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Het algemene beeld van het afgelopen jaar
Het jaar was niet gelopen als gepland ,we gingen terug naar twee dagen zorg. Er stroomde
zorgvragers uit op woensdag en er zijn nog geen andere voor terug gekomen. We vinden
wel dat als er weer nieuwe komen dat deze niet alleen op die dag moeten zijn,dus als er
aanmeldingen komen ,hebben de andere dagen voorkeur.We merken ook dat gemeenten
vaak i.v.m de WMO 2 dagen afgeven.
We hebben nu een leuke groep ouderen, wat niet weg neemt dat we ook jongeren
willen,maar het houdt ze wel wat tegen. We zijn natuurlijk zelf geen 18 meer. De
zorgvragers zijn erg bij elkaar betrokken en dat is ook voor ons een teken dat het leuk is met
elkaar en dat is niet in rapporten uit te drukken.
We hebben ook weer aan een open dag meegedaan ,jammer genoeg was er niet zo veel
belangstelling,(het weer was niet al te best).
Er is een zorgvrager op een zorgboerderij gaan wonen,omdat hij het bij ons zo naar zijn zin
had gehad, jammer genoeg komt hij nu niet meer bij ons.
Ondanks we alleen maar oudere hebben zijn de werkzaamheden niet veel veranderd, we
maken nog steeds jam's en zoetzuur en de moestuin is nog volop in bedrijf.Er zijn wat
minder kalveren dus ook minder uit te mesten ,wel zijn er meer kippen.
16 April is lonneke getrouwd en de zorgvragers hadden samen een mooi kado gemaakt.
We hebben oven aangeschaft om keramiek te gaan maken,maar zijn er nog niet
meebegonnen.
We hebben een dag een excusie gemaakt naar de nieuwe ligboxenstal en melkrobot van de
maatschap en naar de boerderij van natuur monumenten, daar loopt ons jongvee.
Een hoogte punt was toch wel onze dag naar de Landbouwdag in Opmeer, daar is echt alles
wat er gebeurd op landbouw gebied te zien. Het was prachtig weer en op het terrein is het
heel gezellig ,er zijn trekkers,paarden,koeien ,schapen,geiten ,konijnen,vogeltjes en
natuurlijk kraampjes en het nodige eten en drinken. We hebben er een hele dag door
gebracht toch niet alles gezien.Toen we thuis kwamen stond de barbeque klaar en konden
we aan schuiven,een vermoeide maar erg leuke dag.Er zijn de volgende dag veel foto's
uitgewisseld.
Met de vrijwilligster hebben we ook een evaluatie gesprek gehad en deze fuctioneerd prima
in het geheel.
We hopen zo nog een paar jaar op de zelfde voet door te gaan. ,want het geeft ons veel
voldoening zo te werken.
We willen geen personeel ,want we gaan toch niet groter.
De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
Aantal deelnemers
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Arbeidsmatig

1

1

0

Er is in het lopend jaar nog een zorgvrager geweest maar deze is i.v.m een slechte
gezondheid slechts twee maanden geweest.
Scholing en ontwikkeling
We hebben geen mensen die scholing doen.
We hebben zelf een van landzijde georganiseerde bijeenkomst gevolgd over
dementerenden.
Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt?
n.v.t.
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Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden?

Nee

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?

19 maart Lammetjesdag met een
tevredenheids onderzoek.

Allen zeer tevreden,er waren geen
vragen ,we gaan zo verder.

Ja

5 mensen hebben het ingevuld. We
gebruiken deze dag ook als
inspraakmoment .

Bij het inspraakmoment waren er
geen vragen ,het is dan wel informeel
,maar nemen het, als er een vraag is
serieus.
Er wordt geen verslag van gemaakt.

5 mei open dag .

Belangstelling van buiten af viel niet
mee,volgend jaar gaan we het weer
proberen.

Ja

1 augustus uitje Landbouw
tentoonstelling afgesloten met een
barbeque met alle mensen en
aanhang. Als je een dag organiseerd
wordt het eigenlijk altijd al een
inspraakmoment ,want in de informele
omgeving komt een gesprek vaak
gemakkelijker op gang ,vooral met
partners van dementerenden is dat
belangrijk.

De dag was erg gezellig, we doen dat
zeker weer.Het is voor de
saamhorigheid en de band tussen de
families een goede dag geweest. Het
is dan ook een groep gelijk
gestemden.

Ja

17 oktober Pompoenen dag.Eigen
gekweekte pompoenen uitgehold en
versierd met kinderen, kleinkinderen
en partners.

We gaan weer pompoenen kweken
voor de volgende keer.

Ja

22 december Inspaak bijeenkomst
gehouden. Aan sluitend kerstdiner
met de partners/familie.

We hebben een groep mensen die als
er een vraag is deze meteen stellen,
met de inspaak bijeenkomst kwam er
niets naar voren .We hebben dit jaar
er geen verslag gemaakt,maar zullen
dat in het vervolg wel doen.

Ja

Evaluatiegesprekken met Landzijde
gebeuren als een cliënt 3 maanden bij
ons is en 1 keer per jaar als ze er wat
langer zijn .

Landzijde houdt bij wanneer er
geevalueerd wordt. Het zijn
gesprekken van ruim een uur ,als er
veranderingen nodig zijn worden die
meteen door gevoerd.

Ja

De punten die behandeld worden,
heeft Landzijde al in het zorgplan
staan. deze worden zo nodig

Het is leuk te zien hoe ouderen en
kinderen samen werken.
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aangepast.
Alle cliënten zijn dit jaar geevalueerd.
Conclusies uit bovenstaand overzicht
(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze
conclusies)
De evaluatie gesprekken worden door Landzijde gedaan,zelf evaluaren we voordurend
informeel aan tafel met gesprekken. Mocht er wat zijn dan horen wij dat meteen.
Met de familie hebben we app contacten en ik stuur regelmatig foto"s.
We hebben een leuke groep die goed met elkaar om gaan. Het begeleiden is daarom een
mooie taak. De inspaakmomenten worden bij ons wel serieus genomen ,maar ik denk als er
iets is, we dat al horen voor een bijeenkomst is. Ik heb wel een boekje liggen voor ideeen en
suggesties.
De cliëntenraad geeft elk kwartaal een blad uit met verslagen en bedrijf bezoeken.
Onze cliënten krijgen die mee en kunnen hier in en op reageren.
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Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar
Actie

Gerealiseerd

Toelichten

Actualisatie van de RI&E

Ja

gedaan

Oefening calamiteitenplan

Ja

5 keer gedaan in de winter nog
niet

Evaluatie gesprekken met deelnemers

Ja

doet Landzijde

Tevredenheidonderzoek deelnemers

Ja

alle hebben ze ingevuld ,zijn
zeer tevreden

Functioneringsgesprekken

Ja

verslag gemaakt

Actualisatie BHV

Ja

geslaagd

Opstellen jaarverslag

Ja

Jaarverslag aangemaakt

Administatie wekelijks bijhouden

Ja

lukt niet altijd

web site maken

Ja

moet nog

qkoorts enten

Ja

schapen zijn weg

open dag

Ja

weinig belangstelling

blusmiddelen controle

Ja

goedgekeurd

EHBO middelen controle

Ja

niets gebruikt

Zomer inspaak moment

Ja

alleen maar positief

evaluatie gesprek vrijwilliger

Ja

Ik wens iedereen zo'n vrijwilliger

Bedrijfsuitje

Ja

De robot vonden ze erg intresant

RI&E maken

Ja

voor drie jaar weer up to date

herfstinspraak moment

Ja

prima gegaan

Bedrijfs bezoek bij een andere
zorgboerderij

Ja

mooi om te kijken hoe andere
het doen

netwerk bijeenkomst bezoeken 3keer

Ja

heb er 4 bezocht

Winter inspraak moment (kerstdiner)

Ja

Mooie afsluiting

voorjaars inspraakmoment

Ja

leuke gesprekken en alleen
maar positief

Website maken

Ja

hulp voor nodig

2.5.2 -> Worden nieuwe medewerkers
volgens een vaste gang van zaken
ingewerkt? Nee -> Waarom nog niet?
(voeg dit punt toe aan de actielijst)

Ja

nog niet nodig

Ja

mooi plan geworden.

Jaarlijks terugkerende acties (2016)

Acties vanuit kwaliteitssysteem

Acties vanuit evaluatie
Noodplan verbeteren
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Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?
We willen wel kijken of we op de woensdag nog mensen opnemen,het liefste twee dat is
voor hun ook leuker.
Doelstellingen voor het komende jaar
De website moet er toch maar komen om te kijken of dat meer aanmeldingen komen,we
merken we dat de gemeenten ons wel kennen,maar niet altijd het toekennen.
We konden iemand met een rolstoel krijgen ,maar deze kreeg geen vervoersvergoeding.
Verder willen we op deze voet door gaan en met ouderen er een mooie jaar van maken.
Inmiddels hebben we alweer een nieuwe cliënt erbij,deze krijgt vanuit de WMO maar 2
dagen zorgvergoeding, dus we houden het voorlopig op twee dagen.
Ik ben ook al eens bij een Alzheimer cafe geweest.
Er is inmiddels weer een afwijzing geweest voor het vervoer naar de boerderij met een
rolstoelbus,dit is in de toekomst een groot pobleem voor ons type boerderijen.
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Actielijst
Actielijst naam zorgboerderij: Elisabeths Hoeve

Datum: maart 2017

Boerderijnummer: 938

Jaar: van 01-01-2017 tot 31-12-2017

Acties

Planning

Onderwerp actiepunt

Realisatie

Wie is verantwoordelijke

Begin datum

Eind datum

Begin datum

Eind datum

Actualisatie van de RI&E

Margreet

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

30-01-2017

Oefening calamiteitenplan

Henk

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

Evaluatie gesprekken met deelnemers

Margreet

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

Tevredenheidonderzoek deelnemers

Margreet

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

Functioneringsgesprekken

Margreet

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

Actualisatie BHV

Magreet

01-10-2017

31-12-2017

01-01-2017

Opstellen jaarverslag

Margreet

01-01-2017

28-02-2018

01-01-2017

Brandblussers controle ,deze man bepaald zelf
wanneer hij komt.

Henk

01-03-2017

01-10-2017

Controle EHBO middelen

Margreet

20-02-2017

25-02-2017

Zoönosekeurmerk

Henk

20-02-2017

01-04-2017

Bijhouden Kwaliteitssysteem

Margreet

20-02-2017

01-05-2017

Het KS behoeft op diverse plaatsen qua
beantwoording verheldering, correctie, aanvulling
en juiste documentatie. Op grond daarvan is
afgesproken dat de zorgboerin ondersteuning
vraagt bij Landzijde of aan de zorgcoördinator.

Margreet

01-01-2016

01-06-2016

20-01-2017

160530/pjvd: aanpassing 'agenda f-gesprek' nog

Margreet

01-01-2016

01-06-2016

12-09-2016

Jaarlijks terugkerende acties (2017)

20-02-2017

20-02-2017

Acties vanuit audit
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nodig, plus planning/verslag inspraak, plus
actueel RI&E met PvA.
160906/pjvd: akkoord
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Opmerkingen bijlage(n)
geen
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