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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
Geitenhouderij 't Roode Hart
Registratienummer: 2257
Grote sloot 146, 1754 JJ Burgerbrug
Rechtsvorm Eenmanszaak ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 65358929
Website: http://www.roodehart.nl

Locatiegegevens
Geitenhouderij 't Roode Hart
Registratienummer: 2257
Grote sloot 146, 1754 JJ Burgerbrug
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Stichting Landzijde
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

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

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

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?
Naast de ondernemer(s), zijn er stagiairs
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
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

2.2 Zorgboerderij in beeld
Foto 1: Onze groenten en bloemen tuin van de zomer. Een mooie activiteit die we met elkaar al meer in de vingers krijgen.
Foto 2: Ons bord van voorjaar geplaats. Zodat we meer zichtbaar worden
Foto 3: Het leven is een sprookje! 7 geiten en een wolf! Onze puppy hondje Wolfie tussen de geiten. Voorjaar 2021

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.

Januari 2021
We starten dit zorgjaar. Met op maandag en dinsdag een volwassenman met een verstandelijke handicap en op de woensdag kwam daar
een volwassen man met een verslaving/psychische bij.
Om de zaterdag 3 zorgkinderen en een van hun logeert 3 nachtje in de maand bij ons.
Deze maand is Corona nog actief. De middel bare scholen zijn gesloten. De zorgkinderen die op de middelbare scholen zitten zijn blij dat
de geitenhouderij open mag blijven.
Onze dochters zijn volgen thuis onderwijs. Dit vinden de volwassenen deelnemers wel gezellig.
Via Landzijde volgt Wendy een informatie avond over de Nationale Tuinvogeltelling. Via de site van buiten gewoon leren van Landzijde, kan
je samen met de deelnemers hier goed op voorbereiden. Dit hebben we gedaan en ze hebben er van genoten. Tijdens de telling was het
mooi weer. en werd er goed opgelet. Via landzijde kregen ze een certificaat voordeelname. Dit vonden ze erg leuk. We doen volgend jaar
zeker weer mee.
Eind december zijn we met onze geiten gestart met een nieuwe melktafel. Deze maand stond voor onze geiten en de mens het wennen
aan het nieuwe systeem. Na een maand waren geit en boer er aangewend. Onze zorgdeelnemers hebben we betrokken bij dit proces en
vonden dit alle ook een spannende gebeurtenis op de geitenhouderij.
Februari;
Begin februari moest er een klein groepje geiten aflammeren. Dit vinden alle deelnemers erg leuk. Helpen met de fles geven is een
geliefd activiteit.
Via Landzijde volgt Wendy online les over moestuin. Deze is ook te volgen via site van buiten gewoon leren. Met de deelnemers bekijken
we dit. Vervolgens gaan we verder met de voorbereidingen voor de moestuin. Er wordt besproken i tijdens een inspraakmoment wat we
gaan telen?
Nu de nieuwe melktafel goed verloopt is er tijd en ruimte ontstaan voor de volgende investering. De eerste stappen voor een eigen
groepsruimte worden gemaakt. De voorste gedeelte van de schuur wordt ontruimd en klaar gemaakt om uit te graven.
Maart
We gaan verder met de voorbereidingen van de moestuin.
Corona is nog steeds actief. Omdat we een klein groepje deelnemers ontvangen zijn de richtlijnen goed uit te voeren. Er komt zicht op
vaccineren. De eerste zorgdeelnemers en ook wij zelf ontvangen deze. Dit geeft voor iedereen een veiliger gevoel. Maar voorzicht blijven
en houden aan de richtlijnen blijven wij herhalen.
April
Op onze geitenhouderij houden we meerder keren per jaar een groepje geiten die aflammeren. Begin April was dit ook het geval. Met een
kleine groep is de kans op ziektes kleiner en kan je de lammeren meer tijd en aandacht geven voor de verzorging. De zorgdeelnemers
helpen hier graag bij. Dit keer werden er 22 lammeren geboren.

Pagina 7 van 38

Jaarverslag 2257/Geitenhouderij 't Roode Hart

14-02-2022, 12:08

Met de zorgkinderen hebben we mee gedaan met de nationale bijenteling. Via landzijde op hun site, buiten gewoon leren, hebben we met
de kinderen van alles geleerd over o.a de bij. De kinderen hebben actief meegedaan tijdens de teling. We gaan we volgend jaar zeker weer
doen.
Half April verwelkomen wij ons puppy op de geitenhouderij. Wolfje genaamd omdat het leven een sprookje is. De wolf en de 7 ( 300)
geitjes. Wolfie is een kruising tussen een friese stabij en een labrador. Een hele lieve en vrolijke pup. Iedereen op de geitenhouderij is
gelijk gek op hem. Het wordt een daglijkse activiteit om Wolfie uit te laten op het oude koepad tussen de weilanden achter de
geitenhouderij.
Mei:
Er wordt genoten van onze puppy Wolfie. Hij krijgt van iedereen knuffels en neemt deze blij in ontvangst.
We kweken met de deelnemers tomaten, pompoen en zonnebloemen plantjes op. Door eerst zaden in potjes met potgrond te stoppen.
Naast het werken in de groenten tuin. Spitten we een stukje grond om hier bijen en bloemen mengsel in te strooien. En later kunnen hier
de zonnebloemen in gepland worden.
Om beter zichtbaar te worden, bestellen we een bord met onze logo. Deze wordt gezamenlijk verwerkt met onze collegas/afnemers.
Klaver, afnemer van onze melk en Landzijde, stichting waar onze zorgtak mee is verbonden.

Juni:
Gelukkig neemt Corona af en mensen gaan weer meer dingen ondernemen, De vraag naar zorgboerderij neemt toe. Via landzijde krijgen
we nieuwe deelnemers die bij ons willen komen kijken.
Half Juni komen ze beton storten in de kantine/groepsruimte. De vloerverwarming is er voor die tijd ingelegd.
We zitten veel met de zorgdeelnemers buiten koffie/thee te drinken. Iedereen geniet van mooie zomer weer,
Juli:
Begin Juli krijgen we aan gekondigd bezoek van onze Burgemeester en haar 7 wethouders. Er is belangstelling naar ons ideeen over ons
Inloophuis Burgerbrug. Maar ook de zorgtak en natuurlijk onze geiten en de nieuwe melktafel waren punten om onze geitenhouderij te
bezoeken. Ze kregen een rondleiding en na afloop was er een geitenkaas proeverijtje. We ontvingen postieve feedback en aanmoedigen
om onze ideeen verder te ontwikkelen. Over een aantal jaren komen ze graag terug.
Half Juni hadden wij zomer vakantie en ging de zorgtak 3 weken dicht.
Augustus:
Begin augustus gingen we weer open. Er werd weer een groepje lammetjes geboren. En ook werk in de moestuin ging door.
Hiernaast kregen we kuikentje en jonge duiven. Een hoop gezelligheid al die jonge dieren. Maar helaas gebeurde er ook iets dramatische.
Onze paard Carlos kreeg Koliek. Na meerde male de dierenarts op bezoek te hebben gehad en meerder infusen te hebben gekregen. Stierf
hij na 3 dagen. Iedereen op de geitenhouderij was er verdrietig van.
De bouw van de kantine ging ook door. Er worden wanden geplaatst. De loodgieter en elektricien gingen aan het werk.
September:
Gelukkig neemt Corona nog meer af. De regels worden versoepeld. Dat is voor iedereen fijn.
De groep zorgdeelnemers neemt toe en dan is het fijn dat vooral de regels voor vervoer is verruimt. Alle plekken in onze bus mogen weer
gebruikt worden.
We worden benaderd door onderzoek centrum voor vleermuizen. Er is bij ons een vleermuis met zender ontdekt. Ze komen een paar
avonden vleermuizen vangen. Er krijgen nog 12 vleermuizen een zender. Wij leren veel over de vleermuis op onze geitenhouderij tellen ze
ongeveer 30 vleermuizen. De deelnemers informeren we over de vleermuizen en wij maken foto om hun dit ook te laten zien. Ze vinden
allemaal leuk om te horen maar ook wel een beetje griezelig.
Oktober:
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De pompoenen kunnen geoogst worden uit de tuin. We zetten ze overal neer op de geitenhouderij. Het geeft een gezellig herfst tintje.
De appels worden geplukt en er word appelmoes en appelflappen van gemaakt.
We maken een begint met maken van kerstkaarten en kerst geschenken als slechtweer is.
November:
Begin november hollen we onze zelf opgekweekte pompoenen uit voor sint maarten.
Helaas krijgt Wendy klachten die op corona lijken. Na een test van de ggd blijkt ze positief. De zorgtak gaat dicht en wij gaan met ons
gezin in quarantaine.
Hierna krijgen Nico en onze 3 kinderen ook Corona. de zorgtak blijft 2,5 dicht. Omdat wij onze zorgdeelnemers thuis ontvangen en we na
elkaar corona kregen.
De zorgdeelnemers werden ingelicht. Gelukkig hebben zij geen corona gekregen. maar ze vonden het erg jammer dat ze niet naar de
geitenhouderij mochten komen.
Net nu er weer lammetjes werden geboren.
December:
Uiteindelijk mogen we begin december weer open ivm met de corona uitbraak in ons gezin.
Gelukkig maar want de deelnemers hadden ons gemist en vonden weer fijn om te komen en de pas geboren lammetjes te knuffelen en
verzorgen.
Deze maand staat in teken van de feestdagen. Pepernoten bakken. Er worden kerststukjes gemaakt en kerstkaarten.
Half december staan we op een kerstmarkt met onze zelfgemaakte kerststukjes en kaarten. We kopen geitenkaas bij klaverkaas die
onze melk afneemt. Door op de markt te staan willen wij zichtbaar worden voor anderen. Het was een gezellige markt en zijn mooie
nieuwe contacten gemaakt.
De opbouw van de kantine gaat rustig aan door. De w.c en de douch worden getegeld. De tuindeuren worden geplaatst. Plafon wordt dicht
gemaakt.
We sluiten het jaar af met ons deelnemers net als andere jaren. Gezamenlijk een kerstlunch te verzorgen. Er worden gevulde eieren
gemaakt. worsten broodje. We dekken de tafel extra feestelijk en genieten van elkaar. Einde van de dag krijgt iedereen een kerstpakket
mee naar huis. En zien we mekaar weer in het nieuwe jaar.

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

3.2 Algemene conclusies
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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.

Helaas heeft ook 2021 Corona een grote impact gehad op de zorgboerderij. In de zomer leek het er op dat Corona ons verliet en namen de
maatregels af. Geen gebruik van mondkapjes in vervoer van onze mensen was erg fijn. Helaas na de zomer nam het weer toe. Gelukkig
namen de deelnemers het goed op. Niemand was er blij mee. Maar we hebben dit regelmatig besproken met de volwassen deelnemers
en de jeugd. De basis regels bleven het hele jaar gelden net als vorig jaar.
Bij ophalen: Doe de gezondheidscheck dagelijks voordat de deelnemer in de bus stapt. En bij klachten blijft de deelnemer dus thuis.
Heeft een huisgenoot koorts of is benauwd, dan blijft de deelnemer thuis. Als deelnemers zelfstandig komen doe je de gezondheidscheck
bij aankomst Zorg dat iedereen bij aankomst en vertrek de handen wast Geen handen schudden. Tijdens de dagbesteding Houd tijdens de
dagbesteding zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand, zet b.v. stoelen voldoende uit elkaar. Als deelnemers toch wat langer dichter in
elkaars nabijheid zijn, maak dan gebruik van mondkapjes. Kortdurend mensen fysiek ondersteunen, bijvoorbeeld bij het opstaan, of in de
auto stappen kan en hoort bij het werk, maar benader de deelnemer zo veel als mogelijk van achteren. Was daarna je handen. Hang op
meerdere plaatsen een A-4 op met informatie over de hygiënemaatregelen. Dit maakt het makkelijk om deelnemers er op te wijzen. Zorg
voor voldoende zeep en papieren handdoekjes. Maak oppervlakken en handcontactpunten die veel worden gebruikt meerdere keren per
dag schoon Maak stoelen, leuningen, tafels, etc. en de toiletten meerdere keren per dag schoon. Werk zo veel mogelijk buiten Lucht de
kantine minimaal 1 keer per dag ca. 10-15 minuten. Zet voor het luchten de ramen/deuren tegen elkaar open. Doe dit in ieder geval na de
gezamenlijke koffie en lunch momenten.
Was regelmatig je handen met water en zeep Gebruik papieren handdoeken Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog Gebruik
papieren zakdoekjes.
We hadden vorig jaar al geleerd om meer online te werken en elkaar via deze manier te spreken. Toen Corona weer toenam konden we dit
vrij snel weer oppakken. Al blijft een live gesprek natuurlijk fijner.

Wij waren blij met deze ondersteunende netwerken. Wij zijn erg blij met de ondersteuning van landzijde. Zij ondersteunen ons met oa de
evaluatie gesprekken, de instroom van deelnemers, de financiering, en ze houden ons op de hoogte van regels en veranderingen rondom
zorgboerderijen. Wij kunnen met al ons vragen, een beroep doen op de deskundigheid van de stichting. Er zijn verschillende deskundige in
dienst, die ons kunnen adviseren. Zo heeft oa de stichting een SKJ deskundige waar wij ten alle tijden een beroep op kunnen doen als dat
nodig zou zijn.
Doel voor 2021:
Helaas heeft ook 2021 Corona een grote impact gehad op de zorgboerderij. In de zomer leek het er op dat Corona ons verliet en namen de
maatregels af. Geen gebruik van mondkapjes in vervoer van onze mensen was erg fijn. Helaas na de zomer nam het weer toe. Gelukkig
namen de deelnemers het goed op. Niemand was er blij mee. Maar we hebben dit regelmatig besproken met de volwassen deelnemers
en de jeugd. De basis regels bleven het hele jaar gelden net als vorig jaar.
Bij ophalen: Doe de gezondheidscheck dagelijks voordat de deelnemer in de bus stapt. En bij klachten blijft de deelnemer dus thuis. Heeft
een huisgenoot koorts of is benauwd, dan blijft de deelnemer thuis. Als deelnemers zelfstandig komen doe je de gezondheidscheck bij
aankomst Zorg dat iedereen bij aankomst en vertrek de handen wast Geen handen schudden. Tijdens de dagbesteding Houd tijdens de
dagbesteding zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand, zet b.v. stoelen voldoende uit elkaar. Als deelnemers toch wat langer dichter in
elkaars nabijheid zijn, maak dan gebruik van mondkapjes. Kortdurend mensen fysiek ondersteunen, bijvoorbeeld bij het opstaan, of in de
auto stappen kan en hoort bij het werk, maar benader de deelnemer zo veel als mogelijk van achteren. Was daarna je handen. Hang op
meerdere plaatsen een A-4 op met informatie over de hygiënemaatregelen. Dit maakt het makkelijk om deelnemers er op te wijzen. Zorg
voor voldoende zeep en papieren handdoekjes. Maak oppervlakken en handcontactpunten die veel worden gebruikt meerdere keren per
dag schoon Maak stoelen, leuningen, tafels, etc. en de toiletten meerdere keren per dag schoon. Werk zo veel mogelijk buiten Lucht de
kantine minimaal 1 keer per dag ca. 10-15 minuten. Zet voor het luchten de ramen/deuren tegen elkaar open. Doe dit in ieder geval na de
gezamenlijke koffie en lunch momenten.
Was regelmatig je handen met water en zeep Gebruik papieren handdoeken Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog Gebruik
papieren zakdoekjes. Omdat handen wassen een belangrijk toe genomen procederen is geworden op oa de geitenhouderij. Hebben we in
de hal van onze leef keuken een handen was ruimte gecreeerd.
We hadden vorig jaar al geleerd om meer online te werken en elkaar via deze manier te spreken. Toen Corona weer toenam konden we dit
vrij snel weer oppakken. Al blijft een live gesprek natuurlijk fijner.
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Wij waren blij met deze ondersteunende netwerken. Wij zijn erg blij met de ondersteuning van landzijde. Zij ondersteunen ons met oa de
evaluatie gesprekken, de instroom van deelnemers, de financiering, en ze houden ons op de hoogte van regels en veranderingen rondom
zorgboerderijen. Wij kunnen met al ons vragen, een beroep doen op de deskundigheid van de stichting. Er zijn verschillende deskundige in
dienst, die ons kunnen adviseren. Zo heeft oa de stichting een SKJ deskundige waar wij ten alle tijden een beroep op kunnen doen als dat
nodig zou zijn.
Doel voor 2021:
Het creeeren van een eigen kantine zodat we meer ruimte hebben. En zo de 1,5 meter samenleving beter kunnen uitvoeren. We zijn hier
hard mee bezig. Het was eigenlijk een doel voor lange termijn. Maar door Corona hebben we dit naar voren gehaald. Wat blijkt een juiste
beslissing omdat Corona waarschijnlijk een onderdeel wordt van ons leven. Door dat wij momenteel de zorg in onze leef keuken opvangen.
Konden wij bij een corona uitbraak van ons gezin een lange tijd niet open. We hopen dat als dit volgend jaar het geval zal zijn. Dat deze
periode minder lang is omdat we dan een eigen plek hebben gecreeert in onze kantine.
Uit breiding van zorgdeelnemers. Door dat corona van de zomer leek af te nemen. Zagen we een toeloop van zorgdeelnemers. We starten
met 5 deelnemers. In de zomer zaten we op 9 deelnemers. Dat is fijn. Het doel is wel om een kleine zorg boerderij te blijven. Van 3 a 6
deelnemers op een dag.

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.

We starten 2021 met 5 deelnemers.
2 Volwassen deelnemers. Een met een psychische en verslaving problematic hij bezoekt de geitenhouderij op dinsdag. Wij ontvangen ook
een deelnemers met een verstandelijke handicap. Hij komt 3 dagen in de week op ma.di en woensdag.
We ontvangen ook een groepje jeugd; Een jongen met autisme en een jonge met down syndroom. Deze jongens bezoeken de
geitenhouderij om de 14 dagen. Hiernaast bezoekt een meisje met autisme onze geitenhouderij elke zaterdag en logeert ze 3 nachten in
de maand in weekend bij ons.
Begin Juni geeft onze deelnemer die dinsdag onze geitenhouderij bezoekt aan om te stoppen. Na 3 jaar komt er een nieuwe uitdaging op
zijn pad hij op. Hij gaat naar een de dagbesteding in zijn stad.
In Juli hebben we een aantal nieuwe deelnemers die komen kijken en een dagje proef meedraaien.
Uiteindelijk start er bij ons een jonge vrouw met een trauma op de dinsdag bij ons. Een jonge man met psychische problemen op de ma en
woensdag bij ons. Een ander jonge man met autisme start op de woensdagochtend. Een jonge vrouw met autisme start op de
dinsdagochtend. En een volassen man met psychische en verslaving problematic bij ons op de ma en woensdag.
Wij zijn erg blij met deze groei. We hebben tijdelijk 9 deelnemers.
De jongeman die op de ma en woensdag onze geitenhhouderij bezocht. Stopt na een aantal weken. Het is toch niet wat hij er van
verwachte.
Hierna nam Corona toe en zag je ook in de toestroom van deelnemers
Toestroom deelnemers 2021
doelgroep

begin

instroom

uitstroom

einde

volwassen

2

3

1

4

jeugd

3

2

1

4

totaal

5

5

2

8

Reden van uitstroom
nieuwe uitdaging

1

andere verwachtingen

1

totaal

2

De nieuwe toestroom op de ma.di en woensdag. Verliep gemoedelijk. Iedereen kreeg gauw zijn eigen ritme te pakken. De ene gaf aan
graag bij de paarden te zijn. De ander bij de lammetje. We hebben goed luistert wat iemand graag wil. En hier samen naar gekeken. De
meeste nieuwe deelnemers kunnen zelfstandig hun activiteit ondernemen. Wij zorgen voor afwisseling en overzicht.
De zorgdeelnemers ontvangen bij ons dagbesteding, dit gebeurd in groepsverband. De begeleiding op de maandag, dinsdag en woensdag is
gebaseerd op begeleiden van de werkzaamheden op de boerderij. De ene deelnemer kan dit zelfstandig en de andere heeft aanmoediging
en onze nabijheid nodig. Op de zaterdag is de begeleiding meer gebaseerd op het begeleiden van de jeugd onderling, en het begeleiden van
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de activiteiten. Ons uitgangspunt is dat elke deelnemer een leuke dag heeft gehad bij ons op de boerderij. Ieder op zijn eigen manier. De
zorg indicaties worden via landzijde verzorgt. Dit kan zijn via de WLZ, WMO of JW.

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.

Afgelopen jaar heeft Corona ook een grote invloed gehad op de deelnemers en hun groepsgrote. Toen Corona afzwakte in de zomer zagen
we de groei toenemen. Toen de Corona weer opwaaide stopte de groei.
Daarom zijn we ook blij met de aanbouw van de nieuwe groepsruimte. Zodat we daar voldoende ruimte hebben. En we op een veilige
manier kunnen groeien. Wanneer deze ruimte klaar is willen wij dit ook in de media bekend maken. Om op deze manier deelnemers te
werven.
We zijn in 2018 begonnen met aanbieden van buiten gewoon leren. Onder tussen zijn er meer projecten ontwikkeld die voor andere
deelnemers ook interessant zijn. Wij krijgen via landzijde hier ondersteuning in. Wendy heeft zich opgegeven voor de 3, online cursus voor
buiten gewoon leren voor 2021. Wij gaan dit volgend jaar ook blijven aanbieden aan onze deelnemers.
De nieuwe deelnemers vinden onze dieren. Geiten, paarden, kippen en koeien erg fijn. De groente tuin is ook een bezigheid die iedereen
leuk vind.
Maar ook creatief bezig zijn. Het maken van kaarten of kerststukje wat we afgelopen jaar hebben gedaan .Gaan we weer herhalen.
Maar we zien ook dat de deelnemers. Leuk vinden om te zien hoe de nieuwe groepsruimte veranderd. Wij willen ze hier ook in betrekken
door. Voorwerpen en spullen te maken of op te pimpen voor in deze ruimte. Het op pimpen van tafellampen, kapstok, spiegel, schilderrijtje
enz.
Het samen werken aan een mooie nieuwe ruimte is een mooi project voor dit jaar om samen met de deelnemers aan te werken

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.
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.

In 2020 hebben we met veel plezier een stagere mogen begeleiden. We hebben in jaar 2021 over wogen of wij weer een stagere zouden toe
laten. Maar door corona hebben we dat niet gedaan.
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

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

Door corona en de kleine ruimte hebben we geen stagere tot ons getrokken. Maar in het voorjaar 2022 hopen we dat de kantine klaar is.
En dat Corona weg is. Wij iets groeien in deelnemers. Zodat stagere bij ons een fijne leerplek kunnen onder vinden.
In de actielijst stond al vorig jaar of we overwogen een stagere aan te nemen? Deze actie nemen we mee naar 2022

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

Opleidingsdoelen 2021
Doel 1: De mogelijkheden via ECD zijn uitgebreid. Wendy blijft op de hoogte via landzijde over deze ontwikkelingen en volgt eventuele
cursussen. Er wordt dagelijks gewerkt via ECD. En er zijn veel mogelijkheden bij gekomen. Maar of wij van alle mogelijkheden op te hoogte
zijn?
Doel 2 : De mogelijkheden via buiten gewoon leren breiden zich uit. Wendy neemt een actieve rol hier in en volgt de ontwikkelingen. Wendy
heeft zich opgegeven voor de 3 online gegeven cursussen. Dit waren leerzame online cursussen. De wens is dat wij live ook hier in
gestuurd gaan worden dit jaar als |Corona dit toe laat
Doel 3: We zijn bekend met de nieuwe wet: Zorg en Dwang en weten wat dit inhoud. We gaan ons hier in verdiepen door kennis te lezen en
te verzamelen. Door landzijde zijn we geinformeerd hier over. En kwamen we tot de conclusie dat wij geen dwang leveren in onze zorg.
.Algemene terug kerende opleidingsdoelen:
Doel 4; Het behalen van BHV diploma. Nico en Wendy hebben die in Juli 2021 behaalt.
Doel 5: Zonoose verklaring 2021. Deze is begin 2021 afgegeven.
Doel 6: Bij wonen van 3 intervisie bijeenkomsten. Wendy heeft deze bijgewoond of online aan deelgenomen. Helaas waren alle intervisie
online. Maar er zijn er meer dan 3 gevolgd

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.

Doel 1: De mogelijkheden voor ECD zijn uitgebreid. En Wendy is hier van op de hoogte. Er worden grote sprongen gemaakt in ECD.
Landzijde houd ons op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Zo kunnen deelnemers ook in ECD hun handtekening zetten. Hierdoor zijn
papieren verslagen bijna niet meer nodig. Landzijde werkt er naar toe dat alles via ECD gaat en alle papieren dosee niet meer nodig zijn.
Dit is praktisch, milieu vriendelijker en overzichtelijker. Door de snelle uitbreiding is soms lastig om goed op de hoogte te zijn. Soms is
uitleg via landzijde nog nodig. Maar we zijn tevreden met deze nieuwe ontwikkeling. En wij blijven dit volgen.
Doel 2:De mogelijkheden via buiten gewoon leren breiden zich uit. Wendy heeft deel genomen aan de online lessen over buiten gewoon
leren.
woensdag 6 januari: De Nationale Tuinvogeltelling. donderdag 11 februari: Moestuinieren dinsdag 16 maart: Nederland Zoemt,
zaadbommetjes maken, bijenlint aanleggen en bijen tellen maandag 19 april: Bodemdieren.
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Landzijde heeft de site aangepast voor buiten gewoon leren. Zodat het nog gemakkelijker is in gebruik. Via de online presentatie van de
nieuwe website. 25 November. Die Wendy heeft gevolgd. Is ze op de hoogte gebracht van gebruik hiervan. De boven genoemde
onderwerpen zijn ook aanwezig op de nieuwe website.
Momenteel zijn er nog geen deelnemers die zich willen aanmelden voor een online cursus via buiten gewoon leren. Maar wij bieden het
regelmatig aan. Er zijn een aantal nieuwe deelnemers die wellicht nadat ze goed gewend zijn. Hier aan willen deelnemen. Het is fijn dat
Wendy dan weet hoe dit gebruikt kan worden.
Doel 3: We zijn bekend met de nieuwe wet: Zorg en Dwang en weten wat dit inhoud. Wendy is door Landzijde geinformeerd over deze wet.
Wij kwamen tot de conclusie dat wij geen zorg leveren die in deze wet valt. Deze informatie is verwerkt in de werkbeschrijving bij 5.2.12
.Algemene terug kerende opleidingsdoelen:
Doel 4; Het behalen van BHV diploma. Nico en Wendy hebben die in Juli 2021 behaalt. Net als vorig jaar hebben Nico en Wendy via
opleidingsinstituut BHV-4-You een theoretische toets afgenomen. Hiernaast ook een praktische toetsing. Deze was georganiseerd bij een
collega zorgboerderij, met andere zorgboeren. Hierdoor kon je ook leren van elkaars ervaringen. Een mooi intervisie moment. Nico en
Wendy hebben beiden onderdelen positief afgerond en bezitten de BHV- diploma. zie bijlage
Doel 5: Zonoose verklaring 2021. Deze is begin 2021 afgegeven. Samen met onze dierenarts is deze ingevuld en begin 2021 is deze
afgegeven.
Doel 6: Bij wonen van 3 intervisie bijeenkomsten. Wendy heeft deze bijgewoond. Helaas waren alle intervisie online. Maar er zijn er meer
dan 3 gevolgd
De bijeenkomsten over buiten gewoon leren dit waren er totaal 4 .Woensdag 6 januari: De Nationale Tuinvogeltelling. donderdag 11
februari: Moestuinieren dinsdag 16 maart: Nederland Zoemt, zaadbommetjes maken, bijenlint aanleggen en bijen tellen maandag 19 april:
Bodemdieren. En de online presentatie nieuwe website 25 november.
Hiernaast heeft Wendy de bijeenkomst gevolgd over Zoonose bij schapen en geiten. Deze werd georganiseerd door landzijde. Hierbij was
een dierenarts aanwezig. Was een leerzame avond. Fijn om weer even alert te zijn op zonoose.
Overige scholing en Coaching
Naast de 5 netwerken online georganiseerd door landzijde. Heeft Wendy nog een aantal online bijeenkomsten gevolgd.
Online uitnodiging om mee te praten over kwaliteitskader bij de Federatie Landbouw begin Oktober 2021. Fijn om als zorgboer ook mee te
denken en betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de kwaliteitskaders.
Basis cursus Gastvrouw gevold 2x online en 1 keer live. In samenwerking met Inloophuis Praethuys Almaar. Voor mensen die geraakt zijn
door kanker en hun naasten. Dit was een zinvolle cursus om zo ons vrijwilligers werk op onze geitenhouderij goed te kunnen uitvoeren. Zie
ook doelen.
Begin 2021 Heeft er een evaluatie gesprek plaats gevonden. Met onze regio coordinatoor. Om terug te kijken op het jaar 2020. Zinvol om
hier samen in gesprek te gaan. Wat heb je gedaan. Wat kon beter. Toekomst idee. Hoe is de samenwerking tussen de geitenhouderij en
landzijde?
Eind 2021 heeft Wendy de online Hand-0ut JV bijeenkomst gevolgd. Fijn om zo op de hoogte te zijn van nieuwe mogelijkheden. En de
punten wat graag terug te lezen zijn in het jaarverslag. De tips zijn fijne hulpmiddelen om een volledig en duidelijk jaarverslag te kunnen
maken.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
bhv nico 2021
bhv wendy 2021
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5.3 Opleidingsdoelen komende jaren
Een beschrijving van de opleidingsdoelen voor de komende periode.

Doel 1: Maken van een eigen product met onze zorgdeelnemers
Wij willen graag op de geitenhouderij een mooi product maken. Er zijn contacten gemaakt om van onze geitenmelk. Zeep te laten maken
en deze in te pakken met onze deelnemers. Naast gebruik van onze eigen melk. Willen we bloemen en kruiden gaan opkweken om in de
zeep te verweken. Wendy verdiept zich in het kweken van kruiden en bloemen. Door cursus te volgen in te lezen. Advies te vragen aan
deskundige mensen. enz
Doel 2: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen omtrent de zorg.
Wendy blijft door Landzijde en via de Federatie landbouw en zorg op de hoogte van de nieuwste ontwikkeling. Zodat wij geschoold en op de
hoogte blijven

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.

Ondanks Corona hebben we alle leerdoelen behaald. Maar blijven wel aandacht punten. Zoals doel gebruik van ECD zal een leerdoel
blijven. Vandaar dat deze in een groter doel is verwerkt voor volgend jaar. Doel 2: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in de
zorg.
Ook doel op de hoogte te blijven van Buiten gewoon leren blijft een aandachtspunt. Fijn dat er een nieuwe website is gemaakt. Hoop
binnen kort met deelnemers hier gebruik van te mogen maken.
We zijn ook blij met de andere online bijeenkomsten die we hebben gevolgd. Dit helpt ons om verder te ontwikkelen. We hopen dat we
volgend jaar wel meer bijeenkomsten live mogen bezoeken. Dat geeft meer interactie en is ook een fijner manier om in contact te zijn.
Terug kerende leerdoelen:
Doel 3; Wendy en Nico volgen de herhaling cursus voor BHV in Juli. De actie staat in de actielijst.
Doel 4: De zonoose verklaring wordt afgeven voor 2023. Deze actie staat ook in de actielijst
Doel 5: Wendy volgt minstens 3 intervisie bijeenkomsten. Hopelijk allemaal op locatie. wanneer dit niet mogelijk is online.
Via Landzijde zijn er al 3 netwerkavonden door gegeven. 10 maart, 23 juni en 13 oktober. De onderwerpen zijn nog niet bekend. Maar de
locatie en datums wel. Als Corona dit niet toe laat zal dit online zijn.
Op 13 april staat jaarvergadering gepland van Landzijde

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

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

Elke deelnemer heeft heeft dit jaar minstens een evaluatiegesprek gehad. Dit waren er totaal 6.
Bij de jeugd 3 deelnemers en 3 volwassenen. In ECD zijn de evaluatie voor het hele jaar overzichtelijk ingepland. Zodat er samen met
landzijde een overzicht is wanneer er een evaluatie ingepland dient te worden.
Door Corona was het een uitdaging om elke deelnemer een gesprek aan te bieden. Gelukkig konden we 3 gesprekken op de geitenhouderij
uitvoeren. We hebben 3 gesprekken online uitgevoerd.
De gesprekken werden begeleid door onze regio coordinator van landzijde. Bij de jeugd waren de ouders aanwezig. En bij 1 jeugd was er
een wijkteam van de gemeenten aanwezig.
Bij de volwassen deelnemers, was er bij 1 zijn persoonlijke begeleiders van de woonvoorziening aanwezig. Het waren fijne gesprekken. Er
werd besproken hoe het verloopt op de boerderij. Maar ook hoe gaat het nu met je? Hoe ga je om met de Corona maatregels? Vind je dat
de boerderij voldoenden maatregels hebben genomen? Wat kan beter ? wat gaat goed? En over de boerderij, welke activiteiten worden er
gedaan. Wat vind je leuk. Wat kan beter en wat wil je graag leren. Welke doelen zijn er behaald? Welke doelen heb je voor volgend jaar.
Hoe gaan we verder?
De algemene indruk is positief. Er zijn deelnemers die al minstens 3 jaar bij ons komen. Maar ook nieuwe deelnemers. Waarbij het hun
eerste evaluatie gesprek is. De deelnemers ervaren het als prettig, dat we een kleinschalige zorgboerderij zijn. Daarom is de
betrokkenheid naar elkaar groot. De saamhorigheid is duidelijk aanwezig.
De activiteiten die we ondernemen vinden ze leuk. Voor de groep die al lang bij ons is. Zijner vaste klusje ontstaan. De nieuwe groep
zoeken we wat bij hun past en wat ze fijn vinden om te doen. De afwisseling in de dieren, gieten, koeien, kippen, duiven. Dit geeft reuring en
gezelligheid. De zorgdeelnemers ervaren de geitenhouderij als een veilige basis.

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

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

Onze conclusie is dat net als vorig jaar. Dat het kleinschalige, positief wordt ontvangen. Wij merken dat wij dit zelf ook prettig vinden.
Daarom blijft dit ons uitgangspunt.
De zorgdoelen zijn bij iedereen gehaald. De belangrijkste doel is een fijne dagbesteding. Een woonbegeleider noemde zijn aanwezigheid
een toevoeging voor het levensgeluk voor haar zorgdeelnemer. Een mooi compliment.
Op de zaterdag ontvangen we max 3 kinderen, en dit gaan we verkleinen. Bij 2 kinderen loopt de indicatie af. We gaan geen nieuwe
kinderen aannemen op zaterdag. Het logeren ronden we ook af.
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Wij willen graag meer op de ma,di en woe richten. Deze groep uit te laten groeien tot max is 4 a 5 deelnemers op een dag. Dit was al een
doel.
Omdat de groep door de weeks iets groeit en nog gaat groeien verwachten wij. Gaan we op zoek naar activiteiten naast verzorgen van de
dieren en groenten tuin. We hebben er een actie punt van gemaakt. Zoeken naar passend activiteiten volwassenen. In de actie lijst staat
al op zoek naar passende activiteiten jeugd. Omdat deze verkleind in 2022 en zij ouder worden.
Het is fijn dat de zorg coordinator van landzijde de gesprekken leiden en hier een verslag van maken. Hierdoor krijg je een objectief beeld
hoe het verloopt op de boerderij.

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.

De inspraakmomenten zijn net als vorig jaar ongeveer elk kwartaal genomen. Bij ons aan de keukentafel. Van te voren gaf ik aan, welke
onderwerpen ik wilde bespreken, en de week er op kwam ik er op terug.
Een belangrijk onderwerp was net als vorig jaar Corona en de bij horende maatregels. Wat mag wel en wat mag niet op de boerderij?
Houden we genoeg rekening met elkaar? Maak je zorgen over Corona virus?
Wat ook een onderwerp was wat regelmatig terug kwam. Is de nieuwe kantine. Wat lijkt jullie leuk wat er in staat? Welke kleuren vinden
jullie leuk? enz. Het is fijn om samen met de deelnemers de verbouwing te ondergaan. Zo wordt het een fijne ruimte voor iedereen.
Inspraakmomenten van de deelnemers is dan zinvol.
Met de kinderen van de zaterdag, waren de onderwerpen meer gericht op spelen, welke activiteiten vinden ze leuk om te ondernemen?
Wat voor speelgoed vinden ze leuk om mee te spelen. ? Maar ook onderwerpen als: wat gaan we doen in de vakantieweek? Zo werden de
activiteiten afgestemd, waar de kinderen blij van werden.
Bij de deelnemers van de maandag, dinsdag en woensdag werden de gesprekken ook aan de keukentafel besproken. Hier gaf ik van te
voren ook de onderwerpen door, zodat de deelnemers konden nadenken. De week erna kwam ik er op terug, en bij deze deelnemers gingen
de onderwerpen meer over de werkactiviteiten. Wat vinden ze leuke werkklussen? en welke projecten kunnen we gaan aanpakken?
Tijdens deze inspraak momenten werden we verrast met de leuke ideeen van onze deelnemers. Daarmee zijn we met elkaar aan de slag
Inspraakmomenten Jeugd
9-1
26-2
1-5
17-12
Inspraakmomenten volwassen
4-1
4-5
7-10
20-12

Acties
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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.

Het bespreekbaar maken van de Corona maatregels was dit jaar helaas ook een onderwerp die veel besproken werd. Vooral de jeugd vond
dit lastig. Hun verhaal doen was soms al fijn. Het niet naar school mogen was voor de jeugd lastig. De boerderij mocht wel open blijven.
En lange periode de enige plek dat ze andere kinderen spraken.
Voor volwassen het ook een lastige tijd. Maar ook hier geld. Een luisterend oor vonden ze fijn.
Een onderwerp wat we afgelopen jaar vaak bespraken was de verbouwing van de nieuwe kantine. Uit deze gespreken kwamen leuke
ideeen. Een deelnemer wilde graag meehelpen bij indelen nieuwe tuin/terras. Hier maken we een actie van. We gaan samen een plan
maken en misschien ook een collage?
Voor de binnenkant van de kantine bespraken we ook welke kleuren zijn mooi en welke styl inrichting is leuk. We hebben met de
deelnemers een collage gemaakt met kleuren, meubels enz. Dit was leuk om samen te doen. Maar gaf ook een duidelijk beeld wat we
met elkaar voor ogen hebben. De collage hangt in de nieuwe ruimte als geheugen steun.

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.

Na de zomervakantie heb ik alle zorgdeelnemers een lijst toe gestuurd. Via pluznet waar wij actief op zijn.
Deze lijsten zijn via Vanzelfsprekend actief te maken om rond te mailen. 6 vragenlijsten heb ik verstuurt en hiervan zijn er 3 ingevuld
In de bijlage het jaar rapport ,vanzelfsprekend van de afgelopen periode. Er werden verschillende onderwerpen uitgevraagd oa, hoe bevalt
de boerderij?, hoe is de begeleiding? wat vind je van de werkzaamheden? zijn er naast de boerderij ander sociale contacten? Over het
algemeen kregen wij een ruim voldoende beoordeling.
Maar omdat er maar 50% is ingevuld. Geeft dit toch een niet compleet resultaat. Ondanks dat we een herinnering mail heb gestuurd om
de vragenlijst in te vullen.
Wat op viel dat de gene die de vragenlijst had ingevuld. De zorgboer en boerin hoog score en ook dat er leuke activiteiten worden
ondernomen. Dat is fijn om te weten.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
jaarverslag 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.
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Het is fijn dat de algemene indruk ruim voldoende is. Maar wel jammer dat 50% niet hebben gereageerd op de vragenlijst. Ondanks dat we
een herinnering hebben gestuurd.
Wat wel hielp was om de mensen die dat konden het op de geitenhouderij te laten invullen. Maar voor kinderen of deelnemer met
verstandelijke handicap kan dit niet. Deze hebben begeleiding nodig buiten de geitenhouderij om.
We vragen aan Landzijde voor tip en advies om te zorgen dat de vragenlijst beter ingezet kan worden. En hierdoor een beter beeld krijgen
van onze zorgboerderij. We maken er een actie punt van.

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.

Afgelopen jaar zijn er geen incidenten voorgekomen. Maar we proberen net als andere jaren, waakzaam te zijn op de gevaren die een
boerderij met zich mee brengt.
Ook de deelnemers proberen wij er op te wijzen. Wij zeggen ook vaak "'Een boerderij is geen speeltuin"' Het kwaliteitssysteem help ons
om waakzaam te zijn en zo proberen wij de kans op incidenten te verkleinen.
Wij zijn ook waakzaam dat onze nieuwe kantine een veilige plek wordt. Actie voor laten maken van een plattegrond met oa vluchtroutes
zijn ingepland. Hierdoor proberen we de kans op incidenten te verkleinen.

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.

deelnemers inspraak jeugd

deelnemers

inspraak

Geplande uitvoerdatum:

25-09-2021

Actie afgerond op:

17-12-2021 (Afgerond)

evaluatie: Inloophuis op de geitenhouderij
Geplande uitvoerdatum:

16-12-2021

Actie afgerond op:

27-12-2021 (Afgerond)

Eventueel registreren van ongevallen of bijna ongevallen of incidenten
Geplande uitvoerdatum:

20-12-2021

Actie afgerond op:

27-12-2021 (Afgerond)

start van het creeeren van een eigen plek voor de zorgdeelnemers

kantine

Geplande uitvoerdatum:

23-12-2021

Actie afgerond op:

27-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

In april hopen dat de kantine klaar is

Eventueel registreren van ongevallen of bijna ongevallen of incidenten
Geplande uitvoerdatum:

20-12-2021

Actie afgerond op:

27-12-2021 (Afgerond)

evaluatiegesprekken met de deelnemers

evaluatie

Geplande uitvoerdatum:

15-12-2021

Actie afgerond op:

27-12-2021 (Afgerond)
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noodplan

Geplande uitvoerdatum:

06-12-2021

Actie afgerond op:

27-12-2021 (Afgerond)

Starten van een kraampje aan de weg
Geplande uitvoerdatum:

06-12-2021

Actie afgerond op:

09-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

we hebben een bordje aan de weg opgehangen met eieren te koop. Dit slaagde goed aan

Nagaan hoe de verzekering is omtrent paardrijden en zorgboerderij

paardrijden

Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

18-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

er wordt niet meer gereden op onze paarden. De deelnemers hebben een paard beleving. Knuffelen
ze, borstelen ze of mesten uit

controle noodplan

noodplan

Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

27-12-2021 (Afgerond)

Aanpassen noodplan kantine

kantine

Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

29-03-2021 (Afgerond)

Zijn alle lijsten terug gezonden?
Geplande uitvoerdatum:

28-10-2021

Actie afgerond op:

04-10-2021 (Afgerond)

aanpassen van de drempels
Geplande uitvoerdatum:

19-09-2021

Actie afgerond op:

03-05-2021 (Afgerond)

verhelpen van de drempels
Geplande uitvoerdatum:

02-06-2021

Actie afgerond op:

03-05-2021 (Afgerond)
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evalueren Inloophuis Burgerbrug op de geitenhouderij
Geplande uitvoerdatum:

09-08-2021

Actie afgerond op:

06-12-2021 (Afgerond)

Controlle brandblus en EHBO middelen
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2021

Actie afgerond op:

12-07-2021 (Afgerond)

Actief maken van eigen site

eigen

Geplande uitvoerdatum:

07-06-2021

Actie afgerond op:

02-08-2021 (Afgerond)

het labelen van de actiepunten
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

03-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

we gaan het labelen meer inzetten . de actie ronden we af

Na gaan of de klachten registratie opdate is?
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

19-07-2021 (Afgerond)

site aanvullen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2021

Actie afgerond op:

02-08-2021 (Afgerond)

alle paarden hebben hun eigen paardenborstels
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2021

Actie afgerond op:

02-08-2021 (Afgerond)

deelnemers inspraak jeugd

deenemers

inspraak

Geplande uitvoerdatum:

22-12-2021

Actie afgerond op:

17-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Welke speelgoed en spelletje willen jullie mee naar de nieuwe kantine?
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inspraak

Geplande uitvoerdatum:

22-12-2021

Actie afgerond op:

20-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Wat zou je graag in de nieuwe kantine willen hebben?

inzetten van VANzelfsprekend tevredenheids onderzoek
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2021

Actie afgerond op:

29-10-2021 (Afgerond)

onderzoeken naar passende activiteiten jeugd
Geplande uitvoerdatum:

05-07-2021

Actie afgerond op:

17-12-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De groep jeugd op de zaterdag is terug genomen naar 1. Met hem maken we een eigen activiteiten
plan voor op de zaterdagen

controle bedrijfshygiene
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

01-09-2021 (Afgerond)

actualiseren/nalopen van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Actie afgerond op:

01-09-2021 (Afgerond)

starten schrijven jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

07-06-2021

Actie afgerond op:

19-11-2021 (Afgerond)

deelnemers inspraak volwassen

deelnemers

inspraak

Geplande uitvoerdatum:

06-09-2021

Actie afgerond op:

07-10-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Er zijn een aantal nieuwe deelnemers bij gekomen. Wat willen die graag leren?

evaluatiegesprekken met de deelnemers

evaluatie

Geplande uitvoerdatum:

01-09-2021

Actie afgerond op:

05-10-2021 (Afgerond)
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kijken naar mogelijkheid aanschaf trampoline
Geplande uitvoerdatum:

02-06-2021

Actie afgerond op:

02-08-2021 (Afgerond)

Toelichting:

de zorgkinderen zijn ouder geworden en de behoefte aan een trampoline afgenomen. We gaan hier
geen actie meer van maken

VOG controlle
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Actie afgerond op:

02-08-2021 (Afgerond)

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:

02-08-2021 (Afgerond)

creeeren van speelkamer voor de jeugd
Geplande uitvoerdatum:

04-05-2021

Actie afgerond op:

03-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

we ronden dit project af. We zijn begonnen met een kantine te maken en tevens een ruimte om te
spelen zie actie kantine.

De tekening van de kantine is klaar. start van de verbouwing

kantine

Geplande uitvoerdatum:

03-05-2021

Actie afgerond op:

03-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

In mei waren de tekeningen klaar en werd er gestart met de verbouwing

bhv Nico inplannen
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2021

Actie afgerond op:

11-06-2021 (Afgerond)

Toelichting:

BHV staat ingepland voor Nico en Wendy begin augustus

deelnemers inspraak jeugd

deenemers

inspraak

Geplande uitvoerdatum:

10-04-2021

Actie afgerond op:

01-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

wat voor activiteiten vinden jullie leuk om te ondernemen in voorjaar? In de tuin werken maar ook
buiten spelletje worden genoemd
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deelnemers

inspraak

Geplande uitvoerdatum:

05-04-2021

Actie afgerond op:

04-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Wat gaan we zaaien in de moestuin. Groenten maar ook bloemen worden genoemd. We maken
samen een lijstje

evaluatiegesprekken met de deelnemers

evaluatie

Geplande uitvoerdatum:

05-04-2021

Actie afgerond op:

14-05-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Voor eerste kwartaal zijn de evaluatie gesprekken uitgevoerd

Onvrijwillige zorg opnemen in de uitsluitingscriteria.
Geplande uitvoerdatum:

18-02-2021

Actie afgerond op:

10-02-2021 (Afgerond)

vernieuwde klachtenreglement publiceren op www.zorgboeren.nl.
Geplande uitvoerdatum:

12-02-2021

Actie afgerond op:

01-02-2021 (Afgerond)

De tekening van de kantine is klaar

kantine

Geplande uitvoerdatum:

01-02-2021

Actie afgerond op:

19-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De tekening is klaar. Nu opzoek naar aannemer of toch zelf klussen?

evaluatiegesprekken met de deelnemers

evaluatie

Geplande uitvoerdatum:

01-02-2021

Actie afgerond op:

18-02-2021 (Afgerond)

deelnemers inspraak jeugd

deelnemers

inspraak

Geplande uitvoerdatum:

27-01-2021

Actie afgerond op:

26-02-2021 (Afgerond)

ontruimgings oefening
Geplande uitvoerdatum:

10-01-2021

Actie afgerond op:

26-02-2021 (Afgerond)

Toelichting:

De zorgkinderen die op de zaterdagen komen door genomen en met de groep die door de weeks
komt door genomen
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De schriftelijk toetsing jaarverslag 2020 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw
Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. Aanvullen Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

19-02-2021

Actie afgerond op:

12-02-2021 (Afgerond)

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

28-02-2021

Actie afgerond op:

21-01-2021 (Afgerond)

deelnemers inspraak volwassen

deelnemers

Indienen Jaarverslag

inspraak

Geplande uitvoerdatum:

27-01-2021

Actie afgerond op:

04-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Het nieuwe jaar is begonnen. Dus ook die op de geitenhouderij. wat zou je graag willen leren op de
boerderij aan komend jaar?

afspraak maken met onze ontwerper voor indeling kantine

kantine

Geplande uitvoerdatum:

22-01-2021

Actie afgerond op:

11-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Er is een afspraak gemaakt. En er wordt een tekening met onze wensen gemaakt

controlle persoonlijke medicatie/lijsten
Geplande uitvoerdatum:

10-01-2021

Actie afgerond op:

07-01-2021 (Afgerond)

deelnemers inspraak jeugd

deenemers

inspraak

Geplande uitvoerdatum:

23-01-2021

Actie afgerond op:

09-01-2021 (Afgerond)

Toelichting:

Het nieuwe jaar is begonnen. Hebben jullie voor nieuwe jaar goed voornemens? Wat zal je graag op
de geitenhouderij willen leren dit jaar?

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.

De kantine is klaar

kantine

Geplande uitvoerdatum:

03-01-2022
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Gaan we stagere aantrekken voor de zorgtak?
Geplande uitvoerdatum:

03-01-2022

Voorbereiding national tuinvogel telling
Geplande uitvoerdatum:

03-01-2022

ontruimgings oefening
Geplande uitvoerdatum:

10-01-2022

controlle persoonlijke medicatie/lijsten
Geplande uitvoerdatum:

deelnemers inspraak jeugd

13-01-2022

deenemers

Geplande uitvoerdatum:

inspraak

04-02-2022

deelnemers inspraak volwassen

deelnemers

Geplande uitvoerdatum:

07-02-2022

plan van aanpak maken Indeling terras/tuin
Geplande uitvoerdatum:

deelnemers inspraak jeugd

inspraak

kantine

07-02-2022

deelnemers

Geplande uitvoerdatum:

inspraak

19-02-2022

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. Controle eventuele veranderingen in werkbeschrijving werkbeschrijving
Geplande uitvoerdatum:

07-03-2022

wendy gaat zich verdiepen in maken van zeep
Geplande uitvoerdatum:

Aanpassen noodplan kantine
Geplande uitvoerdatum:

16-03-2022

kantine

28-03-2022
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Nationale bijenteling
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2022

de kantine is klaar en in gebruik. April 2022
Geplande uitvoerdatum:

kantine

04-04-2022

Bekend maken dat de kantine klaar. Werven van nieuwe deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

04-04-2022

maken en op pimpen van spullen voor in de kantine
Geplande uitvoerdatum:

kantine

kantine

04-04-2022

tips en advies inzet van vanzelfsprekenheid
Geplande uitvoerdatum:

04-04-2022

start van het creeeren van een eigen plek voor de zorgdeelnemers
Geplande uitvoerdatum:

kantine

04-04-2022

actualiseren/nalopen van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

02-05-2022

onderzoeken naar passende activiteiten jeugd
Geplande uitvoerdatum:

02-05-2022

site aanvullen
Geplande uitvoerdatum:

09-05-2022

Na gaan of de klachten registratie opdate is?
Geplande uitvoerdatum:

16-05-2022

bhv Nico en wendy inplannen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022
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elektrische apparatuur Controleren op veiligheid/functionaliteit? zie RIE
Geplande uitvoerdatum:

controle en aanpassen ivm indiende
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2022

werkbeschrijving

01-06-2022

zoeken naar passende activiteiten volwassenen
Geplande uitvoerdatum:

06-06-2022

Actief maken van eigen site
Geplande uitvoerdatum:

06-06-2022

Controlle brandblus en EHBO middelen
Geplande uitvoerdatum:

13-06-2022

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

Indienen werkbeschrijving

28-06-2022

voorbereiden audit
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2022

opendag
Geplande uitvoerdatum:

11-07-2022

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

Audit

28-08-2022

inzetten van VANzelfsprekend tevredenheids onderzoek
Geplande uitvoerdatum:

05-09-2022

de zorgdeelnemers aantal is toegenomen
Geplande uitvoerdatum:

05-09-2022
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Zijn alle lijsten terug gezonden?
Geplande uitvoerdatum:
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teverdenheid

23-09-2022

starten schrijven jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2022

Eventueel registreren van ongevallen of bijna ongevallen of incidenten
Geplande uitvoerdatum:

06-12-2022

controle werkbeschrijving
Geplande uitvoerdatum:

12-12-2022

evalueren Inloophuis Burgerbrug op de geitenhouderij
Geplande uitvoerdatum:

controle noodplan

19-12-2022

noodplan

Geplande uitvoerdatum:

19-12-2022

Eventueel registreren van ongevallen of bijna ongevallen of incidenten
Geplande uitvoerdatum:

19-12-2022

aanvragen verlening zoonosen verklaring
Geplande uitvoerdatum:

controle van noodplan.

23-12-2022

noodplan

Geplande uitvoerdatum:

26-12-2022

aanpassen van de drempels
Geplande uitvoerdatum:

30-12-2022

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2023
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controle werkbeschrijving
Geplande uitvoerdatum:

24-12-2021

Actie afgerond op:

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

aanvragen verlening zoonosen verklaring
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 29-01-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

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. Controle eventuele veranderingen in werkbeschrijving
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 29-01-2022 (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 04-02-2022 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2022

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 18 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.

De actie punten helpt ons aan vaste actie te herinneren. Dat is fijn. Wij gebruiken het hele jaar de actie punten als hou vast om geen actie
te vergeten.
Wij zijn meer gaan labelen dit werkt hierdoor krijg je meer overzicht.
Voor volgend jaar gaan we werken om de actie punten te verwerken in de interne actie punten en de openbare actie punten. Zodat er nog
meer overzicht komt

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
Ons doel voor de aankomende vijf jaar?
Zoals we de afgelopen jaren ook beschreven. Wij vangen nu onze deelnemers op in onze eigen keuken en huiskamer. Prive en werk lopen
daardoor nu door elkaar heen. Wij hopen over 5 jaar, een eigen plek te kunnen creeeren voor onze deelnemers. Een eigen kantine zou erg
fijn zijn. Dit doel willen we naar voor halen. Door de Corona hebben we gemerkt dat de nieuwe 1,5 meter samenleving moeilijk is in de
huidige vorm. We hopen voorjaar 2022 een eigen kantine te hebben gecreerd.
Net als vorig jaar, zijn we eens over de indeling van de zorg bij ons op de geitenhouderij. Het zorgdeelnemers aantal willen we klein
houden. Dit bevalt ons goed. Idee is om een kleinschalige zorgboerderij te blijven. Met vaste begeleiding van Nico en Wendy, eventueel
met ondersteuning van stagiaires en vrijwilligers. Hierdoor kunnen wij ook gerand staan voor continuiteit voor de zorgdeelnemers. Een
fijne plek te creeeren voor volwassen deelnemers en ook voor de kinderen.
In de gelopen jaar hebben mensen die geraakt zijn door kanker of hun naasten onze geitenhouderij bezocht. Wendy heeft persoonlijk
ervaren dat het boerderijleven na of tijdens kanker prettig is. Het leven oppakken met of na kanker is niet eenvoudig. Onze geitenboerderij
kan deze groep hierbij ondersteunen, door persoonlijke ervaring, kan ik deze doelgroep goed begeleiden. Hierdoor kan er een nieuwe
doelgroep deelnemers ontstaan. Een zorgboerderij voor mensen die geraakt zijn door kanker. Is iets wat door wat wij hebben meegemaakt
goed bij ons zou kunnen passen. Wij kijken uit naar de mogelijkheden. Vooruit met de geit!

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Doelen Voor 2022:
1: De zorgdeelnemers hebben een eigen kantine. Deze is voorjaar 2022 in gebruik.
2: De zorgdeelnemers aantal is toe genomen op de ma,di en woensdagen. Van 3 a 5 deelnemers per dagdeel per dag.
3: Mensen die geraakt zijn door kanker bij zichzelf of bij een ander. Bezoeken de geitenhouderij in de nieuwe kantine in samenwerking met
Inloophuis praethuys in Alkmaar.
4: Geitenhouderij voldoet aan de kwaliteitsnormen. De audith bevestigd dit door onze geitenhouderij te bezoeken zomer 2022.

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 zorgdeelnemers hebben een eigen kantine. Deze is voorjaar 2022 in gebruik.
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Vorig jaar zijn we gestart met de verbouwing van de nieuwe kantine. We hadden gehoopt eind 2021 klaar te zijn. Maar helaas is dit niet
gelukt. Wij hopen dat we April 2022 wel deze kunnen gaan gebruiken. In de bijlage een werkschema toegevoegd. Als dit alles goed
verloopt. Moet dit haalbaar zijn. In de actielijst stond al het maken van een noodplan voor de kantine.
2: De zorgdeelnemers aantal is toe genomen op de ma,di en woensdagen. Van 3 a 5 deelnemers per dagdeel per dag.
Van de zomer hadden we een groei van deelnemers. Maar hierna ook weer een afname. Het aantal deelnemers is wel toegenomen maar.
De deelnemers per dagdeel niet. Als de kantine klaar is gaan we werken aan eigen site. Stond al in de actielijst. En we hopen een open
dag te mogen organiseren. Zodat we meer zichtbaar worden.
3: Mensen die geraakt zijn door kanker bij zichzelf of bij een ander. Bezoeken de geitenhouderij in de nieuwe kantine in samenwerking met
Inloophuis praethuys in Alkmaar.
Wanneer de kantine klaar is willen we elke donderdagochtend open zijn voor ons Inloophuis Burgerbrug. Wij hebben meegedaan met de
callenge in groen van de eleven floawer foundation. Wij zijn erg blij dat we een grote gift van hun hebben mogen ontvangen. In de bijlage
ons plan en de subsidie aanvraag voor ons Inloophuis. Hierin staat ook de evaluatie verwerkt over 2021. In de actie lijst stond deze voor
2021. En voor 2022 staat hij ook weer in de actielijst.
4: Geitenhouderij voldoet aan de kwaliteitsnormen. De audit bevestigd dit door onze geitenhouderij te bezoeken zomer 2022.
Het is een goed moment dat de audit van de zomer bij ons langskomt. We verwachten dat we in de nieuwe kantine zitten. Het is fijn om
samen te kijken naar de kwaliteitseisen. En dat bevestigd wordt dat we alles goed geregeld hebben. En dit kunnen laten zien aan anderen,
In de actielijst , bijwerken van de werkbeschrijving en voorbereiding voor de audit.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 3 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
werk schema kantine
evaluatie Inloophuis 2021
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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.

9.3

werk schema kantine
evaluatie Inloophuis 2021

6.5

jaarverslag vanzelfsprekend

5.2

bhv nico 2021
bhv wendy 2021
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