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Jaarverslag
De certi cering voor het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien is een continu proces. Iedere drie jaar vindt er een audit plaats op de zorgboerderij. In
de tussentijd wordt elk kalenderjaar getoetst door middel van het jaarverslag. In het jaarverslag geeft de zorgboer(in) een weergave van alle
ontwikkelingen op de zorgboerderij en legt hij/zij verantwoording af over het voldoen aan de eisen van het kwaliteitssysteem.
Dit jaarverslag heeft betrekking op:

Bedrijfsgegevens
Ondernemingsgegevens
Zorgboerderij Klein Rosinkhof
Registratienummer: 2133
Leggeloo 54, 7991 PZ Dwingeloo
Rechtsvorm Eenmanszaak ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 62106015
Website: http://www.kleinrosinkhof.nl

Locatiegegevens
Klein Rosinkhof
Registratienummer: 2133
Leggeloo 54, 7991 PZ Dwingeloo
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Ver. BEZINN
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

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

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

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?
Naast de ondernemer(s), zijn er ingehuurde medewerkers (bijv. ZZP-ers)
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 over de zorglandbouw?
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
Zorgen moet je doen! Niet maken.
Zorg & Zuivel! Een en al gezondheid!

Zorg dragen voor dieren, natuur en medemens staat dan ook voorop!
Drie foto's:
- Mooi artikel in de Meppeler Courant
- Deelnemer voert de konijnen
- Het kaartje waarvan we er honderden hebben verstuurd naar bewoners van diverse zorginstellingen in Drenthe

Afbeelding 1
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Afbeelding 2

Afbeelding 3

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

2020 Jaar in de ban van Covid-19
2020 was door Covid-19 een bijzonder jaar. Voor deelnemers was (en is) dit soms best spannend. Voor de een omdat er diverse
zorgafspraken niet doorgaan, voor de ander omdat het veel verandering met zich mee brengt en voor weer een ander omdat er angst voor
eigen gezondheid opspeelt.
De dagbesteding van onze zorgboerderij is 2 maanden gesloten geweest, van 16 maart t/m 10 mei. We hebben ons best gedaan om zorg
op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. In deze periode is er met toestemming van alle deelnemers een groepsapp aangemaakt
waarin wij dagelijks lmpjes en foto's plaatsten om de deelnemers op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen op de boerderij. Zo
bleven de deelnemers betrokken bij ons, alle dieren en de processen op de boerderij.
Daarnaast is er veel telefonisch contact geweest om te kunnen checken hoe het met iedereen ging thuis en ze indien nodig te helpen met
structuur en bezigheden.
Ook hebben we persoonlijke bezoekjes gebracht, bloemetjes bezorgd en met Pasen een mooi pakket langsgebracht.
We mogen ontzettend trots zijn op alle zorgboeren en deelnemers. Als ik voor onszelf spreek kan ik met trots zeggen dat alle deelnemers
op een enorme positieve wijze het jaar hebben doorleefd. Ondanks dat zij onder de kwetsbare doelgroep vallen en de hele situatie met al
zijn maatregelen voor hen soms behoorlijke spanning veroorzaakte, bleken ze ook heel krachtig hierin.
1. Deelnemers en dagbesteding
Al weer 4,5 jaar geleden is onze eerste deelnemer gestart en op de zorgboerderij. Op dit moment zijn er vier deelnemers. Dit is er 1 meer
als eind vorig jaar. In totaal bezetten zij 14 dagdelen van de maximaal beschikbare 36 dagdelen. Dit zijn twee dagdelen minder als eind
vorig jaar. De verhouding man:vrouw is veranderd van 0:3 naar 2:2.
Er is 1 deelnemer wegens psychische klachten opgenomen. Deze deelnemer is het hele jaar niet in staat geweest om naar de
dagbesteding te komen. In de bovengenoemde aantallen is deze deelnemer niet meegerekend omdat het nog maar de vraag is of deze
deelnemer nog terugkomt. Er is nog wel contact en op dit moment ontvangt deze deelnemer elders zorg binnen een woonvorm.
Het aantal dagdelen is bij 1 deelnemer afgenomen van 4 dagdelen naar 2 dagdelen. Eind dit jaar is er 1 deelnemer ingestroomd. De
deelnemers hebben het enorm naar hun zin op de boerderij (evaluaties en tevredenheid). Zinvol bezig zijn met dieren, de sfeer en mee
mogen doen naar eigen vermogen, worden vaak benoemd als groot pluspunt. Gemiddeld cijfer activiteiten: 9 en gemiddeld cijfer
begeleiding: 9
2. Inspraakgelegenheden
Op onderstaande data heeft hebben er o ciele inspraakgelegenheden plaatsgevonden. Van iedere inspraakgelegenheid is verslag gedaan.
Het afgelopen jaar heeft er door de Covid-19 perikelen 1 inspraakmoment minder plaatsgevonden. Uit deze bijeenkomsten zijn geen
bijzonderheden en/ of concrete actiepunten voor het kwaliteitssysteem naar voren gekomen. 3 februari- 22 september - 1 december
3. Calamiteitenoefening
Dit jaar heeft er geen calamiteiten oefening plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat er toch het gehele jaar enige onrust onder de
deelnemers was m.b.t. Covid-19. Een calamiteiten oefening wordt veelal als spannend ervaren en brengt de nodige stress met zich mee.
Er is daarom besloten dit niet als een oefening uit te voeren.
Wel hebben we uitgebreid het calamiteitenprotocol behandeld.
Voor aankomend jaar neem ik het volgende mee:
- Eerder in het jaar plannen. Einde van het jaar lijkt de afwezigheid groter onder de deelnemers
- Nadenken hoe de ontruimingsoefening iets realistischer kan, zonder dat het daarbij te spannend wordt voor de deelnemers
- Volgend jaar diverse vragen in spel vorm met de deelnemers behandelen. Hierin kan tevens meegenomen worden: noodplan, ehbo, Arbo.
4. Leuke activiteiten
Het afgelopen jaar was een jaar die er behoorlijk anders uitzag als andere jaren. Tijdens de periode van de lockdown en sluiting van de
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zorgboerderij hebben er initiatieven plaatsgevonden die er anders niet hadden plaatsgevonden. Zo hebben wij veel 'gevlogd' (via
WhatsApp) voor de deelnemers. Dit was in eerste instantie wat ongemakkelijk, echter werd dit zo goed ontvangen dat we dit uiteraard
bleven doen. Wanneer de zorgboerin door haar kinderen per ongeluk opgesloten wordt in het kippenhok en ze krijgen het schuifje niet
meer open, is dit natuurlijk te grappig om NIET met de deelnemers te delen ;).
Daarnaast zijn er op eurende bezoekjes gebracht. Met bloemen of een pakketje.
Op 20 oktober hadden we een uitje gepland staan naar het Oermuseum en een lunch in een restaurant. Echter werden de maatregelen
omtrent Covid-19 een week ervoor aangescherpt en kon dit uitje helaas niet doorgaan.
We hebben deze dag een Boeren spelletjes dag georganiseerd. Met spelen als: dierensjoel, mollenmeppen, hooibalenstapelen en
ezeltjeprik. We hebben afgesloten met een uitgebreide lunch en een bingo met leuke prijzen!
Kerst:
Uiteraard hebben de deelnemers weer een kerstpakket ontvangen dit jaar. Dit jaar was het thema: 'Wintersekost'
Op 15 december hebben we van een gezellige kersviering genoten. Tijdens een heerlijke kerstbrunch hebben we samen op groot scherm
naar foto's en video's gekeken van het afgelopen jaar. Een jaar vol bijzondere herinneringen. Ook hebben we weer bingo gespeeld met
leuke prijzen.
5. Innovatie
Dit jaar hebben we de kantine een nieuwe inrichting gegeven. De muren en kasten zijn geverfd en er is een gezellige zithoek gecreeerd. Er
zijn andere lampen opgehangen waardoor de verlichting in de ruimte is verbeterd.

7. Samenwerking zorgboeren
Via vereniging BEZINN hebben er afgelopen jaar 2 Regio interventie bijeenkomsten plaatsgevonden van regio Zuid West Drenthe. Elke
bijeenkomst vindt plaats op een andere zorgboerderij van een collega zorgboer (We streven naar een betere band tussen leden en de
vereniging BEZINN, meer kennisoverdracht, beter proleren richting Gemeenten). Sinds 2019 is Marjolein bestuurslid van de regio
Zuid West Denthe welke deze bijeenkomsten organiseert en vormgeeft. Het is prettig om een bijdrage hierin te kunnen leveren. Op
donderdag 27 februari vond de eerste bijeenkomst van 2020 plaats met als thema: pro latie op social media. Op deze avond ontvingen we
het nieuws van de eerste Covid-19 besmetting in Nederland. Helaas konden door Covid-19 een lange tijd geen bijeenkomsten
plaatsvinden. Ook de excursie hebben we moeten cancelen. Op 24 september heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waar we met
elkaar hebben gesproken over wat covid-19 ons als zorgboeren heeft gebracht. De moeilijke dingen, maar ook de mooie dingen zoals hoe
sterk en hoe nodig we zijn gebleken.
8. Financiele samenwerkingsverbanden
Wij verstrekken al sinds de oprichting van onze zorgboerderij Zorg in Natura (ZIN). Deze verloopt op dit moment middels een
raamovereeknkomst rechtstreeks met Gemeente Westerveld. Voor de Gemeente Meppel verloopt deze overeenkomst middels Stichting
BEZINN.
Tevens zijn wij dit jaar in onderaannemerschap gegaan bij Woonzorg Hesselshoeve.
9. Financiele aangelegenheden
Het afgelopen jaar zijn er bijna evenveel dagdelen gevuld t.o.v. vorig jaar. Inkomsten bestaan in principe uit zorg en de Mobiele
Zorgboerderij. Dit samen zorgt ervoor dat alle kosten gedekt zijn. Echter heeft de mobiele zorgboerderij het gehele jaar stilgestaan door
Covid-19 pandemie.
De kosten bestaan uit arbeid, vaste- en variabele kosten. Na de kostenaftrek blijft er een klein winstbedrag over, welke voor een groot deel
hergeinversteerd wordt in de zorgboerderij. De nanciele situatie betreft de dagbesteding is op dit moment nog niet kosten dekkend. Dit
komt doordat de bezetting nog te krap is ingevuld. Graag zien wij voor aankomend jaar een extra arbeidskracht, echter is dit alleen
mogelijk indien er meer dagdelenbezetting komt. De opbrengsten en geleverde arbeid is nog niet in balans.
10. Stage plaats
Zorgboerderij Klein Rosinkhof is een erkend leerbedrijf (SBB). Het afgelopen jaar is er geen stagiair geweest.

11. Vrijwilligers & personeel
In januari is onze vrijwilliger als zzp-er aangenomen. In september hebben wij helaas afscheid van haar moeten nemen. Het lukte haar
helaas niet meer om de werkzaamheden op de zorgboerderij te combineren maar haar eigen bedrijf.
In november zijn er twee nieuwe vrijwilligers gestart.

12. Aanpassingen kwaliteitssysteem
Eind 2019 heeft de kwaliteitsaudit plaatsgevonden. Hierdoor was het kwaliteitssysteem goed up to date.
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In januari 2020 is er een nieuwe deelnemers informatiebrochure gemaakt ter vervanging van de informatiemap. Hierin zijn tevens de
algemene voorwaarden in verwerkt zodat de deelnemersovereenkomst korter en duidelijker is geworden. Logischerwijs is deze ook
aangepast. Zie bijlagen.
De werkbeschrijving heeft gevraagd om aanpassingen m.b.t. het onderwerp Zorg en Dwang. Dit is dan ook in de werkbeschrijving
aangepast. Daarbij is de procedure zorg van intake tot exit aangepast en de klachtenregeling voor deelnemers. Op zorgboeren.nl is deze
nieuwe versie ook geplaatst.
De onafhankelijke vertrouwenspersoon is schriftelijk op de hoogte gebracht van de cvp-wzd.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Deelnemers informatiebrochure
Overeenkomst deelnemer&ZB
procedure van intake tot exit incl. grenzen

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.

Terugkijkend op het jaar 2020 was het een zeer bijzonder jaar. Door de Covid-19 pandemie hebben we uitzonderlijke situaties meegemaakt
welke een behoorlijke impact hebben gehad op de deelnemers en het familiebedrijf. Denk hierbij aan het sluiten van scholen en de
beperkende maatregelen zoals afstand houden, bezoekersregelingen en gebruik van mondkapjes.
De zorgboerderij is een kleine maand gesloten geweest. Toen we voorzichtig weer open gingen was het ontroerend om te zien hoe blij alle
deelnemers waren om weer op de boerderij te mogen zijn. Het laat zien hoe belangrijk zorgboerderijen zijn voor de maatschappij.
Gedurende het jaar is er gelukkig ook veel onderling contact gebleven met collega zorgboeren. Veelal middels de groepsapp. Het is jn
om elkaar te ondersteunen waar nodig en gewenst.
Doelstellingen 2020
Tevredenheid en kwaliteit behouden
Dit doel is, ondanks de Covid-19 pandemie, zeker gehaald! Het tevredenheidsonderzoek is door 3 deelnemers ingevuld (deelnemer 4
stroomde later in) en de gemiddelde cijfer is op alle punten omhoog gegaan.
Nastreven doelstelling
Dit doel is zeker behaald. De deelnemers geen vaak aan zich thuis te voelen, positiever de ZB te verlaten t.o.v. aankomst. De onderlinge
relaties verlopen goed.
Versteviging nanciele basis
Op 31-12-2020 zijn er 14 dagdelen t.o.v. 16 dagdelen vorig jaar gevuld. Dit doel is dus wederom niet behaald. Er is 1 deelnemer
uitgestroomd en er zijn 2 nieuwe deelnemers gestart. Ondanks dat de nanciele basis nog niet stevig genoeg is, is er ruimte gemaakt
voor versterking. Dit bood de mogelijkheid voor Marjolein om een actievere rol in het onderwijs aan te nemen.
Continuiteit van de zorgaanbod & vraag
Dit doel beschouw ik als geslaagd. Ondanks de Covid-19 pandemie zijn er 2 deelnemers ingestroomd. In januari en november. In Januari is
om de continuiteit te waarborgen een zzp-er aangetrokken. Helaas hebben we ook al weer afscheid moeten nemen. Wel zijn er later in het
jaar 2 vrijwilligers aangetrokken als ondersteuning.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de afdelingsdirecteur van 's Heerenloo Geeuwenbrug om te onderzoeken of er evt. een
samenwerking mogelijk is. We kunnen concluderen dat op korte termijn hier geen mogelijkheden liggen omdat de locatie nog enkele
jaren bezig is met opbouw en groei van de locatie en op alle vlakken de rust bij de deelnemers wil bewaken.
Opknappen kantine
Dit doel is zeer gerealiseerd. Muren en asten zijn geschilderd en er is een jne zithoek gemaakt. Het ziet er erg gezellig uit. Ook de
verlichting is verbeterd door 3 zogenaamde daglicht lampen aan het plafond te bevestigen.

Pagina 9 van 32

Jaarverslag 2133/Klein Rosinkhof

19-02-2021, 16:44

Realiseren kantoor
In het voormalige winkelgedeelte is nu een kantoortje gerealiseerd.

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.

Zorgboerderij Klein Rosinkhof biedt dagbesteding begeleiding groep licht en midden vanuit de WMO.
Op 1 januari 2020 begonnen wij het jaar met o cieel 3 (in de praktijk 2) deelnemers. Op 31 december eindigden we het jaar met
4 deelnemers.
Instroom: 2
Uitstroom: 1
Deze deelnemer is opgenomen. Het was onduidelijk of deze deelnemer op korte termijn terug zou keren. De deelnemer kon niet meer
zelfstandig wonen en is in een beschermde woonvorm gaan wonen. Het psychische welbevinden en vervoer laten het nog niet toe om de
dagbesteding bij ons op te pakken. Het is nog onduidelijk of dit in de toekomst veranderd. Er is nog wel contact.
Deelnemers met een verstandelijke beperking (eventueel in combinatie met andere beperkingen): 1 deelnemers Deelnemers met een
psychische hulpvraag (eventueel in combinatie met overige beperkingen): 2 deelnemers
Deelnemers met dementie: 1 deelnemer

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

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

Het aantal deelnemers staat eind 2020 op 4. Een groot deel van het jaar waren er 3 deelnemers.
Het is prachtig om te zien dat de twee eerste deelnemers nog steeds enorm op hun plek zijn en zeer tevreden zijn. De band die ze met de
dieren opbouwen geeft ze een verantwoordelijkheidsgevoel waardoor hun zelfvertrouwen enorm groeit.
De nieuwe twee deelnemers passen erg goed bij ons zorgaanbod. Wij bieden zeer kleinschalige zorg aan waardoor de onderlinge
contacten heel persoonlijk zijn. Hierdoor is het redelijk goed in te schatten wat de deelnemers te wachten staat zoals bijvoorbeeld
uitstroom door intensievere hulp, reguliere baan, o.d.

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.

In januari dit jaar hebben wij onze vrijwilliger in dienst genomen op zzp basis.
Helaas hebben we in september alweer afscheid moeten nemen. Helaas kreeg ze het te druk met haar eigen onderneming om het werk
nog te combineren.
Dit waren de enige ontwikkelingen o.g.v. personeel.
Er heeft in de periode januari tot september geen functioneringsgesprek plaatsgevonden.

Pagina 11 van 32

Jaarverslag 2133/Klein Rosinkhof

19-02-2021, 16:44

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.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

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

In januari dit jaar hebben wij onze vrijwilliger als betaalde kracht aangenomen op zzp basis. Ze is een mooie en betrouwbare toevoeging
aan het bestaande team geweest. Helaas hebben we in september afscheid van haar moeten nemen omdat ze het te druk kreeg met
haar eigen bedrijf.
In november hebben wij een nieuwe vrijwilliger aangetrokken. Deze mevrouw heeft vorig jaar al meerdere malen geholpen met de mobiele
zorgboerderij. Vanaf november draait zij 1 dag in de week mee. Ze is zelf vrouw van een melkveehouder en heeft veel ervaring met
boerderijdieren. Daarnaast beschikt ze over een groot empathisch vermogen en emotionele intelligentie. Dit heeft ze tijdens de bezoeken
aan de verzorgingstehuizen al bewezen. Daarbij is ze bereid scholing te volgen.
In november stond er ook een meneer op de stoep met de vraag vrijwilligerswerk bij ons te mogen doen. Deze vrijwilliger komt nu 1 dag
per week. Hij heeft jaren lang ervaring als vrijwilliger bij het verzorgingstehuis en draagt graag zorg voor de ko emomenten en de lunch.
Daarnaast heeft hij ervaring met het verzorgen van clienten en het ondersteunen van de begeleiding van (dementerende) ouderen.
Procedure:
Aanmelding --> Kennismaking (evt. selectie) --> Meedraaien --> Afspraken over inzet vastleggen --> Inwerken en proeftijd --> Evaluatie
proeftijd --> begeleiden en binden --> Periodiek Functionering/evaluatiegesprek --> Exit gesprek.
Uitgebreide procedure staat vermeld in de introductie map voor vrijwilligers.
Een vrijwilliger is geen betaalde kracht. Daarom is het van belang om de tevredenheid richting de vrijwilliger met regelmaat kenbaar te
maken.

Afspraken welke terugkomen in de overeenkomst zijn afspraken omtrent:
Fiscale aspecten en rechtsvorm
Kaders m.b.t. inzet Begeleiding
Contact met de deelnemers
Klachtenprocedure
Privacy
Taken vrijwilligers:
Activiteiten
Ondersteunt en activeert deelnemers bij de aangeboden activiteiten
Observeert en signaleert of de activiteiten aan de wensen en mogelijkheden voldoen
Signaleert en observeert veranderend gedrag of eventueel probleem gedrag

Uitvoeren van en ondersteunen bij dagelijkse handelingen
Bereidt samen met de deelnemers de lunch en/ of maaltijd
Ondersteunt indien nodig of gewenst bij eten en drinken
Ruimt samen met de deelnemers de lunch en/ of maaltijd weer op
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Ondersteunt indien nodig of gewenst bij transfers en toiletgang
Ruimt samen met de deelnemers ontmoetingsruimte op en maakt schoon
Bewaken van de cliëntenzorg
Bevorderen van de kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening;
Ondersteund in de rapportage van de deelnemers;
Draagt er zorg voor dat de deelnemers waar mogelijk de eigen regie behoudt.
Overdragen van informatie
Rapporteert bijzonderheden aan de Zorgboerin
Bespreekt de begeleiding met de zorgboerin
Beheren en budgetteren
Draagt zorg voor onderhoud en gebruik van middelen
Overige taken
Draagt zorg voor de algehele hygiëne, veiligheid en arbeidsomstandigheden op de werkplek.
Onderhoud benodigde materialen en middelen
Mag zorg dragen voor autovervoer van deelnemers indien de vrijwilliger beschikt over een rijbewijs en een inzittende verzekering
Voortgangsgesprek:
In januari heeft er een voortgangsgesprek plaatsgevonden. Beide partijen bleken zeer tevreden. Vrijwilliger wil zich graag verder
ontwikkelen o.g.v. begeleiden doelgroepen. Tevens gaf ze te kennen zich voor onbepaalde tijd te willen blijven inzetten voor de
zorgboerderij. De onderlinge communicatie verloopt prima en de vertrouwensband is ook erg goed.
Met de beide nieuwe vrijwilligers heeft er nog geen voortgangsgesprek plaatsgevonden.

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.

Er hebben enkele ontwikkelingen plaatsgevonden m.b.t. bezetting van vrijwilligers. Van 1 vrijwilliger hebben we helaas afscheid moeten
nemen in september. In november zijn er twee nieuwe vrijwilligers gestart. Hiervan was er 1 al bekend met onze mobiele zorgboerderij en
heeft potentie op het gebied van scholing en ontwikkeling.
Evaluatie zal plaatsvinden in februari 2021

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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).

Het afgelopen jaar waren er zowel opleidingsdoelen voor M. Klein Haarhuis als voor de vrijwilliger.
Marjolein Klein Haarhuis
1. Qua kennis en vaardigheden op het gebied van gedragswaarneming, inzicht, begrip en inleving van deelnemers en hun ziektebeelden
raak je nooit uitgeleerd. Hierin zal ontwikkeling nodig blijven. Scholingsdoel: Psychopathologie (BEZINN) --> Niet behaald. Wel het
studieboek aangeschaft en gelezen.
2. Persoonlijke re ectie en ontwikkeling blijft altijd erg belangrijk en komt de deskundigheid en kwaliteit ten goede. Op persoonlijk vlak
(privé) is hier tevens veel aandacht voor. Scholingsdoel 1: Het bijwonen de regio bijeenkomsten/interventies met collega zorgboeren uit
de omgeving. --> Behaald.
Scholingsdoel 2: Het bijwonen van de regiobijeenkomsten Provincie Drenthe georganiseerd vanuit BEZINN --> Niet behaald.

Vrijwilliger/werknemer
Afgelopen jaar heeft de werknemer een opleiding gevolgd op het gebied van Coaching. Hierbij komt het coaching in het algemeen aan bod,
tevens het coachen met Paarden, waarvan de basisopleiding paardencoaching al is afgerond.
Opleidingsdoel 1: Het afronden van de beroeps opleiding Algemene coaching --> Behaald.
Qua kennis en vaardigheden op het gebied van gedragswaarneming, inzicht, begrip en inleving van deelnemers en hun ziektebeelden raak
je nooit uitgeleerd. Hierin zal ontwikkeling nodig blijven.
Scholingsdoel 2: Planmatig werken (BEZINN) --> Niet behaald
Scholingsdoel 3: Psychopathologie (BEZINN) --> Niet behaald

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

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

Scholing
2020

Inhoud

Met
goed
gevolg
afgerond

BHV
Maarten
Rosink

De cursus is deels theoretisch, maar vooral praktijkgericht. De deelnemers krijgen te maken met
levensreddende handelingen, reanimatie, blussen van pc- en afvalbakbranden, ontruiming en evacuatie
aan de hand van bedrijfsnoodplannen, calamiteitenplannen en ontruimingsplannen.

Ja

Coaching
C. Ter
Brugge

In onze Opleiding Algemene Coaching ontwikkel je je tot een professionele coach die in staat is om
anderen op een e ciënte wijze te begeleiden. Tijdens de opleiding krijg je meer zicht op jouw eigen
kracht en kwaliteiten als coach en leer je hoe je deze op een natuurlijke wijze kunt inzetten. De opleiding

Ja
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behandelt de belangrijkste inzichten en theorieën over coaching, introduceert veelgebruikte methoden,
technieken en instrumenten. Na het volgen van de opleiding ben je in staat om op een goede en
professionele manier te werken als beroepscoach. Dit kan door middel van je eigen coachingspraktijk
en/of door te werken voor een bedrijf of organisatie.

Bijwonen
regio
overleg met
collega
zorgboeren
- 4 x per
jaar

Afhankelijk van de vraag van de deelnemende personen wordt er kennis, ervaring en
inspiratie uitgewisseld tussen collega's uit de omgeving. Onderwerpen die aanbod komen
zijn bijvoorbeeld: - Actuele zaken rondom zorg en kwaliteit - Persoonlijke vragen en
kwesties, zowel op het gebied van deelnemers als familie (er is veelal sprake van een
familiebedrijf) - organisatorische en ondernemerskwesties - Etc.

Ja, waar mogelijk.
I.v.m. uitval door
Coronamaatregelen

Helaas niet kunnen bijwonen

Nee

M. Klein
Haarhuis
Regio
bijeenkomst
Drenthe
BEZINN
M. Klein
Haarhuis

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.

Marjolein Klein Haarhuis:
Qua kennis en vaardigheden op het gebied van gedragswaarneming, inzicht, begrip en inleving van deelnemers en hun ziektebeelden raak
je nooit uitgeleerd. Hierin zal ontwikkeling nodig blijven.
Scholingsdoel1: Psychopathologie (BEZINN)
Persoonlijke re ectie en ontwikkeling blijft altijd erg belangrijk en komt de deskundigheid en kwaliteit ten goede. Op persoonlijk vlak
(privé) is hier tevens veel aandacht voor.
Scholingsdoel 2: Het bijwonen de regio bijeenkomsten/interventies met collega zorgboeren uit de omgeving. Zelf neem ik deel in het
bestuur regio Zuid West Drenthe.
Scholingsdoel 3: Het bijwonen van de regiobijeenkomsten Provincie Drenthe georganiseerd vanuit BEZINN
Scholingsdoel 4: Herhaling BHV
Vrijwilliger:
Belangrijk is om in staat te zijn om bij calamiteiten hulp te kunnen verlenen. Een van de vrijwilligers zal daarom de BHV cursus volgen
Scholingsdoel 1: BHV
Gezien een van de vrijwilligers grote potentie heeft om in aanmerking te komen voor een betaalde baan zal zij beginnen aan de benodigde
opleiding hiervoor.
Scholingsdoel 2: afronden basisopleiding begeleider van speci eke doelgroepen
Scholingsdoel 3: starten MBO begeleider speci eke doelgroepen
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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.

Conclusie: Niet alle scholingsdoelen zijn behaald.
Dit komt o.a. doordat de werknemer dit jaar ook weer is gestopt i.v.m. toegenomen drukte in eigen bedrijf.
Daarnaast was het door Corona een roerig jaar, waardoor zowel voor werk als prive je agenda er steeds weer anders uit zag. Het vraagt
veel van iedereen, waardoor sommige zaken op een wat lager pitje moeten komen te staan.
Fijn is dat Maarten Rosink nu ook BHV-er is. Gezien er ook een BHV-er (werknemer) is weggevallen kwam dit extra goed uit.
Voor aankomend jaar zetten we in op een nieuwe werknemer met de juiste scholing (zie scholingsdoelen). Hier zijn ook de betreffende
acties op aangemaakt.

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

Pagina 16 van 32

Jaarverslag 2133/Klein Rosinkhof

19-02-2021, 16:44

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.

Het streven is om 2 x per jaar een evaluatiegesprek te laten plaatsvinden.
Er is gemiddeld 1 evaluatiegesprek gehouden voor de 3 deelnemers. Bij 1 deelnemer heeft er nog geen evaluatiegesprek plaatsgevonden
omdat hij pas in het einde van het jaar is gestart.
Wel is er door de tijdelijke sluiting van de dagbesteding veel extra persoonlijke aandacht geweest in de vorm van bezoekjes en
telefoongesprekken.
De onderwerpen die aan bod komen tijdens een evaluatiegesprek zijn: - Activiteiten - Begeleiding - Wensen van de deelnemer Vorderingen persoonlijke doelen Bijzonderheden - Doornemen van protocollen, BHV plan en ARBO risico's
Dit jaar was er logischerwijs aandacht voor Corona. Uit de evaluatie is gebleken dat de deelnemers de tijdelijke sluiting goed zijn
doorgekomen. Ook de blijdschap en waardering om erna weer naar de zorgboerderij te mogen komen kwam duidelijk naar voren.
De activiteiten en begeleiding op de zorgboerderij wordt door iedereen als erg goed en leuk ervaren. In het bijzonder worden 'veilig/thuis
voelen', 'zorgvuldigheid' en 'positiviteit" genoemd. De activiteiten met de dieren worden het allerleukste gevonden. Daarom proberen we
extra tijd vrij te maken om activiteiten zoals bijvoorbeeld trainen en exterieurverzorging met dieren in te plannen.

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.

Het is het afgelopen jaar niet gelukt om bij iedereen 2 evaluatie gesprekken te laten plaatsvinden. We hopen dit aankomend jaar weer te
realiseren.
De ervaring leert dat er hierdoor een betere focus op persoonlijke begeleiding en de persoonlijke doelen uit het begeleidingsplan blijft
bestaan gedurende het jaar. Dit bevalt erg goed en het streven is dit voort te blijven zetten. Ook de deelnemers vinden het prettig om met
deze regelmaat te evalueren. Het biedt ruimte om dingen te bespreken die zij uit zichzelf niet zo gemakkelijk aansnijden.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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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Inspraak momenten zijn in principe verweven in de begeleiding. Tijdens de pauzes of tijdens het werk komen veelal kleinigheden te
sprake waarbij de deelnemers inspraak hebben. Zo begint het al bij de taakverdeling, in overleg wordt er besloten wie welke taak gaat
doen die dag. Ook wordt er met de deelnemers overlegt welke creatieve/overige invulling er ingepland zal worden.
Op onderstaande data heeft hebben er o ciele inspraakgelegenheden plaatsgevonden. Van iedere inspraakgelegenheid is verslag gedaan.
Er wordt minimaal 1 onderwerp van te voren vastgesteld en er is altijd ruimte om nog een spontaan onderwerp in te brengen tijdens het
inspraakmoment.
Het afgelopen jaar heeft er door de Covid-19 perikelen 1 inspraakmoment minder plaatsgevonden.
Uit deze bijeenkomsten zijn geen bijzonderheden en/ of concrete actiepunten voor het kwaliteitssysteem naar voren gekomen.
Data & onderwerp:
3 februari:
NL Doet dag
22 september: Invulling jaarlijks uitje & bespreking huisregels & protocollen/BHV
1 december: Invulling kerstviering & bespreken tevredenheidsonderzoek

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.

De inspraak momenten verlopen prima! Dit jaar helaas 1 minder kunnen realiseren. Naar ons inziens heeft dit niet gezorgd voor minder
betrokkenheid. Dit omdat de inspraak dagelijks verweven zit in de begeleiding.
We zullen het aankomende jaar weer 4 ko etafelgesprekken uitvoeren. Wat neerkomt op minimaal 1 o cieel inspraakmoment per
seizoen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 4 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 november vond de tevredenheidsmeting plaats middels een vragenlijst. De deelnemers kunnen de vragenlijst anoniem invullen (dit
wordt niet door iedereen gedaan). Op dat moment waren er 4 deelnemers op de zorgboerderij en bij 3 van hen is het
tevredenheidsonderzoek uitgezet. 1 deelnemer was op dat moment nog maar net in zorg. Voor deze deelnemer zou de
tevredenheidsmeting door familie ingevuld moeten worden. Echter was dat op deze korte termijn niet zinvol.
Van de 3 uitgezette metingen hebben wij 3 reacties ontvangen. Deelname percentage was dus 100% Onderwerpen die aan bod kwamen:
- Algemeen
- Begeleiding
- Activiteiten
- Boerderij
- Contact overige deelnemers
- Inspraak
Bijzonderheden:
De deelnemers hebben het enorm naar hun zin op de boerderij (evaluaties en tevredenheid). Zinvol bezig zijn met dieren en mensen, de
kleinschaligheid/gezinsbeleving, sfeer en het gevoel "gewoon" aan het werk te zijn, worden ook dit jaar weer benoemd als pluspunt.
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De vragen m.b.t. begeleiding worden positief beantwoord. 100% van de ondervraagden ervaart stabiliteit of vooruitgang in zijn ontwikkeling
dankzij de begeleiding.
Gemiddeld cijfer begeleiding: 9.
T.o.v. vorig jaar: +1
Verbeterpunten die worden aangedragen: Geen
Actie: Geen
Gemiddeld cijfer activiteiten: 9
T.o.v. vorig jaar: +0,7
Verbeterpunten die werden aangedragen: Geen
Actie: Geen

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.

Alle deelnemers komen graag op de zorgboerderij en zijn over het algemeen erg tevreden. De gegeven cijfers zijn dit jaar ook zeer hoog.
Redenen hiervoor kunnen zijn:
- Uiteraard terechte tevredenheid
- Door de Corona en tijdelijke sluiting van de zorgboerderij hebben we op een andere manier betrokkenheid getoond. Daarbij waren
deelnemers wellicht extra dankbaar en blij toen de dagbesteding weer openging.
- Deelnemers zijn wellicht niet heel erg kritisch ingesteld.
We hopen in 2021 de groep weer iets te kunnen vergroten. Dit zal de groepsdynamica ten goede komen. Ook kan dit betekenen dat er
wellicht een deelnemer bij komt met een kritischere blik. Dit komt de kwaliteit alleen maar ten goede.
Het afgelopen jaar bleek de vragenlijst goed en de tevredenheid was zeer goed. Het aankomend jaar zullen hier dus geen wijzigingen in
plaats vinden. Wij zijn erg blij met de inbreng van alle ondervraagden.

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

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

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

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

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

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

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

Er zijn geen meldingen en/of incidenten geweest. Wellicht komt dit door de kleinschaligheid van onze zorgboerderij. Er is 1 persoon die
hoofdzakelijk altijd aanwezig is. Er is veel tijd en aandacht voor persoonlijke begeleiding waardoor negatieve bevindingen misschien al
verholpen zijn voordat dit echt een noemenswaardige klacht wordt. Afwezigheid van meldingen en incidenten was vorig jaar ook het geval
en komt de afgelopen jaren eigenlijk nauwelijks voor.

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.

Opstellen jaarverslag 2019
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

10-02-2020 (Afgerond)

Deelname aan de regiobijeenkomsten/intervisie collega zorgboeren uit de omgeving
Geplande uitvoerdatum:

23-12-2020

Actie afgerond op:

01-12-2020 (Afgerond)

Inspraakmomenten Winter
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

01-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Onderwerp: Kerstviering & Tevrdenheidsonderzoek

inspraakmoment herfst
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2020

Actie afgerond op:

22-09-2020 (Afgerond)

Controle AVG up to date
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2020

Actie afgerond op:

14-05-2020 (Afgerond)

Toelichting:

AVG behoefte geen aanpassing

Controle verbanddoos
Geplande uitvoerdatum:

20-12-2020

Actie afgerond op:

30-11-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Verbanddoos gecontroleerd en waar nodig aangevuld/vervangen
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regiobijeenkomsten 4x
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2020

Actie afgerond op:

30-11-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Niet alles is doorgegaan i.v.m. de maatregelen m.b.t. Covid-19

Gezamenlijk doornemen van protocollen, ARBO en BHV plan
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2020

Actie afgerond op:

30-11-2020 (Afgerond)

Jaarlijks uitje
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2020

Actie afgerond op:

20-10-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Het geplande uitje naar het museum en lunchen hebben we i.v.m. de lockdown moeten cancelen. In
plaats hiervan hebben we een leuke boeren spelletjes ochtend georganiseerd met leuke prijzen!

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

31-07-2020

Actie afgerond op:

01-05-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Klachtenreglement is aangepast en opgenomen in de nieuwe deelnemersbrochure, tevens op
zorgboeren.nl

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Actie afgerond op:

30-11-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Het tevredenheidsoderzoek is iets later uitgevoerd dan gepland.

Cursus planmatig werken. Gevolgd door vrijwilliger
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2020

Actie afgerond op:

11-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Cursus niet gevolgd omdat vrijwilliger gestopt is i.v.m. drukte eigen onderneming.

Evaluaties 1/2 jaarlijks
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2020

Actie afgerond op:

11-08-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Op 14 januari is deelnemer J gestart. Op 11-08-2020 (vertraagd door Covid-19) heeft er een evaluatie
plaatsgevonden en is er een begeleidingsplan opgesteld. Er is besloten de halfjaarlijkse evaluatie
van de overige deelnemers over te slaan i.v.m. de lastige periode voor iedereen omtrent Covid-19
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Cursus Psychopathologie door vrijwilliger
Geplande uitvoerdatum:

30-12-2020

Actie afgerond op:

11-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

De vrijwilligster is vanaf 1 augustus gestopt i.v.m. drukte eigen onderneming. De cursus is hierdoor
gecanceld

BHV herhaling
Geplande uitvoerdatum:

24-04-2020

Actie afgerond op:

11-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Maarten Rosink heeft zijn BHV behaald op 11-09-2020

Kantine verven NL Doet
Geplande uitvoerdatum:

14-03-2020

Actie afgerond op:

16-04-2020 (Afgerond)

Toelichting:

NL doet ging i.v.m. Covid19 dit jaar niet door. De zorgboerderij is 2 maanden gesloten geweest van 17
maart t/m 17 mei. In april heb ik alsnog een groot deel van de kantine geverfd.

Verlichting aanpassen Kantine & kantoor ruimte
Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

14-05-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Er zijn in totaal 4 daglicht lampen aan het plafond bevestigd omdat er in de kantine weinig natuurlijk
daglicht binnenkomt. Dit maakt de overgang van buiten en binnen een stuk aangenamer.

Evaluatie + dossier van 1 deelnemer
Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

30-01-2020 (Afgerond)

Afspraak plannen zorgmanager 's Heerenloo
Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

05-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Fijn gesprek gevoerd. Voorlopig zal hier geen samenwerking plaatsvinden. De bewoners hebben veel
individuele begeleiding nodig. Daarnaast zijn ze nog een lange tijd bezig met verbouwen en nieuwe
groepen opstarten.

Zoönose certi caat
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2020

Actie afgerond op:

28-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Zoönose certi caat weer in ontvangst mogen nemen.
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Schrijf uw jaarverslag over 2019 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

23-01-2020 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Opstellen jaarverslag 2019
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

23-01-2020 (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.

Evaluatie + dossier van mevrouw A

clientendossier

Geplande uitvoerdatum:

23-02-2021

Evaluatie vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Nieuwe strohokken in kapschuur
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Moestuinbakken maken
Geplande uitvoerdatum:

30-03-2021

Inspraak moment 1
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

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

Afronden Basisopleiding begeleiding speci eke doelgroepen door vrijwilliger
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021
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Evaluatiegesprekken
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Evaluaties 1/2 jaarlijks
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

Inspraakmoment 2
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

Inspraakmoment 3
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2021

Verven dierverblijven
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2021

Weide innovatie
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2021

Oefenen calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Calamiteiten oefening
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Jaarlijks uitje
Geplande uitvoerdatum:

29-10-2021

Gezamenlijk doornemen van protocollen, ARBO en BHV plan
Geplande uitvoerdatum:

29-10-2021

BHV herhaling Maarten en Marjolein
Geplande uitvoerdatum:

30-10-2021
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Cursus Psychopathologie
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Inspraakmoment 4
Geplande uitvoerdatum:

05-12-2021

Tevredenheidonderzoek deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

17-12-2021

regiobijeenkomsten 4x
Geplande uitvoerdatum:

17-12-2021

Controle verbanddoos
Geplande uitvoerdatum:

17-12-2021

Opleiding Coaching door vrijwilliger
Geplande uitvoerdatum:

30-12-2021

Controle brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

Zoönose certi caat
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

Actualisatie RI&E
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

VOG zorgboer(in) aanvragen
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2022

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

Indienen werkbeschrijving

09-09-2022
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Rond de audit af voor de uitvoerdatum, bereid u voor op de audit (zie de kennisbank voor het auditprogramma)
Geplande uitvoerdatum:

Audit

09-11-2022

Actualisatie RI&E
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 11-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Zoönose certi caat
Geplande uitvoerdatum:

30-01-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 11-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Controle brandblussers
Geplande uitvoerdatum:

17-12-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 25-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Inspraakmoment Lente
Geplande uitvoerdatum:

02-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Dubbele actie. Staat in de actielijst als inspraakmoment 1

Jaaroverzicht 2020
Geplande uitvoerdatum:

20-12-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 10-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Jaarverslag afgerond

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 10-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

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:

Actie is afgerond op 10-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021
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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:

24-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

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

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

Het werken met de actielijst is prettig. Een enkele keer komt het voor dat de gestelde datum niet gehaald wordt, dit heeft dan ook een
duidelijke reden. Deze reden is vermeld en ik heb hiervoor een nieuwe datum ingepland. Het in 2020 redelijk gelukt alle acties tijdig uit te
voeren. Dit kwam voor het grootste deel doordat 2020 een druk en roerig jaar was waarbij de planning betreft werk en prive steeds
aangepast moest worden.
Zelf print ik de actielijst altijd uit en hang deze op. Dit helpt mij de acties tijdig in te plannen. In 2021 zal dit weer beter en scherpen
moeten, zoals voorgaande jaren.

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
- Het leveren van kwaliteitszorg en continuiteit waarborgen
- Financiele basis verstevigen d.m.v. betere bezetting binnen het zorgaanbod
- Werknemer voor ca 6 a 8 uur per week, in te zetten als begeleiding en/of mobiele zorgboerderij
- Aanpassingen en uitbreidingen aan erf en dierverblijven.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
- Tevredenheid behouden, waarbij focus ligt op veilig voelen
- kwaliteit behouden
- Nastreven doelstelling
- Versteviging nanciele basis
- Innovatie dierverblijven

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.

Tevredenheid behouden, waarbij focus ligt op veilig voelen
- Aankomend jaar positieve tevredenheidstoetsing waarbij gem. score >8
Kwaliteit behouden
- Bijhouden actielijst
- Keurmerken behouden, goedkeuring jaarverslag
- Scholing
- Positieve feedback tevredenheidsonderzoek en evaluatie gesprekken vrijwilligers
Versteviging nanciele basis
- Verhogen bezetting binnen het zorgaanbod
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Innovatie dierverblijven
- Realiseren extra strohokken in de kapschuur
- Aanpassing en uitbreiding aan weide: Nieuwe schuilstal plaatsen + Nieuwe bestrating en hekwerk.
- Verven dierverblijven
- Aanleg nieuwe verhoogde moestuinbakken

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 4 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.

3.1

Deelnemers informatiebrochure
Overeenkomst deelnemer&ZB
procedure van intake tot exit incl. grenzen
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