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

Bedrijfsgegevens
Ondernemingsgegevens
Natuurwerkplek Zandstuvebos
Registratienummer: 2223
Lindenlaan 42, 7681 RG Vroomshoop
Rechtsvorm Eenmanszaak ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 67044743
Website: http://www.natuurwerkplek-zandstuvebos.nl

Locatiegegevens
Natuurwerkplek Zandstuvebos
Registratienummer: 2223
Ruiterpad 3, 7683 RB Den Ham
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging zorgboeren Overijssel
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

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

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

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?
Buiten de ondernemer(s) zijn er geen andere medewerkers

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

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

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

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

Ja

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij
Voor u ligt het jaarverslag van 2021 van Natuurwerkplek Zandstuvebos!
Het was wederom een buitengewoon bijzonder jaar. Er hebben zakelijk gezien een aantal mooie ontwikkelingen plaats gevonden waarmee
de wortels van de Natuurwerkplek nog meer zorgen voor een buitengewone mooie groei.
Corona is niet weg te denken. We vinden het bijzonder fijn dat we een kleinschalige organisatie zijn waarin de korte lijnen met iedereen
die betrokken is van groot belang zijn. Mede hierdoor hebben we uitstekend inzicht in wat er gebeurd en zijn we in staat om op tijd te
participeren. We merken dat juist die korte lijnen en betrokkenheid zorgt voor een open en respectvolle manier waarbinnen
gecommuniceerd wordt. Iedereen wordt gehoord en mag gehoord worden. Uiteindelijk doen we het met elkaar doen!
Wij kijken terug op een mooi jaar en wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag 2021!

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

2.2 Zorgboerderij in beeld
Het kabouterpad vrij houden van zwerfafval, het verzorgen van de tinkers en het met de hand bewerken van een boom, zomaar een kleine
greep uit de werkzaamheden!

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 financiering en de
kwaliteitseisen.

Wij denken in mogelijkheden! Geweldig! We zijn in staat om een deelnemer die afhankelijk is van een rolstoel een volledige zinvolle dag
invulling te geven. Hij neemt deel aan alle dagelijks voorkomende werkzaamheden, daar waar nodig aangepast. We zijn creatief in het
bedenken van mogelijkheden. De deelnemer geeft aan wat hij graag zou willen en wij gaan het realiseren. Op die manier zetten we de
deelnemer in zijn kracht, doordat we de moestuin op hoogte maken is hij in staat om bezig te zijn met zijn moestuin. Samen met de
deelnemer hebben we een eerste opzet gemaakt voor een moestuin. Komend jaar gaan we de moestuin samen met hem verder
ontwikkelen. Het is super mooi om te zien hoe we samen samenwerken en hoeveel voldoening het ons en de deelnemer geeft.
Wij merken aan een deelnemer dat het werken bij de Natuurwerkplek hem rust en balans geeft gedurende de week.
Een andere deelnemer geeft aan dat de kleinschaligheid, betrokkenheid die wij tonen voor hem van belang is. Hij vind het fijn gehoord te
worden en het gevoel te hebben dat er daadwerkelijk naar hem geluisterd wordt.
In juni is er een tinker merrie toegevoegd aan onze kudde met tinkers. Zij is een toegankelijke, lieve tinker merrie en heeft een positieve
meerwaarde voor de Natuurwerkplek.
De tinkers worden op een zo natuurlijk mogelijke manier gehouden. Om dit te realiseren hebben we het afgelopen jaar een aantal
aanpassingen gedaan zoals het aanleggen van een track. Deze klus hebben we samen gedaan en het resultaat is mooi geworden!
We hebben contact gelegd met het bestuur van het kabouterpad. Het kabouterpad is een nieuw project in het zandstuvebos en we hebben
iemand uitgenodigd om kennis te maken met elkaar en te zien wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. We hebben een goed
gesprek gehad en afgesproken dat we elke donderdag een ronde over het pad lopen en het vuil opruimen.
Per 1 September is de rechtsvorm van de Natuurwerkplek veranderd in een VOF. En per 1 september zijn we van maandag tot en met
donderdag geopend, voorheen waren we elke dinsdag en woensdag geopend. Een fijne ontwikkeling die veel mogelijkheden met zich
meebrengt! We hebben de huis stijl van de Natuurwerkplek in een nieuw jasje gestoken. Een nieuw logo op vernieuwde flyers,
visitekaartjes, pamfletten en mooie reclame op de bus moeten er o.a. voor zorgen dat we in 2022 een positieve boost geven aan de
bekendheid van de Natuurwerkplek.
Inge is in november dit jaar gestart met de opleiding tot paardencoach. Ze wil tijdens de opleiding helder krijgen hoe ze samen met de
tinkers een nog waardevollere betekenis kan zijn voor de medemens.
Het ondersteunend netwerk bestaat uit betrokkenen, vertegenwoordigers van de deelnemers, persoonlijk begeleiders van de deelnemers.
Wij hebben ouders ingezet om de Natuurwerkplek bekend te maken bij kennissen, familie en vrienden.
Uit bovenstaande beschreven voorbeelden blijkt dat wij werken aan kwaliteit. De track is aangelegd voor de tinkers, maar het geeft ook
de mogelijkheid om op een veilige manier langs de tinkers te gaan. De deelnemers geven aan graag naar de tinkers te gaan. We hebben
het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat we nu dagelijks naar de tinkers gaan. Er is genoeg te doen bij de tinkers, het is een fijne werkplek.
Iedere deelnemer is bezig met bepaalde werkzaamheden. Tijdens de inspraakmomenten wordt er door de deelnemers aangegeven wat ze
graag zouden willen doen. Samen met de deelnemer kijken wij naar de mogelijkheden en gaan we het uitvoeren.
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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.

Dat we van 2 naar vier dagen per week zijn geopend is een positieve ontwikkeling. We merken dat we meer tijd en aandacht aan de
Natuurwerkplek kunnen besteden. De werkzaamheden zijn verspreidt over meerdere dagen. Wel merken we dat we keuzes moeten
(blijven) maken in de werkzaamheden die voor de Natuurwerkplek meerwaarde hebben. Werkzaamheden die overzichtelijk zijn en
meerwaarde hebben voor de deelnemers! We blijven ons bewust van de kern: Rust, Ruimte, Overzicht, Samenwerken en oog en oor hebben
voor elkaar.
Het doet mij goed om te horen dat een deelnemer zegt; "jullie luisteren naar mij". Een belangrijke kwaliteit!
Vanaf september zijn we ook de maandag en dinsdag open gegaan. Bepaalde werkzaamheden hebben we uitgebreid. We zijn meer bij de
tinkers te vinden; de deelnemers geven aan dit een fijne plek te vinden. Het afgelopen jaar hebben we de rolstoeltoegankelijkheid vergroot
bij de tinkers. We merken ook dat het fijn zou zijn om een paddock te hebben waar we ook in de winter kunnen werken met de tinkers.
We zijn tevreden over het ondersteunend netwerk.
De doelstellingen van vorig jaar:
1. De Natuurwerkplek is van maandag tot en met donderdag geopend en heeft aan het eind van 2021 dagelijks gemiddeld 3 deelnemers
per dag.
Dit doel hebben we voor een deel behaald; we zijn van maandag tot en met donderdag geopend! We hebben gemiddeld 2 deelnemers per
dag.
2. Ton en Inge maken concrete afspraken over hoe we van de Natuurwerkplek een bekend begrip in de omgeving kunnen maken.
Dit doel hebben we behaald. We hebben de huisstijl veranderd en nieuw promotie materiaal laten maken. We willen het aankomende jaar
netwerken in Twenterand. We merken dat we de juiste personen leren te vinden.

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.

Het gehele jaar hebben we met hetzelfde team (deelnemers) gewerkt; er zijn geen nieuwe deelnemers bijgekomen of vertrokken. Het
aantal deelnemers is tot het eind van dit jaar gelijk gebleven.
Wij bieden zorg en begeleiding vanuit Wlz en PGB. 1 Deelnemer is rolstoel gebonden en heeft gedurende de dag regelmatig ondersteuning
nodig tijdens dagelijkse handelingen.
Vanaf september zijn we meerdere dagen open gegaan. 1 Deelnemer komt van maandag tot en met donderdag. De andere 2 deelnemers
komen 2 dagen per week.

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

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

De deelnemers passen bij het zorgaanbod.
De Natuurwerkplek is kleinschalig en er is geen werkdruk. Hierdoor krijgen de deelnemers veel ruimte om te ontwikkelen en zich zelf te
zijn. We zien dat sommige deelnemers op sociaal en emotioneel vlak kleine stappen maken; er wordt geleerd om voor jezelf op te komen,
rekening te houden met anderen, te luisteren naar elkaar. Een deelnemer gaf aan dat hij het fijn vind bij de Natuurwerkplek omdat er echt
naar hem geluisterd wordt.
Wij hebben geen veranderingen doorgevoerd, wij proberen een voorbeeld te zijn voor de deelnemers. Voor nieuwe deelnemers vinden wij
het van belang dat er voldoende motivatie is om te werken bij de Natuurwerkplek.
We gaan onderzoeken of er in de woonkernen rondom de Natuurwerkplek vraag is naar een plek bij de Natuurwerkplek. Wij zijn flexibel en
kunnen de werkzaamheden aanpassen aan de vraag van de deelnemer.

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

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

4.6 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.
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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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).

1. Ton en Inge volgen een cursus in flora en fauna van Landschap Overijssel. Dit blijft een ingewikkeld doel. Het is lastig om de juiste
persoon te vinden die ons binnen deze organisatie verder wegwijs kan maken. Er zijn online cursussen die worden aangeboden door
Landschap Overijssel. Wij willen hier graag kosteloos gebruik van kunnen maken.
2. Ton volgt de cursus preventie medewerker. Ton heeft de cursus preventiemedewerker met succes afgerond.
Het eerste doel is nog niet bereikt, dit zal een doel blijven voor het aankomende jaar.

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.

Ton heeft dit jaar de BHV herhaling gevolgd. Inge heeft de BHV herhaling ook weer fysiek gevolgd via haar werkgever.
Ton en Inge hebben samen deelgenomen aan de intervisie bijeenkomst van de werkgroep. De bijeenkomst heeft dit jaar online
plaatsgevonden.
Ton heeft de cursus preventiemedewerker positief afgerond.
Inge is in november gestart met de opleiding NLP Paardencoach.

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.

Inge gaat de opleiding NLP paardencoaching volgen. Ik hoop de opleiding dit jaar te behalen.
Ton gaat de herhaling BHV dit jaar extern regelen.
Ton gaat zich verdiepen of het financieel haalbaar is om de cursus bosmaaier/kettingzaag te volgen.
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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.

We vinden het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen. We blijven kritisch kijken naar wat wij nodig hebben om goede begeleiding te
kunnen blijven bieden. Scholing en ontwikkeling zijn van belang, casuistiek bespreken met derden, maar ook ons nuchtere
boerenverstand.
Niet elk leerdoel is behaald, soms zijn we afhankelijk van anderen en moeten we opnieuw het wiel uitvinden, maar ook daar leren we weer
van.
Inge gaat dit jaar verder met de NLP Paardencoach opleiding en Ton onderzoekt of er elders een bosmaaier cursus geboden kan worden
die binnen ons budget past.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 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.

De evaluatie gesprekken verlopen inhoudelijk goed. Voor volgend jaar heb ik een format agenda gemaakt voor de evaluatiegesprekken
waarin een aantal onderwerpen staan die bij elke evaluatie terugkomen. Daar waar nodig worden er te bespreken onderwerpen aangevuld.
1 Evaluatiegesprek was eind dit jaar moeilijk te plannen met de betrokkenen. We konden geen overeenstemming vinden in datum. Dit
gesprek is verplaatst naar januari volgend jaar. Het is prettig dat de gesprekken fysiek kunnen plaatsvinden. De corona maatregelen
kunnen we voldoende toepassen. We gaan het komende jaar de evaluatiegesprekken plannen alleen met de deelnemers, uiteraard moet
de deelnemer tekenbevoegd zijn. Het is voor ons praktischer en prettiger om dit zo te organiseren. Vorige jaren nodigden we de wettelijk
vertegenwoordiger of persoonlijk begeleider ook uit, maar het was lang niet altijd haalbaar om een datum te plannen waarop iedereen
aanwezig kon zijn.
Gezien de maatregelen t.a.v. van Corona eind dit jaar hebben we afstand genomen van de fysieke evaluatie's en zullen deze weer via
teams plaatsvinden als er meerdere personen voor een evaluatie worden uitgenodigd.
Voor de deelnemers die per 1 september dit jaar geen stage meer loopt, maar volledig werkt bij de Natuurwerkplek (van maandag tot en
met donderdag) heeft in november het eerste evaluatiegesprek plaatsgevonden en hebben we samen met de betrokkenen een
begeleidingsplan opgesteld. Dit gesprek verliep prettig. Het is mooi om te zien hoe veel plezier de deelnemer ervaart aan het werken bij
de Natuurwerkplek en hoe fijn hij het vind om zich gehoord en gezien te voelen en onderdeel te zijn van de maatschappij!
Uit de evaluatiegesprekken komen vooral aandachtpunten waar we de komende periode mee gaan werken. De doelen worden bijgesteld of
er worden nieuwe doelen gesteld in een evaluatiegesprek waar wij samen met de deelnemer aan gaan werken. Het kunnen doelen zijn op
het gebied van ontwikkelen op bijvoorbeeld sociaal of emotioneel niveau. Of ook bijvoorbeeld doelen op praktisch niveau.
Wij krijgen voldoende informatie om de deelnemer te begeleiden. Hebben we vragen dan weten we de juiste persoon te benaderen. Wij
vinden het van belang dat de deelnemer zichzelf mag zijn. Soms is er veel informatie over het verleden van een deelnemer. Wij vinden het
niet altijd een meerwaarde om al die informatie in ons op te nemen. Wij kijken vooral naar het heden en de toekomst. Uiteraard nemen wij
informatie uit het verleden die van belang zou kunnen zijn wel serieus.
We proberen de doelen zo SMART mogelijk te formuleren. We nemen het SMART formuleren van doelen op in onze actie lijst.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

De evaluatiegesprekken hebben meerwaarde. Er wordt tijd gemaakt om daadwerkelijk met elkaar terug te kijken en vooral om vooruit te
kijken. De deelnemer wordt in zijn kracht gezet, wordt gezien en gehoord en verteld wat hij/zij graag wil leren.
Het is lastig om aan het eind van het jaar nog een evaluatiegesprek te plannen. Daarom gaan we aan het begin van het nieuwe jaar de
evaluatiedata vast zetten zodat iedere deelnemer aan het evaluatiegesprek tijdig op de hoogte is. Er is een actie aangemaakt.
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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.

Ieder kwartaal heeft er een inspraakmoment plaatsgevonden. Een week voor de geplande datum vertellen wij de deelnemers dat er de
week erop een inspraakmoment plaatsvindt. Ton en Inge proberen beide aanwezig te zijn tijdens het inspraakmoment. We hebben een
vaste agenda voor ieder inspraakmoment. Aan het begin van het moment kan iedereen agendapunten kenbaar maken die op de agenda
gezet worden. Naar gelang hoe de dag verloopt plannen we het inspraakmoment in, soms vind het in de ochtend na de koffie plaats en het
is ook voorgekomen dat het inspraakmoment na de lunch heeft plaatsgevonden.
De deelnemers hebben mooie initiatieven naar voren gebracht; verder ontwikkelen van de moestuin en het realiseren van een 2e overdekte
paddock voor de tinkers.
In algemene zin komt naar voren dat de deelnemers actief betrokken zijn tijdens de inspraakmomenten. Er wordt geluisterd naar elkaar,
deelnemers vertellen wat ze graag willen.

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

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

De inspraakmomenten zijn waardevol. We ervaren dat deelnemers de eerste inspraakmomenten spannend vinden. Hoe meer
inspraakmomenten er plaats vinden hoe meer wij zien dat deelnemers er een mooie invulling aan geven. Inge leidt de momenten en zorgt
ervoor dat ieder agenda punt aan bod komt en dat iedereen gehoord wordt.
De agenda voor de inspraakmomenten moet nog nagekeken worden en daar waar nodig aangepast worden.
We moeten ervoor zorgen dat de inspraakmomenten daadwerkelijk plaatsvinden. Dit jaar is er door omstandigheden 1 overlegmoment
niet door gegaan.
De inspraakmomenten voor volgend jaar moeten nog vastgelegd worden. Dit is een actie aangemaakt voor januari 2022.

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

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

De meting heeft eind november plaatsgevonden. Wij gebruiken voor de meting een vragenlijst die anoniem ingevuld wordt door de
deelnemers. De vragen gaan over de begeleiding, het werk, de collega's, het vervoer van/na het werk en de sfeer. We hebben 3
vragenlijsten uitgezet en 3 reacties terug gekregen.
In algemene zin geven deelnemers aan tevreden te zijn over de begeleiding, collega's, sfeer, vervoer. Iedere deelnemer geeft aan graag te
willen blijven leren. Een aantal deelnemers geeft aan het graag wat overzichtelijker te willen wat werkzaamheden betreft. Soms zijn we
met teveel dingen tegelijk bezig. Ik denk dat het voor ons zoeken was de afgelopen maanden hoe we de werkzaamheden konden invullen,
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omdat we van 2 naar 4 dagen open zijn gegaan. Als het goed is komt er meer overzicht en structuur doordat we bepaalde werkzaamheden
afronden en we ons weer meer met de kern bezig gaan houden. In een van de keukentafelgesprekken kwam dit ook naar voren, we hebben
toen afgesproken dat Ton en Inge een overzicht maken; een to-do list waardoor we een overzicht hebben in wat we nog moeten doen en
wat er gedaan is. In het eerstvolgende keukentafelgesprek nemen we de to-do list door met elkaar.

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.

De tevredenheidsmeting geven een positief beeld van de Natuurwerkplek. Deelnemers geven aan wat er goed gaat en waar verbetering
kan plaats vinden. Wij nemen dit serieus en gaan daar waar mogelijk aan de slag met de te verbeteren punten.
Ik denk ook dat het tijd is om het komende jaar de tevredenheidsmeting aan te passen. In de meting staan open vragen die veelal met
alleen ja of nee beantwoord worden. Ik wil nagaan of ik door een andere vraagstelling toe te passen de antwoorden wat
concreter/uitgebreider geformuleerd terug krijg.

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

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

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

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

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

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

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

Er hebben zich geen meldingen of incidenten voorgedaan in 2021.

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.

Inge vraagt een nieuwe VOG aan.
Geplande uitvoerdatum:

03-01-2024

Actie afgerond op:

08-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

actie staat 3 dubbel geplant

Oefening calamiteitenplan plannen 2021.
Geplande uitvoerdatum:

20-09-2021

Actie afgerond op:

08-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

In November hadden we een calamiteit geplant. Door omstandigheden kon dit helaas niet doorgaan.
De calamiteit staat nu geplant in december...

Tevredenheidonderzoek deelnemers plannen, formulier meegeven en nadien verzamelen, doornemen en actie's ondernemen.
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2021

Actie afgerond op:

22-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De tevredenheidsonderzoeken zijn meegegeven aan de deelnemers, nadien verzameld en
doorgenomen. Deelnemers hebben vooral beschreven tevreden te zijn met het werk, de begeleiding.
Ons inziens geven ze hiermee aan dat ze voldoende betrokken zijn, gehoord voelen en gezien worden.

Netwerken met/uitnodigen van WMO consulenten, wijkcoaches van samen doen teams bij de Natuurwerkplek.
Geplande uitvoerdatum:

09-06-2021

Actie afgerond op:

07-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

i.v.m. de corona crisis is dit niet mogelijk.

Werven van (potentiele) deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

09-06-2021

Actie afgerond op:

07-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De Natuurwerkplek krijgt een nieuwe huisstijl. Een reclamebureau opdracht gegeven om het logo te
vernieuwen en flyer, visitekaartjes, pamfletten en reclame op de bus te realiseren.
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Netwerken in de kernen rondom de Natuurwerkplek.
Geplande uitvoerdatum:

09-06-2021

Actie afgerond op:

07-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Contacten gelegd met de oprichtster van het Kabouterpad. Wij ruimen wekelijks op en rondom het
kabouter het vuil op.

Jaarlijkse BBQ in mei
Geplande uitvoerdatum:

21-05-2021

Actie afgerond op:

07-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Positief afgesloten!

Ton en Inge gaan kennismakingsafspraken maken met zorgbedrijven die een overlap hebben in het activiteitenaanbod met de
Natuurwerkplek.
Geplande uitvoerdatum:

08-04-2021

Actie afgerond op:

07-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Wij nemen deel aan een studiegroep zorgboeren. We weten elkaar te vinden en geven tips,
antwoorden, adviezen aan elkaar. Er zijn jaarlijkse bijeenkomsten, er worden workshops of lezingen
gegeven.

Een kraam reserveren en organiseren op de Hammerbrinkdag in Den Ham
Geplande uitvoerdatum:

10-05-2021

Actie afgerond op:

07-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Dit jaar zijn er helaas geen hammer brinkdagen geweest i.v.m. corona.

cursus in het groen volgen/Landschap Overijssel
Geplande uitvoerdatum:

12-03-2021

Actie afgerond op:

07-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Ton en Inge gaan een elearning aangeboden door Landschap Overijssel, volgen.

Verdiepen in de flora en fauna van het Zandstuvebos; vogels, dassenburcht en dassen, roofvogels
Geplande uitvoerdatum:

05-03-2021

Actie afgerond op:

07-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Ton en Inge gaan een e learning volgen die wordt aangeboden bij Landschap Overijssel.

ton volgt de cursus preventie medewerker
Geplande uitvoerdatum:

24-01-2021

Actie afgerond op:

07-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Deze week wordt de toets gemaakt.
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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:

24-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De werkbeschrijving is n.a.v. de Wzd aangepast en voltooid.

Inge heeft een geldige VOG in haar bezit.

aanvragen

Geplande uitvoerdatum:

15-01-2021

Actie afgerond op:

11-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Inge check of haar VOG nog geldig is. Ik heb inmiddels een geldig VOG in bezit. Deze is gelding tot
maart 2024.

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

28-02-2021

Actie afgerond op:

24-02-2021 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

hygiëne checklist invullen en toevoegen aan werkbeschrijving
Geplande uitvoerdatum:

24-01-2021

Actie afgerond op:

24-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De checklist is ingevuld en toegevoegd aan werkbeschrijving.

3.4.3 -> Verlopen de evaluaties naar wens?
Geplande uitvoerdatum:

12-01-2021

Actie afgerond op:

24-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De evaluaties verlopen naar wens.

Jaarlijkse evaluatie verzekeringen.
Geplande uitvoerdatum:

08-12-2020

Actie afgerond op:

15-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De verzekeringen zijn voor dit moment voldoende dekkend. Vinden er veranderingen plaats binnen de
bedrijfsvoering dan wordt er opnieuw bekeken of de verzekeringen voldoende dekkend zijn.

controle brandblusmiddelen en EHBO koffer.
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

15-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

brandblusser en EHBO koffer zijn afgelopen week gecontroleerd.
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De inspraakmomenten plannen in de bedrijfsagenda; februari, mei, augustus en november 2021
Geplande uitvoerdatum:

08-12-2020

Actie afgerond op:

15-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

gedaan!

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.

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2021

RI en E opnieuw uitvoeren
Geplande uitvoerdatum:

06-12-2021

Toelichting:

Ik heb de RIE nagekeken. Deze is voldoende up to date. Eind dit jaar zal ik de RIE opnieuw uitvoeren
zodat deze tijdens de audit in 2022 meegenomen kan worden.

RIE uitvoeren, december 2021 (mag max. half jaar oud zijn voor audit)
Geplande uitvoerdatum:

06-12-2021

Jaarlijkse evaluatie verzekeringen.
Geplande uitvoerdatum:

06-12-2021

3.4.3 -> Verlopen de evaluaties naar wens?
Geplande uitvoerdatum:

03-01-2022

Evaluatiegesprekken voor 2022 plannen en vastzetten. Deelnemers aan het gesprek alvast uitnodigen.
Geplande uitvoerdatum:

24-01-2022

evaluatie samenwerkingspartners afgelopen periode
Geplande uitvoerdatum:

28-01-2022
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hygiëne checklist invullen en toevoegen aan werkbeschrijving
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 24-02-2022, 09:30 uur. Om de audit efficiënt te laten verlopen vragen wij u
deze goed voor te bereiden. In de kennisbank vindt u het auditprogramma waarin beschreven staat wat u daarvoor precies moet doen.
Praktijktoets

Geplande uitvoerdatum:

24-02-2022

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

Audit

19-03-2022

De vraagstelling in de deelnemerstevredenheidsmeting aanpassen/veranderen.
Geplande uitvoerdatum:

02-05-2022

Oefening calamiteitenplan plannen 2022
Geplande uitvoerdatum:

05-09-2022

Tevredenheidonderzoek deelnemers plannen, formulier meegeven en nadien verzamelen, doornemen en actie's ondernemen.
Geplande uitvoerdatum:

03-10-2022

Doelen in het begeleidingsplan en evaluatieplan worden SMART geformuleerd.
Geplande uitvoerdatum:

07-11-2022

Jaarverslag 2022: data inspraakmomenten vermelden in het jaarverslag.
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2022

controle brandblusmiddelen en EHBO koffer.
Geplande uitvoerdatum:

05-12-2022

minimaal 4 inspraakmomenten plannen voor 2022; januari, april, juli, oktober.
Geplande uitvoerdatum:

09-01-2023
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De inspraakmomenten plannen in de bedrijfsagenda; februari, mei, augustus en november 2022
Geplande uitvoerdatum:

09-01-2023

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

28-02-2023

Inge heeft een geldige VOG in haar bezit.
Geplande uitvoerdatum:

Indienen Jaarverslag

aanvragen

02-01-2024

Juni 2019 is de boskeet geschorst, dit moet om de drie jaar.
Geplande uitvoerdatum:

02-12-2024

agenda maken voor de jaarlijkse evaluatie momenten.
Geplande uitvoerdatum:

09-03-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 04-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Gedaan en opgeslagen!

De inspraakmomenten plannen in de bedrijfsagenda; februari, mei, augustus en november 2022
Geplande uitvoerdatum:

14-12-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 04-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

minimaal 4 inspraakmomenten plannen voor 2022; januari, april, juli, oktober.
Geplande uitvoerdatum:

10-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 04-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

De inspraakmomenten zijn geplant voor 2022.

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 04-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

controle brandblusmiddelen en EHBO koffer.
Geplande uitvoerdatum:

06-12-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 11-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Volgende week worden de brandblusser voor controle aangeboden bij een gecertificeerd bedrijf.
Afspraak staat in de bedrijfsagenda.
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Juni 2019 is de boskeet geschorst, dit moet om de drie jaar.
Geplande uitvoerdatum:

03-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 11-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Boskeet is voor de komende 3 jaar geschorst bij de RDW. Over 3 jaar opnieuw actie uitvoeren.

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

27-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 24-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 3 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 is fijn om op dit moment alle acties door te nemen; de stand van zaken is dan helder. Veel acties staan meerdere malen genoemd. Dit
zorgt voor minder overzicht.

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
1. De Natuurwerkplek is een begrip in de omgeving.
2. De Natuurwerkplek bied dagbesteding van maandag tot en met vrijdag aan 8 deelnemers per dag.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
1. De Natuurwerkplek heeft nauwe contacten met aanbieders in de omliggende woonkernen.
2. De Natuurwerkplek bied een zinvolle dagbesteding van maandag tot en met donderdag aan 4 deelnemers per dag.

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. De Natuurwerkplek heeft nauwe contacten met aanbieders in de omliggende woonkernen.
Ton en Inge spreken af met welke aanbieders/zorgverleners in de omliggende woonkernen contact opgenomen wordt en op welke manier
we dit gaan doen.

2. De Natuurwerkplek bied een zinvolle dagbesteding van maandag tot en met donderdag aan 4 deelnemers per dag.
We gaan de nieuwe flyers ophangen in verschillende winkels. De nieuwe flyers gaan we, als het mogelijk is i.v.m. de corona maatregelen,
in openbare gelegenheden publiceren. We willen contact gaan opnemen met scholen voor bijzonder onderwijs in de regio.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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Overzicht van bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor deze locatie.
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