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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
Zorgboerderij Wierickerstee
Registratienummer: 2374
Hoogeind 17, 3465 HA Driebruggen
Rechtsvorm Vennootschap onder ﬁrma (vof) ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 69714681
Website: https://zorgboerderijwierickerstee.nl/

Locatiegegevens
Zorgboerderij Wierickerstee
Registratienummer: 2374
Hoogeind 17, 3465 HA Driebruggen
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Vereniging van Zorgboeren Zuid-Holland
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

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

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

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

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

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

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord
2.1 Voorwoord van de zorgboerderij

Zorgboerderij Wierickerstee is een ﬁjne plek met rust, ruimte en velerlei activiteiten. Er wordt zoveel als mogelijk is gemeenschappelijk
gedaan; thee/koﬃe, maaltijd, huishoudelijk werk, werken in de tuin, op het erf, in de koﬃetuin. Een combinatie van werk en aandacht voor de
mens, dier, zorg en natuur.
Op onze zorgboerderij worden mensen uitgedaagd zelf te ervaren en zo kennis en vaardigheden op te doen. In een goede, ﬁjne sfeer
werkzaamheden verrichten en activiteiten doen is gezond en heilzaam en kan veel voldoening geven. Structuur van de dag en de week en de
seizoenen zorgt voor regelmaat die houvast geeft en waarbij de deelnemer individuele mogelijkheden kan ontdekken en (gestelde) doelen
kan behalen.
We zijn enthousiast en willen graag beginnen. De 2e week van januari 2020 hopen we de eerste deelnemers te ontvangen....we hebben er zin
in. Om, zoals hierboven is beschreven, mensen een ﬁjne plek te bieden met persoonlijke aandacht en gezellige sfeer!

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

2.2 Zorgboerderij in beeld
Op de 1ste 2 foto's is de schuur/kantine te zien waar de dagbesteding wordt gegeven.
Op foto 3 is de boomgaard te zien met wat geitjes.

Afbeelding 1
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Afbeelding 2

Afbeelding 3

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

Pagina 6 van 23

Jaarverslag 2374/Zorgboerderij Wierickerstee

15-04-2020, 15:54

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.

In het jaar 2019 hebben we het pand gebouwd waarin de zorgboerderij zich nu bevindt. Van de buitenkant lijkt het een boerenschuur, van de
binnenkant is het gerieﬂijk en comfortabel. Om dit naar onze wensen te ontwerpen, hebben we een architect in de arm genomen. Dit was ook
heel ﬁjn in alle contacten met de gemeente en allerlei instanties, met betrekking tot kennis van veel vergunningen en andere zaken.
We zijn er heel blij mee dat de "zorgschuur" nu zo goed als af is.
Ook buiten moet er veel gebeuren. In de laatste maand(en) is er door de mannelijke vennoten ook hard gewerkt aan het veranderen van erf
en tuin. Er is een nieuwe straat gekomen, die moest aansluiten op de bestaande bestrating. Zo'n 140 m2 extra is verhard, zodat men daar met
bijv een rollator goed kan lopen. Ook zijn er 5 parkeerplaatsen op ons erf gerealiseerd, voorwaarde van de gemeente. Er is diverse keren een
kraan en kraantje bij geweest om veel grond en zand te verzetten. Langzaam maar zeker wordt ook het buitengedeelte naar ons plan en onze
zin. Er zijn hekken gezet, de plek voor de moestuin is klaar gemaakt.... Het begint er steeds meer op te lijken!
Inmiddels hebben we ook ﬂyers laten drukken en zijn bezig geweest om wat bekender te worden, zeker in de (nabije) omgeving. Zo hebben
we veel contact gehad met andere zorgboeren, zijn naar vergaderingen geweest en hebben daar zinvolle informatie tot ons kunnen nemen.
Ook zijn we met stapels ﬂyers er op uit getrokken. Zo hebben we in de ons omringende dorpen medische centra, dokterspraktijken,
thuiszorgkantoren etc. bezocht. Een praatje gemaakt, verteld wie we zijn en wat onze missie is en stapeltjes ﬂyers achter gelaten.
Vanaf mei 2019 hebben we contacten gelegd met de NSDMH en Inkoop Utrecht West. Dit zijn organisaties die de contracten sluiten met de
zorgaanbieders en het berichtenverkeer voor de gemeentes bij ons in de buurt in beheer hebben. Eind 2019 is het gelukt om een contract af
te sluiten met de NSDMH. Dit betekend dat we gecontracteerd zijn met de gemeentes die onder de NSDMH vallen zodat de aanvragen van de
mensen via de WMO geﬁnancieerd kunnen worden.
In december 2019 hadden we ook contact met de eerste potentiele deelnemers. Steeds hebben we vrijblijvend mensen uitgenodigd: Kom
eens een kijkje nemen en drink een bakje koﬃe. Verschillende mensen hebben hieraan gehoor gegeven. Een man die dit met zijn vrouw en
dochter ook heeft gedaan, is nu elke week een dag op onze zorgboerderij.
Met elkaar hebben we hard gewerkt om de zorgboerderij en het stuk terrein er omheen min of meer af te krijgen. Samen met deelnemers, zo
is ons idee, willen we het nog verder vorm geven.
De koﬃetuin, die al enige jaren bestaat, willen we integreren in zorgboerderij. Misschien zijn er deelnemers die hier graag willen helpen....
Daartoe moet ook de koﬃetuin van plek veranderen op ons perceel. We hebben hier wel al duidelijke ideetjes over, maar moet nog verder
uitgewerkt en gerealiseerd worden.
De kwaliteit van Zorg vinden we erg belangrijk en is ook een voorwaarde van contracteren met de omliggende gemeentes. In december 2019
hebben we de werkbeschrijving ingevuld en is de 1ste schriftelijke toetsing goed gekeurd. Hier zijn we erg blij mee.

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.
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We hebben wel geleerd in deze aanloopperiode dat er erg veel werk naar ons toekomt. Zowel met ons bouwproject, maar zeker ook op het
gebied van KLJZ. Lastig en vaak onoverzichtelijk om je weg te vinden. De drive die we hebben om het goed voor elkaar te krijgen en de
verplichting die we voelen naar de deelnemers toe om dat ook goed in orde te hebben allemaal, maakt dat we doorzetten...
Ook zien we in dat het verstandig en belangrijk is om een jaarplanning te hebben, zodat je dat wat moet ook op tijd doet en niet ineens veel
aan het einde van het jaar nog te moeten doen.
Acties zie 9.3

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

De aanloop naar het daadwerkelijk starten met de eerste deelnemers is eind 2019 al begonnen. Met een aantal mogelijke deelnemers is er
een koﬃemoment geweest. Mensen kwamen op afspraak met familie een kijkje nemen. Een vrij jonge dementerende wilde absoluut niet naar
een dagopvang, terwijl de familie dit perse wel wilde. Dit werd niets. We kunnen geen mensen hebben die weg willen en tegen hun zin hier
zijn....na 3 dagen het geprobeerd te hebben, kwamen we unaniem tot de conclusie dat dagbesteding op bijv. een zorgboerderij niets was voor
meneer.
In december werd wel duidelijk dat een ander persoon, die met familieleden is komen kennis maken, graag 1 dag in de week op onze
zorgboerderij zou willen komen.
Via een collega zorgboer in de omgeving hebben we kennis gemaakt met nog 2 personen, die mogelijk bij ons op de zorgboerderij een ﬁjne
dag zouden kunnen hebben.
Voor alle duidelijkheid: tot en met 31 dec 2019 hebben we geen deelnemers gehad, alleen enkele mensen die eens een dag(deel) wilden
proberen.
Vanuit verschillende wetten hebben mensen bij ons een (kennismakings)bezoek gehad. Zowel uit de WMO als de WLZ.

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.

nvt

Behalve dan dat we ervaren hebben dat familieleden en wij als zorgboeren soms heel graag willen dat een persoon op de Wierickerstee op
de dagbesteding komt, maar dat dat toch kan mislukken. De persoon in kwestie kan nog "te goed" zijn, kan steeds weg willen lopen, kan zelf
nog zo de leiding willen nemen( zoals meneer in zijn beroep altijd gewend was te doen), dat hij geen leiding kan en wil accepteren. We hebben
ook geleerd dat het dan goed is om hier ook weer nuchter in te staan en duidelijk uit te spreken dat , hoe graag betrokkenen iets ook willen,
het soms toch niet mogelijk is een persoon te plaatsen op onze zorgboerderij!

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

4.3 Personeel
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met het personeel op de zorgboerderij.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.
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4.4 Stagiaires
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de stagiaires 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.
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, stagiaires en vrijwilligers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de inzet en omgang met personeel, stagiaires en vrijwilligers.
Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.
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5 Scholing en ontwikkeling
5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar
In de opleidingsdoelen beschrijft de zorgboer(in) hoe de kennis en vaardigheden van de begeleiders op peil wordt gehouden. Door veranderingen
in doelgroepen of zorgzwaarte, veranderingen in wetgeving, etc. zal scholing regelmatig nodig zijn. Daarnaast is het onderling uitwisselen van
kennis, informatie en casuïstiek belangrijk voor de ontwikkeling van de zorgboer(in) en medewerkers.
Bij dit onderwerp gaat het om de kennis en vaardigheden, de opleidingen kunt u bij 5.2 beschrijven (in de kennisbank 8.5.2).

nvt

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.

Ontwikkelingsactiviteiten:
verenigingsavond over FOBO (formulier)
Verenigingsavond met Elte-Jan Visser over KLJZ

Opleidingsactiviteiten:
Cursus medicatie vennoot Rianne (goed afgerond)
BHV herhalingscursus zorgboer Lennart (goed afgerond)
BHV cursus vennoot Rianne (goed afgerond)

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.

*herhalingscursus BHV -zorgboer Lennart
-vennoot Rianne
De herhalingscurus is erg belangrijk, zodat als er zich een situatie voordoet waarbij er 1ste hulp moet worden verleend, er ook gehandeld kan
worden.
*Avonden bijwonen, georganiseerd door verenigingen in de buurt( Bijv. Langer thuis wonen) Hoe om te gaan met autisme etc.)
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Deze avonden zijn erg interessant omdat het vaak georganiseerde avonden zijn waarbij er meerdere professionals bij elkaar komen. Hierdoor
kan er naar elkaar worden geluisterd en er samen naar het beste voor de clienten worden gestreefd.

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

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

De BHV cursus is zinvol. Dat hebben zowel Lennart als Rianne zo ervaren. Je kunt de vaardigheden zomaar nodig hebben en het is goed om
je geheugen even op te frissen....
De cursus medicatie was voor Rianne ook goed. De zorgboerderij-wereld is nog een beetje nieuw, zodat deze info heel zinvol was. Ook goed
praktijkgericht.

Zoals ook verplicht, hebben we daarom op onze zorgboerderij ook alle belangrijke dingen geregeld m.b.t. vluchtplan, medicijnkastje,
aftekenlijst etc. Dat doe je niet alleen omdat het moet, maar ook omdat je ervan overtuigd bent dat het zinvol en nuttig is in de dagelijkse
praktijk van de dagbesteding.

Komend jaar staan er diverse zaken m.b.t. scholing/ontwikkeling op het programma:
* herhalingscursus BHV
* georganiseerde avonden van thuiszorg/ buurtzorg

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.

Dit is nog niet van toepassing omdat er nog geen zorg is geleverd.

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.

Nog niet van toepassing omdat er nog geen zorg is geleverd.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties 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.

Nog niet van toepassing omdat er in 2019 geen clienten op de zorgboerderij waren.

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.

Niet aanwezig i.v.m. geen zorg geleverd in 2019.

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

Niet van toepassing omdat er geen clienten waren in 2019.

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.

Niet van toepassing omdat er geen zorg is geleverd in 2019.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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7 Meldingen en incidenten
Op een zorgboerderij wordt geleefd en gewerkt in kleine of grote groepen, er wordt gewerkt met dieren en gereedschap. Daarbij kunnen ongevallen
of incidenten voorkomen. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er op de zorgboerderij is voorgevallen, hoe er met deze situaties is omgegaan,
wat er uit de analyse van de situatie kan worden geleerd en tot welke acties dit heeft geleid. Voor alle meldingen en incidenten geldt dat de privacy
van betrokkenen voorop staat. Wanneer om privacyredenen een melding of de toelichting daarop niet kan worden gepubliceerd, heeft de
zorgboer(in) in een bijlage verantwoording afgelegd. Deze bijlagen worden niet gepubliceerd.
Wanneer er geen meldingen en/of incidenten hebben plaats gevonden is er enkel een conclusie beschreven.

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

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

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

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

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

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

Er zijn geen meldingen geweest omdat er geen zorg is geleverd in 2019.

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.

Breng de afspraken in de bijlage medicijnverstrekking op één lijn met uw beschrijving/beleid en laat de beschrijving van de vragen 5.3.2
en 5.3.3 aansluiten bij de norm. Zie 1.1 van het auditverslag herkansing schriftelijke toetsing.
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

28-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De genoemde punten in 1.1 van de schriftelijke toetsing zijn aangepast naar de norm/aanvullingen van
de toetsing. Hiermee hopen we aan de gestelde eisen te voldoen.

Maak in de deelnemersovereenkomst een link met de bijlage Gebruik elektrische apparaten (zie 1.1 van het auditverslag Herkansing
eerste schriftelijke toetsing)
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

07-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er word verwezen naar de bijlage gebruik elektrische apparaten waarin er wordt afgesproken of de
deelnemer wel/niet elektrische apparaten mag gebruiken.

Controleer de bedrijfs- en locatiegegevens zoals die in deze Kwaliteitsapplicatie zijn opgenomen. Vul ontbrekende gegevens aan en
corrigeer waar nodig de ingevulde gegevens zodat deze bij het verder gebruik van de applicatie correct in berichten en o ciële
verslagen en brieven worden weergegeven.
Geplande uitvoerdatum:

03-05-2019

Actie afgerond op:

25-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De gegevens zijn nagelopen en zijn correct.

Laat het intakeformulier door beide partijen ondertekenen
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

07-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Het intakeformulier wordt door beide partijen ondertekend. Deze actie is afgerond

Herkansing. Rond de 1e schriftelijk toetsing af voor de uitvoerdatum, zie de kennisbank voor de tijdslijn.

Eerste schriftelijke toetsing

Geplande uitvoerdatum:

21-12-2019

Actie afgerond op:

03-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

In de eerste werkbeschrijving waren er punten die aangepast diende te worden. De aangepaste
werkbeschrijving is op tijd ingeleverd.
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Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum:

21-11-2019

Actie afgerond op:

21-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De werkbeschrijving is op tijd ingediend. De punten die aangepast diende te worden hebben we
aangepast en de werkbeschrijving opnieuw ingediend.

klachtenreglement publiceren op eigen website en link op zorgboeren.nl
Geplande uitvoerdatum:

09-11-2019

Actie afgerond op:

08-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Het klachtenregelement was nog niet compleet omdat we nog geen vertrouwenspersoon in beeld
hadden. De vertrouwenspersoon is toegevoegd en we hebben het klachtenregelement op onze eigen
website vermeld en link op zorgboeren.nl gezet.

Rond de 1e schriftelijk toetsing af voor de uitvoerdatum, zie de kennisbank voor de tijdslijn.

Eerste schriftelijke toetsing

Geplande uitvoerdatum:

03-04-2020

Actie afgerond op:

06-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De werkbeschrijving hebben we op tijd ingediend voor de uitvoerdatum.

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:

16-10-2019

Actie afgerond op:

15-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De werkbeschrijving hebben we aangepast en opnieuw ingediend.

Aanvragen VOG indien er deelnemers komen met WLZ
Geplande uitvoerdatum:

02-12-2019

Actie afgerond op:

15-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Nadat ik de verkeerde VOG had aangevraagd is de juiste VOG aangevraagd en als bijlage toegevoegd.

checklist invullen op Zel nspectie.nl
Geplande uitvoerdatum:

04-11-2019

Actie afgerond op:

04-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Actie is afgerond

contactgegevens vertrouwenspersoon toevoegen, zodra bekend
Geplande uitvoerdatum:

04-11-2019

Actie afgerond op:

04-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn toegevoegd en is de actie afgerond.
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preventiemedewerker ...wie gaat dat zijn? bespreken met vennoten
Geplande uitvoerdatum:

02-12-2019

Actie afgerond op:

04-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Preventiewerker is aangesteld.

vertrouwenspersoon nog toevoegen
Geplande uitvoerdatum:

04-11-2019

Actie afgerond op:

04-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De vertrouwenspersoon is bekend en toegevoegd.

Flyer de nitief maken en laten drukken. Bijvoegen als bijlage
Geplande uitvoerdatum:

02-12-2019

Actie afgerond op:

01-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Flyer is gemaakt en gedrukt. Deze is bijgevoegd als bijlage.

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

03-12-2019

Actie afgerond op:

31-08-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De werkbeschrijving is geactualiseerd en ingediend.

Indienen werkbeschrijving

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.

Om meer bekendheid te krijgen hebben we yers uitgedeeld. Deze willen we voor 30 mei uitgedeeld hebben in de omgeving zodat we
meer bekendheid krijgen.
Geplande uitvoerdatum:

30-05-2020

Voor 1 juli wil ik de aftekenlijst van de medicatie herindelen waarin het duidelijker is wanneer en welke medicijnen de deelnemers
innemen.
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Actielijst compleet maken met verplichte onderdelen.
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020
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Voor 1 augustus moeten de schapen en geiten de herhalingsvaccinatie Q-koorts hebben gehad.
Geplande uitvoerdatum:

31-07-2020

Alle formulieren voor het dossier wil ik voor 31 augustus beter geschikt maken voor digitaal gebruik, en hierbij een keuze maken hoe het
het beste ondertekend kan worden.
Geplande uitvoerdatum:

31-08-2020

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

Indienen werkbeschrijving

03-10-2020

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

03-12-2020

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

Audit

Indienen Jaarverslag

28-02-2021

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

Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum:

29-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 03-04-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

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.

De actielijst is een duidelijke lijst om in de gaten te houden wat er nog open staat en wat er afgrond is zodat de planning goed in de gaten
gehouden kan worden.
De conclusie die ik kan trekken is dat de acties die open stonden goed afgerond zijn. Deze acties zijn vooral geplant door de auditoren en niet
door ons zelf.
Het is voor ons allemaal nieuw, dus ik vindt het nog wel lastig om duidelijke acties te plannen voor volgend jaar die uitgevoerd kunnen
worden.
Er is een actie toegevoegd mtb het zooonosen keurmerk. Deze dient uiterlijk in augustus gedaan te zijn.

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
* Het aantal deelnemers uitbreiden naar 10 personen per dag. Hopelijk in de toekomst naar max. 15 personen.
* Als dat lukt, de nodige en geschikte werknemers en vrijwilligers aantrekken.
* Onze weg vinden in alle regelgeving en onze zorg aan de deelnemers professionaliseren.
* De ruimte buiten (de moestuin met kas, het erf, dierenverblijven etc) blijven optimaliseren. We hebben een begin gemaakt , maar zullen
moeten ervaren wat handig is en praktisch.
* De nodige bijscholing doen en bekwaamheden( zo nodig met het volgen van cursussen) behouden. Hierin blijvend de vinger aan de pols
houden: wat is relevant voor onze zorgboerderij en voor onze deelnemers.
* We gaan voor een open opstelling, waar iedereen welkom is, ook uit de buurt. De koﬃetuin optimaliseren en geschikt maken, zodat ook
deelnemers hier hun bijdrage aan kunnen leveren. In de ons achterliggende jaren (met de start van de koﬃetuin) hebben we ervaren dat dat
een proces is en moet groeien. Eigenlijk beginnen we nu hiermee opnieuw, in een andere setting.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
* Het aantal deelnemers uitbreiden naar 10 personen per dag.
* Als dat lukt, de nodige en geschikte werknemers en vrijwilligers aantrekken.
* Een nieuwe schuur bouwen voor een werkplaatsje en stalletjes (de voorbereidingen zijn al begonnen)
* Een hechte groep proberen te maken van de deelnemers, zodat het thuisgevoel er is en steeds meer komt.
* Een goed naam opbouwen.
* Meer bekendheid krijgen door de nieuwe ﬂyer uit te delen.

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.

De doelstellingen die ik gemaakt heb ik wil bereiken door de werkbeschrijving opnieuw tot me in te nemen en de gestelde doelen aan te
passen waar we in de praktijk tegenaan lopen.
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1. We willen meer bekendheid krijgen. Daardoor is het belangrijk om ﬂyers te verspreiden. Hier is een actie voor gemaakt.
2. De aftekenlijst van de medicatie herindelen waarin het duidelijker is wanneer en welke medicijnen de deelnemers innemen.
3. Alle formulieren voor het dossier beter geschikt maken voor digitaal gebruik, en hierbij een keuze maken hoe het het beste ondertekend
kan worden.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 3 acties opgenomen in de actielijst.
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Overzicht van bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor deze locatie.
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