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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
Villa Kakelbont
Registratienummer: 2019
Vilsterkamp 36, 7721 WH Dalfsen
Rechtsvorm 0 ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 56615124
Website: http://www.villakakelbont-dalfsen.nl

Locatiegegevens
Villa Kakelbont
Registratienummer: 2019
Vilsterkamp 36, 7721 WH Dalfsen
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging zorgboeren Overijssel
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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?
Naast de ondernemer(s), is er personeel in dienst
Naast de ondernemer(s), zijn er stagiaires
Naast de ondernemer(s), zijn er vrijwilligers

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

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

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
Terugkijkend op het jaar 2019. Wat was het een mooi jaar met veel mooie momenten maar ook met moeilijke momenten voor zowel de
deelnemers als het team. Zo hebben we afscheid genomen van deelnemers die om gezondheidsredenen niet meer naar Villa Kakelbont
konden komen maar ook nieuwe deelnemers verwelkomd in ons midden. Zorgboer Wim is volledig komen werken bij Villa Kakelbont waar de
mannelijke deelnemers erg blij mee zijn: er wordt namelijk volop geklust en hout gekloofd. We hebben afscheid genomen van stagiaires en
nieuwe stagiaires en personeel in ons team opgenomen. Ook zijn we begonnen aan de bouw van een derde extra ruimte omdat de vraag naar
dagbesteding steeds groter wordt en we merkten dat er vanuit de deelnemers steeds meer behoefte is aan een plekje waar ze zich terug
kunnen trekken. Zo kunnen we nu van de kantine drie afzonderlijke ruimtes maken en als we de schuifdeuren open zetten, hebben we één
grote kantine. We zijn in 2019 begonnen met het werken in een nieuw systeem, namelijk Nedap ONS. Dit was eerst even wennen om alle
vaardigheden goed onder de knie te krijgen.
We nemen jullie mee in ons avontuur van afgelopen jaar. Wij hebben in het jaar 2019 onze passie voor de zorg met veel liefde uitgevoerd.

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

2.2 Zorgboerderij in beeld
Zorgboerderij Villa Kakelbont is een kleinschalige zorgboerderij aan de rand van Dalfsen. Wij geloven dat iedereen een veilige basis nodig
heeft, waarbij aandacht en zorg voor elkaar en de hulpvraag van de deelnemer centraal staat. Goede zorg begint met een betrokken hart van
medewerkers. Werken vanuit het hart met passie en liefde voor de medemens. Dat is waar wij voor staan. De agrarische omgeving leent zich
voor het werken in de moestuin, het knuffelen en verzorgen van de dieren, het kloven van openhaardhout en te genieten van alles wat bloeit
en groeit rondom de boerderij. De kracht van Villa Kakelbont is zorg in een kleine, veilige, vertrouwde en huiselijke sfeer met aandacht voor
elkaar.
Zorgboerderij Villa Kakelbont verleent zorg aan een brede doelgroep. Wij bieden zorg aan mensen met een verstandelijke,- of lichamelijke
beperking, een vorm van autisme, dementie, psychiatrisch verleden of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Als de deelnemer die zich bij
ons aanmeldt in ons 'team' past, is hij of zij van harte welkom. Van maandag tot en met donderdag is er dagbesteding bij Villa Kakelbont.
Voor elke deelnemer zijn er passende activiteiten naar mogelijkheden en wensen van de deelnemer die hij of zij in eigen tempo kan doen.
Eén weekend in de maand vindt er een logeerweekend plaats voor jeugdigen en één weekend in de maand vindt er een Wie-be-Wie weekend
plaats voor jeugdigen.
In het Wie-be-Wie weekend werken we aan zelfstandigheid door middel van het behandelen van thema`s met het oog op
zelfstandigheidstraining. Met Wie-be-Wie bedoelen we: Wie begeleidt wie? We proberen te werken naar zoveel mogelijk eigen zelfstandigheid,
zodat we in de loop van de tijd de rollen als het ware zouden kunnen omdraaien met daarop de vraag gesteld: "Wie begeleidt nou eigenlijk
wie?'
We nemen u graag mee in ons jaarverslag om te lezen hoe we gegroeid zijn als persoon, als team, als Villa Kakelbont maar vooral wat we het
afgelopen jaar hebben beleeft, geleerd en van genoten hebben.
Hartelijke groet,
Team Villa Kakelbont
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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.

Terugblik en hoogtepunten op het afgelopen jaar op zorgboerderij Villa Kakelbont in Dalfsen:
Op de zorgboerderij vinden we het heerlijk om buiten te zijn. Al dan niet aan het werk of heerlijk genieten van een kopje thee in de zon. Het
voorjaar van 2019 begon al vroeg. Eind februari hebben we alle buitenmeubels weer naar buiten gehaald en heerlijk van het zonnetje genoten,
weliswaar met jas aan maar de eerste zonnestralen hebben we tot ons laten komen. Het is altijd ﬁjn om te zien wat zonlicht met ons doet. We
vrolijken er van op na een langere tijd binnen te hebben gezeten. Het weer werkt niet altijd mee en soms moeten we het voorjaar maar naar
binnen halen door middel van het maken van een voorjaarsbloemstuk.
Net als vorig jaar is 2019 weer een ﬁjn zorgjaar voor ons geweest. We hebben met elkaar hard gewerkt met veel liefde, aandacht en zorg voor
onze deelnemers. Villa Kakelbont bestaat nu ongeveer zes jaar. Als we terug kijken naar waar wij zijn begonnen en waar wij nu staan, kunnen
wij het soms zelf niet geloven dat er zo`n mooie, professionele zorgboerderij ontstaan is. Het allermooiste wat wij, Wim en Anja vinden, is dat
wij van onze passie en liefde voor de medemens, ons werk hebben mogen maken. Als zorgboerin ben ik dan ook onwijs trots, dat ik mijn
enthousiasme en de passie die ik heb voor het zorgen voor mensen, over heb kunnen brengen op mijn man Wim en dat hij vanaf dit jaar het
team Villa Kakelbont is komen versterken. Wim heeft namelijk zijn baan als timmerman opgezegd om zich volledig te kunnen richten op Villa
Kakelbont. Wim kan zijn kwaliteiten als timmerman hier ook goed benutten. Zo was er vanuit de deelnemers en het personeel de behoefte om
een extra ruimte te hebben zodat deelnemers zich soms even terug kunnen trekken. Wim heeft deze klus gelijk samen met de mannelijke
deelnemers, die ook aﬃniteit met de bouw hebben aangepakt en het resultaat mag er wezen! Wat een erg leuke binnenkomer voor Wim was,
was dat er een deelnemer pas wilde starten bij Villa Kakelbont als Wim volledig werkzaam zou zijn bij Villa Kakelbont. De eerste werkdag van
Wim was ook erg bijzonder. De tuin was mooi versierd en er was een mooi spandoek gemaakt door het personeel, de deelnemers en zijn
gezin. Om dit hoogtepunt te vieren hebben we samen een huifkartocht gemaakt in de omgeving van Dalfsen.
In het jaar 2019 hebben we ook weer leuke activiteiten samen mogen doen. We merken onder de deelnemers dat ze het erg leuk vinden om
creatief bezig te zijn. Een deelnemer tipte ons op een vrijwilliger die erg creatief is. Zorgboerin Anja is in contact gekomen met deze
vrijwilliger en sinds dit jaar organiseert ze elke maand een creatieve morgen bij Villa Kakelbont. Dit is een groot succes omdat de deelnemers
soms verbaasd zijn van hun eigen mogelijkheden en creatieve creaties. Wij vinden het mooi om te zien dat mensen hierdoor groeien en
bloeien en in hun kracht worden gezet. Wij zijn dan ook erg blij met de vrijwilliger die dit mogelijk maakt. Elke keer kijken de deelnemers uit
naar haar komst. De glimlach en de tevredenheid op het gezicht van de deelnemers wanneer ze naar huis gaan met een eigen creatie, is een
genot voor iedereen en daar doen we het samen voor. Dit jaar hebben we voor elk jaargetijde een mooi bloemstuk gemaakt, in de winter een
lekkere 'taart' voor de vogels en noem maar op. Dit jaar hadden we erg veel mooie bloemen in de moestuin staan. We vonden een mooi
tegeltjeswijsheid wat ons aan het denken heeft gezet, namelijk: 'Bloemen kunnen veel overbrengen, een wens of een lief gebaar. Je kunt er
een gevoel mee tonen of gewoon zomaar.. ' wekelijks gingen de deelnemers aan het einde van de week met een mooie bos bloemen uit de
tuin naar huis.
Het houtproject is ook een project waar veel deelnemers nog steeds enthousiast van worden. Samen hout kloven en het wegbrengen van het
hout naar de klanten. We maken er vaak een gezellig uitje van en worden vaak enthousiast verwelkomd met koﬃe en wat lekkers.
Net als voorgaande jaren is er dit jaar weer een vakantieweek georganiseerd. Dit jaar gingen we wederom naar vakantiepark de Kleine Belties
waar we leuke activiteiten hebben ondernomen: van marshmallows bakken bij het kampvuur tot een bonte avond, van discobowlen tot aan
een fotoshoot waar een 'tut'middag aan vooraf ging.
Op een zomerse dag in juni werden we verrast door ouders van een deelnemer die komt bij Villa Kakelbont. Uit handen van hen ontvingen wij
de fooienpot van de Erbens Vechtdal Toertocht Tourclub Dalfsen om te besteden voor een nuttig doel in de zorg. Wij waren hier onwijs blij
mee, los van het feit dat we hier leuke dingen van kunnen doen met de deelnemers, voor waardering voor je werk kan geen prijs tegen op.
We werden dit jaar nog meer verrast door bezoekjes van de paashaas en de pieten. En verrast door nieuw leven op de boerderij. Onze poes
Pinkeltje heeft vijf babypoesjes gekregen. Zo bijzonder, mooi en ontroerend. De kittens verbleven veel in de dagbesteding waar iedereen van
de kittens kon genieten.
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We hebben dit jaar leuke uitstapjes gemaakt met zijn allen: zo zijn we naar museum de Paltherhof in Nieuwleusen geweest waar we weer
herinneringen van vroeger hebben opgehaald, zijn we naar Giethoorn geweest om op een boot te varen door het Giethoornsche meer, Saab
museum, rondleiding bij de brandweerkazerne en nog vele andere leuke uitjes.
Naast dat we samen met de deelnemers een leuke dag uit gaan, vinden we het ook belangrijk om als team samen een dag uit te gaan en aan
teambuilding te werken. Dit jaar hebben wij aan teambuilding gewerkt door middel van de escape room en samen lekker kletsen onder het
genot van heerlijke pizza's . Het was erg leuk om dit samen met elkaar te doen en te ontdekken wie welke rol aanneemt in het 'ontcijferen van
de codes en het uiteindelijke doel: het ontsnappen uit de ruimte'.
Tijdens de Wie-be-Wie weekenden hebben we veel mooie thema`s behandeld en gewerkt aan verdiepingsmomenten. Enkele thema`s dit jaar
waren: groeien in jezelf, vriendschap, wie ben ik? en nog vele mooie thema`s meer. Elke maand stond er één thema centraal tijdens het
weekend. We hebben weer veel nieuwe dingen geleerd, inzichten gekregen en van elkaar mogen leren.
Aan het einde van het jaar hebben we tijdens de kerstdagen een ﬁjne kerstviering samen gehad waar alle deelnemers, partners,
ouders/verzorgers, vrijwilligers, stagiaires en personeel bij aanwezig waren. Als afsluiting van 2019 hebben we samen met deelnemers en
personeel een oliebollenfuif gehouden. Samen oliebollen bakken en daarna er lekker van eten en voor een ieder een zak oliebollen mee naar
huis.
Zorgaanbod:
Wat betreft het zorgaanbod van doelgroep is er niets gewijzigd ten aanzien van het jaar 2018.
De doelgroepen die Villa Kakelbont voorziet in zorg zijn:
- mensen met een verstandelijke beperking;
- mensen met een lichamelijke beperking;
- mensen met een meervoudige beperking;
- mensen met een psychische problematiek;
- mensen met een niet aangeboren hersenletsel;
- mensen met een autistische stoornis;
- kinderen en jongeren vanuit jeugdzorg;
- ouderen met thuisproblematiek;
- ouder met dementie.
Het verloop van deelnemers in 2019 was minder als dan in het jaar 2018. Enkele mensen zijn weggegaan omdat ze zijn verhuisd naar een
zorginstelling. Gelukkig hebben we dit jaar geen afscheid moeten nemen van mensen die zijn overleden.
In 2018 waren we al meer gegroeid dan verwacht, maar in 2019 is de groei van deelnemers nog sterker toegenomen. Dit geldt eigenlijk voor
alle doelgroepen. Vorig jaar merkten we op dat we vaak 'nee' moesten zeggen tegen zorgaanvragen voor jongeren. We merken dit jaar dat dit
ook geldt voor de zorgaanvraag van ouderen. Hierdoor beseffen we dat de vergrijzing toeneemt. We worden wekelijks gebeld door
ouders/verzorgers en instanties die op zoek zijn naar een logeerplek voor hun zoon of dochter. We merken dat de keus op Villa Kakelbont valt
doordat wij kleinschalig en laagdrempelig zijn. Wij willen graag klein blijven om de juiste zorg en aandacht aan de jongeren te kunnen bieden.
Dit houdt wel in dat we ook dit jaar helaas vaak 'nee' hebben moeten zeggen tegen een zorgaanvraag. Hierdoor beseffen we dat de nood
naar deze plekken hoog is. We ervaren soms de wanhoop en machteloosheid aan de andere kant van de telefoonlijn. Ouders die ten einde
raad zijn omdat ze geen geschikte logeerplek kunnen vinden. Door toch in deze vraag te kunnen voorzien, zijn wij in het jaar 2019 drie
samenwerkingen aangegaan met gezinnen die de opvang en begeleiding bieden aan de jongeren in hun eigen gezinssituatie. Deze gezinnen
hebben allen een diploma op zorggebied. We vinden dit een mooie ontwikkeling om aan de zorgvraag te kunnen voldoen en aan het
schrijnend te kort aan logeerplekken. Kinderen krijgen zo in een veilige setting begeleiding in een gezinssituatie.
Doordat we zo sterk gegroeid zijn en de werkzaamheden zijn toegenomen, is het begrijpelijk dat we aan de randvoorwaarden niet helemaal
zijn toegekomen. Veel dossiers van de deelnemers zijn al op orde. Een heel aantal dossiers moet nog kloppend gemaakt worden. Hier zijn we
druk mee bezig en gaan we vol goede moed in 2020 weer mee verder.
Voor mij als zorgboerin is het geweldig ﬁjn om te kunnen vertellen dat er twee nieuwe personeelsleden zijn aangenomen die mij
ondersteunen met de administratie. We hebben duidelijk de taken verdeeld zodat een ieder weet wat die moet doen.
Het belangrijkste gaat altijd voor en dat is de zorg voor de deelnemers op de werkvloer! We varen op de wind van 2019 vol goede moed verder
naar het jaar 2020.
Situatie op de zorgboerderij (verbouwing, uitbreiding)
Ook dit jaar is er weer volop geklust en verbouwd in Villa Kakelbont. De toiletgroepen zijn uitgebreid en er is een extra ruimte bijgekomen die
afgesloten kan worden door middel van schuifdeuren. We blijven in ontwikkeling. Op dit moment worden er op plannen gebroed om het
dierenverblijf aan te pakken.
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Financiering van de zorg
De ﬁnanciering van zorg is vergelijkbaar met het voorgaande jaar. De ﬁnancieringsstroom komt vanuit de gemeente Dalfsen Wmo. Villa
Kakelbont is aangesloten bij de coöperatie Boer en Zorg. Dit houdt in dat wij een breed scala aan zorg kunnen leveren omdat de ﬁnanciën via
Boer en Zorg wordt geregeld. Via deze constructie kunnen wij ook zorg leveren aan mensen uit de Wet Langdurige Zorg. Deelnemers met een
Persoonsgebonden Budget kunnen ook bij ons in de zorg terecht en wordt rechtstreeks gedeclareerd.
Het jaar 2019 hebben we ook te maken gehad met onderaannemerschappen. We hebben een onderaannemerschap met: Stichting
InteraktContour, Stichting Philadelphia, RIBW en Woonzorgcentrum Rosengaerde. We vinden het prettig om zo de samenwerking met elkaar
te vinden en zetten deze lijn voort in 2020.
Dit jaar zijn wij gestart met declareren via een elektronisch cliëntsysteem Nedap ONS. Wij zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken of we
alle deelnemers in dit systeem gaan zetten.
We kunnen concluderen dat alle geldstromen in 2019 zeer soepel verlopen is. Hier zijn wij erg blij en enthousiast over. Voorgaande jaren heeft
ons dit veel tijd en energie gekost om dit alles rond te krijgen en uit te zoeken.
Kwaliteit
Vorig jaar is de norm ondersteunend netwerk ingevoegd in het kwaliteitensysteem. Ook dit jaar stonden wij er in de begeleiding van de jeugd
niet alleen voor. Over moeilijke vraagstukken konden wij terecht bij onze SKJ geregistreerde zorgprofessional. Wij ervaren dit als zeer prettig
en het afgelopen jaar hebben wij hier meerdere keren gebruik van gemaakt. Door met haar situaties te bespreken en te reﬂecteren op ons
eigen handelen, werkwijze en rol in de begeleiding, hebben wij ook weer kennis en kunde opgedaan. Het is een geruststellende gedachte dat
wij ten alle tijde Praktijk Dapper kunnen raadplegen voor advies, kennis en feedback.
Bij Villa Kakelbont hebben wij één medewerker die BIG geregistreerd is. Haar BIG registratie moest weer verlengd worden en hiervoor moest
zij een toets aﬂeggen. Na veel ploeteren en zweten op de stof, heeft ze haar registratie weer up to date! Dit hebben we feestelijk gevierd met
elkaar. Want dat is iets wat Villa Kakelbont erg belangrijk vindt: vieren wat er te vieren valt!

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.

Terugblikkend op het jaar 2019 kunnen we zeggen dat we samen als team een heel mooi jaar hebben neergezet en veel van en met elkaar
hebben mogen leren. We hebben een positieve ontwikkeling doorgemaakt, gegroeid in personeel en deelnemers, uitbreiding van de locatie,
ontwikkeling doorgemaakt in een prettige dag- en weekstructuur. De ontwikkelingen die veel invloed hebben gehad zijn:
- uitbreiding deelnemers
- uitbreiding personeel
Nu zorgboer Wim dagelijks op de zorgboerderij te vinden is, is er meer een verdeling gekomen in het werken 'buiten' en in het werken 'binnen'.
Door deze verandering zijn er ook meer mannelijke deelnemers naar de zorgboerderij gekomen. Dit gemêleerde gezelschap geeft een
diversiteit aan mogelijkheden en brengt veel gezelligheid met zich mee. Als zorgboerin geeft het mij veel rust dat ik de verantwoordelijkheid
nu kan delen met zorgboer Wim. Deze constatering kon ik pas achteraf zeggen en ik ben zeer blij met deze ontwikkeling.
Nu het personeelsbestand gegroeid is, is het makkelijker de taken te verdelen en te delegeren. Dit geeft rust in het hoofd van de zorgboerin
waardoor ze meer ruimte in haar hoofd heeft om zich te focussen op de dingen waar ze energie van krijgt. De zorgboerin is enkele jaren
geleden de zorgboerderij gestart door passie voor het werken met mensen op de werkvloer. Door de groei en ontwikkeling van de
zorgboerderij, voldoen aan wetten en regelgeving, werd de zorgboerin genoodzaakt veel uren op kantoor door te brengen. Haar hart lag hier
niet en is dan ook blij te zeggen dat ze deze taken over kan dragen aan twee administratieve medewerkers.
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De speerpunten voor 2020 zijn: alle dossiers van deelnemers optimaliseren, overzichtelijk maken van taken en dit delegeren, personeelsleden
kundig maken in Nedap ONS en de 'vruchten plukken' van het werken in Nedap ONS.
Wij zijn nog steeds blij met ons ondersteunend netwerk. De lijntjes zijn kort en we spreken met regelmaat moeilijke casuïstieken en
vraagstukken. Bij tussentijdse vragen, kunnen we haar telefonisch altijd bereiken.
De doelstellingen van vorig jaar waren:
- het continueren van het aantal deelnemers;
De doelgroep die bij Villa Kakelbont komt, is een kwetsbare doelgroep. Om Villa Kakelbont draaiende te kunnen houden, is het van belang dat
er voldoende deelnemers zijn. Doordat de doelgroep kwetsbaar is, is de kans groot dat het deelnemersbestand in een korte tijd snel terug kan
lopen. Het kwetsbare van de doelgroep maakt dat de groepsdynamiek telkens veranderd. Dit is een natuurlijke ontwikkeling die wel aandacht
vergt van ons als zorgboer en boerin. De balans tussen bezetting en deelnemers moet wel evenredig zijn en blijven. Zodat iedereen de zorg en
aandacht krijgt waar die recht op heeft. Wij hebben goede contacten met de Wmo consulenten van de Gemeente Dalfsen, casemanagers,
collega organisaties et cetera. In het verleden hebben wij veel geadverteerd in krantjes. Voor nu is dit niet meer aan de orde. We merken dat
de deelnemers die bij ons in zorg komen, via 'mond op mond reclame ' bij Villa Kakelbont terecht komen. Voor ons is dit een ﬁjne
ontwikkeling. Goede zorg verkoopt zich zelf.
- het optimaliseren van de locatie;
Vorig jaar hebben we de locatie uitgebreid met één extra ruimte. Gebleken in de praktijk is dat er behoefte was aan nog een ruimte. Zorgboer
Wim heeft dit samen met enkele deelnemers gerealiseerd. Bovenverwachting is deze ruimte nu al in gebruik.
- voldoende personeelsbezetting;
Sinds dit jaar heeft zorgboer Wim het team versterkt. We merken dat dit veel rust en ruimte geeft. Er worden nieuwe 'mannelijke' activiteiten
georganiseerd onder de mannen wat ze erg leuk vinden. Ook is het leuk om te zien dat de mannen onderling een hechte groep zijn geworden
met leuke humor wat een leuke sfeer geeft in het geheel. We hebben gemerkt dat we met het huidige personeelsbestand soms erg kwetsbaar
zijn. Bij Villa Kakelbont werken de personeelsleden parttime en zijn daardoor minder ﬂexibel. Daarom hebben we een invalkracht
aangenomen die nu met regelmaat ingezet wordt en zo een ﬂexibele schil gecreëerd wordt.
- zoeken naar passende activiteiten voor de deelnemers.
Dit jaar zijn wij bezig geweest om een vast weekprogramma te creëren. Onder de deelnemers hebben wij geïnventariseerd waar behoefte aan
is. Hier hebben wij een weekprogramma van gemaakt. Door in gesprek te gaan met de deelnemers kwam wij er achter dat er behoefte is aan
soort van productiewerk. Wij hebben contact gezocht met de plaatselijke kringloop en een bedrijf in Zwolle, zij leveren veel verschillende
soorten productiewerkzaamheden aan. Eén keer in de week gaan we samen met een groepje deelnemers naar de kringloop toe. We snuffelen
rond in de winkelen, leveren de gemaakte productiewerkzaamheden af en brengen weer nieuwe werkzaamheden mee terug.
De doelstellingen voor het nieuwe jaar die wij verder in hoofdstuk 9 gaan toelichten zijn:
- meer bewegingsactiviteiten in het weekprogramma creëren;
- dierenverblijf creëren die goed toegankelijk is voor deelnemers;
- op zoek naar een vrijwilliger die kennis en kunde heeft van het onderhouden van een moestuin;
- het aanleggen van een ruim terras die voor een ieder toegankelijk is die aansluitend aan de dierenweide;

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

Pagina 11 van 56

Jaarverslag 2019/Villa Kakelbont

31-03-2020, 09:57

4 Deelnemers en medewerkers
4.1 Deelnemers
Een beschrijving van de doelgroepen, het aantal deelnemers en de wijzigingen hierin.

Deelnemers
Villa Kakelbont biedt zorg aan een zeer gevarieerde doelgroep. Onze insteek is: wij zijn allemaal verschillende bloemen en als jij in ons boeket
past, dan ben je welkom. Een boeket met allemaal verschillende bloemen kan zeer inspirerend zijn. Voor elkaar en met elkaar. Dat maakt
gelukkig. Jij mag zijn wie je bent. Deze insteek past goed bij onze visie: 'Villa Kakelbont, voor mens en dier veel plezier, waar kan zelfstandig,
waar nodig ondersteuning'.
Villa Kakelbont biedt verschillende begeleidingsvormen: individuele begeleiding aan zowel jeugdigen als ouderen, logeeropvang in de vorm
van logeren en één keer per maand een Wie-be-Wie weekend en dagbesteding. Het verschil met vorig jaar is dat Villa Kakelbont geen
buitenschoolse opvang meer biedt. De zorgzwaarte van onze deelnemers varieert van VG2 t/m VG6, jeugd proﬁel 1 t/m 9, GGZ 3c. De Wmo
kent de zorg toe in de varianten licht, midden, en zwaar. De door ons geleverde zorg wordt geﬁnancierd vanuit de WLZ, de Wmo en de
Jeugdwet.
Aantal deelnemers 2019
Doelgroep

Begin
2019

Instroom

Uitstroom

Eind 2019

Ouderen voor de dagbesteding

14

8

5

17

Jongvolwassenen voor de
dagbesteding

4

3

0

7

Jeugdigen

16

4

2

18 (waarvan 2 ook dagbesteding volgen dus niet
meegeteld in
Jongvolwassenen voor de dagbesteding)

Totaal

34

15

7

44

Reden uitstroom
Verhuisd

0

Niet de juiste plek

2

Uit zorg jeugdigen

0

Overleden

0

Naar verpleeghuis

4

Te zwak om dagbesteding te volgen.

1

Dus gedwongen thuis blijven
Totaal

7

Op de tabel is weer te zien dat we net als vorig jaar gegroeid zijn. Vorig jaar en dit jaar zijn we het gelijke aantal deelnemers gegroeid.
Tien deelnemers zijn er in totaal bijgekomen . Deze groei past precies in onze verwachting. Omdat we meer personeel hebben aangenomen
is deze groei wenselijk. De toename van aanvraag was groter dan in 2019. De zorgzwaarte waarmee de mensen binnen komen is erg
gevarieerd . Deelnemers komen gemiddeld genomen vier dagdelen in de week. Het verloop is ook dit jaar redelijk geweest.
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Opname in verpleegtehuis is bij een groot gedeelte van onze doelgroep snel aanwezig vanwege fysieke achteruitgang. Wanneer zij
bijvoorbeeld thuis ten val komen of partner raakt overbelast, is er al snel sprake van crisis opname. Een zeer zorgelijke ontwikkeling is dat er
te weinig crisis plekken zijn. Dus mensen blijven vaak langer thuis wonen dan wenselijk is. Of deelnemers worden ver weg geplaatst wat dan
weer zeer belastend voor de familie is. De nieuwe aanmeldingen blijven gelukkig binnen komen en zijn meer als het voorgaande jaar. Dit is
voor ons een positief signaal, omdat er mond op mond reclame is, die blijkbaar verteld dat wij kwalitatief goede zorg leveren. We horen met
regelmaat positieve signalen over Villa Kakelbont, zowel onder de deelnemers als onder verschillende zorginstanties, zoals: thuiszorg,
casemanagers en Wmo-consulenten. Voor ons is dit een signaal dat het aanbod nog naar behoren is en de deelnemers tevreden zijn. Onze
oudere deelnemers vertrekken alleen indien ze worden opgenomen of komen te overlijden. Het is en blijft altijd moeilijk om afscheid te
nemen als mensen vertrekken. Afgelopen jaar is er niemand overleden bij ons in de zorg. Dit is best uniek omdat een groot gedeelte van onze
doelgroep zeer kwetsbaar is. Vaak horen wij dat de deelnemers tevreden zijn over onze zorg. Voor ons betekent dit dat wij op het goede spoor
zitten en zo door willen blijven gaan met ontwikkelen. Ons aanbod en de activiteiten passen wij telkens aan naar behoefte van de individuele
deelnemer. Zo werken wij vraaggericht om zoveel mogelijk de deelnemer de eigen regie te laten behouden. Ook dit jaar hebben we net als
vorig jaar een gedeelte bij de kantine aangebouwd. We hebben nu drie afzonderlijke ruimtes met schuifdeuren. Als we de schuifdeuren open
zetten, hebben we één grote ruimte. Deze constructie wordt door deelnemers en begeleiders als zeer prettig ervaren. Op deze manier heb je
aparte ruimtes, waar mensen uit elkaar kunnen zitten en toch bij elkaar zijn.
Op zaterdag tijdens de logeerweekenden en de Wie-Be-Wie weekenden wordt veel gebruik gemaakt van deze aparte ruimtes. Zo kunnen
meerdere doelgroepen apart begeleidt worden wanneer dit nodig is.

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.

Doordat we een gevarieerde doelgroep hebben, is het van belang goed te kijken waar welke deelnemer geplaatst wordt in bijvoorbeeld een
activiteit of tijdens de koﬃe. Er komen steeds meer jeugdige deelnemers naar de dagbesteding van Villa Kakelbont. Dit is een vernieuwende
ontwikkeling en werkt positief door op de oudere doelgroep. Het is mooi om te zien hoe er van elkaar geleerd wordt en hoe ze elkaar kunnen
ondersteunen. Dit heeft wel de consequentie dat er meer uitdagende en prikkelende activiteiten aangeboden moeten worden. Dit is een
nieuwe ontwikkeling waar we op dit moment op aan het inspelen zijn. De uitbreiding van de locatie maakt het mogelijk om meer gespreide
activiteiten op hetzelfde moment aan te kunnen bieden. Door deze jeugdige doelgroep passend werk aan te bieden hebben we een nauwe
samenwerking met de kringloop in Dalfsen gecreëerd. We doen veel productiewerk voor de kringloop. Eén keer per week gaat een groepje
deelnemers naar de kringloop om productiewerk weg te brengen en nieuw productiewerk op te halen. Ook hebben we contact gezorgd met
een bedrijf in Zwolle die ons ook productiewerk levert. Een mooie ontdekking is dat ook de oudere mannen het geweldig vinden om dit werk
te doen. Door deze werkzaamheden verbinden we jong en oud met elkaar. De gesprekken die tijdens de activiteit tussen de jeugdige en
oudere plaatsvinden zijn leuk om te zien. Er wordt van elkaar geleerd en waar het kan, ondersteunen de jeugdige en de ouderen elkaar en
andersom. We zien de deelnemers opbloeien en groeien in zijn eigen ontwikkeling.

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

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

Personeel
In 2019 is er wel redelijk wat verandert in de personeelsbezetting. Dit was ook wenselijk omdat het aantal deelnemers ook is gegroeid. Als we
terugkijken is de grootste positieve verandering wel het feit dat zorgboer Wim volledig bij Villa Kakelbont is komen werken. Hij heeft zijn baan
als voorman bij het bouwbedrijf opgezegd en is volledig op de zorgboerderij aan de slag gegaan. Dit was best wel een grote beslissing. Deze
beslissing heeft zeer positief uitgepakt. We hebben samen met de deelnemers een verrassingsdag georganiseerd op Wim zijn eerste
werkdag bij Villa Kakelbont. Samen met oud collega`s van Wim, de deelnemers, personeel en vrijwilligers hebben we gebak gegeten en een
huifkartocht gemaakt door de mooie omgeving van Dalfsen. Zorgboer Wim was wel een beetje perplex en vond het een super leuke
verrassing. Wim is samen met een aantal deelnemers al vrij snel aan de slag gegaan met de verbouwing en realisatie van een extra ruimte
binnen Villa Kakelbont. We hebben een duidelijke taakverdeling afgesproken: Wim is aanspreekpunt voor buiten en Anja voor binnen. De
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verdeling van de deelnemers gaat heel natuurlijk. Deelnemers geven zelf duidelijk aan waar ze willen zijn: in de buiten of binnen activiteiten.
Voor de zorgboerin is de aanwezigheid van zorgboer Wim "de kers op de taart"! Ook hebben we een oud-stagiaire aangenomen voor een paar
uur per week toen zij de opleiding afgerond heeft. Zij begeleidde een jeugdige die in het weekend Villa Kakelbont bezocht en aantal maanden
op de woensdag middag individuele begeleiding geboden heeft aan deze jeugdige. Toen dit stopte is zij op de woensdag gebleven en geeft
nu de deelnemers een muziekmorgen. Aan het eind van het jaar werd er een personeelslid langdurig ziek. Dit heeft ons aan het denken gezet
dat je kwetsbaar bent als er een personeelslid uit valt. Wij hebben toen een invalkracht aangenomen. Onze nieuwe collega heeft een
medische achtergrond en is is ook nog werkzaam binnen een verpleegtehuis. Dit is een ﬁjne toevoeging. Zo kan zij met de kennis uit haar
vakgebied ons weer ondersteunen. Gelukkig is in januari 2020 onze collega die langdurig ziek was, weer begonnen met werken. Ze gaat nu
één dag per week werken in plaats van twee dagen per week. In korte tijd is onze invalkracht, onze 'vaste' kracht geworden en werkt zij nu één
dag per week bij Villa Kakelbont. Fijn dat er zo een 'ﬂexibele schil' gecreëerd wordt binnen ons team. Door meerdere personeelsleden in te
kunnen zetten, creëren we net als met deelnemers, een mooi 'boeket bloemen' met ieders zijn of haar eigen kwaliteiten. Dit brengt een
veelzijdigheid aan kwaliteiten en competenties met zich mee wat weer ten goede komt op de 'werkvloer'.
De personeelsbezetting 2019
2019

Begin 2019

instroom

uitstroom

Eind 2019

Zorgboerin 90%

Zorgboerin 90%

Zorgboer parttime

Zorgboer 90%

Werknemer 1: 14 uur

Werknemer 1: 7 uur

Medewerker 2:
logeerweekend en WWB
weekend

-

Werknemer 2: logeerweekend en WWB
weekend
Werknemer 3: 8 uur week
administratie + WBW weekenden

Werknemer 3: logeerweekend
en WBW
weekend

Werknemer 4: 7 uur per week
Werknemer 4: 7 uur per week
Werknemer 5: 3 uur ambulant per
week

Werknemer 5: 5 uur ambulant
Werknemer 6: 7 uur per week

Medewerker 6: 7
uur per week
Werknemer 7: 8 uur per
week administratie

Werknemer 7: 8 uur per week
administratie

Werknemer 8: 7 uur per
week

Werknemer 8: 7 uur per week

Werknemer 9: 5 uur per
week

Werknemer 9: 5 uur per week groep =
7 uur per week individueel
Werknemer 10: 6 uur per week

Werknemer 10: 6 uur per
week

Werknemer 11: 6
uur per week

Werknemer 11: 6 uur per
week

Naast alle zorg die wij op onze zorgboerderij verlenen, verlenen wij ook nog een stukje ambulante logeeropvang. Wij noemen deze zorg
"Externe zorg gezin Villa kakelbont". Drie jonge gezinnen waarvan allen met een zorgachtergrond begeleiden één keer per maand één of twee
zorgkinderen die bij Villa kakelbont in zorg zijn. Dit alles in overleg met de gemeente, ouders of verzorgers en Villa Kakelbont. Deze
constructie is ontstaan doordat wij wekelijks aanvraag kregen voor logeeropvang. De nood naar deze vorm van zorg is dusdanig hoog. Als er
zich een gezin aanmeldt waarvan wij vinden dat deze mensen geschikt zijn om zorg te kunnen leveren, gaan wij in gesprek en maken
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afspraken. Vervolgens proberen wij een passende match te maken waarvan wij denken dat dit kind in dat gezin past. Na veel gesprekken met
ouders, gezin en Villa Kakelbont start de proeftijd. Na een aantal keren evalueren wij of deze zorg passend is. Tot nu toe zijn alle ouders en
gezinnen zeer enthousiast en heeft de zorg vervolg gekregen. Na elk logeerweekend wordt er een rapportage naar Villa Kakelbont gestuurd
zodat wij kunnen volgen hoe de zorg dat weekend verlopen is. Het contact met de gezinnen verloopt goed en zo wordt de kwaliteit van zorg
gewaarborgd. Op dit moment zijn wij in overleg met Boer en Zorg om deze vorm van zorg juridisch goed weg te kunnen zetten.
Ook dit jaar hebben wij weer teamvergaderingen gehad: 14-03-2019, 18-06-2019 en 14-10-2019. Vooraf aan de vergadering sparen we punten
voor de vergadering bijeen. Meestal eten en drinken we gezellig vooraf aan de vergadering, zodat het een gezellig samenzijn wordt. De punten
worden in kaart gebracht en in de notulen verwerkt. Alle deelnemers worden kort besproken. Omdat we een ﬁjn team hebben kunnen we alles
met elkaar bespreken. Tijdens een vergadering is iedereen die betrokken is bij de zorg aanwezig, begeleiders, vrijwilligers en stagiaires. Dit
vinden wij belangrijk. Iedereen hoort er bij en iedereen heeft zijn eigen bijdrage in het proces. Niemand is meer of minder. Ons motto is: ’Zie
feedback als een staf om mee te gaan en niet als stok waar ik jou mee wil slaan’!
Dit jaar hebben we twee weken vrijgemaakt om de personeelsgesprekken te voeren. Iedereen kreeg vooraf een e-mail met een aantal vragen.
Naar aanleiding van deze vragen gingen we het gesprek aan. Om een lang verhaal kort te maken: het waren allemaal goede en verhelderende
gesprekken waar ik als Zorgboerin erg veel aangehad heb. Onderstaande het overzicht hoe wij de functioneringsgesprekken vorm hebben
gegeven:
Hallo collega,
Graag wil ik onder het genot van een kopje ko e even bijkletsen en de volgende punten bespreken:
Wat gaat goed en waar ben je tevreden over?
Wat vind je lastig en zie je graag anders?
Wat zijn jouw kwaliteiten of zijn kwaliteiten die je verder wil gaan ontwikkelen?
Aan welk doel van jou zelf wil je graag werken?
… en hoe ga je dat doen?
Als jij op mijn plek zou staan, wat zou jij dan gaan veranderen? En heb jij tips en tops voor Villa Kakelbont?
Welk punt wil jij mij meegeven waar ik aankomend jaar aan kan werken?
Groetjes Anja

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

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

Stagiaires
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Ook in het jaar 2019 hebben we weer veel stagiaires mogen begeleiden. Vanzelfsprekend zit er veel verschil tussen de stagiaires. De één pakt
het sneller op dan de ander. Dit houdt ons scherp en brengt ons soms ook terug naar de basis. Dit jaar hebben een aantal stagiaires met
mooie eindcijfers onze zorgboerderij verlaten. De stagiaires hebben veel bij ons geleerd. Dit hoor ik van hen zelf maar ook in de gesprekken
die ik met leerkrachten van school voer. Wij zijn een kleine instelling waar iedereen alles samen en met elkaar moet doen. Veel verschillende
afwisselende activiteiten worden er ondernomen. Daar leren mensen veel van. Ook vind ik het belangrijk dat we eerlijk naar elkaar zijn. Als ik
dingen zie die ik graag anders had gezien, dan speel ik daar gelijk op in. Maar daarentegen ontvang ik ook graag feedback van stagiaires over
mijn eigen handelen. Dit bespreek ik altijd met de nieuwe stagiaires voorafgaande aan de stagetijd. Ik vind het belangrijk dat stagiaires zich
goed en veilig op de werkvloer voelen. Ze kunnen zich dan beter ontplooien en nieuwe dingen leren. en wij leren weer dingen van hen. Een
kritisch oog van een stagiaire kan heel verhelderend zijn. Wat betreft de begeleiding van de stagiaires: dit verdelen wij onder de aanwezige
begeleiders van die dag. Zo maken we tijd en ruimte vrij om stagiaires goed te kunnen begeleiden. Wel spreek ik met stagiaires af dat zij de
opleiding doen dus ik van hen verwacht dat zij het initiatief nemen voor het afspreken van begeleidingsgesprekken. Achterin de invalmap die
in de kantine staat, zit een aparte map met eindopdrachten van stagiaires m.b.t. Villa Kakelbont. Door deze eindopdrachten er soms weer bij
te pakken en een verdiepingsmoment te creëren, wordt kennis en kunde gedeeld. Wij hebben dit jaar een paar keer meegemaakt dat er in de
privésituatie van de stagiaires iets gebeurt wat veel impact op hen heeft. Wij vinden het als zorgboerderij belangrijk, dat als er wat in het privé
leven gebeurt, wat veel impact heeft op de stagiaire, daar ook ruimte, begrip en oog voor is en daar maken we graag tijd voor vrij. Begin 2019
zouden er twee nieuwe stagiaires starten. We vinden het belangrijk om te investeren in stagiaires aangezien zij 'onze collega`s van de
toekomst' zijn en zodat stagiaires op een goede plek stage kunnen lopen waar ze zich kunnen ontwikkelen en nieuwe dingen kunnen leren.
We bieden stagiaires dan ook de mogelijkheid om eerst een dag mee te lopen op de zorgboerderij zodat ze een beeld kunnen krijgen van de
plek waar ze gaan stage lopen. Wel hebben we afgelopen jaar geleerd dat de planning van stagiaires soms anders uit kan pakken dan
verwacht. Je voert kennismakingsgesprekken, er wordt een dag meegelopen, maakt afspraken, en als het moment daar is wordt alles af
gezegd. Dit is een punt waar we van kunnen leren door nog beter afspraken te maken en door te vragen of dit daadwerkelijk de stage plek is
die gezocht wordt.
Wij zijn gecertiﬁceerd als erkend leerbedrijf van SBB.

Naam

opleiding

periode

stagebegeleider

ontwikkeling

J

MMZ

Jan./juni

H

Geslaagd

R

MMZ

Febr./april

W

Stage met voldoende afgerond

D

MMZ

Jan./dec.

A

Stage loopt nog

E

MMZ

Aug./dec.

H

Stage loopt nog

E

MMZ

Jan./juli

A

Geslaagd

K

MMZ

Aug./dec.

A

Stage loopt nog

J

MMZ

Aug./dec.

A

Stage loopt nog

F

Verpleegkunde nivo 3 (snuffelstage )

Aug./dec.

H

Stage met voldoende afgerond

De begeleiding van de stagiaires van verschillende opleidingen, verloopt op vrijwel dezelfde manier. De manier van begeleiden wordt
beschreven in de zogenaamde POK; de praktijkovereenkomst, die door de onderwijsinstelling wordt geleverd en die door de stagiaire en
stagebedrijf wordt ondertekend. De stagiaire krijgt opdrachten van school en wij als zorgboerderij geven de stagiaire de gelegenheid om deze
opdrachten uit te voeren. Ook worden deze opdrachten (proeves) door de zorgboerin beoordeeld. Ook zijn er (in de meeste gevallen) drie
evaluatiegesprekken: een begin, een midden en een eindevaluatie. De evaluatiegesprekken worden gevoerd aan de hand van een door school
geleverd format. Naast de zorgboerin en de stagiaire is hier ook de stagedocent van de opleiding bij aanwezig.

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

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

Vrijwilligers,
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Vrijwilligers zijn belangrijk. Zonder vrijwilligers zou het voor ons zeker lastiger worden om alles rond te kunnen krijgen. Ook zijn de vrijwilligers
voor de deelnemers erg belangrijk. Vrijwilligers hebben vaak veel tijd om te investeren in gesprekken met de deelnemers. Dat is nu net zo
belangrijk voor de deelnemers. Door in gesprek te gaan en te bespreken wat de mensen bezig houdt, creëer je een band met de mensen. Door
goede gesprekken voelen mensen zich thuis bij Villa Kakelbont . Want laten we eerlijk zijn: alle mensen die bij ons in zorg zijn hebben
problemen, de één meer als de ander. Er is een sterke behoefte aan aandacht en een luisterend oor. En dat is nu net wat een vrijwilliger biedt.
De grootste doelgroep waar Villa Kakelbont zorg aan biedt, is de doelgroep ouderen. Ouderen die het thuis niet meer alleen kunnen redden, of
de partner die de zorg van de echtgeno(o)t(e) niet meer alleen kan volhouden. Wij hebben ﬁjne liefdevolle vrijwilligers met een hart van goud
voor de mensen. Daar zijn we zuinig op. Mooi is om te zien dat het mes soms aan twee kanten snijdt. Eén vrijwilliger (48 jaar) heeft ernstige
rugklachten en kan lichamelijk haast niets meer. Maar wat hij wel kan is grappen en grollen maken met de deelnemers. Als hij aanwezig is
valt er altijd wat te lachen, dat doet de mensen goed. Eén jeugdige deelnemer die sociaal erg verlegen en terughoudend is, komt bij deze
vrijwilliger helemaal los. Met hem bespreekt hij onderwerpen die hij met niemand anders bespreekt. Iedereen draagt zo zijn steentje bij. De
vrijwilliger zelf zegt met regelmaat dat het aanwezig zijn bij Villa Kakelbont hem op de been houdt, dat hij dankbaar is dat hij deze plek heeft
gevonden en veel voldoening haalt uit deze gesprekken. Ook heeft hij een zeer kritisch oog in alle wat hij ziet en hoort op de zorgboerderij. Dit
bespreken wij dan weer zorgvuldig met elkaar.
Villa Kakelbont heeft een samenwerking met de gemeente Dalfsen en Vluchtelingenwerk om statushouders een taalstage aan te bieden bij
ons op de zorgboerderij. Voor de statushouder, voor de deelnemers als ook voor de medewerkers van de zorgboerderij is dit een aanwinst.
Iedereen maakt kennis met een andere cultuur, gewoontes en taal. Zij kunnen van ons leren en zij leren ons weer meer van hun cultuur.
Prachtig om dit proces te zien.

Vrijwilligers 2019
Naam

Uren
per
week

Vrijwilliger
1

3 uur
per
maand.

Eén keer per maand. Verzorgt zij een grote creatieve activiteit. Alle materialen e.d. schaft ze aan en zij
begeleidt en verzorgt de morgen. De mensen gaan naar huis met een mooi product.

Vrijwilliger
2

7

Samen met een deelnemer doet hij allerlei buiten klussen. Als er dingen stuk zijn repareert hij deze. Ook is
hij inval chauffeur wanneer dit nodig is.

Vrijwilliger
3

6

Gezellig kletsen en grappen maken in de kantine

Vrijwilliger
4

14

Alle voorkomende werkzaamheden in de kantine. Individueel met mensen aan de slag. Ook rijdt hij met de
bus, twee x per week mensen ophalen en weg brengen.

Vrijwilliger
5

7

Hout kloven met deelnemers.

Vrijwilliger
6

4

Gezellig wandelen of kletsen in de kantine helpen met groente snijden samen met deelnemers

Vrijwilliger
7

4

Creatieve activiteiten tot juni 2019 geweest. Bevallen van een baby.

Vrijwilliger
8

4

Taalstage vanuit Vluchtelingenwerk/ statushouder

Vrijwilliger
9

4

Is een paar maanden geweest. Was niet de juiste plek voor haar.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiaires en vrijwilligers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de inzet en omgang met personeel, stagiaires en vrijwilligers.

Conclusies m.b.t. personeel, stagiaires en vrijwilligers
Als we terug kijken op het jaar 2019 kunnen we concluderen dat het een goed jaar is geweest wat personeelsbezetting betreft. We hebben in
totaal meer deelnemers gekregen maar ook zeker meer personeel aangenomen. Deze conclusie past in onze visie en zijn we blij mee. Onze
medewerkers hebben eigen vaste uren in de week. Deze vaste dagen zijn niet alleen voor de medewerkers prettig, maar ook zeer zeker voor
de deelnemers. Vaste bekende gezichten op vaste dagen geeft duidelijkheid en structuur. De medewerkers hebben aangegeven dat zij
voldoende uitdaging hebben en genoeg geschoold zijn. Een thema avond of informatie avond ervaren zij als prettig en kan hen nieuwe
handvatten geven. Tijdens vakantie periodes kunnen wij met het personeel onderling de uren goed invullen. Hier vallen geen gaten en er is
veel in overleg mogelijk. Deze werksfeer geeft dat iedereen durft en kan aangeven indien hij/zij ergens mee loopt. Stagiaires geven aan het
ook als een prettige werkomgeving te ervaren. Ze voelen en ervaren dat ze een serieus onderdeel van ons team zijn. Voor ons is dit een teken
dat wij een goed leerbedrijf zijn. Wel hebben we afgelopen jaar geleerd dat de planning van stagiaires soms anders uit kan pakken dan
verwacht. Je voert kennismakingsgesprekken, er wordt een dag meegelopen, maakt afspraken, en als het moment daar is wordt alles af
gezegd. Dit is een punt waar we van kunnen leren door nog beter afspraken te maken en door te vragen of dit daadwerkelijk de stage plek is
die gezocht wordt. Doordat zorgboer Wim nu volledig werkzaam is bij Villa Kakelbont, er elke dag een vaste begeleider is en de zorgboerin
extra staat ingepland hebben we een ruime personeelsbezetting gedurende de dag/week. Dit geeft iedereen rust en ruimte en zitten we niet
gauw verlegen als er iemand ziek is of onverwachts weg moet. Het team is stabiel en bekwaam wat ervoor zorgt dat wij de kwaliteit elke dag
opnieuw kunnen waarborgen.

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

Pagina 18 van 56

Jaarverslag 2019/Villa Kakelbont

31-03-2020, 09:57

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).

Voor het jaar 2019 hebben we aan verschillende opleidingsdoelen gewerkt.
De doelen voor 2019 waren:
1. Training op het gebied van optimaliseren op het gebied van administratie.
Twee medewerkers van Villa Kakelbont hebben deelgenomen aan de cursus: omgaan en werken met Nedap-ONS. We merken dat we het
systeem steeds beter kunnen toepassen in het werk maar het 'gemak' van werken met dit systeem ons nog eigen moeten maken en nog niet
terug zien op de werkvloer. Dit zorgt ervoor dat ervoor dat wij soms extra handelingen doen die niet nodig zijn. Door hier met enige regelmaat
mee te werken, merken we dat het het steeds beter gaat. We hopen in 2020 hier de 'vruchten van te kunnen plukken' en hier een nog beter en
duidelijker overzicht in te krijgen zodat we niet achter lopen met de administratie in ONS.
2. Jaarlijks volgen van een BHV training/herhaling.
Met drie vaste begeleiders hebben wij in juni van dit jaar de BHV cursus gevolgd. BOM bedrijfsopleidingen verzorgde de cursus. Deze dag
hebben we geleerd hoe we, in geval van nood, mensen kunnen helpen en in veiligheid kunnen brengen. Ook hebben we geleerd hoe we een
AED apparaat kunnen toepassen. We vinden het erg belangrijk dat dit punt onder de aandacht blijft onder het personeel. We hebben
afgesproken dat we elke teamvergadering een onderdeel terug willen laten komen vanuit de cursus. Te denken valt aan: reanimeren,
verbanden leggen, wat te doen als er brand uit breekt, een brandoefening organiseren et cetera. Om daadwerkelijk tot actie over te moeten
gaan in geval van nood, is erg spannend. Door de kennis rondom dit onderwerp bespreekbaar te maken en handelingen te blijven
oefenen, hopen we dat we de handelingen ons eigen kunnen maken en vertrouwen geeft om toe te kunnen passen op het juiste moment
wanneer dit nodig moet zijn. De zorgboerin heeft een samenvatting gemaakt van de lesstof die besproken is en gedeeld met het team zodat
het personeel dit rustig kunnen lezen en op zich kunnen nemen.
3. Bijwonen van bijeenkomsten over onze doelgroepen.
Gedurende het jaar 2019 zijn er verschillende Alzheimercafé bijeenkomsten geweest. Het blijft voor ons al medewerkers interessant om over
dit onderwerp te praten, ervaringen en kennis uit te wisselen met mantelzorgers en professionals. Het geeft voor ons soms weer nieuwe
inzichten en handvatten die we kunnen toepassen in de begeleiding. Aan het eind van het jaar staat er een ﬁlm over dementie op de planning
om samen te gaan kijken met het team. Na de ﬁlm willen we met het team in gesprek gaan over dit onderwerp en wat we mee kunnen nemen
in de begeleiding van de deelnemers.
4. Een start maken met de cyclische scholing op het gebied van medicatie.
Afgelopen jaar heeft de zorgboerin de medicatietraining gevolgd en de training afgerond met een 8.5. In overleg met de deelnemer (en zijn
netwerk) en eventueel de thuiszorgorganisatie overleggen we wat de wens en behoefte is rondom dit punt en waar rekening mee gehouden
moet worden. De verantwoordelijkheid blijft bij de deelnemer liggen. Voor deelnemers die medicatie moeten innemen tijdens het verblijf op
Villa Kakelbont, hebben we een aftekenlijst en daar wordt op bijgehouden wanneer en welke medicatie de deelnemer in heeft genomen. Dit
controleren wij op verschillende momenten op de dag om er op toe te zien dat de medicatie ingenomen wordt. We hebben onderling
afgesproken wie er toezicht houdt op dit punt en de nacontrole doet. Wanneer een deelnemer start op bij Villa Kakelbont, wordt het kopje:
medicatie ook besproken. Wat zijn belangrijke afspraken hier over, waar moet op gelet worden, welke bijwerkingen kunnen zich voor doen et
cetera. Door het doen van de medicatietraining, heeft de zorgboerin meer kennis vergaard over bepaalde onderwerpen wat haar weer 'rijker'
maakt in haar kennis op dit gebied.
De doelen die het voorgaande jaar gesteld zijn, zijn bereikt maar blijven actueel en wordt in 2020 ook aan gewerkt.

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

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

Met drie personeelsleden hebben wij afgelopen zomer een BHV training gevolgd. De zorgboerin heeft een samenvatting gemaakt van de dag
en de vergaarde kennis om dit te delen met het team.
Zorgboerin Anja heeft op 26 september 2019 de medicatie cursus met het cijfer 8,5 afgerond. Na het behalen van deze cursus is de
zorgboerin bevoegd om de medicatie van deelnemers aan te reiken en om medicatie toe te dienen. Wanneer een deelnemer medicatie moet
innemen tijdens het verblijf op Villa Kakelbont, wordt er altijd in overleg met de deelnemer of diens netwerk of met de thuiszorgorganisatie
afgestemd hoe om te gaan met de medicatie. De reader met informatie over de onderwerpen die de zorgboerin moest leren ter voorbereiding
op de cursus, ligt ter inzage op het kantoor. Zo kan het team zich hier ook in gaan verdiepen. Zoals ook omschreven staat in het kopje
hierboven, is dat we een prettig systeem samen hebben neergezet om de medicatie toezicht en controle te handhaven.
Een deelnemer van Villa Kakelbont heeft een visuele beperking. Bartimeus heeft een ervaringsles bij ons op locatie georganiseerd om zelf
eens te ervaren wat een visuele beperking is, hoe we de deelnemers het beste kunnen begeleiden en om de juiste beeldvorming te krijgen wat
de deelnemer ervaart en ziet. Als team hadden we vooraf de ervaringsles vragen verzameld die we aan de deskundige konden stellen. We
vonden dit allemaal een erg leerzame training en wij hebben allen goede handvatten meegekregen die we kunnen toepassen in de
begeleiding.
Net als het voorgaande jaar hebben we met enige regelmaat als team het Alzheimer Café bijgewoond. Het blijft leerzaam om hierover in
gesprek te blijven en ervaringen uit te wisselen met mantelzorgers en andere zorgprofessionals.

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.

Voor het jaar 2020 willen we gaan werken naar kennis vergaren over bepaalde onderwerpen door middel van een intervisie te organiseren.
Tijdens vergaderingen worden vaak bepaalde deelnemers situaties besproken die zich hebben voor gedaan op de werkvloer. Door een
speciﬁeke situatie, waar we als team tegen aanlopen, goed voor te bereiden, te onderbouwen met theorie en een vraagstuk te formuleren of
een bepaald thema te behandelen, willen we met regelmaat een intervisiebijeenkomst plannen voor en door het team. Door alleen stil te
staan bij een situatie of thema`s , theorie over op te zoeken en te delen met elkaar, elkaars werkwijze en visie te delen, willen we nieuwe
inzichten en kennis gaan vergaren. We gaan in 2020 deelnemen aan de training: verdieping en intervisie voor zorgboeren die met ouderen
werken.
In het jaar 2020 willen wij ons ook meer scholen in het doelgericht rapporteren en deelnemen aan deze training.

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 jaar 2019 heeft ons weer veel kennis en nieuwe inzichten mogen geven. We zijn als team maar ook als individu volop in ontwikkeling. Wat
voor ons dit jaar een leuke manier van leren was, was de ervaringsles die door Bartimeus werd georganiseerd. Door iets zelf te ervaren, ga je
met andere ogen dingen bekijken en daar naar handelen.
Wat wij als team ook erg leuk vinden is om te leren van de stagiaires. Zij komen met een nieuwe blik de zorgboerderij binnen en stellen ons
vragen over hoe en waarom wij bepaalde dingen doen. Door hier over in gesprek te gaan, geeft ons al team ook weer nieuwe inzichten waar
we van kunnen leren.
De leerdoelen die gesteld waren zijn behaald, maar blijven onder de aandacht in 2020.
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.
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6 Terugkoppeling van deelnemers
De kwaliteit van de zorgverlening van zorgboeren wordt mede getoetst aan de hand van evaluatiegesprekken, inspraakbijeenkomsten en
deelnemerstevredenheidsmeting. De reacties van de deelnemers die hiermee worden verzameld, geven belangrijke informatie aan de zorgboer(in).

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

In 2019 heeft iedere deelnemer van Villa Kakelbont een individueel evaluatiegesprek gehad. Bij Villa Kakelbont vinden we het belangrijk om
goed zicht te hebben op het verloop van de zorg van onze deelnemers, waarin voor ons persoonlijke aandacht ten grondslag ligt. Tijdens de
evaluatiegesprekken bespreken wij met de deelnemer hoe zij; de zorg op de zorgboerderij ervaart; wat zij van de werkzaamheden vinden; hoe
zij de begeleiding ervaren; wat zij nog graag willen leren en hoe zij zelf vinden dat er gewerkt is aan de opgestelde doelen (zie bijlage:
evaluatieformulier). Wij vinden het van belang om onze deelnemers, indien dit voor hen mogelijk is, volledig te betrekken bij het evalueren,
bijstellen of opstellen van het zorgplan. Op deze manier willen wij in de zorg die wij leveren bijdragen aan het vergroten van de participatie,
zelfbeschikking en verantwoordelijkheid van onze deelnemers. Daarnaast vinden wij als zorgboerderij van belang dat de deelnemers volledig
achter hun zorgplan kunnen staan en dat deze door hen gedragen wordt.
Het afgelopen hebben wij met 41 deelnemers en/of belangenbehartigers een evaluatiegesprek gevoerd. Over het algemeen zijn de
deelnemers tevreden over de zorg die wij als zorgboerderij leveren. Drie deelnemers hebben tijdens het evaluatiegesprek aangegeven
behoefte te hebben aan meer verschillende werkzaamheden/activiteiten. Uit de evaluaties kwamen weinig nieuwe aandachtspunten naar
voren. Als zorgboerderij denken wij dat dit te maken heeft met het feit dat wij regelmatig tussen de evaluatiemomenten door,
contactmomenten inplannen met de deelnemers en hun netwerk. Op deze manier konden vragen sneller gesteld en beantwoord worden,
aarzelingen opgemerkt worden en irritaties besproken worden. Belangrijke aandachtspunten, gebeurtenissen en situaties werden door de
begeleiding gerapporteerd, waardoor andere collega's hier ook van op de hoogte waren. Daarnaast draagt de kleinschaligheid van de groepen
bij aan het vergroten van de individuele aandacht voor de deelnemers, waardoor onderwerpen sneller besproken worden.
Na aanleiding van het evaluatiegesprek hebben wij met iedere deelnemer en indien nodig netwerk, het zorgplan bijgesteld (zie bijlage: format
zorgplan). Op basis van de uitkomsten die tijdens de evaluatie naar voren zijn gekomen wordt het zorgplan bijgesteld. Op deze manier zit er
een duidelijk verloop in de gestelde en behaalde doelen en is de onderbouwing hiervan duidelijk terug te vinden. Wanneer deelnemers tijdens
het evaluatiegesprek aangeven behoefte hebben aan meer verschillende of andere activiteiten, wordt dit in het bijgestelde zorgplan
meegenomen.
Nadat het evaluatiegesprek heeft plaatsgevonden hebben de deelnemers en/of de belangenbehartigers een ingevuld evaluatieformulier en
een bijgesteld zorgplan van ons ontvangen. Op het evaluatieformulier stond beschreven wat er tijdens het gesprek is besproken en op basis
hiervan is het nieuwe zorgplan opgesteld/aangepast. De deelnemers en/of de belangenbehartiger hebben de tijd kregen om deze na te lezen
en indien nodig aanpassingen door te geven. Indien de deelnemers en/of belangenbehartigers aanpassingen of vragen hadden op de
evaluatie of over het plan, hebben wij dit aangepast of toegelicht. Wanneer de deelnemer en/of belangenbehartiger akkoord waren met het
evaluatieformulier en het zorgplan hebben wij hen gevraagd deze te ondertekenen. Alle deelnemers en/of belangenbehartigers hebben het
evaluatieformulier en het zorgplan ondertekend. Het actuele zorgplan vormt het nieuwe uitgangspunt van de begeleiding voor het komende
jaar.
Voor de elf nieuwe deelnemers die in 2019 zijn gestart in de zorg bij Villa Kakelbont heeft er na twee maand een evaluatiegesprek
plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek hebben wij met de deelnemers besproken wat zij van het verblijf op de zorgboerderij vinden, wat zij nodig
hebben en aan welke doelen zij graag willen werken. Op basis van dit gesprek wordt er samen met de deelnemer en/of belangenbehartiger
een zorgplan opgesteld, waarna deze, indien volledig en akkoord, door hen wordt ondertekend.
In 2019 zijn er twee deelnemers gestopt bij Villa Kakelbont, omdat dit niet de juiste plek voor hen bleek te zijn. Het lukte hen niet om
aansluiting te vinden binnen de groep. Het stoppen met de zorg is in goed overleg met het netwerk besloten.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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Bijlagen
Format evaluatie Villa Kakelbont
Format zorgplan Villa Kakelbont

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.

Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting
De evaluatiegesprekken met de deelnemers hebben bijna allemaal plaatsgevonden zoals gepland. Door het verloop van de deelnemers en
drukte op de zorgboerderij hebben een aantal evaluatiegesprekken later plaats gevonden dan gepland. Dit is allemaal in overleg met de
deelnemers en/of belangenbehartigers gebeurd. Wij zijn ons als zorgboerderij hier bewust van en zien in dat dit door drukte niet altijd te
voorkomen is. Het komende jaar streven wij naar het voeren van de evaluatiegesprekken op de geplande momenten.
Naast de evaluatiegesprekken hebben wij ook frequent contactmomenten met de deelnemers en/of belangenbehartigers en netwerk gehad.
Als zorgboerderij doen wij dit om goed op de hoogte te zijn en te blijven van de situatie van de deelnemer, de vragen van hen sneller te kunnen
beantwoorden, om zo de zorg die wij bieden te optimaliseren. Daarnaast draagt het hebben van frequent contact bij aan het versterken van de
samenwerking, de relatie en het vertrouwen tussen ons als zorgaanbieder, de deelnemer en/of belangenbehartiger en hun netwerk.
Naar aanleiding van het tevredenheid onderzoek 2019 heeft de zorgboerin een lijst met aandachtspunten met betrekking tot logeren
opgesteld. Deze lijst is met de kinderen besproken en krijgt een vast plek op het planbord zodat deze maandelijks onder de aandacht komt.
Ook krijgen de ouders /verzorgers een uitdraai mee naar huis. Op deze manier maken wij het voor ouders/verzorgers inzichtelijk wat we met
de uitkomst van het tevredenheid onderzoek hebben gedaan. Elk kwartaal houden we de aandachtspunten onder de loep en stellen bij waar
nodig.
De overige punten met betrekking tot dagbesteding hebben wij besproken op de eerstvolgende deelnemers vergadering. Deze punten willen
we elke deelnemersvergadering er bij pakken om zo de voortgang en kwaliteit te waarborgen.
Lijst aandachtspunten met betrekking tot het logeerweekend:
Tips en Tops logeerweekend Villa Kakelbont.
Wij hebben respect voor elkaar en gaan lief met elkaar om.
Je mag alles met jouw begeleider bespreken. In overleg met de kinderen mag ook de begeleiding wisselen.
Elke zondag hebben we om de beurt 'Kies Zondag' en mogen ze de warme maaltijd uitkiezen voor die dag.
Wij vinden het ﬁjn om ons te houden aan de regels die op het planbord staan.
De week voorafgaande aan het logeerweekend mag je ideeën doorgeven die we kunnen gaan doen in het komende logeerweekend.
Na het eten zetten we allemaal ons bord, kopje en bestek op het aanrecht.
Na de warme maaltijd hebben twee mensen met één begeleider met veel plezier corvee.
Na het avond eten kijken we of het toilet en de douche netjes is
We maken ons bed netjes op als wij er uit stappen.
Eén keer per weekend douchen we ons. Na het douchen drogen we de kraan en trekken we de vloer droog met een trekker. Alles schoon
en netjes achter laten
We wassen onze handen na toilet gebruik en laten het toilet netjes achter.
Gebruikte kleren doen we in een zak en zetten we op onze kamer.
Zondags na het opstaan halen we lakens en kussensloop van bed.
Na ontbijt en s ’avonds voor bedtijd poetsen we onze tanden.
Zondagsmorgens tijdens de koﬃe doen we de complimenten ronde en kletsen we met de kletspot.
Doen we schoenen uit en zetten ze in de hal.
Zijn we klaar met spelen, ruimen we alles weer op
Na het koﬃe moment om 19.00 uur is er een ‘kies je fruit’ moment.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 4 acties opgenomen in de actielijst.
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6.3 Inspraakmomenten
Minimaal ieder kwartaal wordt er op de zorgboerderij een inspraakmoment gehouden. Hierbij krijgen alle deelnemers de gelegenheid om met
elkaar aan te geven wat ze graag anders of toegevoegd zouden willen zien op de zorgboerderij.

Inspraakmomenten dagbesteding Villa Kakelbont:
In 2019 stonden vier deelnemersoverleggen gepland. Echter kon één van deze overleggen wegens de verbouwing niet doorgaan. Destijds
hebben wij de deelnemers individueel gevraagd of er op dat moment bijzonderheden waren, deze hebben wij direct opgepakt. Tijdens de
deelnemersoverleggen komen een aantal vaste punten iedere keer terug. Deze vaste punten betreffen belangrijke zaken als: huisregels,
werkplaatsregels en ontruimingsoefeningen. Naast deze vaste punten worden er ook variabele punten en persoonlijke ervaringen van de
deelnemers besproken, denk hierbij aan: wat gaat er goed, zijn er dingen die minder goed gaan en zijn er dingen die volgens jou veranderd
dienen te worden aan de werkomgeving (klusjes, reparaties of uitbreiding van mogelijkheden). Daarnaast hebben de deelnemers het
afgelopen jaar verschillende ideeën met ons gedeeld middels de 'ideeënbus'. De volgende ideeën kwamen hieruit naar voren: een nieuwe
vaste plek voor de stoffer en blik, een uitje met de boot in Giethoorn en meer lichamelijke beweging in de winter. Als zorgboerderij vinden wij
het belangrijk om de ideeën van de deelnemers serieus te nemen en te onderzoeken of en hoe deze te realiseren zijn. Op basis van een idee
van een van de deelnemers zijn wij in 2019 met de dagbesteding naar Giethoorn geweest. Daarnaast hebben wij in
2019 ochtendgymnastiek in het ochtendprogramma van de dagbesteding meegenomen.
Wij merken dat de deelnemers de inspraak momenten belangrijk vinden en hier actief in meedoen en meedenken. Wij vinden het als
zorgboerderij van belang dat deelnemers niet enkel afhankelijk zijn van de deelnemersoverleggen voor het delen van hun ideeën en geven van
inspraak. Wij streven er naar dat de deelnemers wanneer zij ideeën of inspraak hebben, dit dagelijks met de begeleiding kunnen delen, in
groepsverband of tijdens een individueel gesprek. Daarnaast streven wij naar open communicatie, daarom hechten wij veel waarde aan de
spontane ideeën en tips die gaandeweg de dag opkomen. De kleine ideeën worden waar mogelijk gelijk uit gevoerd, de grotere ideeën nemen
we mee in de teamvergadering.
De deelnemersoverleggen hebben in 2019 plaatsgevonden op 18 maart, 17 juni en 8 oktober. Als zorgboerderij hebben wij het streven om de
deelnemersoverleggen vier keer per jaar te houden. Het komende jaar zullen wij dit als actiepunt meenemen.
Inspraakmomenten logeerweekenden Villa Kakelbont:
Voor de inspraak van de logeer- en opvang kinderen geldt dat als de kinderen worden gebracht er altijd een individueel gesprekje plaatsvindt
met de deelnemer en/of de belangenbehartiger. In dit gesprekje wordt besproken hoe het met de deelnemer gaat en of er nog bijzonderheden
zijn waar de begeleiding rekening mee dient te houden. Als zorgboerderij vinden wij het van belang dat de kinderen inspraak hebben in de
activiteiten die er worden ondernomen op of buiten de zorgboerderij. Voorafgaand aan de dag worden mogelijke activiteiten met de groep
besproken. Tijdens deze bespreking krijgen de kinderen de kans hun mening te geven en ideeën te delen. Wij vinden het van belang dat dit
alles in overleg met de groep gebeurd. Daarnaast stimuleren wij de kinderen om niet enkel te overleggen met de begeleiding, maar ook met
elkaar. Op deze manier leren de kinderen samen te overleggen, samen keuzes te maken en samen te werken. Omdat de weekendopvang
bestaat uit kleine groepen krijgt ieder kind tijdens een weekend individuele en persoonlijke aandacht. De begeleiding maakt op deze
momenten ruimte om het kind zijn/haar bevindingen te laten delen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 3 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.

De inspraakmomenten en het gebruik van de ideeënbus verlopen goed. De deelnemers tonen zich open en delen de dingen die ze leuk maar
ook minder leuk vinden. Deze open houding van de deelnemers zegt volgens ons iets over de veiligheid en het vertrouwen dat zij ervaren.
Als zorgboerderij vinden wij het prettig en van belang om op basis van deze informatie onze zorg en het verblijf van de deelnemers te
verbeteren. Om meer uit de inspraakmomenten te halen blijven we onderzoeken op welke manier we de inspraak van de deelnemers een
impuls kunnen geven.
Dit jaar hebben er drie deelnemersoverleggen plaats gevonden, van de vier die wij als zorgboerderij hadden willen realiseren. Het komende
jaar streven wij ernaar om vier deelnemersoverleggen te organiseren en zal dit als actiepunt worden meegenomen. Ondanks dat alle vier de
deelnemersoverleggen niet hebben plaatsgevonden, denken wij niet dat we de deelnemers te kort hebben gedaan. Zoals eerder in dit
hoofdstuk beschreven, vinden er veel individuele contactmomenten met de deelnemers en/of belangenbehartigers en het netwerk plaatst.
Tijdens deze momenten krijgen zij de gelegenheid om hun bevindingen met ons te delen.
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers
Ieder jaar wordt de tevredenheid van de deelnemers gemeten. De zorgboerderij kan hiervoor zelf een vragenlijst opstellen of gebruik maken van
bestaande instrumenten. De deelnemers kunnen de vragenlijst anoniem invullen.

In oktober 2019 heeft het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek, onder de deelnemers die hier toe instaat waren, van Villa Kakelbont weer
plaatsgevonden. Alle deelnemers hebben van ons een envelop gekregen met daar in het tevredenheidsformulier. Deze zijn mee naar huis
genomen en een groot aantal is vervolgens weer retour gekomen. Een aantal deelnemers zijn te jong om deel te nemen of zijn hiertoe niet
meer in staat door een vergevorderde vorm van bijvoorbeeld dementie. Wanneer deelnemers niet in staat zijn geweest mee te doen aan het
tevredenheidsonderzoek, betekent dit niet dat er geen inventarisatie is gemaakt van hun tevredenheid over de zorgboerderij. Deze
deelnemers hebben wij op een andere manier benaderd, om zo ook hun bevindingen over de zorgboerderij te horen en mee te nemen in het
onderzoek. De deelnemers aan het onderzoek hebben de formulieren anoniem ingevuld, waarna deze retour is gezonden.
Van de 41 deelnemers hebben in totaal 26 deelnemers het formulier voor het tevredenheidsonderzoek ingevuld en retour gezonden.
Vier deelnemers zijn, door een vorm van vergevorderde dementie, niet instaat geweest het formulier in te vullen. Van acht deelnemers hebben
wij het formulier niet retour gekregen. Drie deelnemers zijn te jong voor het invullen van het formulier, deze deelnemers snappen de bedoeling
hiervan nog niet.
De onderwerpen die in het tevredenheidsonderzoek worden behandeld, zijn volgens format van het Kwaliteitssysteem; veiligheid, hygiëne,
begeleiding, keuze activiteiten, de zwaarte van het werk, overleg, contact met de aanwezigen en de sfeer op de boerderij.
De volgende opmerkingen kwamen uit het onderzoek naar voren:
1. Ik werk al zo’n acht jaar bij Villa kakelbont. Werk hoeft niemand mij te leren. Ik weet wat er van mij verwacht wordt. Begeleiding heb ik
niet nodig.
2. Waarom moet ik dit formulier elk jaar weer invullen? – Actie: voor dat we het volgend tevredenheidsonderzoek uitvoeren, nogmaals het
belang van het onderzoek uitleggen aan de deelnemers en de kinderen. We gaan ook bekijken of er misschien een nieuw format
opgesteld kan gaan worden die makkelijker in is te vullen voor een ieder.
3. Ik ben zeer tevreden.
4. Top: een plek voor iedereen, mag zijn zoals diegene is.
5. Misschien nog een keer bekijken met elkaar welk doel mooi is om op te pakken. – Actie: de evaluatie stond gepland. We spreken gelijk
een evaluatiemoment voor over een half jaar af.
6. Logeren: denk a.u.b. aan de hygiëne van medische hulpmiddelen. – Actie: hier als team zijn we erg alert op. We gaan in de
teamvergaderingen bespreken hoe we hier nog meer aan kunnen werken/ meer alert op kunnen blijven.
7. De verzorging is prima en het eten is lekker.
8. Ik vind het hier erg gezellig.
9. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij Villa Kakelbont.
10. Lieve mensen en lieve begeleiding en ook de meisjes die er zijn vind ik lief.
11. Overleg met begeleiding mag wel vaker in het logeerweekend. Actie: sinds 2019 heeft de zorgboerin bij ontvangst en bij het naar huis
gaan van het logeerweekend een overleg met de ouders/verantwoordelijke. De kinderen zijn hier niet bij aanwezig. Voor deze overdracht
gaan we even naar een andere kamer zodat er rustig een gesprek gevoerd kan worden. In deze gesprekken worden bijzonderheden
besproken, aandachtspunten et cetera. Zorgboerin gaat inventariseren onder de ouders/verantwoordelijke of er nog meer overleg
momenten naast de evaluaties wenselijk zijn.
12. Karweitjes mogen meer en uitdagender zijn. – Actie: zorgboerin gaat inventariseren onder de deelnemers waar er behoefte aan is.
13. Soms is het lastig als je met iemand anders, dan je vast begeleider iets wil gaan doen. – Actie: tijdens een logeerweekend heeft ieder
kind een vaste begeleider. We gaan kijken en inventariseren of er een wisseling plaats kan vinden tijdens bijvoorbeeld activiteiten.
14. Badkamer soms vies in de loop van het logeerweekend. – Actie: er wordt een extra hygiëne check per dag ingezet.
15. De schuur is soms rommelig/materialen niet op de plek waar het hoort. Actie: dit wordt extra onder de aandacht gebracht bij personeel
en deelnemers. Personeel zorgt aan het einde van de dag dat alle spullen opgeruimd zijn en liggen waar het hoort.
16. Overleggen met de kinderen wat ze het weekend willen doen, bijvoorbeeld een week voor het logeerweekend ideeën insturen. – Actie: Dit
punt is op de lijst ‘Tips en Tops logeerweekend Villa Kakelbont ‘ gezet.
17. Fruit of smoothies maken in het logeerweekend – Actie: na het koﬃe moment om 19.00 uur is er een ‘kies je fruit’ moment ingelast.

Acties
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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.

Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting
Naar aanleiding van het tevredenheid onderzoek in 2019 heeft de zorgboerin een lijst met aandachtspunten met betrekking tot logeren
opgesteld. Deze lijst is met de kinderen besproken en krijgt een vast plek op het planbord zodat deze maandelijks onder de aandacht komt.
Ook krijgen de ouders /verzorgers een uitdraai mee naar huis. Op deze manier maken wij het voor ouders/verzorgers inzichtelijk wat we met
de uitkomst van het tevredenheid onderzoek hebben gedaan.
Lijst aandachtspunten m.b.t. logeren:
Tips en Tops logeerweekend Villa Kakelbont.
Je mag alles met de begeleiding bespreken.
Wij hebben respect voor elkaar en gaan lief met elkaar om.
Elke zondag hebben we om de beurt 'Kies Zondag' en mag je de warme maaltijd voor die dag bedenken.
Wij vinden het ﬁjn om ons te houden aan de regels die op het planbord staan.
De week voorafgaande aan het logeerweekend mag je ideeën doorgeven die we kunnen gaan doen in het komende logeerweekend.
Na het eten zetten we allemaal ons bord, kopje en bestek op het aanrecht.
Na de warme maaltijd hebben twee mensen met één begeleider met veel plezier corvee.
Na het avond eten kijken we of de toilet en douche netjes zijn.
We maken ons bed netjes op als wij er uit stappen.
Eén keer per weekend douchen we ons. Na het douchen, drogen we de kraan en maken we de vloer droog met een trekker.
Gebruikte kleren doen we in een zak en zetten we op onze slaapkamer.
Zondags na het opstaan halen we lakens en kussensloop van bed waar we in geslapen hebben.
Na het ontbijt en s ’avonds voor bedtijd poetsen we onze tanden.
Zondagsmorgens tijdens de koﬃe doen we de complimenten ronde en kletsen we met de 'Kletspot'.
Doen we bij binnenkomst onze schoenen uit en zetten ze in de hal.
Zijn we klaar met spelen, ruimen we alles weer op.

De overige punten met betrekking tot dagbesteding hebben wij besproken op de eerstvolgende deelnemers vergadering. De deelnemers
vonden het ﬁjn dat wij hierop terug kwamen. Het was mooi om tot de conclusie te komen dat bij aanvang van dit besprekingspunt de mensen
het nut van het invullen niet inzagen en aan het eind er veel meer begrip voor was. Zelfs was er iemand die zei dat hij volgend jaar nog beter
na ging denken als hij de vragen van de lijst ging invullen. "zo maken we samen de boerderij nog beter dan hij nu als is".

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.

-Bij Villa kakelbont hebben we drie poezen, een hond en een papegaai in de kantine. De poezen en de hond lopen in en uit. De hond moet in de
mand maar de poezen mogen overal lopen behalve op de tafels en in de keuken. Een deelnemer had een poes op schoot en wilde deze vast
houden terwijl de poes van zijn schoot sprong. De deelnemer is een oude man met een zeer zachte huid. De poes zette zijn nagels uit tijdens
zijn sprong. Hierdoor raakte de nagels de hand van de deelnemer. Vervolgens had de deelnemers een kras op de zachte huid en deze begon
behoorlijk te bloeden. Met een koude natte doek hebben we de bloeding gestopt en vervolgens een tijdje laten drogen en er toen een
huidvriendelijke pleister opgedaan. De deelnemer gaf aan dat hij de poes vast wilde houden dat hij daarom een krab op zijn hand had. Met
hem en de andere deelnemers dit besproken en uitgelegd dat als je een poes op schoot hebt, de poes beter niet vast kunt houden omdat
dieren dit niet ﬁjn vinden. We hebben de pleister verschoond voor de deelnemer naar huis ging en thuisfront opgebeld en uitgelegd wat er
was gebeurd. De thuiszorg heeft s’avond de wond opnieuw verbonden en binnen een paar dagen was het genezen.
-Bij mooi weer wandelen we samen met de deelnemers s`morgens na de koﬃe altijd een ronde buiten. Iedereen die mee wilde, trok de jas aan
en daardoor was het erg druk in het halletje waar de jassen hangen. De voordeur van de hal stond al open en de rolstoelen stonden buiten
klaar. Twee deelnemers met dementie zijn in een onbewaakt moment alvast naar buiten gelopen. De vaste begeleider was op dat moment
iemand aan het helpen op het toilet en de stagiaires hielpen de deelnemers bij het aantrekken van de jassen. Omdat het even duurde voordat
iedereen klaar was voor het wandel moment, zijn de twee deelnemers zonder dat iemand het in de gaten had, aan de wandel gegaan. Toen
iedereen klaar was, ontdekte de begeleiding dat er twee deelnemers niet aanwezig waren. Zorgboer Wim is gelijk op de ﬁets gestapt en is
gaan rondﬁetsen in de buurt. Daar trof hij de deelnemers twee straten verder aan. Een leermoment wat we hier uit hebben gehaald is: de
begeleiding die de eindverantwoording heeft, duidelijk moet delegeren naar stagiaires/vrijwilligers toe. Zij had een aanname gemaakt dat de
stagiaires er wel op zouden letten maar mag hier natuurlijk nooit van uit gaan. Voorafgaand de wandeling moet duidelijk gecommuniceerd
worden wie welke deelnemer onder zijn 'hoede' neemt. Als begeleider heb je altijd de eindverantwoording. We proberen sindsdien ook extra
alert te zijn of het hek van het terrein wel dicht zit.

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

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

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

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

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

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

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

De vaste begeleider die aanwezig is op de zorgboerderij heeft de eindverantwoording. Bij de start van de dag, als er nog geen deelnemers zijn,
moet samen met het team worden overlegd wat we gaan doen die dag, wie welke deelnemer ondersteund, of er bijzonderheden zijn waar er
op gelet moet worden et cetera. Zo weet iedereen waar die aan toe is en worden er geen verschillende aannames gemaakt. Ook moet het hek
van het terrein dicht zitten wanneer er deelnemers op de locatie zijn.
Op de zorgboerderij zijn wij omringd door dieren. Het kan gebeuren dat er een krab/bijt situatie met dieren ontstaat. Wij als begeleiders
moeten er alert op zijn dat er geen incidenten plaatsvinden maar zoals in bovenstaand voorbeeld zit een ongeluk in een klein hoekje. We
hebben op dat moment goed gehandeld.

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.

Laten controleren of de huisvesting aan de (veiligheids)eisen voldoet door een gebruikersvergunning aan te vragen bij de gemeente
Geplande uitvoerdatum:

10-06-2019

Actie afgerond op:

10-06-2019 (Afgerond)

Planning maken vier keer een deelnemersoverleg voor het komende jaar.
Geplande uitvoerdatum:

03-02-2020

Actie afgerond op:

25-07-2019 (Afgerond)

Intervisie organiseren voor het zorgboeren echtpaar bij het leidinggeven op de zorgboerderij.
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

01-07-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben eenmaal een overleg gehad. Doordat alles goed en natuurlijk verloopt, is een vervolg niet
nodig.

Begeleiden seksualiteit beleid opstellen.
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

01-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Brainstormsessie gehad met team en aan de hand daar van beleid opgemaakt.

Uitzoeken verplichting kwaliteit onderaannemerschap
Geplande uitvoerdatum:

16-05-2019

Actie afgerond op:

16-05-2019 (Afgerond)

Heroverwegen of we deelnemers met aangedreven machines laten werken zorgen voor één-op-één toezicht door een begeleider bij het
werken met aangedreven machines ->beleid maken
Geplande uitvoerdatum:

30-05-2019

Actie afgerond op:

30-05-2019 (Afgerond)
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Uitzoeken verzekering van de zorgboerderij voor het personeel en het op de hoogte brengen van het personeel hiervan.
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

afgerond.

AVG: -Hindrik gebeld ,computer beveilig mail versturen -info. boekje Villa K per mail naar medewerkers gestuurd. document:
handtekening dat medewerkers info boekje hebben gelezen..
Geplande uitvoerdatum:

02-09-2019

Actie afgerond op:

02-09-2019 (Afgerond)

21-06-2019 Contact gehad met Boer en zorg. Betreft registreren/ atteren in ONS. Je moet een 4 ogen principe hebben bij het
registreren/ atteren. Dit houdt in: 1 registreert en de ander atteert. Dit ter controle voor de accountant. Annemiek heeft de maand 14
juni t/m 21 juni 2019 allebei gedaan. (op Anja haar ONS account). Boer en Zorg gaf aan dat dit voor nu niet uit maakt, maar mocht er
controle zijn en deze week rolt er uit, moesten we hier even een aantekening van maken.
Geplande uitvoerdatum:

21-06-2020

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Ter notitie.

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

13-11-2019

Actie afgerond op:

13-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Afgerond en verwerkt in jaarverslag 2019

Planning maken; sluitingsdata; overzicht "vieringen", schrijven nieuwsbrief.
Geplande uitvoerdatum:

04-11-2019

Actie afgerond op:

04-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Afgerond

Realisatie overkapping en opslag hout
Geplande uitvoerdatum:

17-09-2019

Actie afgerond op:

17-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Nog niet toegekomen om dit te realiseren door interne verbouwingen. Staat op de planning van 2020.

Reanimatie/niet reanimatie verklaringen inventariseren
Geplande uitvoerdatum:

17-10-2019

Actie afgerond op:

17-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Bijgewerkt in Nedap ONS en besproken in team. Wanneer er een nieuwe deelnemers start, wordt dit
gelijk opgepakt.
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Evalueren positie exwerker W. i.v.m e.v.t aanbieden vast contract.
Geplande uitvoerdatum:

06-09-2019

Actie afgerond op:

06-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Afgerond en vast contract.

Teamvergadering september 2019
Geplande uitvoerdatum:

05-09-2019

Actie afgerond op:

18-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Notulen in de map

Deelnemersvergadering september 2019
Geplande uitvoerdatum:

03-09-2019

Actie afgerond op:

03-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Deelnemersbijeenkomsten dit jaar plaatsgevonden op 17-3-2019, 17-06-2019 en 8-10-2019

Verbeteren inspraakmomenten/clientvergadering
Geplande uitvoerdatum:

05-07-2019

Actie afgerond op:

05-07-2019 (Afgerond)

Tijdens volgende teamvergadering nadenken over meer afwisseling in de activiteiten.
Geplande uitvoerdatum:

03-06-2019

Actie afgerond op:

03-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Geïnventariseerd en actie op gezet.

RIE check 2e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

27-06-2019

Actie afgerond op:

27-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Check

zorgplan evaluatie deelnemer 16 t/m 18
Geplande uitvoerdatum:

27-06-2019

Actie afgerond op:

27-06-2019 (Afgerond)

evaluatie zorgplan deelnemer 13 t/m 15
Geplande uitvoerdatum:

03-06-2019

Actie afgerond op:

03-06-2019 (Afgerond)
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actualisering medicatiepaspoorten
Geplande uitvoerdatum:

07-05-2019

Actie afgerond op:

07-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Actueel gemaakt

Teamvergadering juni 2019
Geplande uitvoerdatum:

06-06-2019

Actie afgerond op:

06-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Notulen in de map.

Deelnemersvergadering juni 2019
Geplande uitvoerdatum:

04-06-2019

Actie afgerond op:

04-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Deelnemersbijeenkomsten dit jaar plaatsgevonden op 17-3-2019, 17-06-2019 en 8-10-2019

inspraakbijeenkomst 3e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

24-04-2019

Actie afgerond op:

24-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Deelnemersbijeenkomsten dit jaar plaatsgevonden op 17-3-2019, 17-06-2019 en 8-10-2019

inspraakbijeenkomst deelnemers 2e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

12-03-2019

Actie afgerond op:

13-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Deelnemersbijeenkomsten dit jaar plaatsgevonden op 17-3-2019, 17-06-2019 en 8-10-2019

RIE check 4e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

29-11-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Gecontroleerd en bijgewerkt.

Alzheimer Café Theaterstuk: ‘Samen dwalen geeft richting’
Geplande uitvoerdatum:

17-06-2019

Actie afgerond op:

17-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Anja heeft deze bijeenkomst bijgewoond.
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Bij de tevredenheidsmeting het netwerk meenemen. ( We kunnen hierbij gebruik maken van de nieuwe formats van de federatie
Geplande uitvoerdatum:

02-12-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder de deelnemers. Actiepunten uitgezet en zijn te lezen in
het jaarverslag van 2019.

Deelnemersvergadering december 2019
Geplande uitvoerdatum:

10-12-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Afgerond. Vier nieuwe bijeenkomsten voor het jaar 2020 gepland

Teamvergadering december 2019
Geplande uitvoerdatum:

12-12-2019

Actie afgerond op:

12-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Notulen in de map

Actualisatie KS
Geplande uitvoerdatum:

27-12-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Gesprek WMO Consulent Betreft evaluatie taalstage
Geplande uitvoerdatum:

22-03-2019

Actie afgerond op:

18-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

18 maart 2019 heeft er een gesprek plaatsgevonden met WMO Consulent van de gemeente Dalfsen
betreft evaluatie taalstage van K. De taalstage is goed verlopen en K heeft veel geleerd. De gemeente
Dalfsen heeft op dit moment geen persoon voor een nieuwe taal stage. Wanneer er een geschikt
persoon heeft, neemt ze contact op met Anja. Afscheid van K verliep erg leuk. Deelnemers bedankten K
en we hebben er een feestje van gemaakt. Het was duidelijk zichtbaar dat de aanwezigheid van K de
deelnemers goed deden. K realiseerde zich dat op dit moment en was zich hier al die tijd niet erg
bewust van. Erg leuk om te zien wat dit met haar deed. Er werd gezongen, taart gegeten en een
afscheidsspeech werd er gehouden. K heeft veel mogen en kunnen leren op de zorgboerderij. Niet
alleen in taal, maar ook het contact en omgaan met de mensen, de Nederlandse cultuur en werken
binnen een bedrijf. De deelnemers vonden het ook erg leuk om een stagiaire te hebben die ze iets
konden leren betreft taal en cultuur. Mooie wisselwerking.

Puntjes op de i van de verbouwing, waardoor er geen snoeren meer liggen, en het gereedschap weer op zijn plek ligt
Geplande uitvoerdatum:

03-06-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)
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RIE check 3e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2019

Actie afgerond op:

30-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Gecheckt en bijgewerkt

evaluatie zorgplan deelnemer 4 t/m 6
Geplande uitvoerdatum:

12-04-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

controle brandblussers en EHBO koffers
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De EHBO koffer is gecheckt en waar nodig aangevuld. Een bedrijf is langs geweest om de
brandblussers te keuren. Alles is weer in orde.

Ophangen nieuwe raambekleding logeeropvang
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

30-05-2019 (Afgerond)

Functioneringsgesprekken
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2020

Actie afgerond op:

30-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Eind september hebben we de laatste functioneringsgesprekken afgerond met alle medewerkers en
vrijwilligers die werkzaam zijn bij Villa Kakelbont.

Planning maken kerstactiviteiten, kaarten, kerstpakketten en kerstfeestviering
Geplande uitvoerdatum:

04-11-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben een ﬁjn samen zijn gehad met alle deelnemers, vrijwilligers , betrokkenen en
personeelsleden.

Medicatiecursus behaald door Anja met een 8.5
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2019

Actie afgerond op:

03-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

behaald met het cijfer 8,5
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evaluatie zorgplan deelnemer 10 t/m 12
Geplande uitvoerdatum:

07-05-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Zijn ingepland, al dan niet gehouden en verwerkt in het nieuwe systeem Nedap ONS.

evaluatie zorgplan deelnemer 7 t/m 9
Geplande uitvoerdatum:

07-05-2019

Actie afgerond op:

31-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Zijn ingepland, al dan niet gehouden en verwerkt in het nieuwe systeem Nedap ONS.

kapper bij Villa Kakelbont
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2019

Actie afgerond op:

21-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Afgelopen jaar hebben we geïnventariseerd of het wenselijk is als er een ambulante kapster langs
komt op locatie Villa Kakelbont. We hebben dit geïnventariseerd onder de deelnemers en hier was geen
animo voor. Mogelijk volgend jaar?

Tevredenheidslijst deelnemers zorgboerderij Villa Kakelbont verspreiden onder deelnemers en in jaarsverslag verwerken.
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2019

Actie afgerond op:

31-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

In oktober 2019 hebben wij een tevredenheidsonderzoek onder de deelnemers gehouden. Een
samenvatting van de uitkomst hiervan is terug te lezen in het jaarverslag van 2019.

start Nedap ONS 14 juni 2019
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2019

Actie afgerond op:

14-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 14 juni 2019 zijn wij gestart met een nieuw registratie/cliënt systeem Nedap ONS. Op dit moment
hebben we het werken met het nieuwe systeem aardig onder de knie.We zijn bezig geweest met de
documenten te digitaliseren.

17 september 2019 kwamen 7 wmo consulenten van de gemeente Dalfsen een kijkje in de keuken nemen bij Villa Kakelbont
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2019

Actie afgerond op:

17-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 17 september 2019 kwamen zeven Wmo consulenten van de gemeente Dalfsen een 'kijkje in de
keuken' nemen bij Villa Kakelbont. Het was erg prettig om met consulenten in gesprek te gaan en ze
een rondleiding te kunnen geven op de zorgboerderij en te vertellen over onze passie en visie op zorg.
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WBW 6 april: mooi thema
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2019

Actie afgerond op:

06-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Tijdens een Wie'be'Wie weekend werken we aan zelfstandigheid en behandelen we thema`s op
bijvoorbeeld emotioneel gebied. Op 6 april 2019 hebben we samen met de deelnemers van de WBW
een mooi thema besproken en behandeld. Het thema was: 'groei in jezelf'. Door middel van een
activiteit, gingen we in gesprek met de deelnemers, behandelden we theorie over dit thema en aan het
einde van het weekend gingen we in gesprek over wat we er van geleerd hebben en mee kunnen nemen
op weg naar zelfstandigheid. We hebben allen prachtige bloemstukjes gemaakt, want bloeien doet
groeien.

op 9 april kwam de paashaas langs bij villa kakelbont
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2019

Actie afgerond op:

09-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 9 april 2019 kwam de paashaas langs bij Villa Kakelbont. We hebben weer een leuke creatieve paas
activiteit gedaan en met zijn allen mooie paasschijven gemaakt.

Oude plataanboom van het Hospice. 160 jaar oud
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2019

Actie afgerond op:

30-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We merken bij Villa Kakelbont dat, vooral de mannen, het werken met hout erg leuk vinden om te doen.
Zoals je dan natuurlijk wel kan raden, is al het hout welkom. Op 30 april 2019 mochten we het hout van
de oude plataanboom van het Hospice ophalen om te gebruiken voor het kloven van hout. Deze boom
was al meer dan 160 jaar oud, wat natuurlijk erg bijzonder is! We zijn met een aantal deelnemers naar
het Hospice gegaan om het hout in te laden op de aanhangwagen.

21 mei 2019 zijn we met de deelnemers van de zorgboerderij naar museum de Palthehof in Nieuwleusen geweest.
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2019

Actie afgerond op:

21-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 21 mei 2019 zijn we met de deelnemers van de zorgboerderij naar museum de Palthehof in
Nieuwleusen geweest. Er werd veel plaatselijke geschiedenis verteld en we konden veel voorwerpen
van vroeger bewonderen. Het was een erg leuk uitstapje. Er kwamen veel herinneringen naar boven bij
de deelnemers waar weer leuke gespreksonderwerpen van kwamen.

Met de kinderen van het logeerweekend de brandweer kazerne bezocht.
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2019

Actie afgerond op:

25-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Met de kinderen van het logeerweekend hebben we op 25 mei 2019 de brandweerkazerne van Dalfsen
bezocht. We kregen een rondleiding. Wat vonden de kinderen het leuk en hebben ze genoten!
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24 juni ontvingen wij uit handen van ouders van een deelnemer de fooienpot van de Erbens Vechtdal Toertocht.
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2019

Actie afgerond op:

24-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 24 juni 2019 ontvingen wij uit handen van ouders van een deelnemer die bij Villa Kakelbont komt, de
fooienpot van de Erbens Vechtdal Toertocht. We mochten dit bedrag besteden aan een nuttig doel
binnen de zorgboerderij. Wat waren wij blij verrast en wat een mooie waardering!

Personeelsuitje
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2019

Actie afgerond op:

20-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 20 juni zijn wij met het personeel naar een escapreroom gegaan. Vooraf hebben we onder het genot
van een lekkere pizza heerlijk met elkaar gekletst en een ﬁjn samenzijn gehad. Het was een erg leuk en
gezellig personeelsuitje.

Op 22 juli 2019 hebben wij een Ervaringsles,georganiseerd door Bartiumeus gehad. Om een juiste beeldvorming te krijgen wat een
deelnemer op de zorgboerderij ervaart en ziet, hebben wij deelgenomen aan deze les.
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2019

Actie afgerond op:

22-07-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Een deelnemer op de zorgboerderij heeft visuele problemen. Om te ervaren en te beleven hoe hij dingen
ervaart en beleeft, hebben we een ervaringsles mogen bijwonen die georganiseerd werd door
Barthimeus. Voor ons erg leerzaam en we hebben goede en praktische tips gekregen om de deelnemer
te kunnen begeleiden/inleven.

Functioneringsgesprekken
Geplande uitvoerdatum:

07-05-2019

Actie afgerond op:

26-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Een nieuw jaar betekent ook weer nieuwe functioneringsgesprekken voeren. Onder het genot van een
kopje koﬃe heeft de zorgboerin de gesprekken gevoerd met het de stagiaires, de vrijwilligers en het
personeel maar werd de zorgboer/boerin ook geëvalueerd. Wij vinden het als zorgboer/boerin
belangrijk dat de deelnemers maar ook de vrijwilligers, stagiaires en het personeel met plezier naar
Villa Kakelbont komen. We proberen als zorgboer/boerin dan ook dat als er bijvoorbeeld onvrede is, dit
gelijk uitgesproken kan en mag worden. Wij staan open voor feedback en vinden dit erg leerzaam. Zo
blijven wij ook groeien in onze ontwikkeling. Want zonder een goed team, was Villa Kakelbont niet
zoals die nu was. Wij zijn dan ook erg blij met het topteam Villa Kakelbont.

actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

26-06-2019

Actie afgerond op:

28-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 28 juni 2019 hebben wij als team de cursus BHV met goed gevolg afgerond. Het was een leerzame
dag. De kennis die we hebben opgedaan hebben we gedeeld met het team. We willen elke vergadering
stil gaan staan bij een onderdeel van de cursus.
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5 poesjes geboren
Geplande uitvoerdatum:

26-07-2019

Actie afgerond op:

04-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

op 4 mei 2019 is onze grijze poes Pinkeltje bevallen van 5 gezonde kittens. Met de deelnemers hebben
we een gebakje gegeten om de geboorte van dit nieuwe leven te vieren.De mensen in de dagbesteding
genieten volop van dit nieuwe leven en knuffelen er wat af!

Vakantieweek Villa Kakelbont
Geplande uitvoerdatum:

26-07-2019

Actie afgerond op:

15-07-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Van 15 juli tot en met 19 juli zijn wij met 10 kinderen en 4 personeelsleden naar camping de Kleine
Belties in Ommen geweest. We hebben elke dag een dagverslag met foto`s gemaakt en aan het einde
van de vakantieweek kreeg iedereen en vakantiedagboek met foto`s mee naar huis. Zo konden ze aan
de hand van de dagverslagen en foto`s de ouders/verzorgers vertellen wat ze tijdens de vakantie week
hebben gedaan en beleeft. En ze hebben altijd een leuk aandenken aan de vakantieweek.

Alzheimer Café Wat is dementie eigenlijk en hoe werken onze hersenen?
Geplande uitvoerdatum:

20-05-2019

Actie afgerond op:

20-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben het alzheimer café bijgewoond. De avond ging over wat is dementie en hoe werken onze
hersenen eigenlijk? Het was een hele informatieve avond die nieuwe inzichten met zich mee bracht. Er
kwam een geriater spreken die uitleg heeft gegeven over de hersenen en over dementie.

18 juni 2019 personeelsfeestje. Escaperoom in Zwolle.
Geplande uitvoerdatum:

21-06-2019

Actie afgerond op:

18-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

18 juni 2019 hebben we het jaarlijkse teamuitje gehad. Eerst gezellig met zijn allen eten bij Villa
Kakelbont en daarna zijn we naar de escaperoom in Zwolle geweest. We werden opgesloten in een cel
en moesten binnen 1 uur proberen te ontsnappen d.m.v. raadsels op te lossen. Helaas hebben wij niet
kunnen ontsnappen. Het was een gezellig samen zijn met elkaar.

23 april 2019. Collega W is langdurig ziek geweest. Met de dagbesteding hebben we haar opgezocht. W had een heerlijke uitgebreide
maaltijd gemaakt en samen hebben we een mooie wandeling gemaakt. Dit allen had W georganiseerd voor ons.
Geplande uitvoerdatum:

21-06-2019

Actie afgerond op:

21-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Een collega van Villa Kakelbont was een lange tijd afwezig door ziekte. Met de deelnemers hebben we
haar thuis opgezocht. Collega W had een heerlijke uitgebreide maaltijd verzorgd en nadien een
prachtige wandeling gemaakt met zijn allen.
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Alzheimer Café (Morele) dilemma’s bij dementie
Geplande uitvoerdatum:

15-04-2019

Actie afgerond op:

16-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Deze avond kwamen er mantelzorgers spreken over diverse dilemma`s waar zij dagelijks tegen aan
lopen. Dilemma`s zoals: Ga ik mijn partner helpen of laat ik het hem of haar zelf doen? Hoe regel ik
hulp zonder dat mijn hele huis wordt overgenomen door 'vreemden'? Hoe voorkom ik dat mensen met
mij praten over mijn partner terwijl hij/zij er bij is? Als team hebben wij deze avond bij gewoond.

Vanaf maandag 9 april 2019 gaan wij elke maandagochtend na de ko e naar de Beweegtuin.
Geplande uitvoerdatum:

21-06-2019

Actie afgerond op:

21-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Vanaf maandag 9 april gaan we elke maandag ochtend naar de Beweegtuin in de Plaatskamp in
Dalfsen. Dit is een unieke buiten 'speeltuin' waar iedereen gebruik van kan maken. In deze beweegtuin
staan 6 ﬁtnesstoestellen. Door de oefeningen op de toestellen te doen, worden alle spieren van het
lichaam geactiveerd. Bij ieder toestel worden andere spieren gebruikt. Bij elk toestel staat een
beschrijving hoe het toestel gebruikt moet worden. We vinden het belangrijk dat de deelnemers, waar
ze nog kunnen, in beweging blijven.

02-04-2019 Met het team naar de lm geweest. Thema van de lm: 'Wereld autisme dag Dalfsen'
Geplande uitvoerdatum:

21-06-2019

Actie afgerond op:

21-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 2 april 2019 vierden we in Dalfsen 'Wereld Autisme Dag'. Met het hele team zijn wij naar deze
informatieve avond geweest. De ﬁlm 'Life, Animated' werd afgespeeld. De ﬁlm gaat over Owen, een
praatgrage kleuter die op zijn derde ineens in zijn ontwikkeling achter uit gaat. Hij stopt met praten en
zijn ouders krijgen te horen dat hij autisme heeft. Na de ﬁlm hebben we samen met elkaar na gepraat
over de ﬁlm en autisme in het algemeen.

25-4-2019 Indiensttreding van Wim. Stukje uit de krant: van timmerman naar zorgboer
Geplande uitvoerdatum:

21-06-2019

Actie afgerond op:

21-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 25 april 2019 was de indiensttreding van Wim. Er stond een leuk stukje in de krant over de carriere
switch van Wim: van Timmerman naar Zorgboer. We hebben dit samen met het personeel van Villa
Kakelbont en de deelnemers goed gevierd. Anja had een huifkar tocht geregeld en er kwamen twee
collega`s van het bouwbedrijf waar Wim werkzaam was op de koﬃe en die brachten een heerlijke taart
mee.

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

31-03-2019

Actie afgerond op:

27-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Het jaarverslag 2018 is ingediend en goedgekeurd. Het is altijd een hele klus om een jaarverslag te
schrijven maar we vinden het een leuke manier om terug te kijken op het afgelopen jaar. Wat kan er in
één jaar veel gebeuren en veranderen. Het schrijven van het jaarverslag is een leuke manier om bewust
te worden en stil te staan van de ontwikkelingen die plaats hebben gevonden.
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Verplaatsen van de doorgangen in de werkplaats.
Geplande uitvoerdatum:

29-03-2019

Actie afgerond op:

26-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er heeft een interne verbouwing plaatsgevonden: het realiseren van twee extra toiletten en een extra
ruimte en daardoor zijn er nieuwe doorgangen gecreëerd in de werkplaats. De nieuwe ruimtes moeten
alleen nog geschilderd worden.

Team vergadering
Geplande uitvoerdatum:

05-03-2019

Actie afgerond op:

27-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We vragen voorgaan een vergadering of het team punten willen aandragen voor een teamvergadering
wat ze graag zouden willen bespreken of aankaarten. Deze punten vormen, naast de structurele
agenda punten, de agenda. We merken dat we dit alleen een prettige manier vinden. Op deze manier
kunnen we wat uitgebreider over punten praten.

Inspraakbijeenkomst deelnemers 1e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2019

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er zijn geen bijzonderheden besproken.

Informeren nieuw ingekomen medewerkers)vanaf juni 2018) en deelnemers over de AVG
Geplande uitvoerdatum:

14-01-2019

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit besproken in de team vergadering

Afspraken maken over de periodieke controle van elektrische installaties
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2019

Actie afgerond op:

26-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De zorgboer coördineert en organiseert dit.

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

01-01-2019

Actie afgerond op:

15-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op de team vergadering van 14-03-2019 is dit onderwerp besproken en de folder digitaal doorgestuurd
aan alle werknemers van het team.
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Uitzoeken verplichting kwaliteit onderaannemerschap.
Geplande uitvoerdatum:

12-03-2019

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is een punt waar wij als zorgboerderij nog mee bezig zijn en om bepaalde nieuwe vormen van zorg
juridisch goed weg te zetten.

Deelnemersvergadering maart 2019
Geplande uitvoerdatum:

22-03-2019

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben een ﬁjne deelnemersvergadering gehad. Er zijn weer mooie punten uitgekomen waar we
mee verder kunnen. Ook hangt de ideeën box aan de muur waar een ieder iets in kan doen.

Teamvergadering maart 2019
Geplande uitvoerdatum:

22-03-2019

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

update RIE
Geplande uitvoerdatum:

14-02-2019

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Gecheckt en bijgewerkt.

RIE check 4e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2019

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Gecheckt en bijgewerkt.

Voor het volgende jaarverslag: geef in de beschrijving de data waarop de inspraakmomenten zijn gehouden (zie norm)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2018

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

gecheckt

voor het volgende jaarverslag: Geef bij medewerkers en vrijwilligers ook aan of er belangrijke feedback gekomen is uit de
functioneringsgesprekken (zie norm).
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2018

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

gecheckt
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Voor het volgende jaarverslag: denk er ook aan even terug te grijpen op de doelstellingen die voor afgelopen jaar gesteld waren (zie
norm): wat waren deze en in hoeverre zijn die behaald?
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2018

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

gecheckt

Tussentijdse check respons tevredenheidsonderzoek.
Geplande uitvoerdatum:

21-12-2018

Actie afgerond op:

01-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben dankzij het volgen van het binnenkomen van de lijsten, en het afgeven van een reminder,
voldoende lijsten binnengekregen. Deze actie is afgerond.

Uitslag GD Keurmerk Zoönoosen 2019 ontvangen
Geplande uitvoerdatum:

22-03-2019

Actie afgerond op:

22-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 20 maart 2019 heeft Villa Kakelbont de brief ontvangen met: Uitslag GD Keurmerk Zoönoosen
2019. Het keurmerk hangt weer te pronken aan de gevel van Villa Kakelbont

Alzheimer café wet en regelgeving
Geplande uitvoerdatum:

22-03-2019

Actie afgerond op:

18-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 18 maart heeft Anja het Alzheimer Café bezocht. Deze avond stond in teken van wet en regelgeving
Er waren deze avond consulenten van de gemeente Dalfsen uitgenodigd en een casemanager
dementie. Zij konden alle vragen beantwoorden rondom wetten en regels waar je mee te maken kunt
krijgen bij dementie. Onderwerpen die onder anderen aan bod zullen komen zijn: Wie vergoed wat en
wat moet ik zelf betalen? Wat moet ik waar en met wie regelen? Wat is bewindvoering en wanneer is
bewindvoering nodig? Hoe kom ik aan een indicatie en wanneer heb je een indicatie nodig?

Vrijwilliger creatief
Geplande uitvoerdatum:

22-03-2019

Actie afgerond op:

22-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 19 maart 2019 hebben we vrijwilliger Creatief mogen verwelkomen. Zij komt één keer in de maand
en gaat creatieve activiteiten doen met de deelnemers. De vrijwilligster regelt alles betreft materialen
en levert het bonnetje in bij Anja. Zo gaan de deelnemers die het leuk vinden, elke maand met
bijvoorbeeld een mooi bloemstuk naar huis.

Deelnemers vergadering maart
Geplande uitvoerdatum:

14-03-2019

Actie afgerond op:

18-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Deelnemersvergadering heeft plaats gevonden op 18 maart 2019. Notulen zijn hiervoor gemaakt
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Team vergadering
Geplande uitvoerdatum:

14-03-2019

Actie afgerond op:

14-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

14 maart 2019 heeft er een teamvergadering plaats gevonden. Notulen zijn hiervoor gemaakt.

RIE check 3e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2018

Actie afgerond op:

15-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Gecheckt en bijgewerkt.

Evaluatie zorgplan deelnemer 1 t/m 3
Geplande uitvoerdatum:

25-01-2019

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er is een jaarplanning gemaakt voor het evalueren van de zorgplannen van de deelnemers. Hier is de
zorgboerin op dit moment mee bezig en hoopt de evaluaties voor de deelnemers dit jaar af te ronden.

Team vergadering
Geplande uitvoerdatum:

18-12-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

2018

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

14-12-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Voor het jaar 2019 hebben we onder de deelnemers een tevredenheidsonderzoek gehouden. Er zijn
mooie punten uitgekomen waar we aan kunnen werken.

Evalueren groei deelnemers aantal en verschuiving samenstelling doelgroepen
Geplande uitvoerdatum:

13-12-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit hebben we besproken in de teamvergadering. De samenstelling die we op dit moment hebben 1/3
jongeren en 2/3 ouderen werk prima. We kunnen onze deelnemers in deze samenstelling de nodige
aandacht geven die nodig is.

inspraakbijeenkomst deelnemers 4e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

13-12-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

2018 afgerond.
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Heroverwegen of we deelnemers met aangedreven machines laten werken zorgen voor één-op-één toezicht door een begeleider bij het
werken met aangedreven machines ->beleid maken
Geplande uitvoerdatum:

05-11-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Wordt uitgezocht en beleid opgesteld.

Evaluatie zorgplan deelnemer 28 + nieuw ingestroomde deelnemers.
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

2018

Evaluatie zorgplan deelnemer 25 t/m 27
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Reanimatie/niet reanimatie verklaringen inventariseren
Geplande uitvoerdatum:

16-08-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Geïnventariseerd en waar mogelijk in Nedap-ONS gezet. Deelnemers die niet in ONS staan, voorop de
map een logo met wel of niet reanimeren. Ook in het team besproken wie wel en wie niet gereanimeerd
wil worden.

Evaluatie zorgplan deelnemer 19 t/m 21
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Evaluatie gesprekken gehouden, indien mogelijk verwerkt in ONS en een nieuwe datum gepland voor
over een half jaar.

evaluatie zorgplan deelnemer 22 t/m 24
Geplande uitvoerdatum:

31-08-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Evaluatie gesprekken gehouden, indien mogelijk verwerkt in ONS en een nieuwe datum gepland voor
over een half jaar.

samenwerkingsbezoek brengen aan Rosengaerde. Kernvraag: spelmaterialen lenen.
Geplande uitvoerdatum:

11-03-2019

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit was een erg nuttig overleg. Ik mag materialen lenen van Woonzorgcentrum Rosengaerde. Ook mag
ik gebruik maken van de duo ﬁets. Hier betaal ik per dagdeel een bedrag voor.

Pagina 44 van 56

Jaarverslag 2019/Villa Kakelbont

31-03-2020, 09:57

Evaluatie volledige indiensttreding Wim Dijk
Geplande uitvoerdatum:

10-12-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

1 april 2019 is de zorgboer gestopt met zijn baan bij het bouwbedrijf waar hij werkzaam was om
volledig werkzaam te zijn bij Villa Kakelbont. Het bevalt Wim goed om op de zorgboerderij te werken.

inspraakbijeenkomst deelnemers 2e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

28-11-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

notulen in map

inspraakbijeenkomst 3e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

28-11-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

notulen in map

actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

14-11-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 28 juni 2019 hebben we een BHV cursus op de Damhoeve gevolgd samen met drie
personeelsleden.

Team vergadering
Geplande uitvoerdatum:

11-10-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

notulen in map

Planning maken; sluitingsdata; overzicht "vieringen", schrijven nieuwsbrief.
Geplande uitvoerdatum:

09-11-2018

Actie afgerond op:

12-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

gedaan

update zoonosenkeurmerk
Geplande uitvoerdatum:

07-01-2019

Actie afgerond op:

07-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Keurmerk voor het jaar 2019 ontvangen. In december 2019 keurmerk aanvragen voor het jaar 2020. In
januari 2020 is de dierenarts langs geweest en het keurmerk is weer toegewezen.

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

inplannen training "Dwang in de zorg"
Geplande uitvoerdatum:

25-07-2019

Toelichting:

De training staat nog steeds op onze wensenlijst.

Training: doelgericht rapporteren organiseren bij ons op de locatie.
Geplande uitvoerdatum:

20-02-2020

uitwerken format: extern zorg gezin Villa Kakelbont
Geplande uitvoerdatum:

08-03-2020

Toelichting:

Juridisch advies gevraagd aan Boer en Zorg in deze situatie. Zijn hier mee aan het werk om een format
op te zetten.

Creatieve morgen: Paasstukjes maken
Geplande uitvoerdatum:

25-03-2020

Tip en top lijst logeren bij Villa Kakelbont onder de aandacht houden. Deze punten komen uit het tevredenheidsonderzoek. Per kwartaal
evalueren hoe het gaat en waar nodig bij stellen.
Geplande uitvoerdatum:

27-03-2020

Afspraak maken voor de jaarlijkse keuring van de heftruck.
Geplande uitvoerdatum:

28-03-2020

Coronavirus 16 maart 2020. Hebben we doen besluiten dat de zorgboerderij dicht gaat en per deelnemer bekijken hoe we zorg op maat
kunnen blijven leveren.
Geplande uitvoerdatum:

28-03-2020

kapper bij Villa Kakelbont Inventariseren of hier behoefte aan is onder de deelnemers.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

actualisering medicatiepaspoorten
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020
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Reanimatie/niet reanimatie verklaringen inventariseren
Geplande uitvoerdatum:

06-05-2020

actualisatie BHV Aanmelden herhalingscursus BHV. Vorige jaar behaald op 28-06-2019. Moet jaarlijks herhaald worden.
Geplande uitvoerdatum:

28-05-2020

tweede deelnemersvergadering 2020 Dinsdag 2 juni 2020
Geplande uitvoerdatum:

02-06-2020

Tweede teamvergadering van 2020 Woensdag 3 juni 2020
Geplande uitvoerdatum:

03-06-2020

Tip en top lijst logeren bij Villa Kakelbont onder de aandacht houden. Deze punten komen uit het tevredenheidsonderzoek. Per kwartaal
evalueren hoe het gaat en waar nodig bij stellen.
Geplande uitvoerdatum:

26-06-2020

RIE check 2e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

27-06-2020

Bouw dierenverblijf
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Toelichting:

Op dit moment is de zorgboer bezig met het realiseren van een derde ruimte en twee extra toiletten. De
bouw van het dierenverblijf wordt verplaatst naar 2020.

Functioneringsgesprekken
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2020

RIE check 3e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2020

Evalueren positie exwerker H. i.v.m. e.v.t. vast contract.
Geplande uitvoerdatum:

07-09-2020
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Tip en top lijst logeren bij Villa Kakelbont onder de aandacht houden. Deze punten komen uit het tevredenheidsonderzoek. Per kwartaal
evalueren hoe het gaat en waar nodig bij stellen.
Geplande uitvoerdatum:

11-09-2020

Derde deelnemersvergadering van 2020 Woensdag 30 september 2020
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2020

Tevredenheidslijst deelnemers zorgboerderij Villa Kakelbont verspreiden onder deelnemers en in jaarsverslag verwerken.
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2020

Derde teamvergadering van 2020 Dinsdag 6 oktober 2020
Geplande uitvoerdatum:

06-10-2020

Planning maken kerstactiviteiten, kaarten, kerstpakketten en kerstfeestviering
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2020

RIE check 4e kwartaal
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Vierde deelnemersvergadering van 2020 Donderdag 3 december 2020
Geplande uitvoerdatum:

03-12-2020

Vierde teamvergadering van 2020 Maandag 7 december 2020
Geplande uitvoerdatum:

07-12-2020

Tip en top lijst logeren bij Villa Kakelbont onder de aandacht houden. Deze punten komen uit het tevredenheidsonderzoek. Per kwartaal
evalueren hoe het gaat en waar nodig bij stellen.
Geplande uitvoerdatum:

11-12-2020

controle brandblussers en EHBO koffers
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020
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Realisatie overkapping en opslag hout
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Afspraken maken met een bedrijf/deskundige voor jaarlijkse keuring van machines
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2021

Keuren machines waar deelnemers gebruik van maken.
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2021

update zoonosenkeurmerk
Geplande uitvoerdatum:

11-01-2021

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

28-02-2021

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

Indienen Jaarverslag

Indienen werkbeschrijving

03-04-2021

VOG vernieuwen
Geplande uitvoerdatum:

06-05-2021

Controleren VOG's, aanvragen nieuwe
Geplande uitvoerdatum:

07-05-2021

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

Audit

03-06-2021

Keuring Elektrische installatie volgens NEN-en 50110/NEN 3140 door EVK-gecerti ceerd bedrijf. Stigas RI&E
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2025
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Start van het nieuwe jaar Villa Kakelbont 6 januari 2020 nieuwjaarsborrel
Geplande uitvoerdatum:

13-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 06-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Op 6 januari 2020 hebben we de start van het nieuwe jaar met elkaar gevierd!

Jaarlijke keuring heftruck
Geplande uitvoerdatum:

22-05-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 23-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

De heftruck is gekeurd.

Uitnodigen dierenarts voor aanvraag keurmerk Zoönoosen voor het nieuwe jaar
Geplande uitvoerdatum:

02-12-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 31-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Dierenarts is langs geweest begin januari van 2020 en keurmerk is ontvangen.

update zoonosenkeurmerk
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 31-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

De dierenarts is weer langs geweest bij Villa Kakelbont en het keurmerk is ontvangen.

Jaarlijke keuring heftruck
Geplande uitvoerdatum:

23-01-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 31-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

De heftruck is weer goedgekeurd.

Deelnemersuitje: Dijkman Klompen museum Atelier in Luttenberg 04-02-2020
Geplande uitvoerdatum:

13-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 04-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Op 4 februari 2020 zijn we met de deelnemers naar Dijkman Klompen atelier in Luttenberg geweest.
We hebben genoten van een mooie demonstratie, het kunstwerk: 'de Nachtwacht' gemaakt van kleine
klompjes. Het was een erg leuke en leerzame ochtend en we vonden het allemaal mooi om te zien dat
dit stukje ambacht nog niet verloren is gegaan.

Afspraken maken met een bedrijf/deskundige voor jaarlijkse keuring van machines
Geplande uitvoerdatum:

07-05-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 06-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

De machines zijn weer gekeurd. We zetten de de actie weer een jaar verder in het systeem.
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Uitzetten tevredenheidonderzoek deelnemers 2020
Geplande uitvoerdatum:

06-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 06-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Actie verwijderd uit lijst. Staat er twee keer in.

Deelnemers vergadering maart
Geplande uitvoerdatum:

02-03-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 06-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Foutief ingevoerd. NB kan niet verwijderd worden .

Team vergadering
Geplande uitvoerdatum:

05-03-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 06-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Foutief ingevoerd. NB kan niet verwijderd worden.

Planning maken; sluitingsdata; overzicht "vieringen", schrijven nieuwsbrief.
Geplande uitvoerdatum:

04-11-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 06-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Verwijderd uit actie lijst. staat er twee keer in.

Eerste deelnemersvergadering van het jaar 2020
Geplande uitvoerdatum:

10-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 10-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Voor het jaar 2020 hebben we vier deelnemersvergaderingen gepland verspreid over de maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag. Een week voor de vergadering vragen we de deelnemers of ze
punten hebben die ze willen bespreken. De eerste deelnemersvergadering van 2020 is geweest. De
opkomst was hoog. We starten de vergadering altijd met het bespreken van de vorige notulen en
stellen de nieuwe agenda vast. Nieuwe ontwikkelingen vanuit de deelnemers en Villa Kakelbont zijn
besproken, deelnemersuitjes voor het jaar 2020 geïnventariseerd onder de deelnemers, terugkoppeling
geweest van het tevredenheidsonderzoek die eind 2019 heeft plaatsgevonden en de acties die daaruit
voortgekomen zijn. Notulen zijn gemaakt en in de map geplaatst. Volgende deelnemersvergadering
vindt plaats op dinsdag 2 juni 2020.

Op zoek naar een vrijwilliger voor de moestuin - vacature uitzetten via de Facebook pagina van Villa Kakelbont - vacature plaatsen via
vrijwilligerspunt Dalfsen
Geplande uitvoerdatum:

20-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 11-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Via het vrijwilligerspunt in Dalfsen zijn wij in contact gekomen met een vrijwilligster voor de tuin. Ze is
op 11 februari begonnen.
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Eerste deelnemersvergadering van 2020 Maandag 10 februari 2020
Geplande uitvoerdatum:

13-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 13-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Eerste deelnemersvergadering van 2020 heeft plaatsgevonden. Notulen zijn gemaakt in te vinden in de
daarvoor bestemde map.

Eerste teamvergadering van 2020 Donderdag 13 februari 2020
Geplande uitvoerdatum:

13-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 13-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Eerste teamvergadering van 2020 heeft plaatsgevonden. Notulen zijn gemaakt en verwerkt in de
daarvoor bestemde map.

Creatieve middag met vrijwilligster Activiteit: Mozaïeken
Geplande uitvoerdatum:

13-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 13-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Op 20 januari 2020 heeft de creatieve vrijwilliger een mozaïek middel georganiseerd. Er waren allerlei
materialen gekocht om een mooi kunstwerk mee te maken.

Alzheimer café Dalfsen: Thema: Wat is dementie?
Geplande uitvoerdatum:

17-02-2020

Actie afgerond op:

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

Toelichting:

Thema: Wat is dementie? Geriater Ellen Elbrecht (Deventer Ziekenhuis) kwam uitleg geven, vragen
beantwoorden en vertellen wat de laatste inzichten en ontwikkelingen zijn op het gebied van dementie.

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 20-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Creatieve middag met vrijwilligster Activiteit: Sleutelhanger maken
Geplande uitvoerdatum:

25-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 25-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Onder leiding van de creatief vrijwilliger hebben we samen allemaal mooie sleutelhangers gemaakt.

28 februari hebben Wim en Anja een voorlichting gehad over ondernemen en is de start gemaakt met het o cieel opzetten van ' externe
zorggezin Villa Kakelbont'.
Geplande uitvoerdatum:

12-03-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

start gemaakt met het oﬃcieel opzetten van het project: 'extern zorggezin Villa Kakelbont'.
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Alzheimer Café : Thema: Gedrag beter begrijpen
Geplande uitvoerdatum:

16-03-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-03-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Door het corona virus is deze bijeenkomst niet doorgegaan.

Deelnemen aan training: Verdieping en intervisie voor zorgboeren die werken met ouderen.
Geplande uitvoerdatum:

18-03-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-03-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Door het corona virus is deze training niet doorgegaan.

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

02-04-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-03-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Afspraak maken voor de jaarlijkse keuring van de heftruck.
Geplande uitvoerdatum:

04-01-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-03-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

staat dubbel als actie

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 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.

We vinden het een prettig systeem om mee te werken. Het helpt ons herinneren aan acties de gedaan moeten worden. Naast dat het helpt
herinneren om acties 'uit te voeren', vinden we het ook leuk om te zien en te lezen waar we het afgelopen jaar aan gewerkt hebben.
Doordat we gegroeid zijn in personeel, is het via dit systeem ook makkelijker om acties uit te kunnen zetten en hierdoor er samen zorg voor
dragen dat de acties op de juiste manier uitgevoerd worden en weer ingepland worden. Zo houden we elkaar scherp en dit komt ten goede
aan de kwaliteit van onze zorg op onze zorgboerderij.

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 doelstelling van Villa Kakelbont voor de komende vijf jaar:
De zorg en kwaliteit die Villa Kakelbont op dit moment levert behouden en zicht krijgen op de toekomst van de
zorgboerderij betreffende overname en eventuele uitbreiding.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Doelen waar we het komende jaar aan willen gaan werken zijn:
- Meer bewegingsactiviteiten in het weekprogramma creëren;
We werden geïnspireerd door een neuro-wetenschapper die het belang van bewegen benadrukt. Bewegen is goed voor de gezondheid van de
mens. Voor de doelgroep die bij Villa Kakelbont komt, is het soms moeilijk om zelf het initiatief te nemen om te gaan bewegen. Door een
bewegingsactiviteiten structureel in te plannen in de ochtend, daar mee de dag te starten, willen we de deelnemers stimuleren en begeleiden
in het bewegen. Ieder op zijn eigen niveau, kunde en machte.
- Dierenverblijf creëren die goed toegankelijk is voor deelnemers;
Op de plek waar het dierenverblijf stond, is een extra ruimte gecreëerd die bij de kantine is aangekomen. Hierdoor is het dierenverblijf tijdelijk
verplaatst naar de schuur. In 2020 willen we het dierenverblijf een nieuwe plek geven. Er wordt volop nagedacht over een geschikte plek die
ook goed toegankelijk is voor de deelnemers.
- Het aanleggen van een ruim terras die voor een ieder toegankelijk is die aansluitend aan de dierenweide;
Naast het dierenverblijf willen we aansluitend een dierenweide realiseren. Hoe we dit precies gaan vorm geven is nog niet bekend. We vinden
het leuk om tips en ideeën vanuit de deelnemers hierin mee te nemen. Zo wordt het een project van iedereen.

- Op zoek naar een vrijwilliger voor de moestuin, die het leuk vindt om samen met de deelnemers de moestuin te onderhouden;
We merken dat het hebben van een moesten veel voeten in de aarde heeft. Dit moet met enige regelmaat bijgehouden worden en er zit ook
een bepaalde logica in in welke plantjes naast elkaar moeten en welke juist niet. Hier willen we het jaar 2020 verder in verdiepen en op zoek
gaan naar een vrijwilliger die ons daarbij kan ondersteunen.

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.

- Meer bewegingsactiviteiten in het weekprogramma creëren;
Plan van aanpak:
Vanaf januari 2020 is in het ochtendprogramma van de dagbesteding een gymnastiek moment
opgenomen. Voor dit gymnastiek moment heeft de zorgboerderij een bewegingskoffer
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aangeschaft. In deze koffer zijn gewichten en andere materialen te vinden waarmee het
gymnastiek moment wordt ingevuld. Deze momenten worden begeleidt door de begeleiding van
Villa Kakelbont. We zijn op dit moment nog bezig met het opstellen van een duidelijke instructie
voor de oefeningen. Eens per week komt er een fysiotherapeut lang op de zorgboerderij, van
deze therapeut krijgen wij in eerste instantie de instructies.
- Dierenverblijf creëren die goed toegankelijk is voor deelnemers;
Plan van aanpak:
Op dit moment zijn we bezig met het ontwerpen van het nieuwe dierenverblijf. In het voorjaar van
2020 zal de bouw van het nieuwe dierenverblijf starten. Het nieuwe dierenverblijf zal gebouwd
worden door zorgboer Wim met ondersteuning van de deelnemers.
- Het aanleggen van een ruim terras die voor een ieder toegankelijk is die aansluitend aan de dierenweide;
Plan van aanpak:
Zorgboer Wim zal hiermee starten zodra de bouwactiviteiten uit 2019 zijn afgerond. Dit zal na schatting in
februari 2020 zijn. Het nieuwe terras zal door zorgboer Wim samen met ondersteuning van de deelnemers gerealiseerd worden.
- Op zoek naar een vrijwilliger voor de moestuin, die het leuk vindt om samen met de deelnemers de moestuin te onderhouden;
Plan van aanpak:
Voor het zoeken van een vrijwilliger voor de moestuin zullen wij een advertentie plaatsen via vrijwilligerspunt Dalfsen. Daarnaast zullen wij
deze vraag ook op de Facebookpagina van Villa Kakelbont plaatsen.

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

6.1

Format evaluatie Villa Kakelbont
Format zorgplan Villa Kakelbont
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