Jaarverslag
januari 2020 - december 2020

Mts Hilkens-Salden
Op de Dreesj
Locatienummer: 449

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Versie 5.0 november 2017 © Federatie Landbouw en Zorg
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt
zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg.

Jaarverslag 449/Op de Dreesj

03-06-2021, 11:48

Inhoudsopgave
Jaarverslag
Bedrijfsgegevens
1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag

3
3
4

1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?

4

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?

4

1.3 Waren er in het verslagjaar meldingen en/of incidenten?

4

1.4 Wilt u meewerken aan een enquête t.b.v. kengetallen over de zorglandbouw?

4

2 Voorwoord

5

2.1 Voorwoord van de zorgboerderij

5

2.2 Zorgboerderij in beeld

5

3 Algemeen

7

3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij

7

3.2 Algemene conclusies

7

4 Deelnemers en medewerkers

9

4.1 Deelnemers

9

4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers

9

4.3 Personeel

10

4.4 Stagiairs

10

4.5 Vrijwilligers

10

4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiairs en vrijwilligers

11

5 Scholing en ontwikkeling

12

5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar

12

5.2 Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten

12

5.3 Opleidingsdoelen komende jaren

13

5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling

13

6 Terugkoppeling van deelnemers

14

6.1 Evaluatiegesprekken deelnemers

14

6.2 Conclusies uit de evaluatiegesprekken

14

6.3 Inspraakmomenten

15

6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten

15

6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers

16

6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting

17

Pagina 1 van 37

Jaarverslag 449/Op de Dreesj

03-06-2021, 11:48

7 Meldingen en incidenten

18

7.1 Ongevallen en bijna ongevallen

18

7.2 Medicatie

18

7.3 Agressie

18

7.4 Ongewenste intimiteiten

18

7.5 Strafbare handelingen

18

7.6 Klachten

18

7.7 Conclusies uit meldingen en incidenten

19

8 Acties

19

8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties

20

8.2 Voortgang actielijst, openstaande acties

20

8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst

28

9 Doelstellingen

33

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar

35

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar

35

9.3 Plan van aanpak

35

Overzicht van bijlagen

35

Pagina 2 van 37

Jaarverslag 449/Op de Dreesj

03-06-2021, 11:48

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
Mts Hilkens-Salden
Registratienummer: 449
Grote Dries 27, 6123 BX Holtum
Rechtsvorm Maatschap ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 14128291
Website: http://www.zorgboeren.nl

Locatiegegevens
Op de Dreesj
Registratienummer: 449
Grote Dries 27, 6123 BX Holtum
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: LLTB
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

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

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

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

Nee

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij
Zorgboerderij Op de Dreesj biedt een gevarieerde, zinvolle en prettige dagbesteding aan mensen met geheugenproblemen en mensen met
een verstandelijke beperking, in een groene omgeving. Hierbij trachten wij gezondheidsaspecten, zowel lichamelijke als geestelijke, op
positieve wijze te beïnvloeden, daarbij zoveel als mogelijk genietend van het buiten zijn en de natuur.
2020 Was een bijzonder jaar. Door de Coronapandemie konden vele activiteiten niet doorgaan, zoals de Open Dag, bezoek
Carnavalsmiddag Berg aan de Maas, Muziekmiddag bij de Oogstdankviering Berg aan de Maas.
Evaluatiegesprekken met de deelnemers hebben wij telefonisch gehouden om zodoende fysiek contact te vermijden.
Wij kregen goede ondersteuning van CLZ die voor ons persoonlijke beschermingsmiddelen verzorgde en goede raad en aanwijzingen gaf.
Gelukkig hadden wij in 2020 geen corona-uitbraak. Hopelijk kunnen wij dit volhouden tot de pandemie echt voorbij is.
Ondanks de zorgen rondom corona, waren er toch nog vele leuke en gezellige momenten tijdens de dagbesteding. De mensen genieten
altijd als de zorgboer op het antieke bas-instrument "lang zal ze leven"blaast voor een jarige. En gelukkig worden er nog genoeg grapjes
gemaakt.

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

2.2 Zorgboerderij in beeld
Foto 1: buiten gymmen in coronastijl
Foto 2: bord
Foto 3: carnaval met live muziek (voor coronatijd feb 2020)

Afbeelding 1

Pagina 5 van 37

Jaarverslag 449/Op de Dreesj

03-06-2021, 11:48

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.

Activiteiten op de zorgboerderij in 2020:10 januari nieuwjaarsbijeenkomst met deelnemers en familie.
3 februari bezoek Carnavalsmiddag in Berg aan de Maas. 6 deelnemers bezochten deze middag, samen met 3 begeleiders.
7 februari 2020 BHV-cursus gevolgd door zorgboer en door een medewerkster.
13 februari Carnavalsmiddag met live muziek op de boerderij.
Vanaf 16 maart tot 4 mei was de zorgboerderij gesloten i.v.m. Corona, daarna zijn wij gefaseerd weer opgestart.
Begin augustus zaten wij weer op het oude aanwezigheidsniveau qua bezetting.
Van 24 aug. tot 5 sept. wegens vakantie gesloten.
Op donderdag 17 september werd een brand ontruimingsoefening gedaan.
In oktober 2020 werd een tevredenheidsonderzoek door Bergop uitgevoerd .
Donderdag 17 en vrijdag 18 december was er kerstviering met lekker eten, kerstverhaal en muziek.
Wij volgden de richtlijnen van het RIVM betreffende de Coronamaatregelen. Ook de deelnemers volgden deze goed op.
Het aantal deelnemers daalde in dit "corona"jaar met ongeveer 25% enerzijds doordat enkele deelnemers vervroegd werden opgenomen in
een verzorgingshuis en anderzijds doordat er vanwege corona besmettingsangst minder deelnemers (en hun familie) de stap tot
deelname durfden te zetten.

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.

De corona crisis heeft uiteraard ook invloed gehad op onze zorgboerderij. De hygienemaatregelen, zoals afstand houden, handen vaak
wassen en handen ontsmetten werden door de deelnemers consequent opgevolgd.
Om voldoende afstand te waarborgen, werden in de kantine de tafels en stoelen op voldoende afstand gezet, en wanneer de medewerkers
en vrijwilligers onvoldoende afstand konden houden, bijv. bij een activiteit of spel, droegen deze een mondkapje.
Bij het vervoer droeg zowel de chauffeur als de passagiers een mondkapje en werd voldoende afstand in acht gehouden.
De doelstelling t.a.v. BHV werd gehaald; 2 extra BHV-ers werden opgeleid in februari 2020.
De beide zorgmedewerkers volgden in het verslagjaar een nascholing over diabetes en medicijnverstrekking.
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De voorlichtingsworkshop over dementie en diabetes voor vrijwilligers en medewerkers kon niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen.
Nagegaan wordt of deze door deskundigen van Zuyderland verzorgd kan worden.
Het aanwezigheidsbord is aangeschaft en in gebruik genomen.
De voorlichting over diabetes voor vrijwilligers zal door een van onze zorgmedewerkers worden verzorgd.
Verder blijft onze doelstelling om voldoende aandacht te geven aan alle deelnemers individueel, rekening houdend met hun wensen en
behoeftes, voor zover dat voor ons mogelijk is.

Wij zijn blij met ons ondersteunend netwerk van casemanagers, thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

Alle informatie over de wijzigingen in aantallen deelnemers staat in de bijlage. Het aantal deelnemers daalde in het verslagjaar van 34
naar 22, mede door de eerder genoemde corona crisis.
Redenen van uitstroom zie bijlage.
Er zijn geen nieuwe doelgroepen gestart en er was een sterke afname van het aantal deelnemers mede door de corona crisis.
Er zijn aanpassingen gedaan i.v.m. de coronamaatregelen. We hebben maatregelen getroffen om de vereiste 1,5 m afstand te waarborgen
tijdens de dagbesteding.
Wij bieden alleen dagbesteding aan, geen wonen.
De zorg wordt verleend vanuit de WMO en de WLZ.
Wij bieden groepsbegeleiding en individuele begeleiding indien nodig.
De zorgzwaarte varieert van ZZP3 TOT ZZP5
aantal ouderen

V.G.

1-1-2020
29
5
overlijden
-3
andere dagbest. -1
-1
opname
zorginstelling
-12
leeftijd
-1
taalbarrière
-1
instroom
+7
___________________________________________
31-12-2020

19

3

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
bijlage 4.1 deelnemers wijzigingen 2020
bijlage 4.1A redenen van uitstroom

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

De deelnemers passen bij het zorgaanbod. Dit blijkt mede uit het tevredenheidsonderzoek. De meeste deelnemers geven aan dat ze
tevreden zijn en graag komen. Gemiddeld wordt een cijfer 8,4 gegeven.
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Van een deelnemer (VG) geeft de begeleiding aan dat zij frequenter contact willen met de begeleiding van de zorgboerderij.
Van een andere deelnemer, eveneens VG, geeft de begeleiding aan nog meer structuur te willen. In beide gevallen zullen wij komend jaar
meer contact opnemen met de begeleiding, doel is de begeleiding 1x per maand te contacteren of vaker als dat nodig is.
Wat heb ik geconstateerd:
*De gymactiviteit valt goed in de smaak, er wordt goed meegedaan.
*Aan de spelactiviteiten wordt ook goed meegedaan.
Wat ik geleerd heb is dat de deelnemers muziek- en zangactiviteiten waarderen, Als er liedjes aan bod komen, bijv. bij een quiz , worden de
deelnemers vrolijk en enthousiast en beginnen ze soms spontaan te zingen.
Wij zullen komend jaar zeker meer aandacht besteden aan muziek. Mensen activeren zelf mee te zingen en/of naar muziek luisteren.

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

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

Wij hebben een stabiel team van werknemers.
Met alle medewerkers is een functioneringsgesprek gehouden.
Naar aanleiding van feedback van de medewerkers is de actielijst versneld afgewerkt en wordt deze beter bijgehouden.

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.

Aantal vrijwilligers en aantal uren per week:
1. A. W. 3 uur (wandelen en spellen doen)
2. H. H. 12 uur (chauffeur)
3. H. D. 2 uur (chauffeur)
4. R. E. 12,5 uur (fruithapje maken, brood smeren en spellen doen)
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5. S. v. R. 3 uur (spellen doen)
6. L. S. 6 uur (tuinwerkzaamheden en voorkomende klussen)
7. P. T. 3 uur (chauffeur)
Verantwoordelijkheden:
Zorgen dat de betreffende activiteiten die door de vrijwilliger worden begeleid, respectvol en goed verlopen.
De vrijwilligers helpen met ko e/thee inschenken ,sociale activiteiten met de deelnemers huishoudelijke taken, wandelen en spelactiviteiten.
De vrijwilligers worden de eerste maand begeleid om zo zelfstandig mogelijk te werken bij de activiteiten, zoals: spellen doen, wandelen,
fruit hapje maken, etc. Daarna kunnen ze vrij zelfstandig te werk gaan. Bij onduidelijkheden kunnen ze altijd de begeleiding raadplegen.
Er is met elke vrijwilliger een evaluatiegesprek gehouden.
Het team is vrijwel stabiel. In april 2020 is een vrijwilliger wegens corona gestopt en een andere vrijwilligster is gestopt in juli wegens
privé omstandigheden.
Er zijn geen bijzonderheden uit de evaluatiegesprekken gekomen. Dus er hebben geen nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden n.a.v.
evaluatiegesprekken.

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.

Het personeel is enthousiast, betrokken en kan goed zelfstandig werken.
Ik heb geleerd meer taken los te laten en mijn personeel zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken.
Ik heb 1 dag in de week vrij, zodat ik ook tijd heb voor andere bezigheden.
Voorlopig proberen wij zoveel mogelijk door te werken op deze manier
Ik heb voldoende bevoegd en bekwaam personeel om de deelnemers te begeleiden
In het verslagjaar hebben de zorgmedewerkers een bijscholing diabetes en medicijnverstrekking gevolgd.
Ze zijn nu bekwaam tot juni 2023.

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).

Opleidingsdoelen 2020:
* meerdere bhv-ers in het bedrijf
* informatie diabetes voor vrijwilligers
* bijscholing medische handelingen
* informatie dossiervorming
*informatie dementie voor medewerkers en vrijwilligers
Opleidingsdoelen die bereikt zijn:
* Wij hebben nu 2 medewerkers extra die de bhv-cursus gehaald hebben.
* Wegens corona is de informatieavond voor vrijwilligers m.b.t. diabetes niet door kunnen gaan.
* 2 zorgmedewerkers hebben nascholing "toedienen van medicatie, injecteren en het bepalen van de bloedsuiker" gevolgd. (11-06-2020)
* Dossiervorming is besproken in het werkoverleg.
* informatie dementie is vanwege corona uitgesteld naar 2021.

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.

2 zorgmedewerkers hebben deelgenomen aan de nascholing "toedienen van medicatie, injecteren en het bepalen van de bloedsuiker". (1106-2020)
2 zorgmedewerkers: N. P. en M. D.
Leerdoel:
up to date blijven qua vaardigheden en theorie van bovenstaande.
Scholing is met goed gevolg afgerond, zie bijlage.
BHV:
1 medewerker en de zorgboer volgden de nieuwe cursus met goed gevolg.
Zorgboerin de herhalingscursus gevolgd met goed gevolg.
Leerdoel:
Voldoen aan de eisen van de BHV.

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

5.3 Opleidingsdoelen komende jaren
Een beschrijving van de opleidingsdoelen voor de komende periode.

opleidingsdoelen:
* herhaling BHV voor 3 medewerkers
Moet elk jaar bijgehouden worden. Dus een jaarlijks opleidingsdoel.
* Informatie over dementie en diabetes voor vrijwilligers en medewerkers (omdat dit in 2020 niet gelukt is i.v.m. corona).
Het is belangrijk dat de begeleiding zowel professioneel als vrijwillig de nodige kennis heeft over dementie, zodat ze de mensen goed
kunnen begeleiden.
* Up to date houden van de kennis van de preventiemedewerker. Dit is online mogelijk.
Ook dit is een jaarlijks opleidingsdoel.

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.

Alle leerdoelen zijn gehaald, behalve de leerdoelen m.b.t. dementie en diabetes voor de vrijwilligers.
Er zijn geen veranderingen doorgevoerd n.a.v. wat hierboven beschreven staat.
De reden van uitstel van de informatie over dementie en diabetes was corona.
Voor komend jaar staan de jaarlijkse bijscholingen op het programma, namelijk: bhv-cursus en bijscholing preventiemedewerker.
Ook willen we dit jaar de vrijwilligers bijscholen over dementie en diabetes in groepsverband of online.
Als er verder nog scholing nodig blijkt, zullen we dit inplannen.

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.

Gemiddeld hebben wij 1,5 evaluatiegesprekken per persoon gehouden dit jaar.
In 2020 zijn er 41 evaluatiegesprekken gehouden. Deze zijn gehouden met 31 verschillende deelnemers.
Alle deelnemers hebben minimaal 1 gesprek gehad.
Voor het gesprek gebruiken wij een standaard formulier, zie bijlage.
Onderwerpen die aan bod komen tijdens het evaluatiegesprek:
- Voldoet de dagbesteding en de werkwijze aan de verwachtingen van de deelnemer.
- Is er behoefte aan uitbreiding van de ondersteuning.
- Begeleiding van hulpverleners
- Eten en drinken dat wordt aangeboden.
- Of de deelnemer veranderingen wenst.
- Of de deelnemer wijzigingen in het zorgplan wenst.
- Persoonlijke risico's t.a.v. begeleiding en/of gezondheid.
- Eventuele vragen en/of opmerkingen.
Over het algemeen zijn de mensen heel tevreden. 1 deelnemer wilde meer knutsel- en kien-activiteiten. Bovendien zijn er persoonlijke
afspraken bij sommige deelnemers gemaakt.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
evaluatieformulier ouderen nov 2020

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.

De mensen zijn tevreden en hebben het naar hun zin. Ze zijn positief over de begeleiding en zijn tevreden over het eten en drinken.
We willen meer met een weekprogramma gaan werken. En activiteiten langer van te voren inplannen. In 2021 komt daarvoor extra
begeleiding voor 1 dag per week.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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6.3 Inspraakmomenten
Minimaal ieder kwartaal wordt er op de zorgboerderij een inspraakmoment gehouden. Hierbij krijgen alle deelnemers de gelegenheid om met
elkaar aan te geven wat ze graag anders of toegevoegd zouden willen zien op de zorgboerderij.

De inspraakmomenten hebben plaatsgevonden op:
27-02-2020
16/17-12-2020
De inspraakmomenten vinden plaats na de lunch. Iedereen is dan aanwezig in de kantine. Voornamelijk worden er voorstellen voor
activiteiten gedaan door de begeleiders en wordt naar de mening van de deelnemers gevraagd. Soms komt een deelnemer zelf met een
voorstel. (Bijv. het ophangen van aanwezigheidsbord).
Zie bijlages voor verslagen.
De onderwerpen zijn voorgesteld door de begeleiding. De deelnemers geven aan wat ze ervan vinden.
- accordeon muziek vinden de deelnemers leuk, de meeste personen waren hier enthousiast over.
- zelf zingen willen we combineren met accordeon muziek.
Ook wordt door de begeleiding gevraagd wat de mening is over een uitstapje in voorjaar/ zomer:
- Een siertuin bezichtigen (in Baarlo).
- Uitstapje naar Nederweert-Eind, open lucht museum.
- Uiitstapje naar Noonke Buschke, Schinveld, open lucht museum.
Alle 3 de voorstellen voor het uitstapje worden geschikt gevonden door het merendeel van de aanwezige deelnemers.
In algemene zin is er uit de inspraakmomenten gekomen:
- een uitstapje wordt wel gewaardeerd door de deelnemers.
- de activiteiten die de deelnemers leuk vinden, willen we vaker doen.
- bezoek carnavalsmiddag en bezoek kerstmarkt waren geslaagde activiteiten en worden zeker herhaald indien mogelijk.
Over het algemeen zijn de deelnemers tevreden met de activiteiten die worden aangeboden.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
inspraakmoment dec 2020
inspraakmoment 27-2-2020

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.

Door beide groepen werden de volgende nieuwe activiteiten als leuk ervaren:
- zelf zingen
- scrabble spelen
- naar de accordeon luisteren
- uitstapje maken
Conclusie: Naast de huidige activiteiten: zoals rummikub, kaarten, sjoelen en wandelen,
gaan we de mogelijkheden van bovenstaande activiteiten onderzoeken en uitwerken.

Acties

Pagina 15 van 37

Jaarverslag 449/Op de Dreesj

03-06-2021, 11:48

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

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

De tevredenheidsmeting heeft plaatsgevonden in oktober/november 2020.
De vragenlijst is online verstuurd volgens de voorschriften van CLZ. Via het programma Bergop is dit onderzoek uitgevoerd.
Er zijn 24 vragenlijsten uitgezet. Van 14 deelnemers hebben we respons gekregen.
Volgend jaar streven we naar meer respons. (80%)
De respons viel enigszins tegen, enerzijds omdat niet iedereen van de deelnemers beschikt over een computer. En omdat sommige
deelnemers afhankelijk zijn van hun (ambulante) begeleiding. We hebben schriftelijk nog een maal extra om respons gevraagd, volgende
keer zullen we telefonisch rappelleren. Wellicht dat dit beter werkt.
Ook gaan we volgend jaar aankondigen wanneer de deelnemers (en begeleiding) een tevredenheidsmeting kunnen verwachten.
Voor de vragenlijst, zie bijlage.
Tevredenheid wordt uitgevraagd op het gebied van:
- informatievoorziening
- begeleiding: deskundigheid, respectvol in omgang, overleg met deelnemer/omgeving, rekening houden met leerwensen, voldoende
begeleiding, openstaan voor kritiek en nieuwe ideeën.
- vooruitgang in algeheel welzijn
- activiteiten: rekening houden met wensen, aangepast aan mogelijkheden, lichamelijk of fysiek, afwisseling.
- zorgboerderij: bereikbaarheid, rust, schoon, veiligheid, vervoer, maaltijden, sfeer.
- omgang met andere deelnemers
- inspraakmomenten
Tevens is gevraagd wat het meest gewaardeerd wordt en welke verbeterpunten er zijn.
Conclusies: De reacties zijn overwegend zeer positief. Zie bijlage.
Op de vraag: wat zou u graag verbeterd willen zien in de zorg en ondersteuning?
- Als alles zo door blijft gaan, is het prima.
- Er was een opmerking die vroeg om meer contact (VG).
- Er was een opmerking die graag meer structuur wilde in de werkzaamheden (VG).
(Aan beide punten zal dit jaar extra worden gewerkt.)
Wat waardeert u het meest in de zorg en ondersteuning?
- De zorg en het geduld met de cliënten.
- Dat de cliënten die deelnemen zich er goed voelen en graag komen.
- De liefdevolle opvang.
- Veel persoonlijke aandacht en warme belangstelling.
- Vrijheid in de keuze van activiteiten.
- Betrokkenheid.
- Het eten, soep, fruit en ander lekkers.
- Fijn dat hij bij jullie de fysiotherapie krijgt, en daarbij nog een soort van lichamelijke oefeningen. Dit houdt hem t.
- Het contact met andere mensen. Het op pad gaan met de ets.
- Sociale contacten.
- Dat de cliënt zichzelf kan zijn en zo ook wordt behandeld.
Gemiddeld gaven de respondenten ons een rapportcijfer 8,5 waar wij heel blij mee zijn!
We gaan niet achterover leunen, maar proberen dit niveau minstens te behouden.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
cliënttevredenheidsonderzoek
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Resultaten tevredenheidsonderzoek door Bergop 2020

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.

De reacties zijn overwegend zeer positief. Zie bijlage 6.5.
Er was een opmerking die vroeg om meer contact met de begeleiders en er was een opmerking die graag meer structuur wilde in de
werkzaamheden.
Aan beide punten zal dit jaar extra worden gewerkt.

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.

We kijken proactief naar mogelijke, gevaarlijke situaties en proberen zodoende gevaarlijke situaties te voorkomen.
Het is belangrijk om voortdurend oplettend en alert te zijn.
We hebben voor alle deelnemers een persoonlijke RI&E gemaakt.
We leven de huis- en coronaregels goed na en hier wordt ook toezicht op gehouden.
Het is structureel dat wij weinig tot geen meldingen en/of incidenten hebben.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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8 Acties
Werken aan kwaliteit is een continu proces, waarbij alle stappen die genomen worden om de situatie op peil te houden of te verbeteren kunnen
worden vastgelegd in een actie. De actielijst is een belangrijke weergave van de activiteiten van de zorgboerderij in het algemeen en op het vlak
van kwaliteit.

8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties
In het afgelopen kalenderjaar zijn onderstaande acties uitgevoerd. Waar nodig heeft de zorgboer(in) een toelichting gegeven op de uitvoering
van de actie.

Inspraakmoment deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

04-02-2021

Actie afgerond op:

17-12-2020 (Afgerond)

Inspraakmoment deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

25-02-2021

Actie afgerond op:

16-12-2020 (Afgerond)

inspraakmoment deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

25-09-2020

Actie afgerond op:

17-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Te drukke werkzaamheden voor 1 persoon.

zodra VOG's vrijwilligers binnen zijn , data in Werkbeschrijving opvoeren en auditor informeren
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2020

Actie afgerond op:

30-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Per abuis te lang uitgesteld.

Evaluatie gesprekken met deelnemers

evaluatie

Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-05-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Tijdens de coronasluiting, zijn alle deelnemers telefonisch benaderd voor een evaluatie.

Evaluatie gesprekken met deelnemers

evaluatie

Geplande uitvoerdatum:

31-10-2020

Actie afgerond op:

31-10-2020 (Afgerond)
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protocol persoonlijke hygiëne zieke dieren opstellen
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2020

Actie afgerond op:

15-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Te drukke werkzaamheden voor 1 persoon.

scholing betr. dossiervorming, in teamverband
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2020

Actie afgerond op:

01-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Te drukke werkzaamheden voor 1 persoon.

Zorg voor een functiebeschrijving voor de administratieve medewerker en voeg deze als bijlage toe in de werkbeschrijving.
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2020

Actie afgerond op:

06-10-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Te drukke werkzaamheden voor 1 persoon.

werkinstructies persoonlijke hygiëne opstellen en in keuken ophangen
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2020

Actie afgerond op:

06-10-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Te laat begonnen met actielijst. Sinds 1 feb 2020 hiervoor extra hulp ingeschakeld.

werkinstructies hygiënisch werken opstellen
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2020

Actie afgerond op:

06-10-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Te laat begonnen met actielijst. Sinds 1 feb 2020 hiervoor extra hulp ingeschakeld.

ontruiming oefenen
Geplande uitvoerdatum:

24-09-2020

Actie afgerond op:

24-09-2020 (Afgerond)

opleiding medicijnen toedienen medewerkers
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2020

Actie afgerond op:

11-06-2020 (Afgerond)

Toelichting:

beide zorgmedewerkers hebben deze cursus voltooid met goed gevolg. Toedienen van medicatie,
injecteren en het bepalen van bloedsuikerwaarde.
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Aanpassen 'Klachtenreglement cliënten zorgboerderijen' en publiceren op zorgboeren.nl, zie nieuwsbrief Kwaliteit Laat je Zien 23.
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2020

Actie afgerond op:

08-05-2020 (Afgerond)

Toelichting:

klachtenreglement bijgewerkt en op website zorgboeren gezet.

aan- of afwezigheidsbord aanschaffen voor deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2020

Actie afgerond op:

15-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Actie over het hoofd gezien.

protocol persoonlijke hygiëne zwangere dieren opstellen
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2020

Actie afgerond op:

15-03-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Geen zwangere dieren meer van toepassing.

LCI richtlijnen invoeren
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2020

Actie afgerond op:

01-06-2020 (Afgerond)

muziekactiviteit(en) door stagiair voor deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

15-06-2020

Actie afgerond op:

08-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Wegens corona is dit helaas komen te vervallen

opvolging actie tav dossiervorming
Geplande uitvoerdatum:

20-04-2020

Actie afgerond op:

16-04-2020 (Afgerond)

Toelichting:

jaarplanning volledig gemaakt

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

20-04-2020

Actie afgerond op:

16-04-2020 (Afgerond)
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scholing digitale dossiervorming in teamverbandstaat voor 2020 op het programma. Deze actie is ingepland voor april 2020.
Geplande uitvoerdatum:

25-04-2020

Actie afgerond op:

15-04-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Op 25 april zal tijdens teamoverleg een scholing gegeven worden betr. dossiervorming, zodat alle
teamleden op dezelfde wijze werken. Indien nodig zal begin juni een vervolgsessie plaatsvinden, in
principe op 4 juni 2020

Opleidingsdoel van dossiervorming beschrijven en de concrete stappen wegzetten in een tijdspad in 2020
Geplande uitvoerdatum:

20-04-2020

Actie afgerond op:

16-04-2020 (Afgerond)

Toelichting:

de wijze van dossiervorming heb ik beschreven in bijlage 3.1 stappenplan dossiervorming .In deze
bijlage heb ik ook aangegeven hoe onze medewerkers in dossiervorming worden geschoold. Daarom
geeft dezelfde bijlage een antwoord op vraag 3.1 en vraag 5.3.

protocol opstellen bijt-, krab-, en prikaccidenten
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2020

Actie afgerond op:

14-04-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Te drukke werkzaamheden.

gifwijzer opstellen
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2020

Actie afgerond op:

14-04-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Te drukke werkzaamheden.

Toevoegen: realiseren goede eenduidige dossiervorming
Geplande uitvoerdatum:

20-04-2020

Actie afgerond op:

14-04-2020 (Afgerond)

BIG-registratie van de verpleegkundige. Hoe afgerond?
Geplande uitvoerdatum:

20-04-2020

Actie afgerond op:

14-04-2020 (Afgerond)

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

15-04-2020

Actie afgerond op:

03-03-2020 (Afgerond)

Audit
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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:

29-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

jaarverslag ingediend op 29-2-2020

Indienen Jaarverslag

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

06-03-2020

Actie afgerond op:

29-02-2020 (Afgerond)

neem alle deelnemersdossiers door en maak ze compleet volgens de normen van de werkbeschrijving
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

Actie afgerond op:

29-02-2020 (Afgerond)

Als er al medicatie wordt opgeslagen dan de daghoeveelheid en die in een medicijnbox van de speci eke deelnemer. Pas inhoud
medicijnkast hierop aan.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

29-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

De mensen nemen zelf hun medicijnen mee als ze die overdag moeten gebruiken.

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 28-02-2020, 10:00 uur. Om de audit e ciënt te laten verlopen vragen wij u
deze goed voor te bereiden. In de kennisbank vindt u het auditprogramma waarin beschreven staat wat u daarvoor precies moet doen.
Praktijktoets

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2020

Actie afgerond op:

29-02-2020 (Afgerond)

checken medicijnoverzichten apotheek
Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

28-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

aan alle deelnemers is gevraagd een recente medicijnlijst in te leveren. Inmiddels hebben wij ook
van iedereen die medicijnen gebruikt, deze lijst ontvangen.

inspraakmoment deelnemers vermelden op het whiteboard
Geplande uitvoerdatum:

27-02-2020

Actie afgerond op:

27-02-2020 (Afgerond)
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Functioneringsgesprekken met betaalde medewerkers

personeel

en

Geplande uitvoerdatum:

13-02-2020

Actie afgerond op:

27-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Wegens te drukke werkzaamheden iets verlaat.

inspraakmoment deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

12-02-2020

Actie afgerond op:

27-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Wegens te drukke werkzaamheden iets verlaat.

checken medicijnoverzichten apotheek
Geplande uitvoerdatum:

20-02-2020

Actie afgerond op:

26-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Alle medicijnlijsten van alle deelnemers zijn opgevraagd en grotendeels ook al ontvangen.

check of hoofdaannemers nog een VOG eis voor vrijwilligers hebben opgenomen en handel eventueel daarna middels een aanvraag.
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2020

Actie afgerond op:

26-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

VOG is niet nodig voor Zuyderland of Daelzicht. Moesten wachten op de reactie van de
zorginstellingen.

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

26-02-2020

Actie afgerond op:

20-02-2020 (Afgerond)

van deelnemers via wlz en verstand. gehandicapten, 2 x per jaar evaluatiegesprek voeren. Controle en planning hiervan vóór 1-7-2019
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

19-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Planning gemaakt voor de te houden evaluatie-gesprekken in 2020

Controleren van rolstoelen/rollators gedaan door rma
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2019

Actie afgerond op:

19-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Zorgboer heeft de rolstoelen en rollators gecontroleerd op mankementen, en deze verholpen.
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route naar tunnelkas weer veilig maken door o.a. gat te dichten en hindernissen weg te halen.
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2020

Actie afgerond op:

19-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Het gat is gedicht en de hindernissen zijn opgeruimd.

voer keuring lift personenbus uit of verwijder die.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2020

Actie afgerond op:

19-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

de personenlift wordt 20-2-2020 gekeurd. Hiervoor is een afspraak gemaakt.

zorg voor actuele medicatieprints
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2020

Actie afgerond op:

19-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

in de week van 12 februari per mail aan alle contact-personen verzocht om een actuele
medicatielijst te bezorgen.

hang noodplan en plattegronden op in beide gebouwen en op goed zichtbare plek. Attendeer hierop tijdens ontruimingsoefening.
Geplande uitvoerdatum:

15-01-2020

Actie afgerond op:

19-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

in oude varkensstal op 3 plekken een plattegrond opgehangen, en eveneens in kantine, hal en
houtwerk-plaats een plattegrond opgehangen.

verloop afstemming met andere zorgaanbieders betr. het verloop en individuele begeleiding
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2019

Actie afgerond op:

01-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Evaluatiegesprekken zijn met de begeleiding gehouden. En hierbij is de gang van zaken besproken.

controleren brandblusmiddelen door rma Saval
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

14-02-2020 (Afgerond)

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

15-02-2020

Actie afgerond op:

13-02-2020 (Afgerond)

Indienen werkbeschrijving
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Bespreek met medewerkster A het gevolg van het toepassen van de CAO Landbouw in relatie tot haar naderende pensioen.
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2020

Actie afgerond op:

11-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

CAO landbouw is met haar besproken bij in dienst treding. zie werkbeschrijving. Medewerkster is
hiermee akkoord met het pensioenfonds (stip).

informatie over administratief medewerkster toevoegen aan werkbeschrijving
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2020

Actie afgerond op:

11-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Te drukke werkzaamheden.

Nieuwjaarsbijeenkomst (inspraakmoment)
Geplande uitvoerdatum:

10-01-2020

Actie afgerond op:

10-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Informeel konden de mensen zaken aangeven bij de leiding. Er waren geen speciale wensen.

controleren EHBOkoffer
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

11-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Te drukke werkzaamheden.

bijwerken KS elke 2 maanden (einde even maanden)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

11-02-2020 (Afgerond)

checken medicijnoverzichten apotheek elk kwartaal.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

11-02-2020 (Afgerond)

controleren brandblusmiddelen door rma Saval
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2019

Actie afgerond op:

07-02-2020 (Afgerond)

Functioneringsgesprekken met betaalde medewerkers

personeel

en

Geplande uitvoerdatum:

30-06-2019

Actie afgerond op:

11-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

functioneringsgesprekken zijn gevoerd in feb.2020 en er is een verslag van gemaakt.
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checken medicijnoverzichten apotheek
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2019

Actie afgerond op:

30-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Alle deelnemers hebben een recent medicijnoverzicht ingeleverd.

maak plan voor 2e BHVér concreet en voeg informatie toe aan jaarverslag 2019.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

21-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Overleggen met medewerkers die hier over moesten nadenken.

Bij 3.1.2 in de werkbeschrijving geeft u aan dat de verpleegkundige A een BIG registratie heeft. Uit nader onderzoek blijkt dat het BIG
nummer niet meer herkend wordt en daarmee is de BIG registratie vervallen. Wijzig dit in de werkbeschrijving.
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2020

Actie afgerond op:

21-01-2020 (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.

actiepunten tevredenheidsonderzoek: R en W structuur en contact begeleiding (elke maand)
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021

actualiseren RI&E
Geplande uitvoerdatum:

04-06-2021

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 23-06-2021, 10:00 uur. Om de audit e ciënt te laten verlopen vragen wij u
deze goed voor te bereiden. In de kennisbank vindt u het auditprogramma waarin beschreven staat wat u daarvoor precies moet doen.
Praktijktoets

Geplande uitvoerdatum:

23-06-2021

Actielijst elke laatste donderdag van de maand bijwerken
Geplande uitvoerdatum:

24-06-2021
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informatie-dagdeel betr. diabetes voor alle vrijwilligers. Doel: alle vrijwilligers hebben basiskennis over diabetes
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

informatie dementie vrijwilligers en medewerkers
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

uitstapje plannen voor deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

informeren of workshop over dementie verzorgd kan worden door deskundigen van Zuyderland
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2021

controleren EHBOkoffer
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Inspraakmoment deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2021

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

Audit

15-08-2021

ontruiming oefenen
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2021

Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

evaluatie

31-10-2021

Functioneringsgesprekken met betaalde medewerkers
Geplande uitvoerdatum:

personeel

en

31-12-2021

checken medicijnoverzichten apotheek
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021
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1x per maand contact opnemen met (woon-)begeleiding van 3 VG deelnemers(laatste week van elke maand)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2021

bhv herhalingscursus 3 bhv'ers
Geplande uitvoerdatum:

06-02-2022

checklist bedrijfshygiëne bijwerken/controleren
Geplande uitvoerdatum:

09-02-2022

controleren brandblusmiddelen door rma Saval
Geplande uitvoerdatum:

15-02-2022

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2022

informatie en bezoekregels opstellen voor bezoekers open dag
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2022

orienteren op samenwerkingsvormen gericht op continuïteit van zorg,raadplegen deskundigen
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2022

verloop afstemming met andere zorgaanbieders betr. het verloop en individuele begeleiding
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 19-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

telefonisch contact met begeleider Daelzicht betr. een client, en verdere afspraken gemaakt.

Functioneringsgesprekken met betaalde medewerkers

personeel

en

Geplande uitvoerdatum:

31-10-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 21-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Hou het peil van de preventiemedewerker op peil! Geef in het jaarverslag van 2021 aan welke stappen u hiervoor hebt ondernomen.
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 26-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Stigas geeft online voorlichtingen. De preventiemedewerkster doet hieraan mee op 01-02-2021
(inregelen van coronamaatregelen) en 10-02-2021 (leren van ongevallen).
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doelstellingen 2020 doorlezen en acties uitzetten elke woensdagmiddag 15.30-16.30 uur
Geplande uitvoerdatum:

26-01-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 26-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Acties afgerond op dinsdagmiddagen

controleren EHBOkoffer
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 30-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

de inhoud van de verbanddoos verloopt in augustus 2021. Derhalve voor 1 juli 2021 deze inhoud
vervangen.

Zorg voor een eenduidige manier van werken met de nieuwe formats en eventuele automatisering.
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 30-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

De dossiers zijn op een eenduidige manier ingedeeld.

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:

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

Toelichting:

Alle VOG's van de medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn aangevraagd en ontvangen.

hygiene code voedselbereiding kleine woonvormen
Geplande uitvoerdatum:

02-02-2021

Actie afgerond op:

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

actualiseren RI&E
Geplande uitvoerdatum:

15-10-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 04-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

checken medicijnoverzichten apotheek
Geplande uitvoerdatum:

31-01-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 04-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

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

Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum:

01-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 04-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021
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bhv herhalingscursus 3 bhv'ers
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 06-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

controleren brandblusmiddelen door rma Saval
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 15-02-2021 (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 16-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

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

28-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 16-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

orienteren op samenwerkingsvormen gericht op continuïteit van zorg,raadplegen deskundigen
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 27-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

we zoeken voor 31-12-2022 een samenwerkingspartner. die eventueel voor 31-12-2025 de zorgtak kan
overnemen.

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 28-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Actielijst elke laatste donderdag van de maand bijwerken
Geplande uitvoerdatum:

25-03-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 25-03-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

accordeon muziek voor deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 07-04-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

nagevraagd en is niet mogelijk. Wordt vervangen door andere muzikale activiteit.
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Inspraakmoment deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

30-05-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 08-04-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Actielijst elke laatste donderdag van de maand bijwerken
Geplande uitvoerdatum:

29-04-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-04-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toekomstplannen zorgmedewerkers inventariseren
Geplande uitvoerdatum:

14-05-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 12-05-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Actielijst elke laatste donderdag van de maand bijwerken
Geplande uitvoerdatum:

27-05-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 27-05-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toekomstplannen zorboer(in) uitwerken
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 27-05-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Muziekactiviteit plannen voor de deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 27-05-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Contact opnemen met het Kwaliteitsbureau L&Z over het inplannen van de audit, zie mail Beslissing op verzoek uitstel (25-3-21).
Geplande uitvoerdatum:

14-06-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-05-2021 (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.

Diverse malen is de datum van de doelstellingen van de actielijst niet gehaald. In de meeste gevallen zijn de doelstellingen inmiddels wel
gehaald, zij het op latere datum.
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Leerpunt hieruit is dat de actielijst frekwenter bekeken en bijgewerkt moet worden, en dat taken beter verdeeld moeten worden, o.a. dat
de zorgboerin beter moet delegeren.
De actielijst zal elke laatste donderdag van de maand bijgewerkt 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
In de komende 5 jaar is onze doelstelling een opvolger te vinden voor overname van de verantwoordelijkheden.
Het komende jaar willen wij uitzoeken wat een goede samenwerkingsvorm is.
Hiervoor willen wij uiteraard deskundige adviseurs raadplegen, om een goed besluit te kunnen nemen.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Op dezelfde manier doorgaan als dat we nu bezig zijn.

Goede zorg leveren en een prettige, zinvolle dagbesteding bieden aan de deelnemers, goede maaltijden verzorgen, stimuleren tot bewegen
en enkele extra gezellige activiteiten inplannen zoals: accordeon spel, zingen en een uitstapje.
Verder de benodigde administratieve en organisatorische zaken op orde houden, dossiers eenduidig bijhouden
Herhalingscursussen BHV voor 3 medewerkers
* voorlichting dementie voor vrijwilligers
*voorlichting diabetes voor vrijwilligers
Wij zijn blij met ons ondersteunend netwerk van CLZ, Daelzicht,Zuyderland, casemanagers dementie,thuiszorgmedewerkers en
mantelzorgers.
*Daarnaast ,kijkend naar de toekomst, zorgen dat er een nog aan te stellen "meewerkend leidinggevende" geleidelijk een aantal
organisatorische taken kan overnemen.

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.

1. Enerzijds doorgaan met dienstverlening zoals wij nu bezig zijn. Goede zorg leveren.
2. Informeren bij de zorgmedewerkers wat hun toekomstplannen zijn.
3. Eigen toekomstplannen van boer en boerin op papier uitwerken
3. Met deskundig advies zoeken naar meewerkend leidinggevende (voor deskundig advies is reeds een actie aangemaakt).
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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Overzicht van bijlagen
In dit overzicht is opgenomen welke bijlagen er aan het jaarverslag zijn toegevoegd. Deze bijlagen bevatten aanvullende informatie voor de
toetsing en worden niet gepubliceerd.

4.1

bijlage 4.1 deelnemers wijzigingen 2020
bijlage 4.1A redenen van uitstroom

6.5

cliënttevredenheidsonderzoek
Resultaten tevredenheidsonderzoek door Bergop 2020

6.3

inspraakmoment dec 2020
inspraakmoment 27-2-2020

6.1

evaluatieformulier ouderen nov 2020

5.2

bewijs nascholing 1
bewijs nascholing 2
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