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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
Bij Tjoonk
Registratienummer: 2256
Rodijksweg 9a, 7427 RD Deventer
Rechtsvorm Vennootschap onder firma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 68201184
Website: http://www.bijtjoonk.nl

Locatiegegevens
Bij Tjoonk
Registratienummer: 2256
Rodijksweg 9a, 7427 RD Deventer
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging zorgboeren Overijssel
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

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

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

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?
Naast
Naast
Naast
Naast

de ondernemer(s), is er personeel in dienst
de ondernemer(s), zijn er ingehuurde medewerkers (bijv. ZZP-ers)
de ondernemer(s), zijn er stagiairs
de ondernemer(s), zijn er vrijwilligers

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

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

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
En toen was 2021 alweer voorbij. Het vierde jaar dat Bij Tjoonk actief is en weer een jaar vol ontwikkelingen. De belangrijkste
ontwikkelingen van 2021 staan in dit jaarverslag: groei van het aantal deelnemers, groei in ons personeelsbestand, groei in de
werkzaamheden. We zijn blij dat we door deze groei meer deelnemers kunnen begeleiden naar een zinvol bestaan en sommige zelfs weer
naar een bestaan zonder hulp van Bij Tjoonk.

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

2.2 Zorgboerderij in beeld
Foto 1: een deelnemer die ons ondersteunt bij de activiteiten rondom het theaterstuk Mansholt van Toneelgroep Jan Vos
Foto 2: start van de sloop bij het project Maakstal
Foto 3: een van de dagelijkse taken, het schoonmaken van de hokken van de koeien

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.

2021 was weer een jaar vol met groei. Groei van het aantal deelnemers, groei van het aantal begeleiders, groei van het aantal vrijwilligers,
groei van het aantal werkzaamheden. Wij kijken dan ook tevreden terug op 2021.
2021 zijn we gestart met 28 deelnemers en we zijn het jaar geëindigd met 40 deelnemers en daarnaast nog 3 mensen die om medische
redenen tijdelijk niet in zorg zijn. Met onze deelnemers hebben we weer veel verschillende activiteiten uitgevoerd. Naast de vaste
activiteiten rondom de verzorging van de dieren en de tuin heeft onze ZZP'er afgelopen jaar voor het eerste de kwekerij onder haar beheer
gehad. Zij heeft de planning, organisatie en uitvoering van de activiteiten daar onder haar hoede genomen. Door haar enthousiasme
hebben veel deelnemers met plezier in de kwekerij gewerkt afgelopen jaar. Door de succesvolle oogst van de verschillende groentes en
fruit hadden we ook in de keuken weer werk. We konden groenten inmaken, jam maken, taarten bakken en ga zo maar door.
Naast de werkzaamheden in onze eigen kwekerij hebben we het afgelopen jaar samengewerkt met tuinderij de Haverkamp. Zij nemen
deel aan de coöperatie 'Van Onze Grond'. Hiermee leveren ze producten rechtstreeks aan lokale supermarkten. Wij hebben in
samenwerking met hen de teelt en oogst gedaan van de tuinbonen en courgettes. Hiermee hadden we in de zomerperiode dagelijks werk
met een hogere verantwoordingsgraad dan onze eigen kwekerij. Bij dit werk is namelijk erg van belang zorgvuldig te werken omdat het
product anders niet geleverd kan worden aan de supermarkt. Dit was een mooie aanvulling op het vaste aanbod van werkzaamheden wat
we al hebben.
Een ander hoogtepunt uit 2021 was de uitvoering van het theaterstuk 'Mansholt' door theatergroep Jan Vos gedurende 2 weken op ons erf
in de tweede helft van augustus. Bij de uitvoering van het theaterstuk hadden we uiteraard geen rol maar rondom de uitvoering zijn onze
deelnemers op vele gebieden van betekenis geweest: opruimen van het erf vooraf en tussentijds, het parkeren van de bezoekers
begeleiden, helpen bij de verkoop van producten, producten klaarmaken voor verkoop, schoonmaken van de horeca. Al met al heeft
iedereen wel een rol gehad, groot of klein, waardoor deze 2 weken als een groot succes werden ervaren.
In 2021 zijn we achter de schermen ook druk bezig geweest met ons project 'de Maakstal', bij dit project willen we de oude ligboxenstal
verbouwen tot een werktuigenstalling en een creatieve werkplaats voor onze deelnemers, daarnaast komt er in de Maakstal plek voor een
definitief verkooppunt. Er is een offerte van een bouwbedrijf, het leertraject is uitgestippeld en er zijn in samenwerking met de Stichting
Vrienden van Bij Tjoonk diverse aanvragen gedaan bij verschillende fondsen. Alles bij elkaar heeft er voor gezorgd dat het leertraject in
november is gestart en dat het bouwbedrijf in januari 2022 is gestart.
Op het gebied van educatie heeft er ook weer van alles plaats gevonden. Er zijn deelnemers die certificaten hebben gehaald, er zijn
schoolklassen op bezoek geweest voor Boerderijeducatie Salland-Vechtdal, de krachtklas is weer verschillende keren aan het werk
gegaan en we hebben onderdak geboden aan een activiteit van Foodcamp.
Om de inspraak van onze deelnemers beter te organiseren is in 2021 de deelnemersraad gestart. Zij hebben hun eerste vergaderingen
gehouden en de eerste indruk is dat het een verbetering is voor de inspraak van de deelnemers. Naast al deze activiteiten zijn er ook
ontelbare gesprekken gevoerd met deelnemers, vele belletjes gedaan naar externe begeleiders om af te stemmen over deelnemers,
nieuwe kennismakingen geweest, contracten gesloten als nieuwe onderaannemer en veel meer om het bedrijf goed draaiend te houden.
Al met al is er dus weer heel veel activiteit geweest in 2021 bij Bij Tjoonk
Ons ondersteunend netwerk bestaat uit de begeleiders van onze deelnemers, hetzij ambulant begeleiders hetzij woonbegeleiders.
Eigenlijk alle deelnemers die bij ons komen hebben al een netwerk van begeleiders. Met hen maken we afspraken over de plannen, sluiten
we kort bij bijzonderheden. Daarnaast bestaat ons netwerk uit het sociale team van de gemeente Deventer, wij kunnen met hen ook
overleggen bij voorkomende kwesties van onze deelnemers.
Onze deelnemers komen bij ons via de WMO of vanuit de WLZ. Financiering komt via Zorg in Natura, onderaannemerschap bij diverse
zorginstellingen, PGB of via de Coperatie Boer en Zorg.

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

2021 was weer een jaar vol groei voor Bij Tjoonk op gebied van het aantal deelnemers. Hier hebben we op geanticipeerd door uitbreiding
van de begeleiding en uitbreiding van het aantal activiteiten. Omdat de groei zich doorzet hebben we ook plannen gemaakt om in 2022
voldoende werkplekken te hebben, hiervoor is het projectplan van de Maakstal geschreven en in uitvoering gezet. In de loop van 2022
verwachten we de Maakstal daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen.
Het Corona-virus had ook in 2021 nog invloed op de bedrijfsvoering. Naast dat er rekening wordt gehouden met afstandsregels en
hygieneregels hebben we ook in de begeleiding Corona gehad. Op dat moment hebben we besloten het bedrijf enkele dagen te sluiten en
daarna met dank aan de flexibiliteit van het personeel weer open te gaan. Uiteindelijk is er geen grootschalige uitbraak geweest, hier zijn
we erg dankbaar voor. Doordat er verder niemand besmet is geraakt zijn we bewust geworden dat onze voorzorgsmaatregelen werken en
dat we die ook moeten blijven hanteren.
Regelmatig zijn er ook deelnemers afwezig geweest door testen, quarantaine of mentale problemen door de gebeurtenissen rondom het
Corona-virus. We hopen dat in 2022 Corona steeds iets verder naar de achtergrond gaat en we weer een normale samenleving krijgen.
In 2022 hebben we regelmatig overleg gehad met het ondersteunend netwerk. Bij deze overleggen komen we eigenlijk altijd op een visie
uit rondom een deelnemer, wat het juiste plan van aanpak is. Ook bij de kwaliteitstoetsingen vanuit de organisaties waar we
onderaannemer zijn krijgen we over het algemeen positieve feedback: deelnemers voelen zich prettig, er zijn korte lijntjes en heldere
communicatie. We zijn dus tevreden met ons ondersteunend netwerk en het ondersteunend netwerk is ook blij met ons, wat minstens net
zo belangrijk is. Deze positieve punten willen we de komende jaren behouden.
Onderstaande doelen hadden we voor 2021 gesteld:
- Verbouwing van de ligboxenstal tot (hout)werkplaats. Plannen kwartaal 1, uitvoer kwartaal 3
- EVC-traject start kwartaal 1, duurt maximaal 6 mnd, daarna beslissing nemen om HBO Social Work te starten of niet
- Starten SVA-traject voor 'werken in de tuin', start voorjaar 2021
- Starten SVA-traject voor 'werken met dieren', start winter 2021
- Start samenwerking tuinderij de Haverkamp, proef met courgettes en tuinbonen, start voorjaar 2021
De verbouwing van de ligboxenstal tot (hout)werkplaats is volledig voorbereid en er hebben gedurende het jaar al enkele activiteiten plaats
gevonden. De grote verbouwing vindt plaats in 2022, dit komt doordat we hiervoor afhankelijk zijn voor de planning van het bouwbedrijf.
Jeroen is gestart met het EVC traject voor HBO Social Work, dit is in 2021 nog niet volledig afgerond, het eerste kwartaal van 2022 komt
er een assessment. Aan de hand van deze uitslag bepalen we of er wel of niet een vervolg wordt gegeven om het HBO Social Work
diploma te behalen.
De overige doelen zijn allen behaald.
De inspraak van deelnemers hebben we in 2021 aangepast door een deelnemersraad in te stellen. Ons personeel begeleidt de
bijeenkomsten, zij zorgen voor de planning van de bijeenkomsten en zorgen dat de gesprekken goed verlopen. Zij helpen bij de
verduidelijking van onderwerpen als blijkt dat niet iedereen het begrijpt. Op deze manier proberen we de inspraak van onze deelnemers
beter te laten verlopen.

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

We hebben bij ons op de boerderij verschillende doelgroepen die allemaal door elkaar werken onder andere (licht) verstandelijke
beperking, syndroom van Down, (terugkomen van) een verslaving, depressie, autisme, dementie. Deze mensen bieden wij dagbesteding in
een groep. We gaan uit van 6 deelnemers per begeleider, op een dag zijn er 3 begeleiders aanwezig. Doordat niet iedereen dezelfde
werktijden heeft zijn er per dag 18-25 deelnemers aanwezig.
We zijn 2021 gestart met 28 deelnemers en 2 stagiaires vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Uiteindelijk zijn we het jaar geëindigd
met 39 deelnemers en 1 stagiaire vanuit MBO 2 Dierverzorging. 3 deelnemer zijn voorlopig afwezig om medische redenen, we hopen dat
zij in 2022 weer kunnen starten. In totaal zijn er 21 deelnemers vanuit de WMO en 18 vanuit de WLZ. Gedurende het jaar zijn er vanuit de
WMO 13 nieuwe mensen gestart en vanuit de WLZ 6 nieuwe mensen.
In 2021 zijn 8 mensen uitgestroomd, 3 vanuit de WMO en 5 WLZ. Bij de mensen vanuit de WMO was de reden van uitstroom het toe zijn
aan een volgende stap in de ontwikkeling. Bij hen allen was Bij Tjoonk niet meer de geschikte plek, dit is voor allen een spannende maar
goede beslissing geweest. Bij de mensen vanuit de WLZ gold voor 4 van de 5 dat zij naar een andere woonvorm gingen waardoor Bij
Tjoonk niet meer passend was. De laatste deelnemer uit de WLZ stopt tijdelijk met dagbesteding omdat het niet meer in haar leven past
momenteel. 4 deelnemers zijn vanuit de WMO doorgestroomd naar de WLZ, hiervan zijn er ook alweer 3 gestopt bij Bij Tjoonk.
De zorgzwaarte varieert, bij de deelnemers vanuit de WLZ variëren de indicaties tussen VG3 en VG7. Vanuit de WMO zijn de indicaties
licht, basis en basis plus afgegeven waarbij basis het meest wordt afgegeven.
Door de groei van het aantal deelnemers hebben we in april besloten een vacature open te zetten voor een pedagogisch medewerker op
HBO niveau. Na de sollicitatieprocedure hebben we een begeleider voor 24 uur per week aangenomen. Hierdoor hebben we nu op alle
dagen 3 begeleiders op de werkvloer. Daarnaast hebben we verschillende stagiaires die bij ons stage lopen vanuit hun beroepsopleiding,
zij nemen ook hun rol in de dagelijkse begeleiding.
Door de groei van het aantal deelnemers hebben we ons activiteitenaanbod uitgebreid, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Ook hebben we
plannen gemaakt om meer werkplekken te creëeren, het project Maakstal hopen we in 2022 af te kunnen ronden.

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.

In 2021 heeft er groei van het aantal deelnemers plaats gevonden. Er heeft ook uitstroom plaats gevonden, iedereen die zijn periode bij Bij
Tjoonk heeft afgesloten kijkt met een positief gevoel terug op zijn/haar aanwezigheid bij Bij Tjoonk. Op dit moment hebben we een
gevarieerde groep deelnemers, dit is wat wij voor ogen hadden bij start van ons bedrijf. Door de groei van het aantal deelnemers en de
(psychische) kwetsbaarheid van een deel van hen zijn we bij nieuwe kennismakingen terughoudender bij prominente aanwezigheid van
gedragsproblemen. We merken dat er deelnemers zijn die hier niet tegen kunnen, we willen hen een veilig gevoel blijven geven, daarom
zijn we er bij nieuwe kennismakingen wat kritischer op wat we kunnen begeleiden en wat niet. In de beginperiode van Bij Tjoonk was je blij
met iedereen die bij je wilde komen, op dit moment begeven we ons in de luxepositie dat soms wat kritischer kunnen kijken. Aan de
andere kant gunnen we ook meerdere mensen een plek om zich te ontwikkelen, deze afweging maken blijft dus soms balanceren op een
dunne scheidslijn.
Over het algemeen zijn de deelnemers tevreden met het aanbod van activiteiten, er is een grote variatie in activiteiten mogelijk. Zowel
binnen als buiten waardoor er eigenlijk altijd wel iets is wat aansluit bij de behoeften van onze deelnemers. Dit brede aanbod van
activiteiten willen we behouden. Bij de activiteiten is het wel van belang dat er een doelmatigheid achter zit, walnoten rapen we omdat we
er olie van kunnen persen, bloemen zaaien we omdat we boeketten kunnen maken, we maken vogelhuisjes om de vogels nestplekken te
bieden. We proberen zo min mogelijk activiteiten te doen zonder achterliggende reden, we merken dat onze deelnemers dit waarderen.

Pagina 9 van 35

Jaarverslag 2256/Bij Tjoonk

11-04-2022, 20:04

Een toevoeging in het aanbod van activiteiten afgelopen jaar is de samenwerking met de Haverkamp, de tuinderij op het landgoed. De
samenwerking met hen gaf in de zomerperiode dagelijks zinvol werk, de oogst ging naar de supermarkt. Een dergelijke samenwerking
zouden we in 2022 ook willen voortzetten. Daarnaast kan ons aanbod van activiteiten uitbreiden als de Maakstal gereed is, naar
verwachting in de loop van 2022.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 acties opgenomen in de actielijst.

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

In 2021 zijn we gestart met een vaste medewerker voor 16 uur in de week en een ZZP'er voor 16 uur per week. Door de groei van het
aantal deelnemers hebben we in april besloten een vacature open te zetten voor een pedagogisch medewerker op HBO niveau. Na de
sollicitatieprocedure hebben we een begeleider voor 24 uur per week aangenomen. Hierdoor hebben we nu op alle dagen 3 begeleiders op
de werkvloer. De keuze voor een HBO begeleider is bewust om zo de regievoering over de deelnemers beter te kunnen spreiden en de
werkdruk te verbeteren voor iedereen. Onze MBO geschoolde pedagogisch medewerker kiest bewust voor een meer uitvoerende rol, de
aansturende rol binnen de dossiers ligt bij de HBO geschoolde begeleiders.
Met de nieuwe medewerker hebben we in 2021 nog geen functioneringsgesprek gehouden, zij is halverwege het jaar begonnen. Een
functioneringsgesprek staat gepland in het voorjaar van 2022, rondom de contractverlenging. Met onze andere werknemer hebben we wel
een jaargesprek gehouden, in het najaar van 2022 staat het vervolg hierop gepland. Met onze ZZP'er hebben we regelmatig korte
evaluaties of het werk nog bevalt vanuit beide kanten, tot nu toe zijn we tevreden met elkaar.

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.

In 2021 hebben we verschillende stagiaires gehad die stage bij ons hebben gelopen. In schooljaar 2020-2021 3 stagiaires vanuit HBO
Social Work, 1e en 2e jaars vanuit Saxion en de HAN. Bij deze stagiaires was bij allen het doel om de verschillende doelgroepen te leren
kennen, zij hadden geen specifieke stage opdrachten. Zij liepen dus mee in de dagelijkse begeleiding en stuurden 1 of meerdere
deelnemers aan tijdens een activiteit.
In schooljaar 2021-2022 hebben we 1 stagiaire HBO Social Work van Saxion, aangezien hij vorig jaar ook al stage bij ons liep proberen we
hem nu meer kennis te laten maken met de gesprekken en kennismakingen die er plaats vinden. Op deze manier leert hij weer nieuwe
aspecten van het vak. Daarnaast hebben we 2 stagiaires MBO medewerker maatschappelijk zorg/specifieke doelgroepen. Zij lopen 1-1.5
dag per week stage, op deze manier leren zij het vak kennen. Met alle studenten vinden er stagegesprekken plaats, zowel intern als met
de stagedocenten vanuit de opleiding. De stagiaires zijn verdeeld over de begeleiders zodat zij allen 1 eigen hoofdbeoordelaar hebben. In
het voorgaande schooljaar was deze verdeling vooraf minder duidelijk, dat gaf voor ons als begeleiders ook wat onduidelijkheid. Nu deze
afspraak er is hebben zowel begeleiders als stagiaires duidelijkheid over de rollen in het proces van de stage

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

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

Pagina 10 van 35

Jaarverslag 2256/Bij Tjoonk

11-04-2022, 20:04

In 2021 hebben 5 vrijwilligers Bij Tjoonk ondersteuning geboden. 1 vrijwilliger is elke woensdagochtend aanwezig en doet samen met de
deelnemers verschillende activiteiten die normaal ook plaats vinden, alleen kan er dan meer individuele aandacht gegeven worden aan de
deelnemer. Met hem hebben we in de zomer een evaluatiegesprek gehouden en hij vindt zijn werkzaamheden bij Bij Tjoonk een fijne
aanvulling op zijn dagelijkse bestaan. Sinds november is er nog een vrijwilliger aanwezig op woensdagochtend, zij onderneemt geen
activiteiten met deelnemers maar ondersteunt Bij Tjoonk bij de administratieve taken.
In oktober is er ook een vrijwilliger gestart, zij komt 1 per maand op maandagmiddag. Ze zou liever vaker helpen maar dat past nog niet bij
haar werkzame leven, ook zij ondersteunt bij de dagelijkse activiteiten en kan meer individuele aandacht geven aan een deelnemer op zo'n
moment. In de eerste helft van 2021 is er nog een vrijwilliger geweest, zij kwam regelmatig maar had geen vaste werkmomenten. Dit
paste niet bij haar studie, in september heeft ze afscheid genomen ivm studie die ze in het buitenland voortzet. Op dit moment is nog niet
duidelijk of ze haar werkzaamheden zal hervatten of niet.
Een van onze vrijwilligers is in 2021 overleden. Met deelnemers die betrokken waren bij haar hebben we hier aandacht aan geschonken.
We hebben familie een kaart gestuurd en we hebben een herinneringsplekje voor haar gehad. Later hebben we nog van de familie gehoord
dat ze enorm heeft genoten van haar tijd bij ons, we zijn dankbaar dat we in haar laatste levensperiode nog hebben kunnen zorgen voor
zingeving.
Vrijwilligers worden aangestuurd door de vaste begeleiding in welke taken ze kunnen uitvoeren met de deelnemers. Evaluaties worden
door Jeroen of Marleen uitgevoerd. Bij aanmelding van een potentiele vrijwilliger houden we altijd eerst een kennismakingsgesprek en
kan iemand een of meerdere keren meedraaien waarna wordt besloten of het wederzijds een geschikte plek is.
Het team van vrijwilligers is redelijk stabiel, door het aantal keer proefdraaien kunnen beide partijen bepalen of het klikt waardoor het
risico op verloop lager is. Dit vinden we belangrijk voor de stabiliteit voor onze deelnemers.

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.

Door de groei van het aantal deelnemers hebben we een ons personeelsbestand kunnen uitbreiden. Door de bewuste keuze voor een HBObegeleider spreiden we de verantwoording over de dossiers beter, dit geeft voor iedereen een betere werkdruk. De groei van het aantal
deelnemers blijft doorzetten, we blijven dan ook monitoren of de begeleiding nog voldoende is in kwaliteit en kwantiteit. Op dit moment is
de begeleiding voldoende bevoegd en bekwaam. Door het EVC-traject te starten anticiperen we op verhoogde eisen aan begeleiding die in
de toekomst mogelijk gaan komen.
In 2021 is het aantal vrijwilligers ook langzaam gegroeid, we zijn nog steeds van mening dat een vrijwilliger de extra individuele aandacht
aan een deelnemer kan geven en nooit de eindverantwoording heeft. Tijdens evaluatiegesprekken en tussentijdse gesprekken blijkt dat
dit gewaardeerd wordt door de vrijwilligers.
Het overlijden van een vrijwilliger heeft impact op de deelnemers, door hier ruimte aan te geven en een plek te geven voor vragen en
herinnering kan iedereen er nu rustig op terugkijken.
De verschillende stagiaires die bij Bij Tjoonk zijn geweest in 2021 zorgen er voor dat je na blijft nadenken over waarom je bepaalde keuzes
maakt, deze inbreng maakt voor ons stagiaires begeleiden een leuk onderdeel. Stagiaires koppelen aan ons terug dat ze het kennismaken
met zoveel verschillende doelgroepen waarderen. Het begeleiden van staigiaires blijven we dan ook in 2022 doen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.
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5 Scholing en ontwikkeling
5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar
In de opleidingsdoelen beschrijft de zorgboer(in) hoe de kennis en vaardigheden van de begeleiders op peil wordt gehouden. Door
veranderingen in doelgroepen of zorgzwaarte, veranderingen in wetgeving, etc. zal scholing regelmatig nodig zijn. Daarnaast is het onderling
uitwisselen van kennis, informatie en casuïstiek belangrijk voor de ontwikkeling van de zorgboer(in) en medewerkers.
Bij dit onderwerp gaat het om de kennis en vaardigheden, de opleidingen kunt u bij 5.2 beschrijven (in de kennisbank 8.5.2).

De opleidingsdoelen voor 2021 waren:
- starten EVC traject door Jeroen
- personeel scholing op op gebied van psychiatrie
- 'werken in de keuken' / 'werken in detailhandel' leerlijn volgen bij KPC groep
- BHV actualiseren
- cursusdag kringlooplandbouw Warmonderhof
Het EVC-traject van Jeroen is gestart in 2021, hier heeft veel tijd in gezeten en is in 2021 nog niet volledig afgerond. In het eerste kwartaal
van 2022 wordt het ingediend waarna het assessment volgt. Hierna horen we of en welke stappen er nodig zijn voor HBO Social Work, aan
de hand van deze uitkomsten beslissen we wat we hier mee gaan doen.
Scholing op gebied van psychiatrie door personeelslid 1 is niet gevolgd, de scholing bij Cooperatie Boer en Zorg zat vol, in 2022 wordt deze
opnieuw aangeboden en dan gaat ze deze volgen.
De leerlijn werken in de keuken of werken in de detailhandel is niet gestart, enerzijds door het niet aanbieden van de scholing door de KPC
groep, anderzijds ook een bewuste keuze. De winkel gaat in 2022 pas meer definitief vorm krijgen, het is in 2021 nog niet passend om dan
al deze scholing te bieden.
BHV is door alle vaste begeleiders behaald of herhaald in 2021, voor 2022 staat dit ook alweer op de planning.
De cursusdag Kringlooplandbouw was inspirerend en zet aan tot nadenken voor het vervolg van onze agrarische bedrijfsvoering.

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.

Afgelopen jaar is er door 4 vaste begeleiders BHV herhaald of voor het eerste gevolgd. Op elke dag zijn er zo voldoende BHV'ers aanwezig
en ook bij afwezigheid van een collega is er altijd iemand anders aanwezig met BHV.
In 2021 is Marleen gestart met de 4-daagse cursus 'Professioneel omgaan met NAH', deze cursus heeft raakvlakken voor zowel het werk
bij Bij Tjoonk en haar werk als fysiotherapeut. Het doel is (h)erkennen van cognitieve gevolgen van een hersenbeschadiging en hoe om te
gaan met de gedragsveranderingen die hier bij horen. In 2022 wordt deze scholing afgerond.
Naast de scholing van het personeel heeft er ook scholing van deelnemers plaats gevonden in 2021. Er zijn 2 deelnemers die het
certificaat hebben behaald 'werken in het groen' en 2 deelnemers voor 'werken me dieren'. Deze certificaten hebben we uitgereikt onder de
noemer van de Bij Tjoonk Academie.
Naast de interne scholing hebben er ook 5 deelnemers hun certificaat behaald voor het werken met de bosmaaier, deze scholing is
verzorgd door IPC de Groene Ruimte.

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

Pagina 12 van 35

Jaarverslag 2256/Bij Tjoonk

11-04-2022, 20:04

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

Personeelslid 1 wilde in 2021 al de scholing over psychiatrische ziektebeelden volgen bij Cooperatie Boer en Zorg, deze scholing was
helaas vol in 2021. Voor 2022 staat ze wel aangemeld dus dan zal ze deze gaan volgen. Deze scholing wil ze volgen omdat ze niet
voldoende kennis heeft van deze problematiek en dit wel af en toe voorkomt bij de deelnemers. Personeelslid 2 wil deze scholing
mogelijk ook volgen om dezelfde reden, het kan ook zijn dat ze deze scholing in 2023 gaat volgen.
Personeelslid 2 heeft 2021 gebruikt om zich in te werken bij Bij Tjoonk, heeft daarom in 2021 niet plaats gevonden, in 2022 zal hier weer
aandacht voor zijn. Tijdens het jaargesprek, of zo nodig eerder, zullen we bepalen welke richting zij zich zal scholen
Scholing voor Jeroen wordt bepaald naar aanleiding van het assessment behorende bij het EVC traject HBO Social Work.
Marleen rond in 2022 de cursus 'Professioneel omgaan met NAH' af. Mogelijk dat Jeroen en personeelslid 2 deze ook gaan volgen
aangezien de inhoud erg interessant is en toepasbaar op een deel van de deelnemers.
In 2022 wordt de Maakstal hopelijk in gebruik genomen, hierna zullen we ons gaan oriënteren of we de leerlijn 'werken in de detailhandel'
willen integreren in de bedrijfsvoering. Of hiervoor scholing gevolgd zal worden en door wie is afhankelijk van deze keuzes die we maken.
Op agrarisch gebied zullen we ons blijven oriënteren op korte trainingen en workshops om onze kennis en vaardigheden te vergroten, met
name gericht op de extensieve en natuurinclusieve landbouw (veehouderij en akkerbouw/tuinbouw).
Voor deelnemers willen we ook in 2022 externe scholing inhuren, in januari heeft dit al plaats gevonden met de scholing 'afkorten van
brandhout' door IPC de Groene Ruimte. In 2022 willen we ook weer op de scholing voor de bosmaaier aanbieden. De cursus 'werken in het
groen' en 'werken met dieren' zullen we bij voldoende interesse ook weer gaan aanbieden

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

In 2021 heeft scholing voor Jeroen in het teken gestaan van het EVC-traject, dat wil zeggen dat hij veel heeft gereflecteerd welke kennis
en vaardigheden hij bezit. Na het assessment in maart 2022 zal bepaald worden welke scholing Jeroen verder nog zal volgen.
Personeelslid 1 heeft de gewenste cursus niet kunnen volgen in 2021, voor 2022 is zij reeds aangemeld. Personeelslid 2 heeft 2021
gebruikt om zich goed in te werken, in 2022 zal zij zich ook weer oriënteren op scholing.
Marleen is de cursus 'Professioneel omgaan met NAH' gestart in 2021, zij rond deze af in 2022.
Leerdoelen zijn grotendeels behaald of staan voor 2022 op de planning om uitgevoerd te worden. In 2022 zullen we ook verder bepalen op
welke gebieden we kennis missen en daar scholing bij zoeken.
Scholing van deelnemers is voor ons net zo belangrijk als van personeel, daar hebben we in 2021 mooi uiting aan kunnen geven. In 2022
staat dit ook weer nadrukkelijk op de agenda van Bij Tjoonk

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.

In 2021 hebben alle deelnemers minstens een officieel evaluatiegesprek gehad. Met alle deelnemers zijn er tussentijds ook informele
gesprekken waarbij er ook gesproken wordt over de doelen. Hiervan worden dan rapportages gemaakt in ons ECD. Met deelnemers voor
wie het doel is om weer afscheid te nemen van Bij Tjoonk om weer door te stromen naar betaald en/of vrijwilligerswerk zijn over het
algemeen meer gesprekken gevoerd dan met deelnemers uit de WLZ die meer lange termijn doelen hebben. Frequentie bij hen zijn dan
tussen 2-4 maanden in plaats van 1 keer per jaar.
Bij alle evaluaties wordt gesproken over de voorgaande periode, hoe is de aanwezigheid geweest, welke doelen zijn gesteld, welke doelen
zijn (deels) behaald en wat zijn nieuwe doelen, welke activiteiten passen daar bij en hoe begeleiden we daar bij. Daarnaast is er ruimte
voor eigen inbreng van de deelnemer en zo nodig zijn/haar netwerk/begeleiding.
Uitkomsten uit de evaluatie zijn moeilijk te meten omdat we er geen normatieve scores aan geven. We houden kwalitatieve evaluaties en
geen kwantitatieve evaluaties. Inhoudelijk zijn deelnemers tevreden over wat besproken wordt volgens ons format en anders is er nog
gelegenheid om de eigen inbreng te benadrukken. Deelnemers geven verder meestal aan tevreden te zijn met hun eigen ontwikkeling en
werkzaamheden, ook de begeleiding is meestal naar tevredenheid.
Afgelopen jaar hebben we het format in ons ECD voor het houden van evaluaties aangepast. Dit omdat we het gevoel hadden dat niet alles
werd besproken en de doelen niet goed naar voren kwamen. Na ongeveer een half jaar werken met dit format kunnen we voorzichtig
concluderen dat dit meer naar tevredenheid werkt. We blijven de komende tijd evalueren onderling om te bepalen of er nog aanpassingen
gedaan moeten worden.
Het plannen van de evaluaties is afgelopen jaar beter onder controle geweest. Marleen heeft in ons ECD een overzicht wie aan de beurt
zijn voor de gesprekken en houdt deze lijst bij. Als er echter situaties zijn die vragen om een extra of eerdere evaluatie dan wordt uiteraard
van de lijst afgeweken.

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.

In 2021 hebben we het format voor het evaluatiegesprek verandert omdat de inhoud van het gesprek niet altijd goed bij de punten op
papier paste. Om dit op te lossen hebben we het format dus gewijzigd. Tot nu toe naar tevredenheid, in 2022 blijven we evalueren of het
format nog steeds bevalt of dat er toch nog aanpassingen nodig zijn.
Met alle deelnemers hebben we in 2021 minstens een evaluatiegesprek gehad, met de meeste deelnemers zitten we vaker dan 1 keer per
jaar om te evalueren. We bespreken de ontwikkelingen die geweest zijn en welke ontwikkelingen we nog wensen voor de komende
periode. Mede door de aanpassing van het format van de evaluatie is de inhoud van de gesprekken over het algemeen naar tevredenheid,
zowel van de kant van de deelnemer en of begeleiding/familie als Bij Tjoonk.
De planning voor de evaluatiegesprekken ligt nu bij Marleen, zij houdt de lijst bij met welke gesprekken gepland dienen te worden. Daarna
wordt onderling verdeeld wie welk gesprek gaat voeren. In ons ECD is niet makkelijk te zien wie wanneer het laatste gesprek heeft,
mogelijk dat we daar nog iets op kunnen bedenken om het overzicht makkelijker kunnen houden.

Pagina 14 van 35

Jaarverslag 2256/Bij Tjoonk

11-04-2022, 20:04

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.

In 2021 hebben we in de eerste helft nog geen inspraakmomenten gehad met de deelnemers. We voerden altijd keukentafelgesprekken
en dat wilden we nog niet doen in verband het Coronavirus en de daarbij behorende maatregelen. Daarbij waren we ook niet echt tevreden
over de invulling en inhoud van de gesprekken. In de loop van de 2021 hebben we met ons personeel besproken hoe hier een verbetering in
te kunnen aanbrengen. Uiteindelijk is besloten een deelnemersraad op te zetten en in het laatste kwartaal van 2021 is de eerste
bijeenkomst geweest met de deelnemersraad.
Onderwerpen die de eerste keer aan bod kwamen waren waarom de oprichting van de deelnemersraad en wat hoort daar bij als lid van de
deelnemersraad. Andere bespreekpunten zijn veranderende wetgeving rondom rookplekken, opruimen van materialen na een taak en aan
het einde van de dag, BHV/ontruiming, Coronamaatregelen. Daarnaast wordt in de toekomst ook terug gekeken op de voorgaande
bijeenkomst, dat kon uiteraard de eerste deelnemersraad nog niet.
De notulen van de deelnemersraad hangen op het bord in de hal bij de kantine, op deze manier zijn ze ook leesbaar voor de overige
deelnemers. Voor deelnemers uit deelnemersraad is het ook van belang dat zij onderwerpen opvragen bij overige deelnemers en hen ook
informeren over wat besproken is.
Bij de eerste bijeenkomst zijn de onderwerpen nog aangedragen door het personeel die de bijeenkomsten begeleidt. Bij nieuwe
bijeenkomsten hangt van tevoren een agenda in de gang, daar kunnen onderwerpen op geplaatst worden. Zowel door deelnemers als
vanuit Bij Tjoonk. De eerste indruk van de nieuwe vorm van inspraak was positief, mensen waren enthousiast en er lijkt meer
verantwoordelijkheid genomen te worden over de onderwerpen. We hopen dat deze lijn zich doorzet in 2022.

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

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

Hoe de inspraak georganiseerd was voor 2021 was niet meer naar tevredenheid, dit kwam door de vorm en door de groei van het aantal
deelnemers. Om deze reden is er in de tweede helft van 2021 de deelnemersraad opgericht. De eerste bijeenkomst in 2021 is geweest en
de eerste indruk is dat het een positieve verandering is. Deelnemers lijken meer betrokken en voelen meer verantwoording bij de
onderwerpen. Onderlinge communicatie over de onderwerpen vooraf en na de bijeenkomst is een belangrijk punt bij het instellen van de
deelnemersraad, in 2022 zullen we evalueren hoe dat gaat en of er aanpassingen nodig zijn.

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.

Tot 2020 werd de tevredenheid van de deelnemers gemeten door middel van een papieren vragenlijst. Dit was niet prettig werken, de
papieren raken makkelijk kwijt en het is lastiger om algemene conclusies te trekken uit de resultaten. Om deze redenen zijn we in 2021
begonnen met het meten van de tevredenheid via Vanzelfsprekend. De vragenlijst is afgenomen in oktober 2021. Onze medewerker heeft
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voor iedereen bepaald welke versie van de vragenlijst ingevuld kon worden, afname is begeleid door stagiaires of medewerkers van Bij
Tjoonk. Wij als eigenaren hebben hier geen rol bij gehad om eventuele schijn van beinvloeding tegen te gaan.
De vragenlijst is ingevuld door 27 van de 37 deelnemers. De overige deelnemers waren tijdens het afnemen van de vragenlijst op vakantie,
ziek of langdurig afwezig.
Uit de resultaten is op te maken dat er een klein percentage meer jongens/mannen dan meisjes/vrouwen werkzaam zijn bij Bij Tjoonk en
dat het merendeel valt onder de leeftijdsgroep 21-50 jaar. 1-2 dagen of 3-7 dagen werken per week is gelijkmatig verdeeld.
Het gemiddelde rapportcijfer behorend bij de werkzaamheden op de boerderij is een 7 en de begeleiders krijgen een gemiddeld
rapportcijfer van 7,5.
De meest voorkomende activiteiten zijn verzorgen van de dieren, helpen in de tuin, ontspannen en genieten, klussen en werken op het land.
Over het algemeen worden deze activiteiten als leuk ervaren en geven de deelnemers aan zich fitter te voelen door het uitvoeren van deze
activiteiten. Het ervaren van rust in het hoofd verschilt per deelnemer, net als het hebben van meer vrienden. Deelnemers geven aan meer
te kunnen door het werken op de boerderij.
Over het algemeen worden de begeleiders met ‘aardig’ beoordeeld en geven 19 van de 27 deelnemers aan te kunnen zeggen wat ze voelen
en denken.
Deelnemers vinden het fijn om buiten te zijn en geven aan blij te worden van de dieren. In de bijlage de jaarrapportage van
Vanzelfsprekend.

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

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 inzet van Vanzelfsprekend om de tevredenheid gaan we in 2022 voortzetten, de rapportages die worden gegenereerd geven een
duidelijker beeld dan die je zelf uit schriftelijke tevredenheidsmetingen kan halen. Onze medewerker zal ook in 2022 de planning en
organisatie van de tevredenheidsmeting bij de deelnemers op zich nemen.
Over het algemeen zijn deelnemers tevreden met hun aanwezigheid en de begeleiding bij Bij Tjoonk. Bij de werkzaamheden die de
deelnemers doen is er nog een deelnemer die het werk onvoldoende scoort, ons doel voor 2022 is dat iedereen minimaal voldoende scoort
op de tevredenheid over de soort werkzaamheden. Wat we naast de metingen uit Vanzelfsprekend terug horen bij de evaluaties is dat het
gewaardeerd wordt dat er een groot aanbod van activiteiten is. We zetten het brede aanbod van activiteiten in 2022 voort.

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.

Het afgelopen jaar hebben er regelmatige kleine ongelukjes plaats gevonden waarbij we pleisters hebben moeten plakken. Gelukkig is de
ernst van het letsel nooit ernstig geweest. Van deze kleine ongelukjes hebben we geen registratie bij gehouden. Het is inherent aan het
soort werkzaamheden wat de deelnemers doen dat er af toe een schaafwond of schram opgelopen wordt. Al onze deelnemers accepteren
dit ook en vinden dit ook geen probleem.
Incidenten die vallen onder ongevallen of bijna-ongevallen hebben niet plaats gevonden in 2021

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

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

7.3 Agressie
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.

In 2021 heeft een deelnemer met syndroom van Down een andere deelnemer een stomp in zijn gezicht gegeven. De aanleiding was niet
geheel duidelijk. De deelnemer heeft geen letsel opgelopen. De deelnemer die de stomp heeft ontvangen heeft direct melding gemaakt bij
de begeleiding. De deelnemers met syndroom van Down heeft excuses moeten maken aan het slachtoffer, hiermee was het voor hem
voldoende afgehandeld.
Als begeleiding hebben we contact opgenomen met ouders van de jongen om een en ander te bespreken. Bij het ophalen hebben we
aangegeven dat dit niet nogmaals plaats mag vinden, als dat wel zou gebeuren dan zou er mogelijk geen plek meer voor hem zijn bij Bij
Tjoonk. Ondertussen is de jongen verhuisd waardoor hij niet meer bij Bij Tjoonk komt. In de periode dat hij nog wel is geweest is er
gelukkig geen moment sprake van agressief gedrag geweest.
Wat we goed hebben gedaan bij bovenstaand incident is dat er direct contact is gezocht met de ouder van de jongen die het gedaan heeft.
Een incident als dit is in de toekomst niet altijd te voorkomen.
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Naast deze fysieke vorm van agressie hebben we het afgelopen jaar regelmatig te maken gehad met verbale agressie, dit was dan vooral
gericht op zichzelf maar werd wel luidkeels uitgeroepen. Hier hadden andere deelnemers dan wel last van. Voor een deel past deze
verbale agressie bij het beeld wat de deelnemer hoort, anderzijds willen we graag dat deelnemers proberen te leren dat iets ook anders
kan. We hebben diverse manieren geprobeerd om de frustratie te voorkomen, de juiste oplossing is nog niet gevonden. Om dit te
voorkomen hebben we regelmatig gesprekken gehad met deelnemer en zijn ambulante begeleiders om escalatie van frustratie te
voorkomen. Het blijft lastig om de grens te bepalen wat je accepteert en wanneer het genoeg is geweest. In 2021 liep deze zoektocht nog,
begin 2022 is deze deelnemer gestopt om zijn herstelproces op een nieuwe plek een nieuwe boost te geven.

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

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

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

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

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

In 2021 hebben we gelukkig weer geen grote meldingen of incidenten gehad. Ten aanzien (verbale) agressie van deelnemers zijn we bij
nieuwe aanmeldingen strenger op prominente gedragsproblematiek. Dit om de mentale (en fysieke) veiligheid van onze huidige
deelnemers te waarborgen.
Over het algemeen zijn er nauwelijks grote incidenten bij ons op de boerderij tussen deelnemers, we denken dat dit komt doordat we
zoveel verschillende soorten doelgroepen door elkaar hebben. Gedrag en dan met name negatief gedrag wordt niet versterkt omdat de
ander dit op een ander niveau kan inschatten. Er zijn wel eens problemen tussen deelnemers omdat ze elkaar niet begrijpen, gelukkig
zoeken ze dan altijd een begeleider op die kan helpen om de situatie te duiden.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

30-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

gesprekken zijn gepland en up to date

inhoudelijke scholing Stephanie plannen, samen afstemmen welke cursus
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2021

Actie afgerond op:

23-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

besproken in jaargesprek 2021

plannen evaluatiegesprekken met deelnemers en begeleiding
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

21-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

alle gesprekken staan weer gepland en dossiers zijn up to date

inspraak deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Actie afgerond op:

30-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

deelnemersraadbijeenkomst is geweest

monitoren of begeleiding nog voldoende is qua hoeveelheid en qua inhoud
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2021

Actie afgerond op:

21-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

begeleiding past bij zorgvraag momenteel, geen actie nodig op dit moment

jaargesprek Stephanie
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Actie afgerond op:

23-11-2021 (Afgerond)
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inspraak deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

30-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

nieuwe inspraak gestart in najaar 2021 met deelnemersraad, opgezet onder begeleiding van
personeel. afvaardiging van alle doelgroepen en bezetting dagen. alle deelnemers is gevraagd wie wil
deelnemer, onder geinteresseerden is geloot voor deelname aan deelnemersraad.

tevredenheidsmeting uitzetten
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

30-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Vanzelfsprekend uitgezet door Danique

keukentafelgesprek
Geplande uitvoerdatum:

15-07-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

najaar 2021 wordt nieuwe vorm gestart obv personeel. ivm grote groei deelnemers per dag is
gesprek met iedereen niet meer de juiste vorm. na vakanties nieuwe vorm organiseren

evaluatiegesprek vrijwilliger plannen
Geplande uitvoerdatum:

22-07-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

vrijwilliger 1 heeft jaargesprek gehad, vrijwilliger 2 niet ivm langdurig afwezig naar buitenland,
vrijwilliger 3/4 in najaar 2021 gestart dus in 2021 nog geen jaargesprek

evaluatiegesprek met vrijwilliger plannen
Geplande uitvoerdatum:

22-07-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

evaluatie vrijwilliger 1 is gehouden, vrijwilliger 2 is voor langere tijd afwezig ivm studie buitenland.
vrijwilliger 3 en 4 in najaar 2021 gestart dus nog geen jaargesprek gepland

inspraak deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

01-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

inspraak deelnemers wordt opgepakt door personeel in najaar 2021, keukentafelgesprek niet meer
de juiste vorm met volledige groep deelnemers ivm groei
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VOG vernieuwen voor juni 2021
Geplande uitvoerdatum:

03-06-2021

Actie afgerond op:

30-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

vog vrijwilligers bij aanvang aangevraagd, personeel vog allemaal aangevraagd. vog eigenaren
vernieuwd

VOG vernieuwen, geldig tot 18-6-2021
Geplande uitvoerdatum:

03-05-2021

Actie afgerond op:

30-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

nieuw vog aangevraagd

inspraak momenten regelen
Geplande uitvoerdatum:

02-06-2021

Actie afgerond op:

01-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

ivm corona nog geen inspraak, alternatieve manier wordt uitgezocht door personeel

deelnemers agendapunten keukentafelgesprek uitvragen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

30-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

inspraak deelnemers opgepakt door Danique/Stephanie ism Ester. deelnemersraad gestart najaar
2021, inspraakmomenten worden geregeld door hen

plannen maken voor verbouwing ligboxenstal tot berging/werkplaats/winkel
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

08-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

plannen zijn gemaakt, offerte bouwbedrijf geaccepteerd, financiering geregeld. start bouw winter
2021-2022, nog geen exacte datum bekend

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:

30-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

nieuw VOG aangevraagd Jeroen en Marleen

inspraak deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

Actie afgerond op:

01-04-2021 (Afgerond)

Toelichting:

geen keukentafelgesprek 1e kwartaal ivm situatie rondom corona, nog geen extra momenten van
samenzijn willen plannen
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Vanzelfsprekend uitzetten
Geplande uitvoerdatum:

04-08-2021

Actie afgerond op:

01-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

uitgevoerd door Danique

afspraak dierenarts maken tbv zoonosencertificaat
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2021

Actie afgerond op:

30-11-2021 (Afgerond)

Toelichting:

afspraak 30-11 uitgevoerd

BHV Stephanie plannen
Geplande uitvoerdatum:

15-07-2021

Actie afgerond op:

30-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

BHV afgerond

BHV herhaling Jeroen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

16-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

BHV afgerond

agrarische scholing uitzoeken en volgen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

12-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

scholingsdag kringlooplandbouw gevolg bij Aeres Warmonderhof door Jeroen en Marleen

controleren of huidige begeleiding nog voldoet aan de behoefte
Geplande uitvoerdatum:

02-05-2021

Actie afgerond op:

27-07-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Per 20-5-2021 extra personeel aangenomen

projectplan schrijven + fondsen werven verbouwing ligboxenstal
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2021

Actie afgerond op:

27-07-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Marleen heeft het projectplan geschreven. Deze gaat naar verschillende fondsen om financiele
ondersteuning te zoeken voor de verbouwing
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controle EHBO-koffer door Stephanie, inschakelen door Marleen
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

Actie afgerond op:

27-07-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Stephanie is op de hoogte dat zij de EHBO-koffer controleert en zo nodig bijvult

monitoren of begeleiding nog voldoende is qua hoeveelheid en qua inhoud
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

Actie afgerond op:

27-07-2021 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben een extra begeleider aangenomen zodat we nu alle dagen 3 begeleiders aanwezig
hebben.

EVC-traject starten
Geplande uitvoerdatum:

22-02-2021

Actie afgerond op:

01-03-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Jeroen is gestart met het EVC-traject. Gedurende 2021 is hij bezig met de uitvoering

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

28-02-2021

Actie afgerond op:

25-02-2021 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

legionellapreventie, protocol spoelen douche + logboek
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2021

Actie afgerond op:

01-02-2021 (Afgerond)

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:

22-02-2021 (Afgerond)

evaluatiegesprek met vrijwilliger plannen
Geplande uitvoerdatum:

21-01-2021

Actie afgerond op:

22-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

vrijwilliger die in jan gesprek zou hebben is gestopt, andere vrijwilligers zomer 2021

actualisatie RI&E
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2021

Actie afgerond op:

22-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

uitgevoerd
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BHV herhaling Jeroen en Marleen
Geplande uitvoerdatum:

16-03-2021

Actie afgerond op:

17-02-2021 (Afgerond)

schoonmaakschema opstellen + schoonmaakmiddelen
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2021

Actie afgerond op:

09-02-2021 (Afgerond)

koelkast dateren producten
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2021

Actie afgerond op:

17-02-2021 (Afgerond)

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

17-02-2021 (Afgerond)

opgeven cursus gezond gedrag
Geplande uitvoerdatum:

23-06-2020

Actie afgerond op:

17-02-2021 (Afgerond)

vrijwilligersbeleid uitwerken
Geplande uitvoerdatum:

16-02-2020

Actie afgerond op:

17-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

gecontroleerd en geupload

agrarische scholing uitzoeken en volgen
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Actie afgerond op:

01-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

scholing warmonderhof, 3 jarige opleiding momenteel geen prioriteit. scholingsdag
kringlooplandbouw uitgesteld ivm corona, juni 2021 nieuwe datum

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

01-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Marleen BHV op 17-2, Jeroen en Stephanie in juli 2021
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controle brandblussers, afspraak maken bij Morrenhof brandpreventie
Geplande uitvoerdatum:

03-02-2021

Actie afgerond op:

15-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

controle is geweest in januari, extra brandblussers geplaatst in potstal

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

31-07-2020

Actie afgerond op:

02-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

reglement aangepast op zorboeren.nl en op bijtjoonk.nl

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.

deelnemers werven 'werken met dieren' en 'werken in het groen'
Geplande uitvoerdatum:

15-03-2022

orienteren onder deelnemers of er behoefte is voor scholing bosmaaier
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

vervolg bepalen nav assessment EVC
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

deelnemers agendapunten keukentafelgesprek uitvragen
Geplande uitvoerdatum:

16-04-2022

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:

20-04-2022

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 21-04-2022, 09:00 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:

21-04-2022

Pagina 25 van 35

Jaarverslag 2256/Bij Tjoonk

11-04-2022, 20:04

inspraak deelnemers Q2
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

werkoverleg plannen dagrapportage doelen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2022

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

Audit

14-05-2022

werkt de deelnemersraad naar tevredenheid of zijn er aanpassingen nodig?
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2022

jaargesprek Danique
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

Alert blijven op samenstelling groep om veiligheid alle deelnemers te waarborgen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

Activiteiten in de Maakstal ontwikkelen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

bosmaaiertraining deelnemers organiseren bij voldoende interesse
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

BHV herhaling Jeroen
Geplande uitvoerdatum:

16-06-2022

agrarische scholing uitzoeken en volgen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2022
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BHV Stephanie plannen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2022

Actualisatie BHV Jeroen/Stephanie
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2022

werkt het uitzetten van acties naar het personeel vanuit de actielijst?
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2022

Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2022

5 jarig jubileum orientatie plannen wat er mogelijk is met documentaire/film
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2022

evaluatiegesprek met vrijwilliger plannen
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2022

begeleiding nog voldoende?
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2022

Nieuwe stagiaires verdelen over de begeleiders zodat iedereen eigen hoofdbegeleider heeft.
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2022

welke kennis missen we bij Bij Tjoonk? en welke scholing zouden we hiervoor kunnen volgen?
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2022

Makkelijk overzicht voor plannen evaluaties, is dat te realiseren?
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2022

exclusiecriteria tav prominentie gedragsproblemen worden nog gevolgd?
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2022
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monitoren of begeleiding nog voldoende is qua hoeveelheid en qua inhoud
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2022

bij taakverdeling op de dag blijven navragen of de taken passen bij de deelnemer, bij evaluatie navragen of werkzaamheden passend zijn
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2022

plannen evaluatiegesprekken deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2022

afspraak dierenarts maken tbv zoonosencertificaat
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2022

Vanzelfsprekend uitzetten
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2022

tevredenheidsmeting uitzetten
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2022

inhoudelijke scholing Stephanie plannen, samen afstemmen welke cursus
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2022

jaargesprek Stephanie
Geplande uitvoerdatum:

08-11-2022

actualisatie kwaliteitssysteem
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2023

controle brandblussers, afspraak maken bij Morrenhof brandpreventie
Geplande uitvoerdatum:

17-01-2023

actualisatie RI&E
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2023
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Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

14-02-2023

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2023

VOG controleren geldigheid, max 3 jaar
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2023

controle EHBO-koffer door Stephanie, inschakelen door Marleen
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2023

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:

01-12-2024

actualisatie kwaliteitssysteem
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

werkbeschrijving is geactualiseerd

controle brandblussers, afspraak maken bij Morrenhof brandpreventie
Geplande uitvoerdatum:

15-01-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

controle is geweest op 17-1-2022

deelnemers agendapunten keukentafelgesprek uitvragen
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 20-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Lijst hangt op bord in de gang

actualisatie RI&E
Geplande uitvoerdatum:

22-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 01-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

RI&E geactualiseerd
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beleid stagiaires op papier zetten
Geplande uitvoerdatum:

10-05-2020

Actie afgerond op:

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

Toelichting:

afgerond

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

Actie afgerond op:

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

Toelichting:

BHV Marleen 14-2-2022

inspraak deelnemers Q1
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2022

Actie afgerond op:

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

Toelichting:

Deelnemersraad is geweest op 4-2-2022

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

14-10-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Stephanie heeft deze taak opgepakt

Overleg tuinderij de Haverkamp over hoe teeltseizoen is verlopen en over eventuele voortzettin
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Deze evaluatie staat gepland in Q1 2022

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 20-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Evaluatie gesprekken met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 10-03-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

planning gemaakt door Danique
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plannen evaluatiegesprekken deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 10-03-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

planning gemaakt door Danique

plannen evaluatiegesprekken met deelnemers en begeleiding
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 16-03-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

planning is gemaakt door Danique

controle EHBO-koffer door Stephanie, inschakelen door Marleen
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-03-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

nieuwe inhoud en extra koffer voor maakstal aangeschaft

monitoren of begeleiding nog voldoende is qua hoeveelheid en qua inhoud
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-03-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

momenteel is begeleiding op peil

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

Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum:

14-03-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-03-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

uitzoeken of 2e persoon kan inloggen om acties af te werken
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

Actie afgerond op:

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

Toelichting:

is niet mogelijk

5 jarig jubileum orientatie plannen wat er mogelijk is in theaterwereld
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 05-04-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Toelichting:

Theatervoorstelling niet realistisch, orientatie op documentaire/film gestart

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 acties opgenomen in de actielijst.

8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst
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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.

In 2021 gestart met uitzetten van acties naar personeel via Kwaliteit laat je zien. In 2022 gaan we evalueren of dit werkt. Het plannen van
acties en ze uitvoeren naar aanleiding van de meldigen gaat goed. Het tijdig op uitgevoerd zetten van een actie blijft een aandachtspunt
net zoals in de voorgaande jaren. Het zou kunnen helpen als er nog een persoon kan inloggen en mee kan kijken bij het plannen, uitvoeren
en afhandelen van acties. Daarnaast zou het extra paar ogen helpend kunnen zijn bij een goede invulling van de werkbeschrijving.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.
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9 Doelstellingen
In dit hoofdstuk beschrijft de zorgboer(in) wat de toekomstplannen zijn voor de zorgboerderij.

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar
Het doel gesteld in 2020 was om binnen 5 jaar alle dagen dubbele begeleiding te hebben, dit doel hebben we uiteindelijke halverwege 2020
al bereikt. Momenteel (feb 2022) zijn we alle dagen met 3 begeleiders aanwezig --> doel behaald en kan verwijderd worden
De komende jaren gaan we gebruiken om de ligboxenstal om te vormen tot een houtwerkplaats. Ook willen we een verkooppunt maken
om zo de werkzaamheden op ons bedrijf meer zin te geven. --> plannen voor het project 'Maakstal' in 2021 gemaakt, uitvoering gestart in
2022, afronding hopelijk ook in 2022
Naast deze verbouwing van de Maakstal willen we op de langere termijn zorgen voor de ombouw van de huidige deel naar flexibele
werkplekken, planning in periode 2023-2025.
Om deelnemers meer mogelijkheden te bieden om door te groeien naar werk met meer verantwoording en wat meer druk gaan we ons
orienteren op een intensievere samenwerking met biologische tuinderij de Haverkamp, onze buren op het landgoed. --> gestart in 2021,
uitwerking verder in komende periode
In 2020 hebben we het doel opgesteld om ons te orienteren op omschakeling naar biologische bedrijfsvoering, dit doel blijft staan
Naast de fysieke plannen op het bedrijf gaan we ook orienteren op het inzetten van een HBO'er in de begeleiding, via een EVC-traject van
een van de huidige begeleiders of middels een vacature --> HBO begeleider aangenomen, echter geen SPH/Social Work of aanverwante
opleiding, dit doel blijft actueel
Start Banninkwinkel: op een centraal punt op de Bannink verkoop van producten van de verschillende (agrarische) ondernemingen op
landgoed de Bannink waarbij verkoop wordt gedaan door deelnemers van Bij Tjoonk. Start orientatie of dit haalbaar is in 2025-2027

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Bij de tevredenheidsmeting scoren alle deelnemers een voldoende op het aanbod van de activiteiten. Q4
>= 3 deelnemers behalen certificaat 'werken in het groen' of 'werken met dieren'. Start Q2, Q4 afronding
In 2022 wordt er scholing aangeboden voor het veilig werken met de bosmaaier. Q2-Q3
In 2022 bestaat Bij Tjoonk 5 jaar, hier willen we met een inhoudelijk evenement aandacht aan geven. Oriëntatie start Q1, uitvoering Q3
EVC traject wordt afgerond, evt scholing volgen na assessment. Assessment Q1, vervolg bepalen Q2
Systeem voor dagrapportage op doelen bedenken zonder dat het een administratieve last wordt, Q2

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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9.3 Plan van aanpak
Om de doelstellingen te realiseren beschrijft de zorgboer(in) concrete stappen die worden toegevoegd aan de actielijst.

Bij de tevredenheidsmeting scoren alle deelnemers een voldoende op het aanbod van de activiteiten. Q4 --> bij taakverdeling op de dag
blijven navragen of de taken passen bij de deelnemer, bij evaluatie navragen of werkzaamheden passend zijn
>= 3 deelnemers behalen certificaat 'werken in het groen' of 'werken met dieren'. Start Q2, Q4 afronding --> bij evaluatiegesprekken vragen
of er behoefte is deel te nemen aan een cursus om deelnemers te werven, uitvoering door Jeroen/Ester
In 2022 wordt er scholing aangeboden voor het veilig werken met de bosmaaier. Q2-Q3 --> orientatie onder deelnemers of er behoefte is
aan bosmaaiertraining bij deelnemers die nog geen certificaat hebben
In 2022 bestaat Bij Tjoonk 5 jaar, hier willen we met een inhoudelijk evenement aandacht aan geven. Oriëntatie start Q1, uitvoering Q3. -->
Jeroen heeft eerste contacten gelegd met persoon met connecties in theaterwereld om te orienteren of hier mogelijkheden in zijn. Bij
positief gevolg Vrienden van Bij Tjoonk inschakelen bij hulp organisatie evt. in combinatie met een open dag.
EVC traject wordt afgerond, evt scholing volgen na assessment. Assessment Q1, vervolg bepalen Q2 --> assessment staat gepland 8-32022, hierna beslissen of het zinvol aanvullende scholing te volgen
Systeem voor dagrapportage op doelen bedenken zonder dat het een administratieve last wordt, Q2 --> CBZ eist rapportage in bepaalde
frequentie op doelen, hoe dit op eenvoudige manier op te lossen, werkoverleg hoofdbegeleiders plannen hoe dit in te vullen

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 5 acties opgenomen in de actielijst.
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Overzicht van bijlagen
In dit overzicht is opgenomen welke bijlagen er aan het jaarverslag zijn toegevoegd. Deze bijlagen bevatten aanvullende informatie voor de
toetsing en worden niet gepubliceerd.

6.5

jaarrapportage Vanzelfsprekend
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