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

Bedrijfsgegevens
Ondernemingsgegevens
Erve de Enk
Registratienummer: 2276
Woertmansweg 36, 7437 PK Bathmen
Rechtsvorm Eenmanszaak ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 68920520
Website: https://www.erve-de-enk.nl/

Locatiegegevens
Erve de Enk
Registratienummer: 2276
Woertmansweg 36, 7437 PK Bathmen
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 de ondernemer(s), is er personeel in dienst
Naast de ondernemer(s), zijn er vrijwilligers

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

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

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

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

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
Voorwoord: In het jaarverslag 2020 presenteert Erve de Enk een overzicht van verschillende gebeurtenissen en de activiteiten welke in
het afgelopen jaar zijn georganiseerd.
Pro el van Erve de Enk Erve: De Enk wil in het landschap van de zorg van toegevoegde waarde zijn door in kleinschalige opzet gezellige,
zinvolle en (re)creatieve dagbesteding in het groen aan te bieden welke zo optimaal mogelijk aansluit op de wens en de behoefte van
iedere deelnemer. Hiervoor is de locatie door haar ligging, ruimte en ontspannen sfeer bijzonder geschikt. Deze kenmerken bieden de
mogelijkheid om diverse activiteiten, binnen en buiten, te ontwikkelen en aan te bieden.
De doelen die Erve de Enk nastreeft zijn: Het zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen laten blijven wonen van de deelnemers Het
kunnen beleven door de deelnemers van een naar hun idee zinvolle, plezierige en ontspannen dag.
Daarnaast speelt Erve de Enk een belangrijke rol bij het ontlasten van de mantelzorg.
Op Erve de Enk is het jaar 2020 goed verlopen, echter Corona heeft wel erg grote invloed gehad. Lees hiervoor verder de informatie in
dit jaarverslag.
Veel leesplezier! Hartelijke groet, Jose en van Vilsteren - Morsink
Erve de Enk Bathmen

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

2.2 Zorgboerderij in beeld
In 2020 hebben onze gasten weer heerlijk genoten van de besloten tuin
De groente tuin op hoogte heeft weer heerlijke producten opgeleverd
De kippetjes scharrelden gezellig rond op het erf

Afbeelding 1
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Afbeelding 2

Afbeelding 3

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

Activiteiten en de invloed van Corona hierop:
Sinds de start van Erve de Enk in 2017 zijn de activiteiten voor zover mogelijk verder doorontwikkeld. Zoals vermeld in het voorwoord heeft
Corona veel invloed gehad op het aanbod van activiteiten. I.v.m. besmettingsgevaar was fysiek contact met elkaar en met bepaald
spelmateriaal niet meer mogelijk.
De vaste activiteiten per dag werden wel uitgebreid (mede door Corona) met nieuw passend spelmateriaal voor onze gasten. Vanuit
huiskamer gesprekken en evaluaties werd hiervoor input geleverd.
Maandelijks werden er thematisch rondom diverse onderwerpen activiteiten toegevoegd. Onderwerpen welke aan bod kwamen waren
bijvoorbeeld: Vogels, dialect, oude ambachten, muziek, oude recepten en gerechten, foto's van vroeger, hobby's, reizen. I.v.m. Corona
werd er uiteraard rekening gehouden met de 1,5 meter afstand. Gelukkig kon een ieder uitgebreid verhalen vertellen over deze
onderwerpen en ook zelf voorbeelden vanuit eigen huis aandragen tijdens deze gesprekken. Onze gasten hebben dit als zeer jn
ervaren. Een ieder kon zijn of haar eigen verhaal vertellen.
I.v.m. Corona is er vanaf maart voor de lunch gezamenlijk met onze gasten helaas geen warme maaltijd meer bereid. Wij hopen in
2021 hiermee weer te kunnen starten. Het gezamenlijk koken is namelijk een zeer gezellig en ontspannende bezigheid. In 2020 werd er
dagelijks door onze gasten een eigen lunchpakket meegenomen. Wel werd er door de zorgmedewerkers ko e, thee, melk, sap en een
kleine warme hap geserveerd. Zo werd de lunch wel wat meer "aangekleed".
Helaas was er minder ondersteuning door vrijwilligers, de helft van het aantal is nl. vanaf maart i.v.m. Corona gestopt. Wel was er bijna
elke dag, voor zover het weer het toeliet een vrijwilliger om buiten een wandeling te maken. Ook hier werden de Corona maatregelen
gerespecteerd.
De zorgmedewerkers vonden het erg jammer dat Corona zoveel invloed heeft op de organisatie van activiteiten en het welzijn van de
gasten. Het dragen van mondkapjes bij beweging werd als vreemd en lastig ervaren. De zorgmedewerkers hebben op het dragen zoveel
mogelijk geattendeerd.
Het feit dat Erve de Enk vanaf maart 6 weken en in oktober 4 weken gesloten was heeft wel invloed gehad op het welzijn van onze
gasten, mantelzorgers, zorgmedewerkers en leiding van Erve de Enk. Wel werden al onze gasten tijdens de sluiting wekelijks gebeld
om goed contact te blijven houden en een luisterend oor te bieden en daar waar mogelijk andere vormen van ondersteuning te geven.
Kwaliteit:
Begin 2020 is de audit uitgevoerd op Erve de Enk en werd het o ciële Keurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg behaald. Het
vullen van de Werkwijze hiervoor en de Audit dragen bij aan een goede evenwichtige opbouw van Erve de Enk. Het is het fundament om
te sturen op kwaliteit.
Alle gasten hebben een eigen begeleidingsplan, deze komt tot stand door een goede intake en de vaststelling van de persoonlijke
doelen. Op basis hiervan worden de bijbehorende activiteiten vastgesteld. Vervolgens worden de doelen één keer per jaar geëvalueerd.
Indien nodig zoveel eerder. I.v.m. Corona zijn de evaluaties verschoven naar februari/maart 2021. De evaluaties vinden bij voorkeur niet
telefonisch maar persoonlijk met onze gast en mantelzorg in een fysieke afspraak plaats.
In 2021 wordt er verder ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de aangeboden begeleiding. Hierbij zullen de evaluatiegesprekken
en het eventueel tijdig bijstellen van de doelen / activiteiten van belang zijn.
In november 2020 werd er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat onze gasten zeer tevreden zijn over de activiteiten
en de begeleiding welke wordt aangeboden door de zorgmedewerkers en vrijwilligers van Erve de Enk.
In 2020 werden er tevens huiskamergesprekken gevoerd om goed de behoeften van de gasten te peilen. Hieruit blijkt dat het initiatief
hier toe door de zorgmedewerkers sterk moet worden geactiveerd. De begeleiding wordt volgens wens op maat gegeven.
Vertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris van Erve de Enk zijn o cieel op de hoogte van het feit dat Erve de Enk geen zorg
onder dwang verleend. Ook ontvingen zij per mail informatie over de cliënt vertrouwenspersoon (CVP) - aanbieder: Zorgkantoorregio
Arnhem, Apeldoorn/Zutphen, Midden IJsel, CVP-aanbieder Zorgbelang, Website www.adviespuntzorgbelang.nl, contact 088-9294099. Zij
zijn hierover ook persoonlijk geïnformeerd. Echter zij weten dat wij vanaf de start geen zorg onder dwang verlenen.
Financiering:
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Ook hierop heeft Corona invloed gehad. Zie s.v.p. hoofdstuk 4 voor meer informatie.

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

3.2 Algemene conclusies
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de ontwikkelingen en situaties die bij "3.1 Het afgelopen jaar op de
zorgboerderij" zijn beschreven.

Ontwikkelingen welke veel invloed hebben gehad:
Virus Corona heeft sterke invloed gehad op het aantal gasten welke wij i.v.m. de 1,5 meter maatregel kunnen ontvangen. Voor Corona 8
gasten per dag, tijdens Corona 5 gasten. Erve de Enk heeft betreffende niet verantwoorde activiteiten geschrapt en nieuw passend
spelmateriaal aangeschaft.
Het minder aantal gasten heeft uiteraard consequenties voor de nanciering. Erve de Enk stuurt verantwoord op extra kosten maar
natuurlijk wel met oog voor het welzijn van de gasten, medewerkers en vrijwilligers. Er wordt gekeken naar alternatieven.
Sommige gasten komen minder aantal dagen. Om een ieder de begeleiding te bieden komen gasten minimaal één dag op Erve de Enk.
Aantal vrijwilligers door Corona structureel met 50 procent gedaald. Vrijwilligers komen alleen om een korte één op één wandeling te
maken.
Het aanbieden van activiteiten is gewijzigd. Geen direct contact meer en niet alle spelmaterialen/activiteiten zijn i.v.m. mogelijke
besmetting geschikt. Er wordt gekeken wat er wel mogelijk is, in het voorjaar beginnen de buitenactiviteiten weer, dit biedt weer meer
mogelijkheden.
Erve de Enk hoopt in 2021 met ondersteuning van alle vrijwilligers alle activiteiten van voor Corona weer te kunnen aanbieden opdat de
gasten nog meer kunnen genieten van een gezellige zinvolle en (re)creatieve dagbesteding. Te denken valt ook aan het maken van
uitstapjes en het organiseren van muziekoptredens.
Ondersteunend netwerk:
In het afgelopen jaar is er t.o.v. 2019 minder ondersteuning geweest, een aantal vrijwilligers is i.v.m. Corona of om andere privé
redenen gestopt. Wel gingen een aantal vrijwilligers (met mondkapje) regelmatig afzonderlijk wandelen met de gasten. Dit werd als
zeer prettig ervaren.
De samenwerking met Carinova Thuiszorg, medewerkers sociaal team, Casemanager Dementie Solis, huisartsen en
praktijkondersteuning verliep prima. De contacten zijn heel direct en er wordt goed gecommuniceerd met elkaar.
Realisatie doelstellingen 2020 en conclusies:
Huidige zorg blijven aanbieden: Door Corona konden wij geen acht maar alleen voor vijf gasten per dag de begeleiding verzorgen.
Zorgen voor continuïteit: deze is gerealiseerd, echter in 2020 was Erve de Enk helaas door Corona 10 weken gesloten. Gedurende deze
weken werd er wel telefonisch contact onderhouden met de gasten en mantelzorg. Er werd een luisterend oor geboden en er werd
eventueel op andere wijze in overleg met mantelzorg extra ondersteuning gegeven.
Kwaliteit borgen: In 2020 is er een grote stap gezet in het borgen van de kwaliteit. Het Keurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg
werd behaald en er zijn voor elk van onze gasten begeleidingsplannen afgestemd en uitgeschreven. De plannen bieden een goede basis
om zorg op maat te kunnen geven. Het biedt tevens een nog duidelijker inzicht of gestelde doelen worden behaald en eventueel
bijgesteld moeten worden. Dit alles om onze gasten zo zinvol en zo gezellig mogelijk een goede begeleiding te kunnen bieden.
Geplande acties n.a.v. genoemde doelstellingen:
In 2021 bepalen wanneer het verantwoord is om weer 8 gasten per dag te kunnen ontvangen.
Om de kwaliteit te kunnen blijven borgen het aantal evaluaties met mantelzorg en gasten per jaar vermeerderen naar minimaal twee
keer. Indien noodzakelijk frequenter.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 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.

Erve de Enk (kleinschalige dagzorg/dagbesteding in het groen) heeft sinds de start als doelgroep ouderen met een zorg en/of een
begeleidingsvraag. De groep deelnemers bestaat voor een belangrijk deel uit ouderen met dementie. In het begin van 2020 werd de
dagbesteding op maandag t/m donderdag bezocht door 8 deelnemers per dag. Gedurende het jaar zijn er 15 deelnemers gestopt en
werden er 2 nieuwe deelnemers welkom geheten. I.v.m. Corona 1,5 meter maatregel is de maximale bezetting 5 gasten i.p.v. 8. Vandaar
dat er ook sprake was van weinig nieuwe instroom. De vermindering van het aantal gasten per dag heeft uiteraard invloed gehad op de
nanciering. Deze invloed (vermindering inkomsten) werd gedeeltelijk verkleind door tijdelijke compensatie door de Gemeente. Eind
2020 kende Erve de Enk een bezetting van 5 deelnemers per dag, m.u.v. van de woensdag. Op die dag kende Erve de Enk 3 gasten. Het
totaal aantal deelnemers in 2019 bedroeg gemiddeld 11 personen. De redenen van uitstroom: Vertrek naar zorginstelling: 14. Gestopt
vanwege angst om zonder mantelzorger aanwezigheid te zijn: 1. Erve de Enk heeft in 2020 m.b.t. de start van nieuwe doelgroepen geen
aanpassingen gedaan. De zorgzwaarte in 2020 was ondersteuning bij activiteiten dag basis en basis plus. Deelnemers werden in
groepsverband begeleid door gemiddeld twee begeleiders o.a. verleent op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

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.

Onze gasten komen allen graag naar Erve de Enk, het onderlinge contact in de groepen wordt als prettig en ontspannen ervaren. De
(groeps) activiteiten zijn zeer nuttig en bevorderen het geestelijk en lichamelijk welzijn. Erve de Enk kan door haar kleinschaligheid goede
passende zorg op maat aanbieden. Er is ruime aandacht voor elke deelnemer, ook voor deelnemers met een aanvullende zorgvraag. Erve
de Enk heeft geleerd dat i.v.m. Corona het maximale aantal deelnemers per dag vijf is. De kwaliteit van zorg en begeleiding blijft
gewaarborgd. Op basis van deze conclusies zijn er op dit moment nog geen aanvullende acties ingepland. De begeleiding verloopt goed,
prettig en in harmonie voor deelnemers, zorgmedewerkers en vrijwilligers. In het najaar van 2020 is er onder de deelnemers een
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Vanuit de resultaten van dit onderzoek werden er geen aanvullende acties gepland.

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

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

In 2020 werd de zorg verleend door drie zorgmedewerkers. Zij voerden hun werkzaamheden met veel plezier en voldoening uit. Wel werd
de door Corona beperkte groepsgrootte per dag als minder dynamisch ervaren. I.v.m. mogelijk besmettingsgevaar konden niet alle
activiteiten worden aangeboden. De bezetting is stabiel. Met de drie medewerkers is een functioneringsgesprek gehouden. Onderwerpen
welke o.a. van belang zijn voor een goede begeleiding: Contact met de deelnemers is prima, communicatie verloopt goed, rolverdeling is
duidelijk, samenwerking is prettig, ondersteuning is goed en men is tevreden. In 2020 werd in de pool van het aantal zorgmedewerkers 1
wisseling doorgevoerd. Zij heeft er de voorkeur aangegeven om alleen als back-up oproepmedewerkster werkzaam te willen zijn. Vanaf 1
maart 2020 is er een nieuwe zorgmedewerker gestart en zij neemt haar uren over. Dit verloopt prima naar wens. Ook zij heeft jarenlang
ervaring in de ouderenzorg.

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

4.4 Stagiairs
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de stagiairs op de zorgboerderij.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

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

In 2020 werd Erve de Enk ondersteund door 4 vrijwilligers welke in totaal gezamenlijk gemiddeld 8 uur per week aanwezig zijn. De
vrijwilligers ondersteunen o.l.v. de zorgmedewerkers bij onderstaande buitenactiviteiten.
(Individueel) wandelen en lichte (moes)tuin activiteiten.
Er is i.v.m. Corona in 2020 in overleg geen gezamenlijke werkbespreking met de vrijwilligers georganiseerd. Individuele
evaluatiegesprekken werden mede door Corona met zekere regelmaat op verzoek uitgevoerd voor of na de wandelmomenten.
Het aantal vrijwilligers is i.v.m. besmettingsgevaar Corona sterk beperkt. In 2020 ondersteunden 4 vrijwilligers, elk 1 dag in de week
gemiddeld 2 uur per dag bij een wandeling. De vier vrijwilligers zijn sterk verbonden met de ouderenzorg op Erve de Enk en zij komen weer
terug wanneer het Coronavirus onder controle is. Hiervoor onderhoudt Erve de Enk nauwe contacten.

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.

Zorgmedewerkers en de 4 vrijwilligers hadden in 2020 jn contact met de deelnemers en met de leiding van Erve de Enk. Met de
vrijwilligers die i.v.m. Corona niet aanwezig waren werd regelmatig telefonisch contact gelegd om het netwerk te blijven onderhouden. Er
is sprake van een prettige onderlinge samenwerking. De dag zorg is goed georganiseerd en naar tevredenheid van een ieder uitgevoerd. Er
is voldoende bevoegd en bekwaam personeel om de deelnemers te begeleiden. De sluiting van Erve de Enk (maart / eerste helft april en
oktober 2020) i.v.m. Corona is door de medewerkers en vrijwilligers zeer begripvol ontvangen. Het risico op besmetting voor zowel
deelnemers, zorgmedewerkers en vrijwilligers was groot, men wilde geen gevaar voor besmetting opleveren. Er was teveel onzekerheid
over de gevolgen van Corona. Deze periode werd echter in grote harmonie samen door gebracht.

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).

Zorgmedewerkers van Erve de Enk zijn verzorgende niveau drie en hebben een jarenlange ervaring (meer dan 30 jaar) als zorgmedewerker
in goed georganiseerde zorginstellingen. Zij zijn in het bezit van de vereiste diploma's en bezitten zelfs meer dan vereiste certi caten
welke van zeer toegevoegde waarde kunnen zijn Alle vrijwilligers van Erve de Enk hebben ook een zorg achtergrond en zijn bekend met
zorgvragen. Zij hebben veel a niteit met de doelgroep: "mensen op leeftijd met dementie of een andere zorgvraag" In 2020 zijn alle
zorgmedewerkers en de leiding gecerti ceerd als BHV-er, herhalingstrainingen zijn voor 2021 ingepland. Helaas werden er i.v.m. Corona
geen lezingen en presentaties gevolgd van de projectgroep Bathmen Dementie Vriendelijk. Deze lezingen presentaties werden in 2020 niet
georganiseerd door de Projectgroep. Tevens zijn door Corona ook geen (intervisie)- en kennismakingsgesprekken gevoerd met o.a. collega
zorgboerderijen. Leiding van Erve de Enk heeft wel een videovergadering bijgewoond met collega's van de vereniging Kleinschalige Zorg
Salland. Hierbij werden onderlinge ervaringen en kennis uitgewisseld. Erve de Enk hoopt in 2021 wel genoemde gesprekken en lezingen
weer te kunnen oppakken en de opleidingsdoelen opnieuw te kunnen inventariseren en aan te (laten) bieden. Deze actie is vastgelegd in
de actielijst van Erve de Enk.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

I.v.m. Corona zijn er in 2020 geen opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten ingepland. Deze actie wordt afhankelijk
van de Corona ontwikkelingen in 2021 weer opgepakt. Deze actie is vermeld in de actielijst. Fysieke samenkomsten hebben een
sterkere voorkeur dan digitaal. Wel wordt onderzocht of er nieuwe digitale ontwikkelingen m.b.t. dit onderwerp zijn.

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

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

De opleidingsdoelen voor 2021 worden in maart / april 2021 in kaart gebracht, daarvoor wordt tijdig afhankelijk van Corona een planning
gemaakt. Tevens wordt onderzocht of er digitaal mogelijkheden zijn en bepaald of deze wenselijk zijn en voorzien in de behoefte.

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

5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling
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In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van scholing en ontwikkeling.

In 2020 vond er geen evaluatie van scholing en ontwikkeling plaats. Deze was niet van toepassing. Wel is de conclusie dat Erve de Enk in
2021 de doelen opnieuw onder de loep neemt en de inventarisatie opnieuw gaat uitvoeren. Met name het uitwisselen van informatie en
ervaringen met collega zorgaanbieders zal hierbij van belang en wenselijk zijn. De voorkeur heeft het om dit fysiek te organiseren via de
brancheverenigingen Kleinschalige Zorg Salland en Zorgboeren Overijssel.

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

Pagina 12 van 28

Jaarverslag 2276/Erve de Enk

08-04-2021, 14:06

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 2020 is i.v.m. Corona en de grote doorstroom / uitstroom van de gasten niet met alle gasten uitvoerige fysieke evaluatiegesprekken
gevoerd. Wel is er regelmatig telefonisch overleg geweest met mantelzorg en voor zover mogelijk met de gasten zelf. Daarbij zijn
eventuele aanvullende bijzonderheden tijdig behandeld. Onderwerpen welke daarbij zijn behandeld:
Algemene beleving van de deelnemers
Tips voor Erve de Enk van de deelnemers
Doelen en activiteiten a.d.h.v. de vervaardigde doelrapportages
Welke resultaten zijn er behaald op de afgesproken doelen
Wijzigingen op doelen
Beleving begeleidingsvorm
Eventuele aanvullende begeleidingsafspraken afstemmen en opnieuw evaluatie inplannen
In algemene zin kwam daarbij naar voren dat de deelnemer de zorg op Erve de Enk als prettig ervaart en dat de afgesproken
begeleidingsdoelen worden behaald en indien nodig tijdig worden bijgesteld. Vanuit de evaluaties is er tijdens de audit in 2020 aanvullend
afgesproken om het huidige proces van intake, afstemming/vastlegging begeleidingsdoelen met bijbehorende passende activiteiten en
evaluatie volledig, m.a.w. de zorgcyclus, uit te schrijven in een concreet persoonlijk begeleidingsplan per deelnemer. In mei 2020 is het
uitschrijven van de begeleidingsplannen afgerond.

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.

Alle gehouden telefonische evaluatiegesprekken zijn goed verlopen. Wel kwam naar voren dat met ingang van 2021 (mede afhankelijk van
Corona) de evaluatiegesprekken bij voorkeur alleen fysiek gehouden dienen te worden. (Contact optimaler.) Vanuit de evaluaties is er
tijdens de audit in 2020 aanvullend afgesproken om het huidige proces van intake, afstemming/vastlegging begeleidingsdoelen met
bijbehorende passende activiteiten en evaluatie volledig uit te schrijven in een concreet persoonlijk begeleidingsplan per deelnemer. In
mei 2020 is het uitschrijven van de begeleidingsplannen afgerond. In 2021 zal meer worden ingezoomd op de individuele
begeleidingsplannen. Hiervoor is in de planning een actiepunt vastgelegd.

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

6.3 Inspraakmomenten
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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 inspraak momenten worden in de eerste week van elk kwartaal of zoveel frequenter in de vorm van een huiskamergesprek uitgevoerd
o.l.v. de zorgmedewerkers en met aanvulling van de leiding.
Onderwerpen welk zijn aangedragen:
Bevindingen locatie
Verzoeken aanpassingen op locatie
Activiteiten binnen
Activiteiten buiten
Verstrekkingen
Begeleiding
Wenselijke beleidswijzigingen, in 2020 werd hierop dieper ingegaan
Overige opmerkingen
In algemene zin kan Erve de Enk vanuit de inspraakmomenten aangegeven dat alle zorg en begeleiding naar wens en tevredenheid
verloopt. T.a.v. verdiepingsvragen m.b.t. beleid (er werd duidelijk uitgelegd wat er wordt verstaan onder beleid en voorbeelden gegeven)
kwam wederom naar voren dat de doelgroep van Erve de Enk dat het huidige beleid prima is en dat er geen behoefte aan
beleidswijzigingen is. Deelnemers hebben geen (kritische) opmerkingen of aanvullingen t.a.v. beleid en zijn tevreden, zij genieten van al
hetgeen er wordt aangeboden. Tijdens de reguliere dagelijks zorg en begeleiding is er uiteraard ook alle aandacht voor inspraak.
I.v.m. Corona (Erve de Enk is 10 weken gesloten geweest.) hebben er minder (3 i.p.v. 4) inspraakmomenten plaatsgevonden.
Bij de gesprekken die wel zijn gevoerd, werd er uiteraard voldoende afstand gehouden. Dit was mogelijk doordat de groepsgrootte met
50% was verkleind.

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.

In algemene zin kan Erve de Enk vanuit de inspraakmomenten de conclusie trekken dat alle zorg en begeleiding naar wens en
tevredenheid verloopt. Deelnemers hebben geen kritische opmerkingen en genieten van al hetgeen er wordt aangeboden. T.a.v. het beleid
zijn er geen aanvullende wensen geconstateerd. uit de verdiepingsvragen (uitleg wat er wordt verstaan onder beleid en het geven van
voorbeelden) kwam wederom naar voren dat het huidige beleid prima is en dat er geen behoefte aan beleidswijzigingen is. Deelnemers
hebben geen (kritische) opmerkingen of aanvullingen t.a.v. beleid en zijn zeer tevreden.

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

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

Onder de deelnemers werd er in oktober 2020 een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd
De meting werd uitgevoerd met een duidelijke vragenlijst inclusief een "rapportcijfer" voor activiteiten en begeleiding
Er zijn 10 vragenlijsten uitgezet, alle lijsten werden ingevuld en geretourneerd
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Onderstaande onderwerpen werden in diverse vragen uitgevraagd:
Informatievoorziening
Begeleiding Activiteiten
Locatie Erve de Enk
Deelnemersgroep
Inspraak
Eventuele tips
Score meting activiteiten en begeleiding
In algemene zin kwam naar voren dat de deelnemers op Erve de Enk zeer tevreden zijn en zich wel bevinden bij de gegeven zorg en
begeleiding. De score op activiteiten en begeleiding zijn beiden op een 8,5 uitgekomen. Dit is een prachtig resultaat
waar zorgmedewerkers, vrijwilligers en leiding samen met deelnemers bijzonder trots op zijn. Erve de Enk bestaat nu drie jaar, het is een
prachtig resultaat waar we allen met liefde aan gewerkt hebben! Hartelijk dank voor de beoordeling van onze deelnemers! In 2012 gaat de
voorkeur uit naar een tevredenheidsonderzoek in fysieke vorm met mantelzorg en gasten. Dit zal in 2021 zoveel mogelijk worden
uitgevoerd. Communicatie met onze gasten en mantelzorg verloopt dan optimaler omdat er nog meer achtergrond informatie tussen
mantelzorg, gasten en Erve de Enk kan worden gegeven.

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

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

In 2021 gaat de voorkeur uit naar een tevredenheidsonderzoek in fysieke vorm met mantelzorg en gasten aangevuld met de
zorgmedewerker. De vragenlijsten worden dan per deelnemer afzonderlijk gezamenlijk op Erve de Enk ingevuld. Reden, voor mensen met
dementie is het erg moeilijk om een mening te formuleren en een beoordeling te geven. Mantelzorg ondersteunt hierbij wel, maar er is
behoefte om het invullen gezamenlijk met de zorgmedewerker uit te voeren. De zorgmedewerker kan dan eventuele vragen toelichten en
voorbeelden geven van bijvoorbeeld de activiteiten om een beoordeling door deelnemer en mantelzorg te kunnen formuleren. Dit zal in
2021 zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Communicatie met onze gasten en mantelzorg verloopt dan optimaler omdat er nog meer
achtergrond informatie tussen mantelzorg, gasten en Erve de Enk kan worden gegeven. Hiervoor is een actiepunt aangemaakt.

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

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

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

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

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

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

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

Er zijn in 2020 geen melding of incidenten ontvangen, alles verliep naar wens van deelnemers, medewerkers, vrijwilligers en leiding. Op
Erve de Enk wordt er zeer zorgvuldige en deskundige begeleiding aangeboden door professionele zorgmedewerkers en vrijwilligers. De
leiding ziet er samen met zorgmedewerkers en vrijwilligers op toe dat wordt voldaan aan alle eisen en richtlijnen van de zorg. Erve de Enk
wil een veilige omgeving bieden en voelt zich hier sterk verantwoordelijk voor. Ook is er intensief contact met het netwerk in aanpalende
zorg. De afwezigheid van meldingen is structureel.

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.

Jaarverslag 2020 extra punt van aandacht (mail Mw. Eikenaar 03.03.2020)
Geplande uitvoerdatum:

10-03-2021

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Voor het volgende jaarverslag: Zet een volgende stap in het verdiepen van uw jaarverslag door o.a. in te gaan op de vragen meegegeven
in de email met het verzoek tot aanvullingen van JV2019.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (Afgerond)

Houdt de grens van gemiddeld 25 personen per week in de gaten ivm de verplichting van een grote RI&E
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2020

Actie afgerond op:

31-12-2020 (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:

30-04-2020 (Afgerond)

Toelichting:

In de maand april 2021 zal ik deze actie uitvoeren.

Activiteiten in de jaarplanning van 2021
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

01-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Activiteiten voor 2021 worden nu maandelijks in de maand van te voren met de zorgmedewerkers
afgestemd, tevens wordt er om advies gevraagd van onze gasten en vrijwilligers.
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Opleidingsdoelen 2021 in kaart brengen
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

15-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

In 2020 zijn de opleidingswensen mondeling diverse keren besproken, wensen zijn bekend. In week 2
2021 wordt e.e.a. schriftelijk vastgelegd i.o.m. de zorgmedewerkers. Door de druk op Erve de Enk
i.v.m. Corona is door prioriteitstelling deze schriftelijke inventarisatie opgeschoven naar februari
2021.

Functioneringsgesprekken zorgmedewerkers
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Actie afgerond op:

15-12-2020 (Afgerond)

Toelichting:

In week 5_2021 wordt de geleverde schriftelijke input van de zorgmedewerkers nabesproken. Corona
heeft in 2020 veel druk op Erve de Enk gelegd. Hierdoor is het eindgesprek met de twee
zorgmedewerkers verlaat uitgevoerd. Er zijn wel in 2020 tussentijdse mondelinge gesprekken
gevoerd m.b.t. dit onderwerp.

Tevredenheidsonderzoek 2020
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2020

Actie afgerond op:

30-11-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Conclusies uit de tevredenheidsmeting 2020: Al onze gasten (10) hebben de vragenlijst m.b.v. de
mantelzorg ingevuld. Alle vragen werden zeer positief beantwoord. Bij enkele vragen werd vermeld
dat betreffende deelnemer met dementie zelf moeilijk kon omschrijven hoe hij / zij er over dacht of
wat het gevoel hierbij was. Leerpunten/verbeterpunt: Erve de Enk gaat met deze gasten gezamenlijk
met mantelzorg persoonlijke gesprekken voeren hierbij wordt dan de tevredenheidsmeting zoveel
mogelijk gezamenlijk compleet ingevuld. In december 2020 is hiermee gestart. Tevens kwam uit de
meting een score voor activiteiten en begeleiding naar voren. Gemiddelde score voor beiden kwam
uit op een acht.

Oefenen Praktijk Calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

31-08-2020

Actie afgerond op:

22-07-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Calamiteitenplan in praktijk geoefend, een ieder kent het protocol en heeft een duidelijke rol.

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

31-07-2020

Actie afgerond op:

08-09-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Reglement is aangepast zoals beschreven in de Kwapp.

Bijstellen jaarplanning
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Actie afgerond op:

22-07-2020 (Afgerond)
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Netwerk zorgmedewerkers/vrijwilligers uitbreiden
Geplande uitvoerdatum:

30-06-2020

Actie afgerond op:

20-07-2020 (Afgerond)

Toelichting:

I.v.m. Corona geen uitbreiding. Geen nieuwe vrijwilligers benaderd. Huidig aantal is voldoende.

Uitvoeringsplan uitschrijven vanaf dag 1, tot aan evaluatie
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2020

Actie afgerond op:

30-04-2020 (Afgerond)

Brandblusser controle / twee jaarlijkse controle
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2020

Actie afgerond op:

22-07-2020 (Afgerond)

Toelichting:

I.v.m. Corona is het brandblusapparaat verlaat gecontroleerd. Volgende controle voor 1 juli 2021

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

15-06-2020

Actie afgerond op:

11-06-2020 (Afgerond)

Audit

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 15-05-2020, 10:00 uur. Om de audit e ciënt te laten verlopen vragen wij u
deze goed voor te bereiden. In de kennisbank vindt u het auditprogramma waarin beschreven staat wat u daarvoor precies moet doen.
Praktijktoets

Geplande uitvoerdatum:

15-05-2020

Actie afgerond op:

15-05-2020 (Afgerond)

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:

04-05-2020

Actie afgerond op:

20-04-2020 (Afgerond)

Inspraakmomenten meer inzoomen op beleid: formulier aanpassen
Geplande uitvoerdatum:

15-04-2020

Actie afgerond op:

20-04-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Formulier is vandaag aangepast.

Deelnemers ook bevragen en mee tot op bepaalde hoogte mee laten denken m.b.t. beleid op Erve de Enk
Geplande uitvoerdatum:

15-04-2020

Actie afgerond op:

20-04-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Is verwerkt in het inspraak formulier welke elk kwartaal wordt gehanteerd op Erve de Enk.
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Zorgplan doorontwikkelen
Geplande uitvoerdatum:

14-04-2020

Actie afgerond op:

30-03-2020 (Afgerond)

Contacten onderhoud met BDV
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2020

Actie afgerond op:

31-03-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Contacten worden onderhouden met de projectgroep.

Contacten intensiveren met VZO
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2020

Actie afgerond op:

31-03-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Contacten zijn gelegd. Ook is Erve de Enk v.a. 01.01.2020.aangesloten bij Kleinschalige Zorg Salland.

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

15-04-2020

Actie afgerond op:

07-04-2020 (Afgerond)

Indienen werkbeschrijving

Vrijwilliger benaderen voor groente- en fruit -kweekbakken
Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

17-03-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Vrijwilliger is benaderd, echter i.v.m. Corona uitstel naar mei 2020.

BHV Herhaling Jose en
Geplande uitvoerdatum:

05-03-2020

Actie afgerond op:

05-03-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Herhalingstraining gevolgd op 05-03-2020

EHBO-middelen Controle
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

Actie afgerond op:

01-03-2020 (Afgerond)

Toelichting:

M.b.v. de inhoudsopgave is de verbanddoos gecontroleerd.

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

17-03-2020

Actie afgerond op:

04-03-2020 (Afgerond)
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Deelnemers mee laten denken over het beleid, dit punt verwerken in de vraagstelling van het onderzoek.
Geplande uitvoerdatum:

20-04-2020

Actie afgerond op:

25-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Actie behoorde bij het onderwerp inspraakmoment, is nu gewijzigd naar juiste onderwerp.

Schrijf uw jaarverslag over 2019 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

14-02-2020 (Afgerond)

Indienen Jaarverslag

Voor volgend jaarverslag: Denk ook aan praktische cursussen zoals bv. de BHV-herhaling
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

13-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Praktische cursussen worden opgenomen in het jaarverslag van 2019.

Voor volgend jaarverslag: Bijlagen worden niet gepubliceerd, daarom graag de re ectie in het jaarverslag zelf beschrijven.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

13-02-2020 (Afgerond)

Toelichting:

Evaluatie van 3.1. wordt opgenomen in het jaarverslag van 2019.

Opleidingsdoelen 2020 in kaart brengen
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2019

Actie afgerond op:

07-01-2020 (Afgerond)

Toelichting:

De opleidingsdoelen voor 2020 zijn in kaart gebracht: BHV herhaling op donderdag 5 maart voor
leiding en dinsdag 9 juni 2020 voor zorgmedewerkers. Informatiebijeenkomsten van de Projectgroep
Bathmen Dementie Vriendelijk welke gedurende het gehele jaar worden georganiseerd. Vrijwillige
deelname door leiding, zorgmedewerkers en vrijwilligers van Erve de Enk. Tevens worden eigen
deelnemers en mantelzorgers tijdig hierop geattendeerd. Najaar 2020 training val preventie voor
zorgmedewerkers, nader uit te werken door leiding.

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.

Inplannen individuele evaluatiegesprekken vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021
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Evaluatie tevredenheidsmeting (september) deelnemers / bekendmaken resultaten
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

Begeleidingsplannen doorspreken met deelnemer/partner/vertegenwoordiger
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

Herhaling Zoönosekeurmerk / Q-koorts vaccinatie 2021
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

Om de kwaliteit te kunnen blijven borgen het aantal evaluaties met mantelzorg en gasten per jaar vermeerderen naar minimaal twee
keer. Indien noodzakelijk frequenter.
Geplande uitvoerdatum:

31-03-2021

Analyse scholing en ontwikkeling 2020
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2021

BHV Herhaling Jose en
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2021

Opleidingsbehoefte in kaart brengen en planning maken voor 2021.
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2021

Begeleidingsplannen verdieping
Geplande uitvoerdatum:

30-04-2021

De norm m.b.t. de VOG is gewijzigd. Ga na of u aan de huidige norm voldoet. Zie ook Nieuwsbrief Kwaliteit Laat Je Zien 29 van 29-01-21.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2021

In 2021 bepalen wanneer het verantwoord is om weer 8 gasten per dag te kunnen ontvangen.
Geplande uitvoerdatum:

03-05-2021

EHBO-middelen Controle
Geplande uitvoerdatum:

31-05-2021
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VOG opnieuw aanvragen in 2021
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2021

Oefenen Praktijk Calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2021

Brandblusser controle / twee jaarlijkse controle
Geplande uitvoerdatum:

22-07-2021

Bijstellen jaarplanning
Geplande uitvoerdatum:

22-07-2021

Functioneringsgesprekken zorgmedewerkers
Geplande uitvoerdatum:

15-09-2021

RIE actualiseren
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Deelnemerstevredenheidsonderzoeken fysiek inplannen met gasten, mantelzorg en zorgmedewerkers.
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2021

Tevredenheidsonderzoek 2021
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2021

Opleidingsdoelen 2021 in kaart brengen
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2021

Overleg met gemeente aangaande de vervoerskosten
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2022

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

Indienen Jaarverslag

28-02-2022

Pagina 24 van 28

Jaarverslag 2276/Erve de Enk

08-04-2021, 14:06

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

Audit

06-12-2022

RIE actualiseren
Geplande uitvoerdatum:

31-10-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

I.v.m. Corona is 2020 op 28.01.2021. uitgevoerd. Geen enkele risico's geconstateerd. Controle
inclusief Corona checklist.

Vergoeding vervoersdiensten, overleg met gemeente
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Dit onderwerp wordt in het jaarverslag van 2020 behandeld.

Begeleidingsplannen afstemmen met deelnemer/partner/vertegenwoordiger
Geplande uitvoerdatum:

25-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-01-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

I

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

28-02-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 11-03-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

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

Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum:

06-10-2022

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 11-03-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Geef in de beschrijving grenzen aan de zorg aan dat u geen onvrijwillige zorg biedt (exclusie).
Geplande uitvoerdatum:

27-03-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 21-03-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting:

Onvrijwillige zorg wordt er niet gegeven en is vastgelegd in de beschrijving.

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:

05-04-2021

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 30-03-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021
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De schriftelijk toetsing jaarverslag 2020 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw
Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. Aanvullen Jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

09-04-2021

Actie afgerond op:

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

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

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

Conclusies m.b.t. de voortgang van de actielijst:
De gestelde deadlines werden meestal behaald
I.v.m. gestelde prioriteiten, mede in verband met Corona zijn een aantal deadlines verantwoord tijdig bijgesteld
De actielijst wordt maandelijks doorlopen en dient voor de door de leiding gestelde deadlines als sterke leidraad

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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9 Doelstellingen
In dit hoofdstuk beschrijft de zorgboer(in) wat de toekomstplannen zijn voor de zorgboerderij.

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar
Doelen Erve de Enk in de komende vijf jaar:
huidige zorg voor omschreven doelgroep blijven aanbieden
zorgen voor continuïteit
kwaliteit borgen

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
huidige zorg voor omschreven doelgroep blijven aanbieden
zorgen voor continuïteit en proactief anticiperen op de Corona risico's (gedeeltelijke sluiting / omzetderving / event. kostenbesparing)
kwaliteit borgen
aantal deelnemers weer op 8 per dag brengen. (Dit is mogelijk, maar sterk afhankelijk van de Corona ontwikkelingen.)

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.

Per 1 juni en 1 december van elk jaar wordt er tijdens de werkbespreking van de leiding, zorgmedewerkers en vrijwilligers een
risicoanalyse van eventuele bedreigingen en een analyse van eventuele kansen uitgevoerd. Onderstaande doelstellingen worden hierbij
behandeld:
Huidige zorg voor omschreven doelgroep blijven aanbieden
Zorgen voor continuïteit
Kwaliteit borgen

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