gekloofd. De deelnemers hebben zo mogelijk geholpen met het verwerken en stapelen van het hout.
Dit jaar als proef vlierbloesemazijn gemaakt met een deelnemer. Eerst worden de potten gevuld met vlierbloesem door de deelnemers en
daarna afvullen met azijn. Het is een heerlijk basis geworden voor een dressing. Super gelukt!
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ln de nazomer hebben we vlierbessen gerist met onze deelnemers. Het plan was om hiervan weer wijn en port te maken net zoals een
aantal jaren geleden maar de tijd ontbrak op dat moment dus hebben we besloten de bessen in te vriezen en deze dus te bewaren voor
later.
De grote tent waar de boot in had gestaan is helemaal schoongemaakt door boer en deelnemers. Hele tent uit elkaar gehaald en alle
losse stukken zeil goed schoon geschrobd .
De pompoen en appeloogst was heel erg groot dit jaar. Bij een regenachtige dag werden deze dan verwerkt door onze deelnemers voor de
appelmoes , soep of de vriezer. Mooie klusjes om dit gezamenlijk aan de keukentafel te doen .
Veel foto's gemaakt dit jaar van alle activiteiten en onze deelnemers. De leukste, mooiste en liefste worden doorgestuurd naar de familie
of mantelzorgers. Helaas nog niet toegekomen aan het toevoegen van foto's aan onze site . We gaan begin volgend jaar weer een poging
wagen om dit wel te kunnen realiseren. Er zijn ook altijd veel klussen te doen die buiten om de actielijst gedaan moeten worden.
Zorgboerin is in de zomer benaderd door de Hersenstichting voor het organiseren van de collecte in ons dorp. Best wel een tijdrovende
klus maar we gaan het voor een jaar proberen. Deze collecte sluit goed aan bij onze deelnemers op de boerderij dus daarom besloten de
schouders eronder te zetten. In oktober / november alle bestaande collectanten benaderen of ze nog willen lopen in de eerste week van
februari voor deze stichting. Verder proberen extra mensen te werven om mee te gaan lopen. Uiteindelijk hebben 15 mensen aangegeven
dat ze willen lopen voor de Hersenstichting in 2022. Op naar deze week in 2022 en zorgen dat alle voorbereidingen klaar zijn als deze
week start.
Afscheid. Helaas hebben wij afgelopen voorjaar en zomer afscheid moeten nemen van 4 van onze deelnemers. Alle 4 de deelnemers zijn
door de toenemende dementie en zorg voor mantelzorger / partner opgenomen in een verpleegtehuis. We bespreken dit afscheid
meerdere keren tijdens de koffie met de deelnemers aan de keukentafel. Bij de ene deelnemer blijft zo een afscheid soms een tijdje
hangen terwijl de andere deelnemer zich de volgende dag niet beseft dat we met minder deelnemers aan tafel zitten doordat er een
deelnemer is opgenomen. Zodoende eindigen we dit jaar met 4 deelnemers. De nieuwste deelnemer gaat vanaf februari 2022 gebruik
maken van de dagopvang op de vrijdag om de week. Voor het jaar 2022 is er nu nog ruimte voor één deelnemer extra.
Zomerbijeenkomst/ inspraakmoment! Gelukkig hebben we dit jaar, doordat de maatregelen vanuit het RIVM en overheid toen werden
versoepeld, nog één bijeenkomst kunnen organiseren. Deelnemers en mantelzorgers waren uitgenodigd voor een gezellig samen zijn op de
boerderij. Gelukkig was het die middag prachtig weer en konden we dus buiten zitten op het terras en genieten van elkaars gezelligheid in
het zonnetje. Het werd voor ons allemaal een gezellige samenkomst waarbij ook de gang van zaken hier op de boerderij onderling werd
besproken door de deelnemers, mantelzorgers, boer en boerin. Uiteindelijk sluiten we de meeting af met een borrel, een nootje en een
hapje.
Corona. De onzekerheid en eventuele stress van de pandemie zijn hier op de boerderij naar de achtergrond verdwenen. Deelnemers en
mantelzorgers zijn aan de maatregelen gewend geraakt en kunnen het nu, zover mogelijk, allemaal overzien. Alle deelnemers zijn
gevaccineerd en sommige hebben zelfs al de booster gehad in december. Ook boer en boerin zijn gevaccineerd en geboosterd. Sommige
deelnemers vonden de vaccinatie best wel spannend. Wat als ik nu trombose krijg? Was een van de vragen die ook bij het keukentafel
inspraakmoment naar voren kwam. Uiteindelijk zijn ze allemaal voor vaccinatie gegaan. De zorgboerderij is ook niet dicht geweest i.vm.
een besmetting van een van onze deelnemers . We proberen ons zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden. Deze regels krijgen we
regelmatig doorgestuurd via de mail door de stichting Landzijde. We proberen Covid nog steeds buiten de deur te houden juist door deze
regels te hanteren.
- Gezondheidscheck bij ophalen/binnenkomst. - Klachten ?
- Blijf thuis en laat u direct testen.
- 1,5 meter is een veilige afstand.
- Was vaak uw handen.
- Hoest en nies in uw elleboog.
- Schud geen handen.
- Zorg voor voldoende frisse lucht.
Het handhaven van deze regels valt helaas niet altijd mee aangezien onze deelnemers allemaal een vorm van dementie hebben maar we
doen met zijn allen ons uiterste best om hier zoveel mogelijk aan te houden.
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Nieuwe situatie vanaf 2022. Het was een moeilijke beslissing maar zorgboerin heeft in het najaar besloten vanaf januari 2022 minder te
gaan werken omdat zij ook mantelzorger is geworden voor haar eigen moeder. Vanaf 1 januari 2022 gaat de boerderij iedere oneven week
op de vrijdag dicht. De mantelzorgers vonden het wel jammer dat de vrijdag om de week zou worden maar ze hadden ook alle begrip voor
deze keuze van de zorgboerin. Uiteindelijk zijn 2 van de 4 deelnemers met mantelzorgers op zoek gegaan naar een andere dagbesteding
op de vrijdag. Er werd gekozen voor continuïteit op de vrijdag. Gelukkig is dit voor beide deelnemers per december gelukt en ze draaien
nu samen op de vrijdag in een andere dagbesteding mee. Ook is nu een bepaalde continuïteit gewaarborgd omdat bij deze instelling het
hele jaar dagbesteding wordt geleverd. Gelukkig blijven de deelnemers wel graag komen op de dinsdag en de woensdag om hun conditie
op peil te houden door het doen van buitenklussen.
Wederom in december geen kerstborrel/inspraakmoment met de deelnemers en mantelzorgers. De maatregelen worden vanuit de
regering half november weer aangescherpt en zijn we genoodzaakt de borrel te schrappen op de agenda. We houden de moed er natuurlijk
wel in en plannen deze gewoon wel in als actie punt voor het volgend jaar. Het gaat vast wel een keertje goed komen met deze pandemie.
Ondanks alle maatregelen gaan we er hier op de boerderij een gezellige kerst van maken. De keuken is gezellig versierd met verlichting
en een boompje. We luisteren natuurlijk kerstliedjes en zingen dan met zijn allen uit volle borst mee. We maken er een gezellig kerstlunch
van met soep, tulband gebakken door zorgboerin, kerststol met roomboter. We bouwen ons eigen knusse kerstsfeer hier op de boerderij.
Alle deelnemers gaan vervolgens met een grote bos bloemen en een kerstplank met lekkers naar huis. De zorgboer en boerin genieten
daarna vervolgens van 2 weken vakantie. Op naar het nieuwe jaar 2022.
Iedere zorgdag is er ook altijd tijd voor kleine klusjes en ook veel tijd voor rust en ontspanning natuurlijk. Voor de een is dat een puzzeltje,
een wasje opvouwen of een tukkie doen, voor de ander is dat luisteren naar muziek of kijken in het mooie blad de Landleven. Uiteindelijk
gaat het er om dat de deelnemers een mooie fijne gezellige dag beleven hier op de boerderij. Iedereen kan deze inkleuren zoals hij of zij
dat graag wil.

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.

2021 was weer een jaar waarin we nog steeds moesten omgaan met het virus corona. Gelukkig heeft de boerderij zijn deuren niet extra
hoeven sluiten. Boer en boerin en deelnemers zijn niet besmet geraakt. We gaan er hier verder op de boerderij relaxed mee om en
proberen het virus met en binnen de maatregelen buiten de deur te houden.
2021 was een jaar waarin we met veel kracht, plezier en gezelligheid het hele jaar door toch de dagbesteding hebben kunnen bieden aan
onze doelgroep dementerende ouderen. We hebben een diversiteit aan activiteiten kunnen aanbieden die passen bij onze doelgroep. Daar
zijn we best wel een beetje trots op.
Helaas wel dit jaar afscheid moeten nemen van 4 deelnemers in verband met hun toenemende dementie. Eind van het jaar 2021 hebben
we afgesloten met 4 deelnemers in de dagbesteding. Voor het jaar 2022 hebben we nog ruimte voor 1 deelnemer erbij.
Stichting Landzijde steunt ons ten tijde van de corona en houdt ons goed op de hoogte, we zijn blij met de samenwerking. Zij
ondersteunen nog steeds als en waar dit nodig is.
Per 1 januari 2022 gaat de boerderij minder uren zorg aanbieden in de week. Op de vrijdag gaan we om de week zorg leveren. Zorgboerin
is mantelzorger geworden van haar moeder. Ze gebruikt de zorgvrije vrijdag om voor haar moeder te zorgen.

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.

Deelnemers

1 januari 2021

Instroom

Uitstroom

31 december 2021

Dementerende ouderen

6

2

4

4

Alle deelnemers hebben een vorm van dementie .
Wij bieden begeleiding { dagbesteding} aan in groepsverband. 3 deelnemers zijn hier vanuit de WMO en /of WLZ en 1 deelnemer is
particulier

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 aantal deelnemers is in de loop van het jaar 2021 afgenomen.
In de tweede helft van het jaar zijn er 4 deelnemers opgenomen in een verpleegtehuis .
Helaas hadden alle 5 deelnemers die al bijna een jaar op onze wachtlijst stonden inmiddels elders een plekje voor dagbesteding
gevonden.
De partner van zorgboerin is vanaf september weer meer uren buiten de deur gaan werken. Zorgboerin draagt nu op de vrijdag de zorg
alleen. Maximale aantal deelnemers voor de vrijdag is nu 2 .
Zorgboerin en zorgboer zorgen nog steeds graag voor de dementerende medemens omdat deze doelgroep heel erg goed bij ons past en
vooral ook aansluit bij onze kleinschalige zorgboerderij.
Op dit moment hebben wij nog plaats voor 1 deelnemer maar gezien de huidige coronamaatregelen leek het ons voor de andere
deelnemers misschien wel veiliger om pas in de loop van het voorjaar 2022 hier invulling aan te geven.
Uit het ons tevredenheidsonderzoek is gebleken dat alle deelnemers en mantelzorgers weer zeer tevreden zijn. De persoonlijke aandacht
en de huiselijke sfeer met de kleinschaligheid wordt enorm gewaardeerd en kunnen wij dus met een gerust hart doorgaan op deze goede
weg.

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

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

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

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

4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiairs en vrijwilligers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de inzet en omgang met personeel, stagiairs en vrijwilligers.
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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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 BHV cursus is weer behaald in oktober 2021.
Het bijwonen van 3 online vergaderingen/ infoavonden, georganiseerd door de de Stichting Landzijde, is gerealiseerd
Een Nederlands serie, "Maud en Babs" op de televisie gevolgd over dementerende moeder.
Verschillende boeken met als thema dementie gelezen.
Het boek Rinkeldekink van Martine Bijl gelezen.
De opleidingsdoelen van het afgelopen jaar zijn behaald.

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.

Zorgboerin heeft het boek Verpleeg Thuis van Teun Toebes gelezen. Een 21 jarige student gaat wonen op de gesloten afdeling van een
verpleegtehuis.
Zorgboerin heeft het boek Rinkeldekink gelezen van Martine Bijl. Gaat over het leven van Martine Bijl na haar hersenbloeding.
Zorgboerin heeft het boek Stemmen van de Ziel van Hans Siepel gelezen. De schrijver volgt zijn moeder in haar dementie.
Zorgboer en boerin hebben samen de serie Maud en Babs gevolgd op de televisie . Deze gaat over een dementerende moeder en haar 2
dochters.
Zorgboerin heeft de BHV gevolgd met 5 collega zorgboeren en behaald op 5 oktober .
2 online bijeenkomsten gevolgd die georganiseerd zijn door de stichting Landzijde met als onderwerpen : Zoönosen en Vogeltelling
1 webinar gevolgd met als onderwerp WTZi Het doel van deze regelgeving is om de transparantie, verantwoording en het bewustzijn
over de kwaliteit van zorgverlening te vergroten bij alle aanbieders van zorg.
1 webinar gevolgd over de veiligheid in en om het bedrijf . Deze werd georganiseerd door Stigas

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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5.3 Opleidingsdoelen komende jaren
Een beschrijving van de opleidingsdoelen voor de komende periode.

BHV opnieuw behalen.
Zo mogelijk weer een aantal Alzheimer cafe bijeenkomsten bij te wonen .
Blijven verdiepen in het onderwerp dementie door middel van het volgen van online bijeenkomsten, het lezen van boeken , kijken van
films, documentaire of volgen van series.
Zo mogelijk op locatie regiobijeenkomsten bijwonen met collega zorgboeren .

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.

Het lezen van boeken over het onderwerp hersenen /dementie verbreedt mijn kennis als zorgboerin met betrekking tot de dementerende
medemens.
In de televisie serie Maud en Babs die wij als zorgboer en boerin hebben gevolgd is vooral te zien dat de 2 dochters van hun dementerende
moeder ieder een eigen weg vinden om met deze nieuwe situatie om te gaan. Wij hebben hiervan ook geleerd dat het niet iedereen
gegeven is om in deze laatste levensfase altijd even sterk te kunnen zijn voor iemands naaste .
De online opleidingsavonden die gevolgd zijn waren zeer leerzaam. Het mooie aan deze avonden is dat je weer even op een andere manier
gaat kijken naar jouw eigen boerderij. De volgende stap is dat je ook kunt gaan bezien of deze wijze van redeneren of manier van werken
ook toepasbaar is op onze zorgboerderij. Wie weet kunnen we hierdoor de zorg op onze zorgboerderij weer een stukje verbeteren.
Naar aanleiding van de online webinar over de WTZi bestaan er bij ons als zorgboer en boerin nog wel wat vragen over hoe en wat mbt de
aanmeldingsplicht. We gaan ons hier nog even verder in verdiepen.

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

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

In algemene zin is uit de evaluaties gekomen dat deelnemers het heel erg naar hun zin hebben hier op de boerderij. Ze voelen zicht thuis.
Ze komen hier met veel plezier naar toe en kijken ook uit naar het contact met de andere deelnemers. Ook de mantelzorgers zijn heel erg
blij met onze geleverde zorg. Ze zien dat hun partners blij en voldaan thuis komen na een gezellige dag. We spreken af bij alle deelnemers
heel goed de rustmomenten in de gaten te houden. Wel vinden de mantelzorgers en deelnemers het jammer dat per 1 januari 2022 op de
vrijdag om de week geen zorg geleverd gaat worden.
Bij de laatste evaluatie in december gaf de betreffende mantelzorger van de deelnemer aan het wel te betreuren dat zorgboerin minder
gaat werken in 2022. Ze had wel begrip voor de situatie en hebben gelukkig allen voor partner een vervangende oplossing gevonden
Er zijn echter dit jaar maar 3 evaluaties geweest . 4 deelnemers zijn eerder dan de geplande evaluatie opgenomen in een verpleegtehuis
en hebben deze dus niet plaats kunnen vinden. De evaluaties zijn allemaal via de telefoon gedaan.
Een nieuwe deelneemster is in december 2021 met de dagbesteding gestart. Eerste evaluatie volgt in maart 2022.
Bij de evaluatie waren de deelnemers zelf niet aanwezig. Zo'n evaluatie kan tot verwarring lijden door de dementie en wordt er dan ook dus
vaak in overleg met de mantelzorgers voor gekozen om de deelnemers niet bij het gesprek te laten zijn. Dit geeft voor al de aanwezige
partijen rust.
Tijdens het gesprek zijn aanwezig de mantelzorger/partner van de deelnemer, de zorgboer of boerin, en de regio coordinator van Stichting
landzijde.
Onderwerpen die onder andere worden besproken tijdens een evaluatie zijn:
-Hoe gaat het met de dagbesteding nu,
-Is er een tevredenheidsmeting ingevuld,
-Hoe verloopt het contact met de andere deelnemers,
-Wat is de verdere invulling van de week,
-Wat de deelnemer voor activiteiten doet op de boerderij,
-Of de meerwaarde wordt gezien van de dagbesteding,
-Zijn er nog vragen voor Landzijde,
- Hoe gaan we verder,
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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.

Uit de 3 telefonische evaluatie gesprekken is gebleken dat de deelnemers en mantelzorgers zeer tevreden zijn over Zorgboerderij De
Maartenhoeve. We horen dat de deelnemers zin hebben om naar de boerderij te gaan en dat ze uitkijken naar de zorgdagen.
Er worden genoeg activiteiten geboden die passend zijn voor de dementerende ouderen hier op de boerderij. Deelnemers keren blij en vaak
met verhalen huiswaarts. De deelnemers voelen zich welkom, thuis en gewaardeerd. Er zijn geen extra evaluatie momenten geweest
omdat voor alle deelnemers alles naar wens is verlopen. Bij sommige deelnemers gaan we nog meer waken voor een rustmomentje
zodat deelnemer niet voorbij zijn energie grens gaat.
Deelnemers en mantelzorgers geven aan dat ze het jammer vinden dat de vrijdag om de week een zorgdag wordt. 2 deelnemers hebben
voor deze dag een andere oplossing gevonden zodat de continuïteit gewaarborgd zal worden.
Heel fijn dat de evaluatiegesprekken per telefoon doorgang hebben kunnen vinden. Voor na de pandemie blijft dit ook altijd een
mogelijkheid.
Mantelzorgers / partners zijn erg tevreden dus voeren wij geen veranderingen door .
We blijven de zorg controleren door de tevredenheidsmetingen, keukentafelgesprekken, evaluaties en de jaarlijkse BHV cursus, zodat de
zorg van goede kwaliteit blijft.

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.

Keukentafelgesprekken: Dit jaar waren er 4 keukentafelgesprekken met de deelnemers. We behandelen deze onderwerpen niet als
vergaderpunten maar bespreken ze gewoon terloops tijdens de koffie na binnenkomst van de deelnemers. We proberen zo een rustige
omgeving te creëren gezien hun vorm van vergeetachtigheid. We proberen onze deelnemers allemaal aan het woord te laten. Als onze
deelnemers geen mening hebben is dat ook helemaal oké natuurlijk. Zorgboerin maakt een klein verslag van het informele koffietafel
gesprek.
Onderwerpen die we besproken hebben zijn :
- Het coronavirus------- Het vaccineren wordt besproken
- Het nut van mondkapjes------Waar zijn de mondkapjes voor? Wanneer gebruiken? Wanneer weggooien?
- Vakantie van zorgboer, boerin en deelnemers- Hoe ervaren de deelnemers de vakantie van de zorgboer en boerin en dus sluiten van de
boerderij.
- Consequentie van mantelzorger worden van zorgboerin voor de zorgboerderij.------- Zorgboerin legt aan de keukentafel uit waarom de zorg
op de vrijdag om de week geleverd gaat worden. We laten de deelnemers hierop reageren.
Evaluatiegesprekken: De evaluatie gesprekken over onze deelnemers worden ook gebruikt als inspreekmomenten voor onze
mantelzorgers. De deelnemers zijn meestal niet aanwezig tijdens dit gesprek en kan deze dan ook gezien en gebruikt worden voor de
mantelzorgers om alles bespreekbaar te maken.
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Zomerbijeenkomst/ inspraakmoment in juli: Tijdens deze bijeenkomst buiten op het terras onder het genot van een drankje en een hapje
bespreken we met de deelnemers en mantelzorgers het reilen en zeilen hier op de boerderij. Mantelzorgers vinden het ook leuk om
elkaar te spreken en ervaringen met elkaar te delen. Het blijkt dat ze heel erg blij zijn dat er weer een samenzijn is na een periode zonder
bijeenkomst ivm het coronavirus. Het is een gezellige middag geworden waarbij veel met elkaar is gedeeld.
Iedere zorgdag hebben wij bij het ophalen van de deelnemers contact met de mantelzorgers. De contactlijn is hiermee erg kort en mocht
er iets te melden zijn wordt dit meteen gedeeld . Aan het einde van de zorgdag krijgen de mantelzorgers fofo's en een klein verslagje
toegestuurd via de app verbinding. De mantelzorgers reageren hier altijd op.
Kerstborrel/ inspraakmoment : Helaas heeft de kerstborrel voor deelnemers en mantelzorgers geen doorgang kunnen vinden door de
coronamaatregelen .
We hopen in ieder geval weer 2 bijeenkomsten te organiseren voor de mantelzorgers . Deze worden zeer gewaardeerd en brengt
saamhorigheid met zich mee. Ze zijn toegevoegd aan de actielijst.

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

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

Wij weten niet of de inspraakmomenten/ keukentafel gesprekken altijd helemaal even duidelijk zijn voor onze deelnemers maar daar
willen wij ook nog steeds niet teveel nadruk opleggen ivm de dementie van de deelnemers. We willen ze in ieder geval het gevoel van rust
en vertrouwen meegeven tijdens deze gesprekken. Het is belangrijk dat de deelnemers hun persoonlijke aandacht krijgen en dus worden
gehoord. We proberen iedereen aan het woord te laten maar als de behoefte er niet is of er toch verwarring optreed laten we het rusten.
Dit is het afgelopen jaar weer goed gelukt.
De zomerbijeenkomst/ inspraakmoment was een succes! Vooral de mantelzorgers waren er heel erg blij mee. Ze geven aan het contact
en het delen van informatie met elkaar gemist te hebben. Jammer genoeg kon de kerstborrel/ inspraakmoment in december toch geen
doorgang vinden. Het coronavrius bracht opnieuw roet in het eten. We hebben de zomer en kerstborrel als actiepunten weer toegevoegd
in de actielijst. Nu maar duimen dat deze door mogen gaan in het jaar 2022.
Wat ook fijn is dat we de evaluatie gesprekken over onze deelnemers ook kunnen gebruiken als overleg / inspraak momenten . Informatie
die onrust zou kunnen geven bij onze deelnemers kunnen we dan delen met de mantelzorgers omdat de deelnemers er zelf meestal niet
aan deelnemen.
Momenteel zien wij geen verbeterpunten of leerpunten , voorlopig gaan we dus op deze voet verder.

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.
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De tevredenheidsmeting heeft plaatsgevonden in december van 2021. We hebben de schriftelijke meting gegeven aan de mantelzorgers
van onze deelnemers. Deze zijn ingevuld en hebben we allemaal retour ontvangen. Het formulier wat wij gebruiken is van Trimbos en
geschikt voor familieleden en verzorgers van onze deelnemers. De onderwerpen zijn te lezen in de bijlage. Deze staat in het
documentenbeheer , en gaan in het algemeen over de begeleiding, begeleiders, de boerderij , inspraak, en de deelnemersgroep. Ook dit
jaar zijn alle mantelzorgers en deelnemers weer erg tevreden over onze zorgboerderij. Voor een paar deelnemers voelt het als thuis

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.

Er is niets uitgekomen dat wij nog niet wisten.
De conclusie die we uit de tevredenheidsmeting kunnen trekken is dat iedereen dik tevreden is, dat de deelnemers met plezier op de
boerderij komen, dat we deelnemers activiteiten kunnen laten doen die ze leuk vinden en dat ze zich veilig voelen op de boerderij en bij de
boer en boerin. Het rapportcijfer voor onze zorgboerderij ligt tussen de 9 en 10. Hier zijn we weer heel erg blij mee. Een mooier
compliment kunnen we niet krijgen en kunnen we concluderen dat we dus nog steeds op de goede "zorgweg" zitten.
Op dit moment zijn er dan ook geen verbeterpunten naar aanleiding van de tevredenheidsmeting.
We hopen wel dat we meer inspreekmomenten voor de familie van onze deelnemers kunnen organiseren. Deze hebben door de corona
maatregelen niet allemaal doorgang kunnen vinden.
Wij zijn een zorgboerderij waar alles bespreekbaar is en waar we bij vragen of ontevredenheid snel kunnen inspringen en eventueel dingen
kunnen veranderen.
Komend jaar gaan we de tevredenheidsmeting iets eerder uit zetten . De decembermaand staat al te vol met andere activiteiten dus
zetten we meting in voor de maand november. Hiervoor is een actie aangemaakt.

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

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

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

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

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

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

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

Er waren dit jaar geen meldingen of incidenten.

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.

inspraakmoment 2
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

Actie afgerond op:

09-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Inspraakmoment ging over het dragen van mondkapjes. Wat is het nut ook al weer en wordt het als
prettig ervaren ?

inspraakmoment 1
Geplande uitvoerdatum:

15-02-2021

Actie afgerond op:

26-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Inspraakmoment 1 gehouden op 26 februari 2021. 4 deelnemers aanwezig. Onderwerp: opnieuw het
coronavirus met elkaar bespreken.

inspraakmoment 4
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2021

Actie afgerond op:

30-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben het gehad over het gegeven dan de zorgboerin vrijdag om de week geen zorg kan leveren.

inspraakmoment 3
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Inspraakmoment 3 gebruikt om het over de vakantie te hebben. Hoe ervaren de deelnemers het
sluiten van de boerderij gedurende 2 weken in de zomervakantie?

tevredenheidsmeting uitvoeren
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

30-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

3 vragenlijsten afgedeeld en 3 ingevulde vragenlijsten ontvangen

Pagina 20 van 28

Jaarverslag 1556/De Maartenshoeve

18-03-2022, 10:58

Kerstborrel organiseren voor deelnemers en hun familie. Dit is een inspraakmoment speciaal voor de mantelzorgers zodat zij met
elkaar ervaringen en informatie kunnen delen.
Geplande uitvoerdatum:

20-11-2021

Actie afgerond op:

30-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De kerstborrel voor deelnemers en familie heeft helaas geen doorgang kunnen vinden in verband
met de corona maatregelen vanuit het RIVM

Ontruimingsoefening
Geplande uitvoerdatum:

15-07-2021

Actie afgerond op:

01-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Tijdens de koffie een kort maar krachtige ontruimingsoefening gedaan. Deze brengt altijd verwarring
bij onze deelnemers ivm een vorm van dementie.

BHV
Geplande uitvoerdatum:

05-10-2021

Actie afgerond op:

05-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

BHV is opnieuw behaald op dinsdag 05102021

zoonose vernieuwen, certificering behouden
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Actie afgerond op:

15-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Veearts is geweest . Zoonose check is half oktober gebeurd.

keuring brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

09-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Brandblussers zijn in augustus gecontroleerd en zo nodig bijgevuld.

checken EHBO koffer
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

01-07-2021 (Afgerond)

Toelichting:

EHBO koffer nagekeken en nieuwe pleisters toegevoegd.

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:

04-06-2021

Actie afgerond op:

03-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De opmerkingen die door de auditor zijn gemaakt zijn aangepast en dus verwerkt. Jaarverslag wordt
opnieuw ingediend.
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Koffiemiddag in juli organiseren voor deelnemers en mantelzorgers en hun familie in tuin van de zorgboerderij. Mantelzorgers hebben zo
de mogelijkheid met elkaar ervaringen en informatie te delen.
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

01-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Organisatie gestart met datum plannen in juli.

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:

01-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Zorgboerin en boer voldoen aan de huidige norm. Beide VOG's zijn geldig vanaf februari 2021.

Periodieke controle medicijnlijsten
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021

Actie afgerond op:

02-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Nieuwe medicijnlijsten zijn toegevoegd aan het clienten dossier. 2 juni uitgevoerd.

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

28-02-2021

Actie afgerond op:

27-02-2021 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Regiobijeenkomsten bijwonen van Stichting Landzijde
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020

Actie afgerond op:

07-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Online module gevolgd met als thema : Goed in Gesprek

starten met schrijven jaarverslag 2020
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

07-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Zorgboerin is in januari gestart met schrijven jaarverslag.

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

31-07-2020

Actie afgerond op:

01-01-2021 (Afgerond)

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

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

inspraakmoment 1
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2022

Foto's die gemaakt zijn toevoegen aan de website van zorgboeren.nl . We plaatsen alleen foto's zonder deelnemers .
Geplande uitvoerdatum:

07-03-2022

Toelichting:

Foto's zijn wel gemaakt maar nog niet geplaatst op de website . In maart 2022 met zoon van
zorgboerin foto's invoeren op de website van zorgboeren.nl . Toestemming van deelnemers is niet
nodig want er staan geen deelnemers op de foto's .

Nieuw zeil aanbrengen op kas en kas vergroten .
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

ontruimingsoefening
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

Periodieke controle medicijnlijsten
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

Koffiemiddag/ inspraakmoment in juli organiseren voor deelnemers en mantelzorgers en hun familie in tuin van de zorgboerderij.
Mantelzorgers hebben zo de mogelijkheid met elkaar ervaringen en informatie te delen.
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

checken EHBO koffer
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

brandblussers keuren
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2022

inspraakmoment 2
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2022

inspraakmoment 3
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2022

Pagina 23 van 28

Jaarverslag 1556/De Maartenshoeve

18-03-2022, 10:58

Werkbeschrijving alvast up to date maken voor de audit medio eind december
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2022

zoonose vernieuwen, certificering behouden
Geplande uitvoerdatum:

05-11-2022

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

Indienen werkbeschrijving

08-11-2022

tevredenheidsmeting uitvoeren
Geplande uitvoerdatum:

10-11-2022

Kerstborrel/ inspraakmoment organiseren 2022
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2022

inspraakmoment 4
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2022

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

08-01-2023

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

Audit

Indienen Jaarverslag

28-02-2023

inspraakmoment 4
Geplande uitvoerdatum:

07-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 07-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Afronden collecte Hersenstichting
Geplande uitvoerdatum:

11-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Collectegeld tellen en administratief verwerken. Collectanten allemaal bedanken door middel van
het sturen van een kaartje.
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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 15-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 5 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.

Het werk op de boerderij houdt nooit op ! Eigenlijk zijn we hier nooit klaar met klussen en acties. De ene actie is nog niet afgerond of de
andere klus staat alweer voor de deur. Naast de geplande actie op onze lijst zijn er ook veel klussen die ook gedaan moeten worden en
die niet kunnen wachten. Bijvoorbeeld het vervangen van rotte delen dakgoot of het omwaaien van een schutting. Dit gaat vaak ten koste
van de acties op de lijst. We proberen ook echt om de acties op onze lijst op tijd af te ronden. Deze actielijst geeft ons in ieder geval een
beeld wat er nog te doen staat. Bij tijdgebrek stellen we zo nodig en zo mogelijk een klus uit en verschuiven we deze naar het volgend
jaar. Bijvoorbeeld het toevoegen/ vervangen van foto's op de site van zorboeren.nl. Maar uiteindelijk proberen we echt de geplande acties
uit te voeren rond de geplande datum . Uiteindelijk is zo'n lijst heel overzichtelijk en blijven we bij met onze taken .

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 aankomende 5 jaar hebben wij weinig veranderingen in de planning staan.
Onze deskundigheid handhaven en zo mogelijk verbeteren door het volgen van trainingen/cursussen die zich richten op onze doelgroep.
Het continueren van onze gezellige persoonlijke sfeer die wij aan onze doelgroep aanbieden op onze kleinschalige zorgboerderij.
Het keurmerk behouden.
Handhaven groepsgrootte .
Zorgen voor onszelf . Eisen wet en regelgeving worden steeds groter dus proberen middenweg te vinden tussen tijd voor privé en
zorgboerderij

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Het organiseren van 2 samenkomsten/ inspraakmomenten voor onze deelnemers en mantelzorgers in het jaar 2022. We blijven ook het
jaar 2022 de richtlijnen van het RIVM volgen en passen daar onze doelstelling ook het aankomend jaar 2022 weer op aan.
Het updaten van de website van onze zorgboerderij bij zorgboeren.nl. door middel van foto's toevoegen en tekst aanpassen en /of
uitbreiden.
De tunnelkas groter maken en voorzien van nieuw plastic.
Ons goed voorbereiden voor de audit december 2022 zodat het keurmerk behouden kan blijven.

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.

Acties voor de 2 inspraakmomenten/ borrels zijn ingepland: Er wordt een datum gepland en een uitnodiging gemaakt en verstuurd naar
deelnemers en mantelzorgers.
Actie voor plaatsen foto's is ook ingepland: Foto's zijn al gemaakt alleen het plaatsen op de site moet nog gerealiseerd worden. Datum
is samen met zoon van zorgboerin al gepland en dan kan de uitvoering plaatsvinden.
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Actie tunnelkas is ook ingepland: Nieuw zeil en staanders moeten besteld worden.
Actie voorbereiden audit ook ingepland: Zorgboerin gaat werkbeschrijving alvast doornemen en zo nodig aanpassen .

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