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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
In Goede Aarde
Registratienummer: 2081
Doesburgermolenweg 8, 6718 TR Ede
Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 09168711
Website: http://www.ingoedeaarde-ede.nl

Locatiegegevens
In Goede Aarde
Registratienummer: 2081
Doesburgermolenweg 8, 6718 TR Ede
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging Bezig
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?
Nee, Voorwoord en Zorgboerderij in beeld overslaan

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

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

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

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

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

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

Ja

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

2.2 Zorgboerderij in beeld
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.
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3 Algemeen
3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij
Een beschrijving van de activiteiten op de zorgboerderij en de belevenissen van de deelnemers, medewerkers en zorgboeren. Ook veranderingen
en ontwikkelingen op de zorgboerderij komen aan bod. Het kan gaan over bijvoorbeeld het zorgaanbod, een verbouwing, de financiering en de
kwaliteitseisen.

Het jaar 2021 begon net zo als het jaar 2020 eindigde. Dat betekende 1,5 meter afstand houden en mondkapjes op in de auto. We hebben
het hele jaar dezelfde regels gehanteerd. Dus ook toen de 1,5 meter even losgelaten werd, hebben wij ze gewoon aangehouden. Ook
hebben wij de mondkapjes in de auto altijd op laten houden, terwijl ze bij andere dagbestedingen in de auto niet meer op hoefden. Wij
hebben gezegd dat mensen in het openbaar vervoer wel een mondkapje op moeten en dat bij ons dezelfde regels gelden in de auto. Toen
alle regels weer terug gedraaid werden, veranderde er bij ons dus niets. We merkten aan de deelnemers dat het rust gaf dat alles bij ons
hetzelfde bleef. Natuurlijk bleef het spannend als er iemand in contact was geweest met iemand die positief was. Regelmatig moesten
deelnemers in instellingen/woningen in quarantaine. Dit was voor sommige deelnemers erg moeilijk. We probeerden zoveel mogelijk
contact met ze te houden. Hoe spannend het ook was, er is bij "In Goede Aarde" niemand besmet geraakt.
Ook dit jaar hebben we aandacht besteed aan Valentijnsdag, door hartjeskoekjes te bakken die ze mee naar huis mochten nemen. Dan
was er natuurlijk weer Pasen en dat hebben we gelukkig weer met z'n allen kunnen vieren. We hebben een paasbrunch gehouden. Dat
moesten we natuurlijk wel anders regelen dan andere jaren. We zaten anders met z'n allen aan een hele lange tafel. Nu bleef iedereen aan
zijn eigen tafel zitten, dat waren er dus zeven en aan iedere tafel zaten 2 personen.
Dit jaar hadden we in maart en september weer een initiatief ingediend voor Ede Doet. We gingen gewoon verder waar we gebleven waren.
De klimtoestellen waren in 2020 geplaatst, maar de speelplek moest nog worden afgerond en we wilden ook een mozaïekbank maken om
erbij te zetten. De speelplek is inmiddels klaar, de bank om op te mozaïeken hebben we in Amsterdam gehaald. We hebben al van alles
getekend wat we met glasmozaïek op de bank gaan maken. Door de Corona is het wat moeilijker, omdat je niet zo dicht op elkaar moet
staan. Hier gaan we in 2022 hard aan werken. Ook hebben we in 2021 een initiatief ingediend voor een jeu-de-boule-baan en bij die baan
willen we kleine mozaïekbankjes maken.
Ondertussen waren we ook alweer in de moestuin aan het werk. Het land werd al weer klaar gemaakt voor het zaaien van groenten. De
Dahlia's werden langzaam ontdaan van takken, bladeren en mest. Er moest nog wel in de gaten gehouden worden of het niet ging vriezen.
Een paar vrijwilligers hebben samen met 2 deelnemers de plek voor de compost in orde gemaakt. Er is een gedeelte van de compost
achter de schuur over gebracht naar de nieuwe composthoop. Op de 2e zaterdag in mei werken we altijd mee en staan we op de
molenmarkt, maar die ging ook dit jaar niet door. Er is in mei wel weer wat leuks gemaakt voor moederdag. We hebben veel bloemen
gezaaid en natuurlijk ook groenten. Als het warmer wordt, groeit het onkruid ook harder er moest dus weer flink gewied worden. Iedereen
heeft weer goed geholpen in de tuin. Vooral met mooi weer werken ze allemaal graag in de tuin.
We hebben in september altijd een oogstmarkt waarbij we ook samenwerken met de Stichting Buurtschap Doesburger Eng en dat ging dit
jaar wel door onder strenge voorwaarden. Dat was, één richting op, ander halve meter, controle vragen en ontsmetten aan de ingang en
maximaal 100 mensen op het terrein. We werkte met een nummertje aan de ingang en dat nummertje weer inleveren aan de uitgang. Die
markt was een groot succes.
21 september hebben we ook een gezellige dag georganiseerd in plaats van ons jaarlijkse uitje. Die dag werden alle deelnemers,
vrijwilligers en medewerkers uitgenodigd. We begonnen 's morgens al om 9.00 uur. Eerst werden natuurlijk de vaste taken gedaan, zoals
de dieren en het Rustpunt. We hadden wel afgesproken met elkaar dat we zouden proberen zoveel mogelijk afstand te bewaren en dat is
heel goed gelukt. Er zijn veel spelletjes bedacht. We hadden alle gezelschapsspelletjes in het groot voor buiten o.a. : "Houten 4 op een rij,
boter kaas en eieren, groot mikado, knikkerbord, bussen gooien, sjoelen, darten en jeu-de-boelen. Bij deze spelletjes werd er na een
bepaalde tijd gerouleerd. Tussen de middag aten we een lekkere tosti. 's Middags werd er op 2 plekken met een groep Kubb gespeeld. Er
moeten daarbij blokken omgegooid worden en dat werd door de meeste deelnemers erg leuk gevonden. Er waren ook deelnemers die het
erg leuk vonden om er naar te kijken. Als laatste hebben we het raden en uitbeelden van beroepen gedaan. Ondertussen werd door
anderen de barbecue voor bereid. De hele dag was geslaagd en er gingen al gauw stemmen op om het volgend jaar weer te doen. Ze
werden rond 19.00 uur allemaal voldaan naar huis gebracht.
Ondertussen was het alweer herfst en moesten we al weer overleggen over de kerstmarkt die begin december zou zijn. In het
keukentafelgesprek hebben we besproken wat we gingen doen als de kerstmarkt toch niet door kon gaan. Het leek eerst nog wel
mogelijk, maar al snel veranderde de situatie en kwam het er weer op neer dat we ons ze kerstspullen in het rustpunt gingen verkopen. De
deelnemers hadden in het keukentafelgesprek aan gegeven dat ze graag wilden dat er in het rustpunt ook erwtensoep en warme
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chocolademelk verkocht werd. Dit was niet zo eenvoudig te regelen, want erwtensoep blijft niet zo lang goed. We bedachten dat we in de
week dat we anders de kerstmarkt zouden hebben gehad, de mensen ook erwtensoep en chocolademelk konden kopen. De mensen
konden het in bakjes mee naar huis nemen en thuis op eten. We hebben daarna ook nog bakjes in de diepvries gedaan en verkocht aan de
liefhebbers. Dit alles was een groot succes en de deelnemers vonden het erg leuk. Natuurlijk hebben we ook met z'n allen genoten van de
erwtensoep. We hadden het wel erg druk, want de vogelpoppetjes en vogelstokken vlogen het rustpunt uit. We zijn van september tot
januari druk geweest met het maken van de vogelpoppetjes. Dat bestaat uit een pindanetje als lichaam en hoofdje met armpjes en
beentjes . Het is zo'n leuke activiteit omdat er zoveel handelingen verricht moeten worden. Er worden mutsjes en dasjes gebreid, gaatjes
in pinda's geprikt, pinda's aan armpjes en beentjes geregen, de mutsjes aan de hoofdjes genaaid en de poppetjes worden in gepakt. Alle
deelnemers kunnen hier aan meewerken en hebben ook het gevoel dat het hun vogelpoppetjes zijn. Het wordt dan ook echt een
handelsmerk van "In Goede Aarde".
Na half december begonnen ook weer de voorbereidingen voor de kerstviering. Dat doen we altijd in 2 keer, zodat alle deelnemers kunnen
komen. Ze moesten natuurlijk nu ook weer allemaal op hun vaste plaats blijven zitten, maar het was wel heel gezellig. Ook bakten we
zoals elk jaar weer oliebollen en appelbeignets. Er waren veel ouders en bekenden die besteld hadden. We hebben 2 dagen achter elkaar
door gebakken. Zo hebben het jaar 2021 afgesloten, natuurlijk onder het genot van een zelf gebakken oliebol.

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.

Ook het jaar 2021 stond helemaal in het teken van Corona en alle regels die op en neer gingen. Een conclusie die we allemaal getrokken
hebben is dat het een goed idee was om de regels niet telkens bij te stellen. Dit zorgde wel voor stabiliteit en duidelijkheid. Dit is wat de
deelnemers zelf ook aangeven. Natuurlijk denken niet alle begeleiders er het zelfde over. De één is wat banger voor het virus dan de ander,
maar we zijn het er wel allemaal samen over eens dat het zo ook voor iedereen vertrouwen en rust geeft.
Het is dit jaar echt goed gelukt wat betreft de verdeling met het schrijven van de handelingsplannen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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4 Deelnemers en medewerkers
4.1 Deelnemers
Een beschrijving van de doelgroepen, het aantal deelnemers en de wijzigingen hierin.

We zijn gestart met 17 deelnemers en ook geeindigd met 17 deelnemers. De meeste deelnemers hebben wlz en dan zorgzwaarte 3 t/m 6.
Twee deelnemers hebben we via een onderaannemerschap van S'Heerenloo en twee via de gemeente Ede.
We bieden vooral groepsbegeleiding, maar ook individuele begeleiding.

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.

De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat de groep stabiel is, er heerst veel rust en veiligheid in de groep.
De deelnemers passen bij het zorgaanbod, we hebben genoeg ruimte en begeleiding zodat alle zorgvragen aanbod komen.

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.

Er is niets gewijzigd in het aantal medewerkers. Wel is er een medewerker een dag meer gaan werken. Dit is zodat een van de
zorgboerinnen minder kon gaan werken.
Verder hebben we functioneringsgesprekken gehouden, hier is verder niets bijzonders uitgekomen.

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

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

Van maart t/m juli hebben we een stagiaire gehad van Rijnijssel Arnhem. En een stagiaire van sept 2020 t/m juni 2021 van ROC/A12 Ede.
Ook hebben we op een stagiaire van de meerwaarde gehad, Dienstverlening en Zorg. Eerst was ze een dag, later in het jaar 2 dagen, zodat
ze zich mee kon ontwikkelen.
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Daarna hebben we afgelopen jaar vanaf september 2 nieuwe stagiaires gehad. Een tweede leerjaar als maatschappelijk werker niveau 4
van de BOL- opleiding in ROC Nijmegen 6 sept t/m 5 juli 2022. En een een van van Rijnijssel Arnhem niveau 4 okt 2021 t/m juli 2022. H.
van Weerdenburg doet de begeleiding en beoordeling van hun, ook de andere stagiaire eerder dit jaar vanuit Rijnijssel en ROC heeft zij
begeleid. De stagiaire van de meerwaarde heeft K. Janssen begeleid en beoordeeld.
Met alle stagiaires zijn evaluatie gesprekken geweest, zowel met als zonder leerkrachten.
De taken die de stagiaires hadden waren verschillend, dit hing ook af van hun opleiding. Degene die niveau 4 deden hebben activiteiten
met de groep gedaan en de groep begeleid. De leerling van de meerwaarde heet 1 of 2 deelnemers begeleid in hun taken en de andere
begeleiding geassisteerd bij hun taken.

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.

Het aantal vrijwilligers is niet veranderd, al is er wel een wisseling geweest. W die deelnemers haalde en wegbracht en hielp bij
activiteiten is weggegaan bij ons. Zijn gezondheid is achteruit gegaan en daardoor werd vrijwilligerswerk teveel. We hebben toen een
andere vrijwilliger gekregen P, hij doet eigenlijk dezelfde taken als W eerder deed.
De 7 vrijwilligers, die we hebben: G(helpt te begeleiden 1 middag in de week), J(klusjes man 1 of twee keer per maand een paar uur),
P(deelnemers halen en brengen en begeleider hierbij 8 uur per week), T(deelnemers halen en brengen ongeveer 10 uur per week),
J(begeleiden van deelnemers 2 of 3 dagen per week). A, komt elke week een middag helpen, met de activiteiten die we op dat moment
mee bezig zijn). T(helpt tijdens de activiteiten, als we in de tuin werken). We hebben met alle vrijwilligers die het afgelopen jaar zijn
geweest een evaluatiegesprek gehouden. Vrijwillige chauffeurs, deze hebben als taak: de deelnemers assisteren met in en uit stappen en
's morgens en 's middags als ze naar In Goede Aarde gebracht worden. Klusjes man, deze man doet om de week een dag allerlei klussen
in en om In Goede Aarde, met of zonder de deelnemers.
In 2021 speelde ook Covid-19 nog steeds een rol. We hebben ervoor gezorgd dat , net zoals met de begeleiders, de deelnemers tot alle
vrijwilligers afstand moeten houden. Voor zowel de vrijwilligers als de deelnemers ging dit prima.

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

4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiairs en vrijwilligers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de inzet en omgang met personeel, stagiairs en vrijwilligers.

We hebben een vaste groep van vrijwilligers en personeel, alleen het aantal stagiaires verschilt. Wel hebben we nu als max twee
stagiaires per dag, ook ivm met covid en de ruimte bij 'In Goede Aarde'. Er waren altijd twee vaste medewerkers die de stagiaires en
vrijwilligers begeleiden, maar dit wordt nu door 3 mensen gedaan. Dit is omdat één zorgboerin minder werkt. Voor vrijwilligers en
stagiaires is het fijn dat ze weten bij wie ze terecht kunnen. We hebben afgelopen jaar gemerkt dat dit fijn werkt deze verdeling.
We proberen stagiaires zich zo prettig en veilig mogelijk te laten voelen bij In Goede aarde, hierdoor kunnen ze zich ook goed ontwikkelen
met betrekking tot hun beroepshouding.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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5 Scholing en ontwikkeling
5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar
In de opleidingsdoelen beschrijft de zorgboer(in) hoe de kennis en vaardigheden van de begeleiders op peil wordt gehouden. Door
veranderingen in doelgroepen of zorgzwaarte, veranderingen in wetgeving, etc. zal scholing regelmatig nodig zijn. Daarnaast is het onderling
uitwisselen van kennis, informatie en casuïstiek belangrijk voor de ontwikkeling van de zorgboer(in) en medewerkers.
Bij dit onderwerp gaat het om de kennis en vaardigheden, de opleidingen kunt u bij 5.2 beschrijven (in de kennisbank 8.5.2).

- Cursus volgen van geef mij de vijf, basiscursus. Een van de zorgboerinnen is hiermee mee bezig. Ze heeft al aan de eerste cursus dag
deelgenomen. Dit doel is dus nog niet volledig behaald.
- De bhv herhalingscursus volgen. We hebben dit jaar allemaal de bhv cursus weer gevolgd en behaald.
- Het volgen van alle wet en regelgeving die van invloed hebben op ons werk.
- Alle regels bijhouden omtrent corona.

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

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

Alle vaste begeleiders Roelof, Karin, Petra, Jannie, Hennie, Lydia en Albert hebben hun bhv weer behaald.
Cursus autisme is nog niet volledig gevolgd ivm corona.
Helaas hebben we ook niet aan de intervisies deel kunnen nemen.

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.

Het volgen van de cursus geef mij de 5, de basiscursus door een van de medewerkers.
Het bijhouden van alle veranderingen is wet en regelgeving.
Het volgen van de intervisies.
De herhalingcursus bhv voor alle vaste medewerkers.
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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 was fijn dat de medewerkers de bhv herhalingscursus weer konden doen. Ook voor het aankomende jaar staat deze weer op de
planning. De deelnemers weten dat wij de bhv volgen en weten ook wat wij dan allemaal oefenen. Ze voelen zich daardoor veiliger. Er zijn
deelnemers die tegen ons zeggen dat ze het fijn dat wij alles goed oefenen. Voor de medewerkers is het ook fijn dat ze weten hoe ze
moeten handelen bij verwondingen en andere calamiteiten
De cursus van "geef mij de 5" is helaas nog niet gevolgd, maar begin 2022 is daar wel een start meegemaakt. We hopen door het volgen
van deze cursus deelnemers die vallen binnen het autistische spectrum nog beter te kunnen begeleiding.

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

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

We hebben met bijna alle deelnemers een evaluatie gesprek gehad, met 13 van de 15 deelnemers. Van die twee die nog moeten, gaat er
eind feb 2022 een stoppen, daar gaan we wel een eindgesprek mee voeren. De ander hebben we het gesprek in maart 2022.
De meeste gesprekken zijn hier bij" In Goede Aarde" geweest. Een gesprek heeft online plaatsgevonden.
Onderwerpen die besproken zijn, de doelen, corona en het welbevinden van de deelnemers.
Om aan de doelen te kunnen werken, is het van belang dat de deelnemers zich veilig en prettig voelt. In de gesprekken kwam naar voren
dat iedereen zich veilig en prettig voelt.
Wel gaf corona met als zijn regels soms onrust, wij hebben dan duidelijk uitleg gegeven hoe iets zat en dan was het weer goed.

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

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

Uit de evaluatie gesprekken kwam naar voren dat ouders en deelnemers heel tevreden zijn met de begeleiding die "In Goede Aarde" biedt.
Corona zorgde er wel voor dat we helaas niet aan alle doelen konden werken. Zo zouden sommige deelnemers helpen bij het rustpunt om
de bezoekers te bedienen. Dit kon niet ivm het besmettingsgevaar voor de deelnemers..

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

6.3 Inspraakmomenten
Minimaal ieder kwartaal wordt er op de zorgboerderij een inspraakmoment gehouden. Hierbij krijgen alle deelnemers de gelegenheid om met
elkaar aan te geven wat ze graag anders of toegevoegd zouden willen zien op de zorgboerderij.
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We hebben dit jaar 4 inspraakmomenten gehad.
Inspraak moment 1
Datum: 11 februari 2021
Onderwerp: De tuin
Wie wat voor dingen leuk vindt om in de tuin te doen, de meeste vonden vooral het fijn om afwisselt werk te doen. Een deelnemer had
eerder aangegeven dat ze schoffelen leuk vond en nu gaf ze juist aan dat helemaal niet leuk te vinden. Nu kwam daar uit, na doorvragen,
dat ze het moeilijk vond.
Inspraak moment 2
Datum: 31-5-2021
Onderwerp: Alternatief uitje
Als eerste hebben we gevraagd wat iedereen wil, wel of niet ergens heen. Sommige gaven aan gewoon ergens heen te willen, andere
gaven aan het te eng te vinden om nu naar een pretpark te gaan. Ook sommige begeleiders waren er tegen, om nu naar een pretpark te
gaan.
Toen hebben we erover gehad wat ze als alternatief wilde: Ideeën waren : spelletjes spelen(spijkerpoepen, koekhappen, flessenvoetbal),
andere wilde een bbq, iets gezelligs met ze allen doen.
Inspraak moment 3:
Datum: 14 oktober 2021
Onderwerp kerstmarkt
We hebben het gehad over hoe en wat met de kerstmarkt. De deelnemers hadden er steeds over of het nog door zou gaan, andere maakte
zich zorgen en vonden het erg spannend en eng ivm corona. Daarom hebben we besloten geen echte kerstmarkt te houden.
Wel wilde heel veel deelnemers en spullen maken voor kerst om te verkopen. Dus toen hebben we besloten de partytent en rustpunt in te
richten met kerstspullen die verkocht konden worden. Zo zouden er toch leuke spullen gemaakt kunnen worden en ouders/begeleiders en
andere bezoekers konden dat kerstpullen kopen. Ook gaven sommige aan wel erwtensoep te willen maken voor het rustpunt/verkoop.
Inspraak moment 4
Datum: 14 en 16 December
Onderwerp: Kerst eten samen
Veel deelnemers waren bezig met het kersteten en waren bang dat het niet door zou kunnen gaan. We hebben er toen over gehad wat wel
zou kunnen, want sommige wilde gourmette of pizzarette en daarvan hebben we gezegd, dat het nu niet gaat omdat we nu even goed de
1,5 meter afstand moeten houden aangezien de cijfers oplopen. We hebben iedereen laten kiezen uit hartige en zoeten hapjes en er kwam
toen uit dat de ene dag, dinsdag meer voor de zoete wilde gaan en de deelnemers van donderdag voor de hartige en sommige maakte het
niets uit.

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

6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de inspraakmomenten. Eventuele verbeterpunten zullen aan de
actielijst worden toegevoegd.
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Conclusie die wij uit deze inspraakmomenten hebben getrokken zijn:
Inspraak moment 1: Activiteiten aanbod. We hebben erover gehad wat iedereen leuk vond, er kwamen hier niet hele verrassende dingen
naar voren. Iedereen vond nog steeds de activiteiten leuk, die hij/zij al deed.
Inspraak moment 2: Hieruit kwam dat iedereen het wel leuk vond om een spelletjes dag te houden en dan als afsluiting een bbq. We gaan
niet weg naar een pretpark, omdat verschillende mensen zich er niet prettig bij voelen ivm drukte met corona. Wat veel deelnemers vooral
belangrijk vonden, was dat ze een gezellige dag met ze allen wilde hebben.
Inspraak moment 3: Voor de deelnemers is de kerstmarkt heel belangrijk, ze hechten er veel waarde aan dat er kerstspullen verkocht
worden die zij gemaakt hebben. Ze vinden het leukste als er gewoon een markt is, maar als dat niet kan vinden ze het fijn als er een
alternatief wordt geboden.
Inspraak moment 4:
Er waren veel deelnemers die bang waren dat het kerst vieren niet door zou kunnen gaan, omdat de cijfers omtrent corona weer opliepen.
We hebben toen in overleg besloten, dat we niet met ze alle aan een gezamenlijke tafel zouden gaan zitten. We gaan wel eten samen voor
kerst, maar iedereen krijgt een eigen bordje met lekkere hapjes en blijft op zijn vaste plek zitten.

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

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

We hebben iedereen een vragenlijst laten invullen en voor een deelnemer die zelf niet de vragenlijst kan beantwoorden hebben wij nu de
lijst door de ouders laten invullen.
We hebben gebruik gemaakt van de papieren vragenlijst. We hebben 16 vragenlijsten uitgedeeld en in laten vullen. Daarvan hebben we 13
lijsten terug gekregen.
Onderwerpen die naar voren kwamen:
1. Informatie
2. Begeleiding
3. Werk
4. Zorgboerderij/dagbesteding
5. Andere deelnemers
6. Inspraak
7. Overige vragen, cijfers voor In Goede aarde en zijn begeleiders.
Wat er uit de meting naar voren kwam:
1. Informatie, iedereen heeft alle informatie gekregen bij aankomst.
2. Begeleiders, de meeste deelnemers zijn tevreden over de begeleiders. 1 Vindt dat er niet voldoende rekening gehouden wordt met wat
hij/zij wil leren. En een geeft aan dat hij/zij de begeleiders niet voldoende respect hebben voor hem/haar en ze niet voldoende
deskundig zijn.
3. Werk, de deelnemers zijn over het algemeen tevreden over het werk wat zij doen. 1 geeft aan dat hij het liefste buiten is en het binnen
snel chaotisch vindt. Een ander geeft aan dat zij er niet tegen kan als er teveel op haar tafel ligt aan spullen. Beide geven aan dat
daarom het werk psychisch zwaar is, plus nog een ander, maar die heeft geen uitleg daarbij gegeven. 6 personen geven aan dat ze het
werk wel eens zwaar vinden. Dit gaat dan over het werk in de tuin, het schoffelen of het tillen van spullen.
4. Zorgboerderij/dagbesteding. 7 deelnemers hebben ingevuld dat ze over alles tevreden zijn. 5 deelnemers vinden dat het wat schoner
en opgeruimder kan.
5. Andere deelnemers. 10 Deelnemers geven aan zich op hun gemak te voelen bij In Goede Aarde en tevreden te zijn over het contact
met andere. 2 deelnemers geven aan moeite te hebben met het contact met andere deelnemers.
6. Inspraak, 9 deelnemers waren tevreden, 2 deelnemers vinden dat de medewerkers niet voldoende openstaan voor kritiek. En een
deelnemer vindt dat hij niet voldoende mee kan beslissen over de groepsruimte.
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7. Overige vragen, cijfers voor In Goede aarde en zijn begeleiders. Het gemiddelde cijfer wat 'In Goede Aarde' voor het werk heeft gehad
is een 8,3 en voor de begeleiding een 8,5

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

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

Conclusie over de volgende punten:
1. Informatie, iedereen krijgt alle informatie bij kennismaking doormiddel van een informatieboekje. Ook kunnen ze informatie lezen op
de site van 'In Goede Aarde'.
2. Begeleiding. We gaan proberen uit te vinden wie dit is geweest en waarom degene vindt dat hij/zij niet voldoende met respect
behandeld wordt en deskundig begeleid. Ook zullen we nagaan of er toevallig die week iets is gebeurt, want kan geleid hebben tot dit
antwoord.
3. Werk. 6 personen geven aan dat ze het werk wel eens zwaar vinden. Dit gaat dan over het werk in de tuin, het schoffelen of het tillen
van spullen. Dit is iets dat we weten en houden we ook rekening mee. Bij in de tuinwerken letten we goed op iedereens houding en als
iemand iets te zwaar vindt, zoeken we iets anders op om te doen. Wat we uit de vragenlijsten kunnen halen is dat het belangrijk is dat
er tijdens de activiteiten niet teveel verschillende spullen op tafel liggen, want dat geeft onrust in het hoofd bij sommige deelnemers.
Hier zullen we dan ook op gaat letten en voor zorgen.
4. Zorgboerderij/dagbesteding Enkele deelnemers vinden dat het schoner en opgeruimder kan. Dit is een punt waar we aan gaan werken,
door eerder te stoppen met de activiteiten, zodat iedereen zijn spullen netjes kan opruimen aan het eind van de dag. Nu blijven er wel
spullen op de tafels liggen. Er niet genoeg tijd is om op te ruimen, omdat de begeleider dag de deelnemers weer weg moet brengen.
5. Andere deelnemers 2 deelnemers geven aan moeite te hebben met het contact met andere deelnemers en de rest is tevreden erover.
We weten over welke twee deelnemers dit gaat en zullen met hun hierover in gesprek gaan, hoe zij het graag anders zouden willen
zien en dan kunnen wij kijken in hoever wij hierin mee kunnen gaan.
6. Inspraak 9 deelnemers waren tevreden, 2 deelnemers vinden dat de medewerkers niet voldoende openstaan voor kritiek. Van een
deelnemer hebben we hier geen verder onderbouwing bij, dus weten we niet waarom hij/zij zo denkt. Van de andere deelnemer weten
we waar het over gaat en dat gaat over een mening van haar en zij wil graag dat we de mening van haar delen. En een deelnemer vindt
dat hij niet voldoende mee kan beslissen over de groepsruimte. Wat het laatste punt betreft hebben we net een keukentafelgesprek
gehad, over wat iedereen van de opstelling nu vindt en de plek die hij/zij in de ruimte heeft.
7. Overige vragen, cijfers voor In Goede aarde en zijn begeleiders. Het gemiddelde cijfer wat 'In Goede Aarde' voor het werk heeft gehad
is een 8,3 en voor de begeleiding een 8,5. Wij vinden dit een mooie score en we hebben nog een aantal punten die we duidelijk kunnen
verbeteren en daarmee zullen we aan de slag gaan.
Wij vinden we het jammer dat de vragenlijst anoniem is, omdat je graag zou willen weten waarom iemand iets vindt en dat niet altijd
duidelijk is aan de vragenlijst. Andere kant is een anonieme vragenlijst weer fijn, zodat iedereen zijn mening kan geven zonder dat hij/zij
hoeft te zeggen wie hij is. Ook vinden we een ja/nee vraag te zwart wit. Soms zit het antwoord er net tussenin, het gebeurt ook dat de
vragen niet goed gelezen worden en daardoor niet goed begrepen. We willen voor volgend jaar een andere tevredenheidslijst gaan maken
of gebruiken.
Als iemand iets aangeeft wat hij/zij niet fijn vindt, dan gaan we hier altijd over in gesprek en kijken wat we samen kunnen doen om
hem/haar te helpen. Wij staan altijd open voor kritiek en willen samen kijken of we iets aan kunnen passen. Zo gaf een deelnemer aan
dat zij het fijn vond dat er op haar tafel alleen de activiteiten benodigdheden liggen die ze op dat moment nodig heeft liggen en verder niet
omdat ze daar onrustig van in haar hoofd wordt. Hier zorgen we dan ook voor samen met haar, dat ze eerst haar spullen opruimt, voordat
ze aan iets anders begint.
Wat betreft dat iemand zich niet veilig zou voelen in de groep, herkennen wij niet. En we hebben dit doormiddel van gesprekjes met
deelnemers geprobeerd te achterhalen, maar daar kwam niets uit. Het kan zijn dat het een moment opname was en dat er net iets ervoor
gebeurt was, wat hij/zij niet fijn vond. Wij hebben dit geprobeerd te achterhalen, door te bedenken of er in die weken van de
tevredenheidsmeting iets gebeurt was, maar konden niets bedenken.

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

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

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

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

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

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

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

Er zijn geen meldingen en incidenten geweest.
Ik denk dat dit komt, omdat we goed kijken naar wie waar mee kan werken.
Dat er minder incidenten zijn, komt omdat we een paar jaar geleden toch bepaalde deelnemers hebben gesplitst van elkaar. Dit biedt veel
meer rust voor beiden.

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.

Tuinkalender maken, door het hele jaar foto's te maken van alles wat er wanneer in de tuin gebeurt en groeit.
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2021

Actie afgerond op:

30-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is niet gedaan, we gaan dit aankomend jaar doen.

Inspraak moment 4, december
Geplande uitvoerdatum:

17-12-2021

Actie afgerond op:

14-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Gehad over het kerst eten. Hoe we het gingen doen, want het moest natuurlijk weer op 1,5 meter. Dat
werd dus toch nog weer aan aparte tafels eten en daardoor kwam het wat eten betreft weer neer op
brunchen of een high tea.

Inspraak moment 3
Geplande uitvoerdatum:

14-10-2021

Actie afgerond op:

14-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben over de kerstmarkt gesproken en besloten dat hij niet door ging. We zouden weer onze
winter en kerstspulletjes verkopen in het Rustpunt. De deelnemers wilden ook graag dat we
erwtensoep gingen maken en verkopen.

Inspraak moment 2
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021

Actie afgerond op:

31-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben het gehad over wat we als uitje gaan doen. Aangezien er nog veel regels gelden omtrent
corona, is er besloten er een leuke dag van te maken bij "In Goede Aarde".

Controle brandmiddelen en ehbo-koffer
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2021

Actie afgerond op:

05-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Rond de tijd dat ze langs zouden komen, is er gebeld dat ze niet aan huis kwamen controleren, in
verband met Corona. Er is een nieuwe afspraak gemaakt voor eind maart 2022
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Functioneringsgesprekken medewerkers en vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2021

Actie afgerond op:

05-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De functionering gesprekken zijn geweest. Iedereen was tevreden met zijn functie. We hebben 1
begeleider naar een hoger schaal laten zetten, omdat zij meer verantwoordelijkheden gekregen. Ze
was tevreden met de verantwoordelijkheden die ze erbij heeft gekregen.

Jaarlijkse controle apparaten/machines
Geplande uitvoerdatum:

06-10-2021

Actie afgerond op:

31-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben afgesproken met degene die het kwam doen, dat hij in april 2022 zou komen.

Evaluatiegesprekken plannen okt/dec 2021
Geplande uitvoerdatum:

24-08-2021

Actie afgerond op:

31-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle gesprekken die we gepland hadden zijn geweest.

Plan de evaluatie van de samenwerking en schrijf daarover in het Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

26-05-2021

Actie afgerond op:

30-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is niet geweest, omdat veel huizen hier niet hierop zaten te wachten in de corona tijd. We gaan
maart een plan maken hoe we de samenwerking kunnen evalueren.

Actualisatie BHV afspraak maken juni/juli
Geplande uitvoerdatum:

30-07-2021

Actie afgerond op:

30-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

30 juni hebben al onze BHV'ers weer hun BHV behaald.

Ontruimingsoefening
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

Actie afgerond op:

30-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben het plan helemaal doorgenomen.

De voorraad kamer boven opruimen.
Geplande uitvoerdatum:

29-03-2021

Actie afgerond op:

31-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De kamer is weer helemaal opgeruimd, zodat de gezaaide plantjes er neer gezet konden worden.
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Evaluatiegesprekken plannen april t/m juni 2021
Geplande uitvoerdatum:

02-03-2021

Actie afgerond op:

31-07-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Deze gesprekken zijn gepland en geweest.

Naast de grote schuur (die aan de tuin van de buren grenst) opruimen. De compost verplaatsen naar plek achter in weiland.
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

30-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Eind juni zijn we begonnen met het verplaatsen van de compost. De plek achter de schuur wordt in
2022 afgemaakt.

Achter in het weiland een plek maken met betonnen platen om de compost op te slaan.
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021

Actie afgerond op:

30-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Deze compost plek in gemaakt en afgerond in juni.

Cursus volgen over autisme
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021

Actie afgerond op:

16-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Cursus aangevraagd en is in jan, feb, mrt en april 2022 van geef mij de 5.

Evaluatie gesprekken plannen juli t/m okt 2021
Geplande uitvoerdatum:

26-05-2021

Actie afgerond op:

05-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle gesprekken zijn op 2 na geweest. 1 gesprek hebben we afgesproken voor begin maart. Voor de
andere deelnemer gaan we een eindgesprek plannen, daar kregen we in november te horen dat ze bij
ons weggaat, ivm verhuizing.

Document opstellen naar ouders en wettelijk vertegenwoordigers van deelnemers of ze één keer of twee keer per jaar een
evaluatiegesprek willen. En deze laten ondertekenen.
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2021

Actie afgerond op:

01-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle ouders en deelnemers hebben dit papier ingevuld.

Mozaïekbank bij speelplaats maken
Geplande uitvoerdatum:

26-05-2021

Actie afgerond op:

30-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De bank is opgehaald. In 2022 gaan we ermee beginnen, eerst moet het ontwerp gemaakt worden en
uitgetekend.
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Het grote graspad in het midden van de moestuin/pluktuin begrenzen met klinkers. Aan de linkerkant langs bloembedden en
houtsnipperpaden wordt dat gedaan door K. Dit is wel lastig, maar hij houdt van dit soort klusjes en is handig in deze moeilijke
karweitjes. Aan de rechterkant wordt het gedaan door L. Die vindt dat ook heel leuk en kan het ook goed, want hij heeft alle klinkers
langs de houtsnipperpaden gelegd.
Geplande uitvoerdatum:

06-04-2021

Actie afgerond op:

31-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De paden zijn mooi afgezet met klinkers.

Eén jarige bloemen zaaien voor de pluktuin en tomaten, paprika's, komkommers en pompoenen enz. zaaien.
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

Actie afgerond op:

30-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alles is voor gezaaid en daarna weer verpoot.

In de moestuin zaaien, poten en onkruid wieden.
Geplande uitvoerdatum:

24-03-2021

Actie afgerond op:

29-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alle groenten enz. zijn gezaaid en de tuin is onkruid vrij gemaakt voor alle planten en zaad wat er in
deze tijd weer in moest.

Alle dahlia's ontdoen van takken bladeren enz. , zodat er weer licht bij kan. Blad en paardenmest wel rondom dahlia's laten liggen, zodat
het er bij vorst nog weer over gedaan kan worden. Het kan er gewoon tussen blijven liggen als voeding.
Geplande uitvoerdatum:

05-04-2021

Actie afgerond op:

21-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Alles van de dahlia's afgehaald en de meeste Dahlia's hebben de winter overleefd.

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

01-04-2021

Actie afgerond op:

07-04-2021 (Afgerond)

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

28-02-2021

Actie afgerond op:

01-03-2021 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Actualisatie RI&E
Geplande uitvoerdatum:

11-11-2020

Actie afgerond op:

28-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben de RI&E gecontroleerd en op een aantal punten aangevuld waar nodig was.
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Evaluatie gesprekken deelnemers voor eind juni S,K,J,K,E, M,K,D
Geplande uitvoerdatum:

25-05-2021

Actie afgerond op:

26-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De gesprekken zijn geweest en gepland.

Evaluatie gesprekken met deelnemers T,M,M,V,M,L,R
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021

Actie afgerond op:

26-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De gesprekken zijn gepland en geweest.

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

28-02-2021

Actie afgerond op:

26-02-2021 (Afgerond)

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

31-07-2020

Actie afgerond op:

26-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Toegevoegd bij zorgboeren.nl

Inspraak moment 1 Overleg dagelijkse activiteiten.
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2021

Actie afgerond op:

11-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben het gehad over de activiteiten voor de komende tijd. Wie welke activiteit leuk vindt om te
doen.

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

01-05-2021

Actie afgerond op:

31-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We moeten in het nieuwe jaar voor H. van Weerdenburg en P.s van Weerdenburg wel nieuwe VOG's
aanvragen.

Tevredenheidsonderzoek
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2021

Actie afgerond op:

31-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De zijn begin 2022 ingevuld en verwerkt.
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Evaluatie gesprekken L en T
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2020

Actie afgerond op:

19-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De evaluatiegesprekken zijn geweest en afgerond.

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

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

Evaluatiegesprekken plannen april t/m juni 2022
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2022

De voorraad kamer boven opruimen.
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2022

Inspraak moment 2
Geplande uitvoerdatum:

05-04-2022

Er moet nog steeds meer gedaan worden aan de taken voor de preventie medewerkers. We moeten ze zelf ook meer activeren en
motiveren.
Geplande uitvoerdatum:

05-04-2022

Alle dahlia's ontdoen van takken bladeren enz. , zodat er weer licht bij kan. Blad en paardenmest wel rondom dahlia's laten liggen, zodat
het er bij vorst nog weer over gedaan kan worden. Het kan er gewoon tussen blijven liggen als voeding.
Geplande uitvoerdatum:

20-04-2022

In de nieuwe keuken lampen onder de keukenkastjes maken
Geplande uitvoerdatum:

20-04-2022

Plan de evaluatie van de samenwerking en schrijf daarover in het Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2022
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Cursus online volgen over autisme
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2022

Jaarlijkse controle apparaten/machines
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2022

Ontruimingsoefening
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2022

Actualisatie BHV afspraak maken juni/juli
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2022

Actualisatie RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2022

Inspraak moment 3
Geplande uitvoerdatum:

15-09-2022

Evaluatiegesprekken plannen okt/dec 2022
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2022

Nieuwe tevredenheidsvragenlijst maken.
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2022

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

Indienen werkbeschrijving

11-11-2022

Evaluatie gesprekken plannen juli t/m okt 2022
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2022

Functioneringsgesprekken medewerkers en vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2022
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Ehbo-koffer controleren
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2022

Inspraak moment 4, december
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2022

Tuinkalender maken, door het hele jaar foto's te maken van alles wat er wanneer in de tuin gebeurt en groeit.
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2022

Vrije dagen lijst maken
Geplande uitvoerdatum:

09-01-2023

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

Audit

11-01-2023

Evaluatie gesprekken L en T
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2023

Inspraak moment 1
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2023

Evaluatie gesprekken plannen voor de maanden jan/mrt 2022
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2023

Tevredenheidsonderzoek
Geplande uitvoerdatum:

03-02-2023

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2023

Jaarlijkse controle medicijnenlijst deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2023
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Eén jarige bloemen zaaien voor de pluktuin en tomaten, paprika's, komkommers en pompoenen enz. zaaien.
Geplande uitvoerdatum:

tuin

31-05-2023

Vrije dagen lijst maken
Geplande uitvoerdatum:

06-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 10-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Cursus omgang autisme van geef mij de vijf
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 31-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

De eerste keer van de cursus is geweest, de cursus wordt online gevolgd. Eind april 2022 is de
laatste keer.

Evaluatie gesprekken plannen voor de maanden jan/mrt 2022
Geplande uitvoerdatum:

27-10-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 31-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Evaluatie gesprekken L en T
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 31-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Deze zijn beide geweest

Deelnemers zalf onderwerpen laten bedenken voor het inspraakmoment. Evaluatie in JV 2021
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 31-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

14-2-2022 hebben we de deelnemers het onderwerp zelf laten bedenken. Voor aankomend jaar willen
we dit vaker doen.

Tevredenheidsonderzoek
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 04-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Inspraak moment 1 Overleg dagelijkse activiteiten.
Geplande uitvoerdatum:

23-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022
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Deelnemers zalf onderwerpen laten bedenken voor het inspraakmoment. Evaluatie in JV 2021
Geplande uitvoerdatum:

14-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 18-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Jaarlijkse controle medicijnenlijst deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

26-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 25-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Eén jarige bloemen zaaien voor de pluktuin en tomaten, paprika's, komkommers en pompoenen enz. zaaien.

tuin

Geplande uitvoerdatum:

27-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 25-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Actualisatie RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 25-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2022

Actie afgerond op:

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

Eén jarige bloemen zaaien voor de pluktuin en tomaten, paprika's, komkommers en pompoenen enz. zaaien.

tuin

Geplande uitvoerdatum:

31-03-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 29-04-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Dit is uitgevoerd

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2021 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw
Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. Aanvullen Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

14-06-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 20-06-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 19 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 hebben ons afgelopen jaar beter aan de planning gehouden. De evaluatie gesprekken zijn goed gepland hierdoor.
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Wel zijn er een paar acties blijven liggen, zoals een tuinjaar kalender maken en het evalueren van de samenwerking met derden. Dit is iets
waar we dit jaar mee bezig willen gaan en hebben opgenomen in de actielijst.
We hebben dit jaar gemerkt dat acties met andere soms lastig te plannen waren i.v.m. corona, omdat iemand dan ineens verkouden was
of andere klachten had en ineens getest moest worden.

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
Doelstellingen voor de ruimtes: We willen nog steeds een parkeerterrein achter de boomgaard maken, maar we zijn nog wel even tevreden
met het parkeerterrein in het weiland, waar alle auto's kunnen staan.
Onze grote schuur waarvan het dak vernieuwd moet worden en waar we een afdak aan willen maken om onder te werken blijft staan als
doel. Het is de bedoeling dat we onder het afdak kunnen werken en zitten als het regent of heel warm is. De is een planning voor over één
of twee jaar.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Onze mozaïekbank is wel gekocht, maar er wordt in 2022 mozaïek op gemaakt.
We willen lampen onder de kastjes maken in de nieuwe keuken.(actie)
Tuinkalender maken met foto's, zodat het voor de deelnemers heel inzichtelijk wordt wat wanneer gebeurt in de moestuin. Er zijn al veel
foto's gemaakt, maar er moeten nog meer foto's gemaakt worden om het compleet te kregen. Dit wordt het komende jaar afgemaakt.
Er moet nog steeds meer gedaan worden aan de taken voor de preventie medewerkers. We moeten ze zelf ook meer activeren en
motiveren. (actie)
We moeten nu zorgen dat de plek waar het afdak moet komen helemaal opgeruimd wordt en de compost allemaal naar het weiland wordt
gebracht.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 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.

Tijdens de eerst volgende vergadering wordt de jaarplanning besproken en maken we weer een taakverdeling.
Er moet nog steeds meer gedaan worden aan de taken voor de preventie medewerkers. We moeten ze zelf ook meer activeren en
motiveren.
Er wordt vanaf maart weer verder gegaan met foto's maken voor de tuinkalender en het wordt uitgewerkt.
In de nieuwe keuken lampen onder de keukenkastjes maken
We moeten nu zorgen dat de plek waar het afdak moet komen helemaal opgeruimd wordt en de compost allemaal naar het weiland wordt
gebracht.
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

Pagina 30 van 31

Jaarverslag 2081/In Goede Aarde

22-06-2022, 12:27

Overzicht van bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor deze locatie.
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