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Het algemene beeld van het afgelopen jaar
We hebben 2015 met tevredenheid afgesloten! Het totaal aantal deelnemers is gestegen en
we hebben met alle betrokkenen fijn gewerkt. Naast de dagelijkse klussen, zijn er diverse
projecten gerealiseerd. Bijvoorbeeld de bouw van een overkapping, waar clienten en
bezoekers van de landwinkel al vroeg in het voorjaar kunnen zitten om
koffie te drinken en te lunchen. In de zomer is het er lekker koel. Het is tevens een speelplek
voor kinderen met toegang tot het konijnenhok en uitzicht op het dierenweitje. Verder
hebben we van gemeente De Bilt een prullenbak geadopteerd, zijn er deuren vervangen, is
er veel schilderwerk gedaan en is er extra buitenverlichting aangebracht.
Bij de buurman werd nieuwe omheining geplaatst.
De verzorging van het vee blijft echter de grootste taak en de deelnemers zijn daarbij
volop betrokken. Zo gingen ze regelmatig mee om bv. nieuwe biggen en kalfjes te halen en
is er samenwerking met de veearts.
Eind april gingen de belgische blauwen voor het eerst naar buiten. Dit trekt altijd veel bekijks
van mensen uit het dorp. Ook de deelnemers kwamen hiervoor terug op hun vrije zaterdag!
De groep Brandrode runderen (stier, 2 vaarzen, 7 zoogkoeien, 3 vaarskalfjes en 2 jonge
stiertjes) kwam van een collega naar het perceel gepachte grond op landgoed Sandwijck. De
kudde is door de werkgroep gefinancieerd. Hier hebben we een nieuw vanghok gemaakt. In
augustus werden nog 2 kalfjes geboren op Sandwijck. Eind november is de kudde
binnengehaald in de potstal.
Er waren extra maatregelen nodig ivm. bloedluis bij de kippen en helaas zijn de nieuwe
konijntjes al overleden door het RHD-2-virus.
Veel duiven in de potstal; ze zijn bijna allemaal gevangen.
We hebben nogal wat last ondervonden van de werkzaamheden aan de kruising, tunnel en
wegverbreding voor onze boerderij. Gelukkig was e.e.a. in de herfst klaar.
De deelnemers kwamen in aanraking met de activiteiten van de landwinkel, zoals
aanschuiftafels, boergondische markt, deelname aan markten in de buurt en verkiezing van
de ondernemer van het jaar! De boerderij werd door diverse schoolklassen bezocht ivm.
het project "Boederij in de Kijker".
NL-doet in maart bracht de nodige gezellige drukte met zich mee. Er werd gewerkt aan de
overkapping en in de moestuin.
Leuk was ook het bezoek aan stadsboerderij De Kemphaan in Almere in december, waar
bijna alle deelnemers mee naar toe zijn geweest.
Er waren diverse leerlingen die op ons bedrijf kwamen voor hun maatschappelijke stage en
verder nog een stagair van de middelbare landbouwschool in Barneveld.
Voor het eerst dit jaar hebben we 3x een werkoverleg gehouden in de kantine, met
uitnodiging aan alle betrokkenen. Er werd een agenda opgesteld en ieder kon met
punten komen. Dit is goed bevallen. Informatie werd uitgewisseld, protocollen besproken,
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gelegenheid voor vragen en ideeën. Tevens mooie gelegenheid om het noodplan te
bespreken en een ontruimingsoefening te houden. Dit gaan we zeker voortzetten volgend
jaar.
Helaas konden we het klanttevredenheidsonderzoek niet houden doormiddel van het
RMS. Daarom is in september een enqueteformulier uitgedeeld. Redelijk veel (anonieme)
reacties zijn hierop binnengekomen. Hier is o.a. uitgekomen dat nieuwe clienten meer
info wensen over de zorgboerderij. We gaan de formulieren voor nieuwe deelnemers
aanpassen in 2016. Verder vindt men de lichamelijke arbeid soms te zwaar. Op het
eerstkomende werkoverleg zal dit besproken worden. Nog een agendapunt voortkomend uit
deze enquete: inrichting kantine. Ook hebben clienten aangegeven dat ze beter
geinformeerd willen worden over de komst van nieuwe clienten en stagaires.
Dirk-Jan heeft met de jobcoach van het Leger des Heils contact gehad om nieuwe
clienten te werven. Er is overleg geweest met gemeente Utrecht en Utrechtse Heuvelrug
m.b.t. inkoop van zorg binnen de WMO. Met het buurtteam Zuid-Oost Utrecht is
regelmatig contact, alsmede Wij3.0.
Doelstellingen voor 2016
De website wordt vernieuwd en we gaan contact leggen met de wethouder van De Bilt
teneinde deelnemers te krijgen via het buurtteam Mens op Maat.
Er is nog plaats voor enkele deelnemers op de zorgboerderij!

De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
Aantal deelnemers
We zijn gestart met 9 deelnemers. Dit betreft een trouwe groep van clienten, die al
jaren op ons bedrijf werkt. Eén van deze deelnemers heeft zijn contract uitgebreid en één
deelnemer heeft afscheid genomen, omdat hij zijn vaardigheden op een ander gebied wil
uitbreiden.
Er zijn 3 nieuwe vaste clienten bijgekomen. Iemand uit de verslavingszorg, een jongere en
een client met een verstandelijke beperking.
Zodat er aan het eind van dit jaar 10 vaste deelnemers waren. Verder lopen er nog diverse
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contacten met clienten die al kennisgemaakt hebben en mogelijk in 2016 op
de boerderij komen werken.
Indeling:
verslavingszorg: 4
verstandelijke beperking: 1
nah: 1
psychiatrie: 3
jongere: 1
Scholing en ontwikkeling
Door clienten en personeel zijn geen trainingen/opleidingen gevolgd.
Dirk-Jan en Martine hebben de jaarlijkse herhalingscursus BHV gedaan.
Dirk-Jan heeft 5x deelgenomen aan de intervisiegroep van de VUZB.
Gemeente De Bilt heeft 2 samenkomsten georganiseerd over de organisatie van de
WMO, beide samenkomsten hebben we bezocht.

Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt?
Ja
In 2016 gaat ook medewerkster BHV-cursus doen.
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Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden?

Ja

Overzicht

Vervolgactie

Afgerond?

kop vloog van hamer en raakte bijna
client

controle gereedschap

Ja

val van prullenbak, die gebruikt werd
als opstap

trap gebruiken

Ja

trap van koe tegen knie

situatie beter inschatten

Ja

beet door zwerfkatje

voortaan handschoenen dragen bij
oppakken

Ja

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

Nee

Zijn er meldingen van klachten?

Nee

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

Ja

Overzicht

Vervolgactie

Afgerond?

3 x werkoverleg

hieruit voortkomende acties zijn
uitgevoerd

Ja

Conclusies uit bovenstaand overzicht
(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze
conclusies)
-We moeten alert blijven om (bijna)ongevallen te voorkomen!
-Gelukkig geen meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten, stafbare
handelingen en/of klachten. Ook hier opletten om ongewenste situaties te voorkomen
of in voorkomend geval juist te handelen.
-De werkoverleggen werden dit jaar voor het eerst gehouden en dit is goed bevallen.
Onderling contact werd verbeterd, ideeën uitgewisseld, inspraak bevorderd. Een goed
moment om mededelingen te doen en ook direct te bespreken.
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Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar
Actie

Gerealiseerd

Toelichten

Actualisatie van de RI&E

Ja

2016 keuring electrische
installatie

Oefening calamiteitenplan

Ja

tijdens werkoverleg

Evaluatie gesprekken met deelnemers

Ja

bijna alle deelnemers hebben en
evaluatiegesprek gehad.

Tevredenheidonderzoek
deelnemers/invoeren rms

Ja

ipv. rms is een enquete
gehouden

Functioneringsgesprekken

Ja

functioneringsgesprek
werknemer

Actualisatie BHV

Ja

Martine en Dirk-Jan 20-01-2015

Opstellen jaarverslag

Ja

Jaarverslag aangemaakt

keuring brandblussers

Ja

Firma Schipper

controle EHBO koffers

Ja

controle en aanvulling door
werknemer

actualisering kwaliteitssysteem

Ja

ook voor 2016 weer op de
agenda!

Werven nieuwe deelnemers

Ja

3 nieuwe deelnemers in 2015 en
op proef in nov/dec.

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

Ja

werknemer wil ook graag bhv
cursus doen in 2016

4.7.3 klachtenprocedure voor
medewerkers invoeren

Ja

helaas is dit niet gelukt,
speerpunt voor 2016

5.4.2.1 nagaan hoe deelnemers
verzekerd zijn voor aansprakelijkheid

Ja

bijna alle gegevens bekend,
completeren in 2016

5.6.7.2 noodplan bespreken in
werkoverleg

Ja

noodplan besproken in
werkoverleg

5.6.8 oefening ontruiming werkoverleg
juni

Ja

clienten hebben ontruiming
geoefend

Zoeken naar nieuwe vorm van inspraak
voor deelnemers

Ja

gestart met werkoverleggen

organisatie 1e werkoverleg

Ja

notulen gemaakt

organisatie 2e werkoverleg

Ja

notulen gemaakt

organisatie 3e werkoverleg

Ja

notulen gemaakt

Jaarlijks terugkerende acties (2015)

Acties vanuit kwaliteitssysteem

Overige acties

Vraag van deelnemers om weer konijnen Ja
te kunnen verzorgen

goed konijnen onderkomen
gerealiseerd en konijnen
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gekocht
Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?
De uitslag van de enquete onder clienten/betrokkenen heeft punten tot aanpassing
opgeleverd. (inrichting, zwaar lichamelijk werk, melding nieuwe clienten/stagaires ed.)
We gaan de evaluatiegesprekken met clienten beter plannen door het jaar heen.
Klachtenprocedure medewerkers invoeren.
Nieuwe konijnen aanschaffen.
Contactleggen met wethouder De Bilt

Doelstellingen voor het komende jaar
-Eind 2016 is de nieuwe website af
-Eind 2016 hebben we er weer 2 nieuwe clienten bij.
-Eind 2016 zijn onze clienten tevreden over de aanpassingen voortkomend
uit de enquete
-Deelname aan het nieuwe RMS, mogelijke start in maart.
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Actielijst
Actielijst naam zorgboerderij: Zorgboerderij Nieuw Bureveld

Datum: februari 2016

Boerderijnummer: 732

Jaar: van 01-01-2016 tot 31-12-2016

Acties

Planning

Onderwerp actiepunt

Realisatie

Wie is verantwoordelijke

Begin datum

Eind datum

Actualisatie van de RI&E

DJ

01-01-2016

31-12-2016

Oefening calamiteitenplan

DJ

01-06-2016

31-12-2016

Evaluatie gesprekken met deelnemers

DJ

01-01-2016

31-12-2016

Tevredenheidonderzoek deelnemers

DJ

01-03-2016

31-12-2016

Functioneringsgesprekken

DJ

01-01-2016

31-12-2016

Actualisatie BHV

DJ MW

01-01-2016

31-12-2016

Opstellen jaarverslag

DJ GD

01-01-2017

28-02-2017

inrichting kantine ed. wensen clienten
inventariseren

DJ GD

01-01-2016

31-12-2016

procedure invoeren melding nieuwe clienten,
stagaires ed.

DJ

01-01-2016

31-12-2016

te zwaar werk voor clienten vermijden

DJ

01-01-2016

31-12-2016

infopakket voor nieuwe clienten samenstellen

DJ GD

01-01-2016

31-12-2016

klachtenprocedure medewerkers invoeren

DJ

01-01-2016

31-12-2016

DJ

01-01-2016

31-12-2016

Begin datum

Eind datum

04-01-2016

20-01-2016

Jaarlijks terugkerende acties (2016)

Acties vanuit evaluatie

Overige acties
nieuwe website maken

2016-02-05_732_Zorgboerderij_Nieuw_Bureveld_jaarverslag_2015-0.pdf

9

2016-02-05_732_Zorgboerderij_Nieuw_Bureveld_jaarverslag_2015-0.pdf

10

Opmerkingen bijlage(n)
Geen
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