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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
Kaasboerderij Sol
Registratienummer: 1606
Voorweg 28a, 2391 AC Hazerswoude dorp
Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 28027109
Website:

Locatiegegevens
Zorgboerderij Sparnaaij
Registratienummer: 1606
Voorweg 28a, 2391 AC Hazerswoude-Dorp
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: St. Zorgboeren Zuid-Holland
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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.
Bijlagen
Zorgboerderij Sparnaaij
Sparnaaij

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?
Naast de ondernemer(s), zijn er vrijwilligers

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

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.

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
2021 was een heftig jaar! Midden in de corona!
De druk als ondernemer lag heel hoog, dit heeft veel stress veroorzaakt!
We hebben als boerderij ons aan de regels van het RIVM gehouden. Het was bijna niet werkzaam in de praktijk!
Zeker als je werkt met mensen met een vorm van dementie! Is dit niet altijd haalbaar!
We hebben als ondernemer een hoop moeten laten zelf niemand meer in ons huis binnen gelaten, om zo lang mogelijk ons werk te kunnen
blijven uitvoeren! (Zelfs onze ouders en naaste familie en vrienden niet meer kunnen zien, alleen buiten bij mooi weer!)
Helaas is het ons niet gelukt om vrij te blijven van corona! Met kinderen is het niet te voorkomen!
Ook hebben we een paar cliënten gehad die corona hebben gehad!
Al met al een moeilijk jaar!

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
genieten van de dieren!

2.2 Zorgboerderij in beeld
De cliënten hebben hier op de dagen dat ze hier op de boerderij waren zo min mogelijk last gehad van de corona!
We wilden en ontspannen en gezellige dagen bieden! En dit lukte ons best goed! Bij je zelf ligt de druk veel hoger!
Zeker bij mooi weer, heerlijk naar buiten en genieten van de omgeving en werkzaamheden hier op de boerderij!
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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.

Onze hoofd dagen zijn op dinsdag en donderdag. En voor diegene die nog een extra dag nodig hebben, kunnen ze ook de maandag hier
verblijven.
Onze dagbesteding is kleinschalig max. 6 cliënten op 1 dag. En op maandag max. 3 cliënten.
2021 zaten we nog midden in de corona. Heel moeilijk! Streng op andere mensen niet binnen laten. Extra schoonmaken, handen wassen .
Geen handdoeken meer gebruiken maar papier.
Afstand tussen de stoelen waar de cliënten zitten zowel in de kamer als aan de eettafel. Dit ging heel goed, dit houden we ook zo. Dit
bevalt wel zo. En we hebben ook de ruimte binnen gekregen zodat dit prima te doen is.
De cliënten hebben hier er bijna geen last van gehad als ze hier waren, en toch begrijpen ze ook wel waarom je dit allemaal doet.
Zelf erg alert op klachten van cliënten, anders niet komen.
De belevenis hier op de boerderij hebben we het zelfde gehouden zoveel mogelijk! Lange tijd wij als ondernemers met mondkap op
gewerkt!
Ze krijgen er natuurlijk wel van mee.
Wel qua ontwikkeling de laatste jaren is de zorgzwaarte er toegenomen. Mensen moeten steeds langer thuis wonen, en zijn dus al
slechter als ze de stap nemen om naar de zorgboerderij toe te gaan?? Dit betekent dat het steeds zwaarder wordt waardoor de activiteiten
ook moeilijker worden hier op de boerderij! Eigenlijk geef je soms zelfs verpleeghuis zorg hier op de boerderij!
Aanbod is er zeker wel, je moet alleen als ondernemen goed je grenzen aangeven! Wat voor zorg wij kunnen geven, en of het haalbaar is en
blijft? Ik heb zelf veel persoonlijke contacten met casemanagers, thuiszorg enz.. Dit werkt prima. Dus bij overleg over cliënten of dat er
andere zorg nodig is , of dat ik ruimte heb voor een nieuwe cliënt. Dan heb je elkaar nodig! Samen sta je voor kwaliteit zorg!!
Financiering van de zorg moet omhoog i.v.m. zorgzwaarte, hogere kosten van gas, benzine , boodschappen enz...
Wij zijn een kleinschalige unieke dagbesteding! En wij moeten ons aan de zelfde regels voldoen als grotere zorgboeren. Dus de kosten
drukken bij ons veel harder!
Wij hebben een audit gehad in de zomer 2021. Dit is prima verlopen!

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Binnenshuis
Muur uitgebroken meer ruimte binnen

3.2 Algemene conclusies
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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.

Corona heeft voor ons zelf veel invloed gehad!
Het was wel rustiger omdat we geen bezoek binnen lieten! Normaal kwam er wel is iemand binnen voor een kop koffie en om te kijken hoe
het hier gaat! Dit was wel fijn!

Veranderingen zoals extra handen wassen, andere zitplaatsen, papier gebruiken i.p.v. handdoeken. Dit blijven we doen!
Kwaliteit van zorg blijft voor ons heel belangrijk , iemand moet de juiste zorg krijgen die hij of zij nodig heeft!
Wij zijn blij met Stichting Zorgboeren Zuid-holland. En dat wij bij hun horen. Zeker ook in de tijd van corona. Zij hebben ons er goed door
heen geholpen in deze moeilijke tijd. Vooral ook gesteund.

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.

Gestart 2021 met 7 cliënten op dinsdag en donderdag 6 cliënten en maandag 3 cliënten. later is dat weer gewisseld met personen.
Halverwege het jaar is er 1 cliënt nog maar 1 dag gekomen. Omdat het te veel werd. Nu alleen de donderdag
In de zomer is er 1 cliënt bijgekomen op de dinsdag . En later toen er plek kwam is deze persoon hier 3 dagen gekomen op de boerderij.
Augustus is er een cliënt overleden. Deze persoon was hier 3 dagen.
November is een cliënt overleden . Deze persoon was hier 3 dagen .
In November was er 1 cliënt weer bij, maar voor korte duur! Een week of 3 a 4 geweest, toen weer weg!
In December 1 cliënt erbij op dinsdag en donderdag
Conclusie eind 2021 zaten we op maandag 2 cliënten / 7 cliënten op dinsdag / 6 cliënten op donderdag.

De reden was overlijden, en partner die het niet nodig vond en er niet achter stond.
Wij bieden zorg voor mensen met een vorm van dementie! Dagbesteding. 3 dgn per week.
Zorgzwaarte neemt ontzettend toe! Verpleeghuis zorg! Sommige hebben 1 op1 zorg nodig.
WlZ en WMO of PGB

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

4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de deelnemersgroep en wijzigingen hierin.

Een verschil met de laatste jaren qua zorg. Wordt het zwaarder. Cliënten zaten een aantal jaren geleden nog op knie lappen in de tuin. Dit
is er echt niet meer bij! Cliënten zijn minder mobiel, kwetsbaar! Onrustig, hulp bij dagelijkse bezigheden, hulp bij toilet gang. 1 op 1 zorg
nodig!
Mensen moeten steeds langer thuis wonen, en wij zijn hun laatste red middel?? Tot opname!
Je verlegd je grens als zorgboerin!
Maar wij zijn geen gesloten afdeling!
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Dementie behoort tot onze doelgroep. Ik werk al jaren in de zorg met ouderen met een vorm van dementie! Dit is mijn vakgebied!
Maar we blijven wel voor ogen houden, we wonen hier wel op de boerderij!
Mensen nemen te laat de stap om hier heen te komen, dit is heel jammer! Zo kan iemand nog veel korter hier genieten! Terwijl als je op
tijd de stap neemt, dit veel beter resultaat kan geven! Lichamelijk als geestelijk.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Hond op boerderij

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

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

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

Wij hebben 3 vrijwilligers. Maar in de tijd van corona, is er ook bewust gekozen om geen vrijwilliger te laten komen! Ook i.v.m. de risico
voor de mensen en voor ons! Dit is netjes in overleg gegaan!
Fijne vrijwilligers, vaste gezichten, heel belangrijk voor onze mensen met dementie!
Ik werk vast met 1 vrijwilliger per dag!
Zij houd zich bezig met is 1 op 1 contact. Een wandeling of een luisterend oor! Heel belangrijk!
Ook samen met cliënt een spelletjes doen of een andere activiteit zoals was opvouwen, boek voor lezen, knutselen, jam maken , eten
koken, afwassen enz..
Dit vinden de mensen erg fijn! En wij zijn ook erg blij met deze 3 vrouwen. Dus een stabiel team zijn wij en dit geeft ook weer rust!
We overleggen tussen door als het nodig is. Dit kan op de dag zelf. Of ik geef van te voren aan als er bijzonderheden zijn die dag, zodat hun
op de hoogte zijn!
Dit werkt goed.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
eten koken
de tuin
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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.

Wij zijn blij dat we geen personeel hebben! Ook in de corona tijd met uitval enz..? Hoe minder mensen hoe minder risico iedereen loopt!
We kunnen ons werk gelukkig zelf aan!
We zijn natuurlijk wel heel blij met onze vaste trouwe, gemotiveerde, betrokkende vrijwilligers!
Ze denken / leven met ons mee, dit wordt door ons erg gewaardeerd! Ook vooral de extra aandacht voor onze cliënten is heel erg fijn!
Voor onze doelgroep zijn dit ook vertrouwde gezichten, dit is heel wat waard!
Wij gaan daar geen veranderingen in brengen, dit werkt voor ons gewoon uitstekend!
Voor ons zelf heb de druk is heel hoog geweest en nog wel! Want als het je zelf treft kan je je bedrijf sluiten!
Dit 3 x gehad, en dit valt zwaar natuurlijk! Geestelijk en financieel ! Het is heel anders als je voor een baas werkt! Dit kan echt niet zo
blijven!
Ik als zorgboerin ben continu aanwezig de gehele dag! Ben zelf als beroep verzorgende niveau 3 . Werk zelf al van af mijn 15 e jaar in de
ouderen zorg! Voor de hoeveelheid cliënten is er dus voldoende bekwaam personeel! En vrijwilligers om de cliënten te ondersteunen en
samen een activiteit te doen, of een luisterend oor! Heel belangrijk! Zeker onmisbaar onze vrijwilligers!

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).

Wat ik al eerder aan hen gegeven! Wij zijn blij dat wij als zorgboer onder de stichting Zorgboeren Zuid -Holland vallen!
Nu is er vanwege de corona in 2021 geen fysieke bijeenkomsten geweest qua bijscholingen.
Wel een aantal gevolgd zie bijlage! Dit was natuurlijk toch wel fijn!
Een daarbij intervisie avonden online gevolgd met mede zorgboeren die werken met zelfde doelgroep als wij!
Daar worden dan casussen besproken en met elkaar gedeeld uit de praktijk!

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
online bijeenkomsten 2021

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.

Persoonlijk geen opleiding gevolgd in 2021.
Alleen bijeenkomsten online gevolgd! Zie vorige vraag.

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.

Door de toenemende zorgzwaarte is, iom ZBZH, wellicht een bijpassende training wenselijk.
Cliënten zijn minder mobiel en dus is er meer hulp nodig bij de dagelijkse handelingen zoals toiletgang en eten.
Doordat cliënten al in een ver gevorderd stadium zitten in hun dementie, later (te laat) bij ons binnenkomen, is het waarschijnlijk
noodzakelijk hierin mee te bewegen qua training, maar ook qua vergoeding.

Acties
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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.

ZBZH doet ruim voldoende om de diverse zorgboeren te ondersteunen in de scholing (intervisie-avonden zijn interessant).
Tijdens de veelal online intervisie avonden worden ervaringen gedeeld, veel herkenbare dingen besproken en tips uitgewisseld.
Eén van de onderwerpen is het bespreken van een case:
-Conflicthantering;
-Tips voor meer werkgeluk;
-Bespreken van een cliënt;
-Rust bewaren;
-Tips voor mentale fitheid.
Dit alles om, met een beetje creativiteit, onze eigen werkomgeving onder de loep te nemen. Zie de bijlagen voor de mindmaps.

Het delen van ervaringen met zorgboeren met dezelfde doelgroep is heel nuttig. Veel overeenkomsten.
Hoe om te gaan met onrustige cliënten? Het toenemen van de zorgzwaarte en de problemen die dit met zich mee brengt.
De spagaat tussen kwaliteit leveren en kleinschalig zijn t.o.v. de kosten, werk, voldoen aan de regels/richtlijnen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Planning 2022 Studie
Mindmap 1
Mindmap 2
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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.

De evaluatiegesprekken zijn veelal online gehouden, met alle 6/7 cliënten, 1x per jaar, soms 2x per jaar indien noodzakelijk.
Onder leiding van het aanspreekpunt van de Stichting ZBZH worden verschillende zaken besproken:
- bevorderen zelfredzaamheid en stabiliteit opbouwen, zodat meneer zolang mogelijk thuis kan blijven wonen;
- voorkomen van vereenzaming, dhr. heeft sociale contacten met gelijkgestemden;
- ontlasting mantelzorger.

Tijdens de evaluatie bespreken we hoe het gaat hier op de boerderij. Hoe het met de cliënt thuis gaat? De ontwikkeling vh ziektebeeld.
De lichamelijke ontwikkeling en of de geleverde zorg nog voldoende is?
In algemene zin kunnen we zeggen dat de mensen graag op de boerderij komen, mantelzorgers het nodig hebben.
Mensen worden geprikkeld, nieuwe prikkels, stof tot nadenken, zonder druk of stress. Geeft voldoening voor de client, mantelzorger en
zorgboer(in).

Het doel: Ontzorgen vd mantelzorger wordt heel vaak behaald.
Wat de doelen betreft: Een vandaag behaald doel is morgen weer een terugkomend doel.
Nieuwe doelen zijn door het ziektebeeld niet nodig.

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.
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Het is ieder dag weer belangrijk om dezelfde doelen na te streven:
-Structuur in de doelen is noodzakelijk (ontlasten mantelzorgen, cliënt niet vereenzaamd).

Doelen zijn heel belangrijk.
We hebben ervaren dat tijdens de tijdelijke sluiting van onze zorgboerderij door Covid het met onze cliënten ineens heel slecht ging.
De zorg die op een zorgboerderij wordt verleend, kan niet sluiten. Dit gaat direct ten koste van de mensen.

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.

Via de clientenraad van ZBZH zijn reeds 2 inspraakmomenten ingepland.
Door de lockdowns hebben we voor deze "vergadering" geen partners of mantelzorger uitgenodigd, hoewel we deze dagelijks 2x spreken.
Er zijn 2 koffiemomenten als inspraakmoment ingevuld met onze cliënten:
-Hoe vindt u dat het hier gaat?
-Hoe gaat het vervoer?
-Wat kunnen we een keer eten?

In de algemene zin kunnen we zeggen dat mensen graag komen, tevreden zijn, het gezellig vinden.

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.

Veel clienten zijn in een vergevorderd stadium van dementie, waardoor ze geen overzicht hebben en de juiste woorden niet kunnen vinden.

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

6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers
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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.

Deze zomer heeft de tevredenheidsmeting plaatsgevonden dmv formulier.
De meeste vragenlijsten zijn retour gekomen, eea ook in overleg met partners, mantelzorgers.
De onderwerpen zijn: Rust, ontspanning, sociale, verzorging, sfeer, gezelligheid, groepsgrootte, samenwerking.

In algemene zijn komen de mensen graag. Heel fijn om te horen. We doen het ook graag.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
tevredenheidsonderzoek 1
tevredenheidsonderzoek 2
tevredenheidsonderzoek 3

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.

We concluderen dat het prima gaat op deze manier.
Natuurlijk blijven we ons 100% inzetten om goede passende zorg te leveren en staan open voor opbouwende kritiek en tips.

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 hebben geen meldingen en/of incidenten plaatsgevonden.
Door de achteruitgang van oa de mobiliteit van de cliënten moeten we continue enorm alert zijn.
Opletten op drempels, wc-gang, gaan zitten en gaan staan. De hele dag door heel goed opletten. We zijn een kleine groep en toch delen we
de groep soms op. Dan zijn activiteiten overzichtelijk.
Lopen met rollators, vrijwilligers goed instrueren.

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.

Uitvoeren tevredenheidsondezoek
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2022

Actie afgerond op:

01-10-2021 (Afgerond)

Plan nu al een inspraakmoment in het najaar van 2021
Geplande uitvoerdatum:

21-10-2021

Actie afgerond op:

01-02-2021 (Afgerond)

Controle brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

11-09-2021

Actie afgerond op:

01-12-2021 (Afgerond)

Voeg de VOG's toe aan de werkbeschrijving.
Geplande uitvoerdatum:

03-08-2021

Actie afgerond op:

04-08-2021 (Afgerond)

Voeg de RI&E en het Plan van Aanpak toe aan de werkbeschrijving.
Geplande uitvoerdatum:

03-08-2021

Actie afgerond op:

04-08-2021 (Afgerond)

Zoonosen check
Geplande uitvoerdatum:

21-08-2021

Actie afgerond op:

03-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Vandaag met veearts ingevuld
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Voer de RI&E voor Zorgboerderijen van Stigas uit, zodat er weer een recent versie is en een nieuw Plan van Aanpak komt
Geplande uitvoerdatum:

16-07-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Vraag voor Maaike en Martijn een nieuwe VOG aan bij Justis.nl
Geplande uitvoerdatum:

16-07-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

2x VOG aanvragen
Geplande uitvoerdatum:

21-10-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Vul op www.zorgboeren.nl de informatie aan omtrent uw zorgboerderij.
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

Actie afgerond op:

29-07-2021 (Afgerond)

Tevredenheidsmeting inplannen
Geplande uitvoerdatum:

19-07-2021

Actie afgerond op:

28-07-2021 (Afgerond)

Bezoek intervisie avonden
Geplande uitvoerdatum:

19-07-2021

Actie afgerond op:

01-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Gaat gehele jaar door via ZBZH

Plan nu al een inspraakmoment in het najaar van 2021
Geplande uitvoerdatum:

19-07-2021

Actie afgerond op:

28-07-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Half september 2021 organiseren we tijdens de koffie een inspraakmoment.

Uitvoeren tevredenheidsondezoek
Geplande uitvoerdatum:

19-07-2021

Actie afgerond op:

28-07-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Is dit jaar gebeurd. Onze eigen papieren versie.
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Beoordeel de huisregels opnieuw en pas ze aan. Daarna bespreken met de deelnemers en toevoegen aan de werkbeschrijving.
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2021

Actie afgerond op:

28-07-2021 (Afgerond)

Werk het noodplan opnieuw uit en maak de achterdeur van het zorggebouw veilig en bruikbaar. Voeg het noodplan toe aan de
werkbeschrijving.
Geplande uitvoerdatum:

03-08-2021

Actie afgerond op:

28-07-2021 (Afgerond)

Huisregels actualiseren
Geplande uitvoerdatum:

07-10-2021

Actie afgerond op:

28-07-2021 (Afgerond)

Noodplan aanpassen
Geplande uitvoerdatum:

07-10-2021

Actie afgerond op:

28-07-2021 (Afgerond)

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

11-08-2021

Actie afgerond op:

27-07-2021 (Afgerond)

Audit

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

16-07-2021

Actie afgerond op:

21-07-2021 (Afgerond)

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 08-07-2021, 10:30 uur. Om de audit efficiënt te laten verlopen vragen wij u
deze goed voor te bereiden. In de kennisbank vindt u het auditprogramma waarin beschreven staat wat u daarvoor precies moet doen.
Praktijktoets

Geplande uitvoerdatum:

08-07-2021

Actie afgerond op:

08-07-2021 (Afgerond)

Vermeld in uw werkbeschrijving of uw vertrouwenspersoon op de hoogte is van de contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon
Wet zorg en dwang. Zie achtergrondinformatie of raadpleeg uw regionale organisatie.
Geplande uitvoerdatum:

04-06-2021

Actie afgerond op:

23-06-2021 (Afgerond)
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De klachtenuitdeelbrief is verouderd en voldoet niet aan de norm (het format dat is bijgevoegd in de achtergrondinformatie dient
gebruikt te worden). Graag actualiseren.
Geplande uitvoerdatum:

04-06-2021

Actie afgerond op:

23-06-2021 (Afgerond)

Actualiseer het klachtenreglement, in de achtergrondinformatie treft u de geactualiseerde versie. Publiceer deze ook op
www.zorgboeren.nl
Geplande uitvoerdatum:

04-06-2021

Actie afgerond op:

23-06-2021 (Afgerond)

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:

19-05-2021

Actie afgerond op:

19-05-2021 (Afgerond)

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:

15-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Staat nog open.

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:

15-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Vraagt wat aandacht. Over dagelijkse handelingen zoals mondkapjes, handen wassen, vervoer.

Inspraakmoment tijdens koffiemoment
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

15-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Veelal ondernomen, zeker in corona-jaar 2020. Na heropening in mei 2020

Tevredenheidsmeting inplannen
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

16-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Gedaan en inmiddels rondgedeeld in 2021
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Bezoek intervisie avonden
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

01-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Gedaan. Digitaal.

Actualisatie RI en E
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2020

Actie afgerond op:

16-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Via Stigas houden we vinger aan de pols.

Uitvoeren tevredenheidsondezoek
Geplande uitvoerdatum:

15-10-2020

Actie afgerond op:

16-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Gedaan.

Controle brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

15-10-2020

Actie afgerond op:

16-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Na bhv-cursus actie ondernomen

Ontruimingsoefening
Geplande uitvoerdatum:

15-10-2020

Actie afgerond op:

16-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Gebeurd na bhv cursus

BHV-herhaling
Geplande uitvoerdatum:

26-09-2020

Actie afgerond op:

16-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Gebeurd

Plan nu al een inspraakmoment in het najaar van 2020
Geplande uitvoerdatum:

18-09-2020

Actie afgerond op:

19-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Gebeurd
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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:

28-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Gebeurd.

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

11-06-2021

Actie afgerond op:

28-02-2021 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Indienen werkbeschrijving

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.

Bezoek intervisie avonden
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2022

Tevredenheidsmeting inplannen
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2022

Actualisatie klachtenprocedure/vertrouwenspersoon
Geplande uitvoerdatum:

19-05-2022

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

28-02-2023

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

Indienen Jaarverslag

Indienen werkbeschrijving

11-06-2024

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

Audit

11-08-2024
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Hou twee keer per jaar een ronde om alle medicatieoverzichten up to date te houden/krijgen.
Geplande uitvoerdatum:

15-09-2021

Actie afgerond op:

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

Verzekering tegen het licht houden
Geplande uitvoerdatum:

23-10-2021

Actie afgerond op:

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

Ontruimingsoefening
Geplande uitvoerdatum:

19-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 20-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Hou twee keer per jaar een ronde om alle medicatieoverzichten up to date te houden/krijgen.
Geplande uitvoerdatum:

27-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 27-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Hou twee keer per jaar een ronde om alle medicatieoverzichten up to date te houden/krijgen.
Geplande uitvoerdatum:

27-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 27-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

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 27-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Hou twee keer per jaar een ronde om alle medicatieoverzichten up to date te houden/krijgen.
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 27-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Plan nu al een inspraakmoment in het najaar van 2021
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 27-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Beoordeel samen met de verzekeraar of de verzekeringen passen bij de risico's en plan dit gesprek jaarlijks in.
Geplande uitvoerdatum:

29-10-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 29-04-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022
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Zoonosen check
Geplande uitvoerdatum:

18-05-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-05-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

VOG toevoegen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 21-05-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Actualisatie RI en E
Geplande uitvoerdatum:

27-03-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 07-06-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

RI&E uitvoeren via Stigas en toevoegen aan werkbeschrijving
Geplande uitvoerdatum:

27-03-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 07-06-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

RI&E
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2023

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 07-06-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2021 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:

16-06-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 15-06-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

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

8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het plannen en tijdig uitvoeren van acties. Eventuele verbeterpunten zullen aan
de actielijst worden toegevoegd.

De actielijst is een nuttig om de vinger aan de pols te houden. Wij trachten dit zo correct als mogelijk te doen. Ook in 2021 bleven dingen
liggen. Het is niet zo dat bepaalde acties nooit worden uitgevoerd. Het is alleen nog niet uitgevoerd. Dit kan allerlei redenen hebben.
Gebrek aan tijd, corona. De jaarlijkse terugkerende acties is veel repeterend werk (en dus ook kosten). Laten we niet te ver doorschieten.
Het fenomeen zorgboer is van behoorlijke waarde. Juist de kleinschaligheid is uniek. Moet wel haalbaar blijven.

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
Ons doel is kleinschalige dagbesteding met max. 6 cliënten door blijven draaien. Op dinsdag en donderdag en evt. maandag een extra dag!
Geen personeel. Werken met vaste vrijwilligers!

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
buiten leven!

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Wij willen kleinschalig blijven!
Dit is juist zo uniek!
- persoonlijke aandacht 1 op 1
- vaste gezichten zoals zorgboer / boerin / vrijwilligers
- vervoer kan geregeld worden door ons zelf
- ontspannen en gezellige dag
- vertrouwde omgeving en mooie polder
- mantelzorgers ontlasten
Ook dit moet financieel gesteund worden om dit zo te kunnen blijven doen! En dat je ook gewaardeerd word financieel voor de kwaliteit
zorg die je verleend! (Ook de cliënten waar je verpleegzorg aan geeft!)
Want dan kan je de kwaliteit van zorg behouden! Niet dat je groter en meer moet gaan om het haalbaar te houden! Dan raken we echt ons
doel kwijt!! Dit is waar wij zelf voor staan!
Klein / uniek / bijzonder!

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Genieten!
melkvee
Boerderij

9.3 Plan van aanpak
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Om de doelstellingen te realiseren beschrijft de zorgboer(in) concrete stappen die worden toegevoegd aan de actielijst.

Wij blijven onze kleinschalige dagbesteding promoten! We staan voor geborgenheid, gezelligheid, rustige, ontspannen, vertrouwelijke
omgeving waarin de cliënten zich veilig / thuis voelen!
En ook kwaliteit van zorg staat voor ons hoog op de lijst! (Komt ook door mijn beroeps achtergrond!
Communicatie is ook heel belangrijk! En is ook niet altijd makkelijk in deze maatschappij. Maar je leert wel goed je eigen grenzen aan te
geven.
Ook de juiste wegen bewandelen! Weten wie je voor wat nodig hebt! En een eerlijk verhaal!
Mijn ervaring is dat dit heel goed en fijn werkt! Dan kan je ver komen!

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Buiten leven!
Voorjaar!
Melk - kaas - zorg
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Overzicht van bijlagen
In dit overzicht is opgenomen welke bijlagen er aan het jaarverslag zijn toegevoegd. Deze bijlagen bevatten aanvullende informatie voor de
toetsing en worden niet gepubliceerd.

6.5

tevredenheidsonderzoek 1
tevredenheidsonderzoek 2
tevredenheidsonderzoek 3

4.5

eten koken
de tuin

5.1

online bijeenkomsten 2021

5.4

Planning 2022 Studie
Mindmap 1
Mindmap 2

9.3

Buiten leven!
Voorjaar!
Melk - kaas - zorg

9.2

Genieten!
melkvee
Boerderij

9.1

buiten leven!

1.2

Boerderij
boerenkaas

1.1

Zorgboerderij Sparnaaij
Sparnaaij

2.1

genieten van de dieren!

3.1

Binnenshuis
Muur uitgebroken meer ruimte binnen
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4.2

Hond op boerderij

4.1

Boerderij Sparnaaij
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