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Het algemene beeld van het afgelopen jaar

2014 is een goed jaar geweest voor onze zorgboerderij. We hebben fijn gewerkt met onze
deelnemers aan de steeds terugkerende klussen als voeren, uitmesten, kuilen, hooien,
koeien scheren, wilgen knotten, enz.
Het wel en wee van de dieren maakt altijd veel los; bv. een keizersnede (met
13 toeschouwers) en ontstoken oor van hond Boris.
Een aantal nieuwe projecten dit jaar;
-We zijn gestopt met het opfokken van melkvee van derden. We hebben nu alleen
nog vlees vee (Belgische Blauwen), die van geboorte tot slacht op het bedrijf blijven
en waarvan het vlees in onze Landwinkel verkocht wordt. De deelnemers hebben
een grote taak in de verzorging.
-Voor het eerst hadden we 4x een groepje ééndagskuikens (Marants legkippen) voor de
clienten was het leuk om de kuikens te verzorgen, te zien
opgroeien en de eerste eieren te rapen. Zeker voor herhaling vatbaar!
-Er is een nieuw gedeelte aan de wagenloods gebouwd, gedeeltelijk door een aannemer en
gedeeltelijk door ons zelf.
-De moestuin is verder aangelegd: fruitbomen, hagen ed. aangepland.
Ook bij de evenementen van de Landwinkel waren de deelnemers betrokken: In maart
NLdoet, in mei de koeien in de wei en in november de Boergondische markt. Dit jaar 2
jongens en 2 meisjes, die kennismaakten met het bedrijf door een maatschappelijk
betrokken stage.
Inspraak
Er zijn dit jaar weer 4 inspraakmomenten georganiseerd voor deelnemers,
hun begeleiders en/of familieleden. Hiervoor was geen
belangstelling, ook de ideeënbus bleef leeg. Voor ons bedrijf werkt dit dus niet.
In 2015 gaan we het dan ook anders doen: 4x per jaar nodigen wij onze cliënten uit voor een
werkoverleg. Tijdens dit overleg, waarvoor de deelnemers en wijzelf agendapunten mogen
aanleveren, kunnen alle belangrijke zaken aangaande de boerderij
aan de orde komen en tevens is er gelegenheid om bv. regelementen en procedures met de
hele groep te bespreken.
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Klanttevredenheid
De vragenlijsten "tevredenheid deelnemers" leverden te weinig respons op, om er zinvolle
conclusies uit te trekken. Tevens hebben we te weinig clienten om anonimiteit te
waarborgen. Daarom is een begin gemaakt met de invoering van het RMS.
De verdere uitwerking hiervan heeft prioriteit in 2105!
Tijdens de jaarlijkse evaluatie met iedere deelnemer en de vaststelling van
het nieuwe begeleidingsplan, komen ook de wensen van de deelnemers aan de
orde. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Zo willen enkele
deelnemers graag weer konijnen op de boerderij. Dit staat voor 2015 op het
programma.
We hebben kennisgenomen van de Meldcode Kindermishandeling en
Huiselijk geweld en in ons dossier gevoegd.

De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is redelijk constant gebleven. Helaas hebben we van 1 client afscheid
moeten nemen. Dit betrof een client uit de verslavingszorg: gedrag werd te
intimiderd naar ander andere clienten.
Begin van het jaar 9 clienten, dus geëindigd met 8 personen.
N.A.H. 1 deelnemer
Verslavingszorg 4
Psychiatrie 4
Scholing en ontwikkeling
Scholing/ontwikkeling
Dirkjan heeft met plezier de workshop “klaar voor de toekomst” gevolgd. E.e.a.
van belang i.v.m. de veranderingen in de zorg. Verder is herhalingscursus BHV gevolgd
door Dirk-Jan en Martine en heeft Geetje aan de workshop
“jaarverslag schrijven” meegedaan. Dirk-Jan neemt 5x jaar deel aan een intervisiegroep
met andere zorgboeren uit de omgeving. Dit is zeer leerzaam en de uitwisseling van
ideeën en ontwikkelingen rond de WMO zijn erg nuttig.
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Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt?
Ja, zie boven.
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Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden?

Ja

Overzicht

Vervolgactie

Afgerond?

hoofdwond door val over hekje in de
stal

bij verhuizen van dieren hekken goed
vastzetten

Ja

Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare
handelingen?

Ja

Overzicht

Vervolgactie

Afgerond?

diefstal van hondenbot door client in
winkel

client heeft excus aangeboden en
artikel is betaald

Ja

client vertoonde intimiderend gedrag
naar andere deelnemers

client aangesproken en toen geen
verbetering van gedrag plaatsvond is
client uitgestroomd

Ja

Zijn er meldingen van klachten?

Nee

Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest?

Ja

Overzicht

Vervolgactie

Afgerond?

4 x inpsraakochtend gehouden

geen belangstelling

Ja

evaluatiegesprekken met (bijna) alle
clienten

oa. konijnenverblijf maken

Ja

vragenlijsten tevredenheidsonderzoek

te weinig respons om conclusies uit te
trekken

Ja

Conclusies uit bovenstaand overzicht
(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze
conclusies)
We moeten altijd alert blijven om ongelukken te voorkomen!
Observeren van clienten en goed ingaan op signalen om agressie, ongewenste
intimiteiten en strafbare handelingen te minimaliseren.
De huidige vorm van inspraakochtenden werkt niet, we gaan in 2015 starten met
het organiseren werkoverleg voor de deelnemers, 4 x per jaar. (eerste staat gepland voor
dinsdag 10 mrt.)
Ons vragenformulier "tevredenheid" brengt niet het gewenste reslutaat. We gaan nu
verder met het RMS. (de eerste 5 clienten hebben inmiddels hun inlogcodes ontvangen)
De jaarlijkse evaluatiegesprekken blijven uiteraard plaatsvinden met de client en in de
meeste gevallen is hier een familielid of begeleider bij aanwezig.
We zoeken naar een geschikte vorm om met alle clienten, familie en begeleiders
een beijeekomst te organiseren. Ze worden in ieder geval uitgenodigd voor de
diverse evenementen op het bedrijf.
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Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar
Actie

Gerealiseerd

Toelichten

Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?
-Door de wijzigingen in de zorg was het erg moeilijk om aan nieuwe clienten te
komen. De markt zat erg op slot.
-Het omzetten van het kwaliteitssysteem heeft veel tijd gekost en is niet meer helemaal
up to date.
Doelstellingen voor het komende jaar
-Het werven van minimaal 2 nieuwe deelnemers voor 2 dagdelen uit onze eigen gemeente.
Hiervoor zijn de eerste contacten reeds gelegd met MENS De Bilt.
-Gedurende het jaar het kwaliteitssysteem goed op orde houden, door 1x maand minimaal
1 middag hieraan te werken door DJ en GD, inclusief actielijst uitvoeren
-invoeren RMS: voor eind april willen we graag dat de eerste 3 clienten hun tevredenheid
hebben ingevuld.
-aanleg van kinderspeelplaats met konijnenhokken voor eind april, mede met inzet van NLDoet

2015-02-27_732_Zorgboerderij_Nieuw_Bureveld_jaarverslag_2014-1.pdf
8

Actielijst
Actielijst naam zorgboerderij: Zorgboerderij Nieuw Bureveld

Datum: februari 2015

Boerderijnummer: 732

Jaar: van 01-01-2015 tot 31-12-2015

Acties

Planning

Onderwerp actiepunt

Realisatie

Wie is verantwoordelijke

Begin datum

Eind datum

Begin datum

Eind datum

Actualisatie van de RI&E

D.J.Stelling

01-01-2014

31-12-2014

01-01-2014

31-12-2014

Oefening calamiteitenplan

G.van Dijk

01-01-2014

31-12-2014

01-09-2014

30-09-2014

Evaluatie gesprekken met deelnemers

D.J. Stelling en G. van
Dijk

01-01-2014

31-12-2014

01-02-2014

31-12-2014

Tevredenheidonderzoek deelnemers

D.J. Stelling en G. van
Dijk

01-01-2014

31-12-2014

01-01-2014

31-12-2014

Functioneringsgesprekken

D.J.Stelling

01-01-2014

31-12-2014

01-07-2014

31-07-2014

Actualisatie BHV

D.J.Stelling

01-01-2014

31-12-2014

01-01-2014

31-01-2014

Opstellen jaarverslag

D.J. Stelling en G. van
Dijk

01-01-2015

28-02-2015

06-02-2014

28-02-2014

Actualisatie van de RI&E

D.J.Stelling

01-01-2015

31-12-2015

Oefening calamiteitenplan

G.van Dijk

01-01-2015

31-12-2015

Evaluatie gesprekken met deelnemers

D.J. Stelling en G. van
Dijk

01-02-2015

31-12-2015

Tevredenheidonderzoek deelnemers/invoeren
rms

D.J. Stelling en G. van
Dijk

01-02-2015

31-12-2015

Functioneringsgesprekken

D.J.Stelling

01-06-2015

31-12-2015

Actualisatie BHV

D.J.Stelling

01-01-2015

01-02-2015

Jaarlijks terugkerende acties (2014)

Jaarlijks terugkerende acties (2015)
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Opstellen jaarverslag

D.J. Stelling en G. van
Dijk

01-01-2015

28-02-2016

keuring brandblussers

D.J. Stelling

01-01-2015

31-07-2015

controle EHBO koffers

G. van Dijk

01-07-2015

31-07-2015

actualisering kwaliteitssysteem

DJ/GD

01-01-2015

31-12-2015

Werven nieuwe deelnemers

D.J. Stelling

01-01-2015

31-12-2015

2.3.2. nagaan of er scholingswensen zijn bij
deelnemers en/of personeel

DJ

31-01-2015

31-07-2015

4.7.3 klachtenprocedure voor medewerkers
invoeren

DJ

31-01-2015

31-07-2015

5.4.2.1 nagaan hoe deelnemers verzekerd zijn
voor aansprakelijkheid

DJ/GD

31-01-2015

30-06-2015

5.6.7.2 noodplan bespreken in werkoverleg

DJ

31-01-2015

10-03-2015

5.6.8 oefening ontruiming werkoverleg juni

DJ

01-06-2015

30-06-2015

2.3.2 -> Zijn er afspraken gemaakt over scholing
en ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie?

D.J.Stelling

01-01-2015

31-01-2015

01-01-2015

31-01-2015

4.7.3 -> Is er een klachtenprocedure voor de
medewerkers? Nee -> Waarom niet?

D.J.Stelling

01-01-2015

31-01-2015

01-01-2015

31-01-2015

5.4.2.1 -> Zijn de deelnemers zelf verzekerd
tegen aansprakelijkheid? Nee -> Waarom niet?

D.J.Stelling

01-01-2015

31-01-2015

01-01-2015

31-01-2015

5.6.7.2 -> Hoe wordt er gecontroleerd of het
noodplan bekend is bij de deelnemers?

G.van Dijk

01-01-2015

31-01-2105

01-01-2015

31-01-2015

5.6.8 -> Hoe vaak, op welke manier en door wie
wordt een ontruiming geoefend?

G.van Dijk

01-01-2015

31-01-2015

01-01-2015

31-01-2015

Acties vanuit kwaliteitssysteem
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Overige acties
Vraag van deelnemers om weer konijnen te
kunnen verzorgen

D.J. Stelling

01-01-2015

30-04-2015

organisatie 1e werkoverleg

DJ/GD

27-02-2015

10-03-2015

organisatie 2e werkoverleg

DJ/GD

01-06-2015

30-06-2015

organisatie 3e werkoverleg

DJ/GD

01-09-2015

30-09-2015

Zoeken naar nieuwe vorm van inspraak voor
deelnemers

D.J. Stelling

01-01-2015

31-12-2105
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Opmerkingen bijlage(n)
Actielijst 2014 (verkorte actielijst)
Acties Planning

Realisatie

Jaarlijks terugkerende acties
Actualisatie van de RI&E

DJ

Afgerond

Oefening calamiteitenplan/ontruimingsoefening

DJ/GD afgerond

Evaluatie gesprekken met deelnemers

bijna afgerond

Tevredenheidonderzoek

begin gemaakt met invoering RMS

Functioneringsgesprekken
Actualisatie BHV

DJ

personeel DJ afgerond

DJ

Jan. 14

Jaarverslag Kwaliteitssysteem

DJ Stelling/G van Dijk

Jaarlijkse controle brandblussers

Martine

afgerond

Zoönose certificaat verlengen

DJ Stelling

10-06-2014

Acties n.a.v. de RI&E :

afgerond

afgerond

Verzamelplaats bord ophangen en update calamiteitenplan

DJ

28-02

BHV vestje aanschaffen DJ
Blusdeken ophangen DJ
Verbandtrommel controleren

GD

Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit
Dossiers goed bijhouden
Agenda bijhouden

DJ/GD

DJ/GD

Overige acties
Formulieren die er zijn gebruiken DJ/GD
Begeleidingsplannen deelnemers actualiseren

DJ/GD

Werven nieuwe hulpboeren DJ
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