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Het algemene beeld van het afgelopen jaar
Vanuit onze christelijke identiteit van de zorgboerderij, mochten wij er dit jaar ook weer alles
aan doen om op vele manier bij te dragen aan onze zorg voor de medemens. Met name
natuurlijk de zorg voor de kinderen die bij ons op de boerdrij komen. Maar ook mochten we
zorg dragen voor alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. De medewerkers, vrijwilligers
en stagiaires hebben ook dit jaar eraan bijgedragen om zorg en liefde te geven aan de
deelnemers van onze zorgboerderij.
Dit jaar hebben we, in tegenstelling tot vorig jaar, meer kinderen gehad. Dit komt mede
doordat de privéomstandigheden van de zorgboerin dit weer mogelijk maken. Ook hebben
we door het jaar heen relatief veel stagaires en vrijwilligers gehad. (Zie toelichting
deelnemers, toelichting medewerkers).
De kinderen die bij ons op de zorgboerderij komen hebben dit jaar opnieuw de kans gehad
om hun eigen persoonlijke doelen te ontwikkelen op de boerderij. Ieder kind heeft daarom
een eigen plan met daarin de doelen die ze dit jaar willen behalen op de zorgboerderij. De
kinderen krijgen ieder de tijd om op hun eigen tempo de doelen te bereiken. Elk kind heeft op
de zorgboerderij een eigen taak (Een paar voorbeelden: de kippen voeren, de hond
kammen, de post halen etc.).
Een uitje naar het bos in de vakantie en in de vakantie een hut bouwen en het maken van
kerstboom, een uil, een konijn, een varken en een schaap zijn dingen die de vakanties iets
extra's geven. In het voorjaar de leb-lammeren de fles geven was een feest voor de kleintjes
en de groten. Zelfs was er een kalf te gast om dat de wens was van 1 van de kinderen in de
tafel-vergadering uit te laten komen [ 4x in het jaar. ]Het hele jaar door blijven de kleine
konijnen toch het leukst.
In het jaar is er een nieuwe hond gekomen en is er een nieuwe geit gekomen. De kinderen
vinden alle nieuwe dieren elke keer weer leuk om naar te kijken en te zien wat ze doen. In de
zomervakantie is de zorgboerderij 3 weken dicht geweest en in de rest van het jaar was de
zorgboerderij na de vakanties een paar dagen dicht.
Bijzonderheden en wijzigingen t.a.v. het kwaliteitssysteem
Jeugd:
De doelgroep die terecht kan bij de zorgboerderij is jeugd tot 18 jaar. Elk jaar in maart vinden
de zorgplan besprekingen plaats met de ouders van de kinderen. Hierbij wordt het zorgplan,
met daarin de doelen per kind, besproken. Ouders kunnen in dit gesprek hun wensen
aangeven t.a.v. de zorg voor het kind.
Wat betreft het netwerk van de jeugd
Over het algemeen is een direct netwerk van een kind (+4 jaar), de school. Zij krijgen
huiswerk mee en dit wordt overgedragen aan de zorgboerin. Ook kreeg de zorgboerin les in
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dyslexietraining. Bij netwerk kun je o.a. denken aan: ouders (zijn verantwoordelijk), school,
logopedie, fysiotherapeut en psycholoog. De kinderen die via 's Heeren Loo Zorggroep en
Coöperatie Boer en Zorg lopen en met een PGB, krijgen een indicatie vanuit de gemeente.
Bij vragen wordt contact opgenomen over de indicatie en de achterliggende reden. Maar
sinds medio 2016 wordt een zorgplan (inhoudend zorgdoelen en acties) aan de
gespreksvoerder van de gemeente voorgelegd door de Zorgboerin in samenwerking met de
ouders. Op deze wijze vindt afstemming plaats over de zorgvraag en de aanpak afgestemd
op de indicatie. Bij de gastouderkinderen vindt de intake plaats met de begeleider van het
gastouderbureau.
Om te voldoen aan de vereisten die ingaan op 1/1/2018 wordt gekeken naar de mogelijke
oplossing inzake de betrokkenheid van een SKJ of BIG geregistreerde bij de intake,
opstellen van het begeleidingsplan en de evaluaties. Ten tijde van het schrijven van dit
verslag is de mogelijkheid van een opleiding (die recht doet aan de jaren ervaring in
jeugdzorg van de zorgboerin) nog niet duidelijk. Als het opleidingstraject te lang duurt zal
invulling plaatsvinden middels samenwerking met 's Heeren Loo Zorggroep en/of Coöperatie
Boer en Zorg en/of een andere partij. Daarnaast wordt overlegd met de Foodvalley over de
feitelijke invulling van gestelde vereisten. Hierbij speelt ook het belang dat door de
gemeenten wordt gehecht aan kleinschaligheid. Deze kleinschaligheid sluit niet volledig aan
op een zware inzet van HBO-deskundigen, omdat dit financieel niet op te brengen is. In ieder
geval zal per 1/1/2018 een SKJ of BIG geregistreerde betrokken zijn bij de genoemde
werkzaamheden.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Van iedere medewerker, stagiair en (vervoers)vrijwilliger die langer dan 30 uur werkzaam
zijn (norm vanuit gasstouderreglement) was er altijd al een VOG. De verandering in het
kwaliteitssysteem is dat deze jaarlijks worden getoetst bij het inleveren van dit jaarverslag.
Bij Zorgboerderij 't Bakhuisje worden VOG's aangevraagd in de kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk. Dit houdt in dat de regeling voor continue screening geldt. Er vindt een
registratie plaatsvindt van de aangevraagde VOG's. Bij overtredingen van de VOGaanvrager wordt de Zorgboerin direct geïnformeerd over het vervallen van de VOG.
CAO
De samenwerkingsovereenskomsten zijn allemaal in orde op de zorgboerderij. Er is een
overkeenskomst gesloten met de medewerkers die in dienst zijn volgens de CAO van de
kinderopvang. De reden hiervoor is dat er altijd met kinderen wordt gewerkt en merendeels
met de kinderen die op de zorgboerderij via gastouderopvang zijn.
Samenwerkingsovereenkosmten
Er zijn overeenkomsten gesloten met 's Heeren Loo Zorggroep, Boer en Zorg (voor
deelnemer met de financieringsvorm PGB en ZIN) en Dolfijn (gastouderbureau). Dit is
allemaal schriftelijk vastgelegd en ondertekend. Er zijn ook kinderen die rechtstreeks komen,
hierbij wordt de procedure van het Gastouderbureau gevolgd.
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Begeleidingsplan deelnemers
Voor iedere deelnemer op de zorgboerderij is een begeleidingsplan en/of pedagogisch
werkplan opgesteld met daarin de zorgdoelen, acties en tijdsduur van de deelnemer. Ook
vind er elk jaar in maart een overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordigers van de
deelnemers om dit plan te bespreken.
Medewerkers
Van iedere medewerker is een dossier aanwezig. Er vinden elk jaar
functioneringsgesprekken plaats. (wordt later nader beschreven).
Ook met stagiaires wordt een stagecontract opgesteld en ondertekend. Een kopie daarvan is
bij de zorgboerin aanwezig. In 2016 zijn er meerdere stagiaires geweest die extra aandacht
nodig hadden. Deze zijn door school bewust op de zorgboerderij geplaatst. Over deze
stagiaires is intensief contact met de school om gezamenlijk de stagiaire op een hoger plan
te krijgen of hun doel of zichzelf te laten ontdekken.
Beleid
Voor stagiaires en medewerkers geldt reeds jaren een beleid. De stagiaires werken altijd
onder begeleiding van de zorgboerin. Daarnaast is er een overzicht met werkzaamheden die
algemeen worden gedaan en de kinderen hebben een pictoboek. Dit wordt ook door de
stagiares en de medewerkers gevolgd.
Tevredenheid
Wat betreft de tevredenheid wordt er elke jaar door de deelnemer een
tevredenheidsformulier ingevuld. Hierin kan de deelnemer aangegeven wat hij/zij anders zou
willen op de zorgboerderij. Zo een formulier is er ook voor de ouders/wettelijk
vertegenwoordiger aanwezig, om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Maar ook hoor je
wensen van ouders er kinderen in evalautie.
In 2016 kwamen er erg weinig ingevulde formulieren terug. Dit omdat de ouders in maart al
een evaluatie hadden gegeven waar het echt over hun kind ging. De ouders waren erg
tevreden en blij dat er met leerdoelen wordt gewerkt die ook aansluiten op de dingen waar ze
thuis of op school mee bezig zijn. Door er op de zorgboerderij op een andere manier ook
aandacht aan te geven, wordt het eerder normaal voor de kinderen.
Functioneringsgesprekken
Ook dit jaar hebben de functioneringsgesprekken weer plaatsgevonden met werknemers en
vrijwiligers. Voor de vrijwilligers is er een evaluatieformulier, hierop kunnen zij aangeven wat
hun wensen zijn t.a.v. de werkzaamheden die zij verrichten op de zorgboerderij. Deze
functioneringsgesprekken vinden in de meeste gevallen 1 keer per jaar plaats.
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Wat betreft de stagiaires vind er vrijwel elke dag een terugkoppeling plaats. Er wordt relatief
veel tijd besteed aan de student en dienst opdrachten. Ook vind er een officieël
functioneringsgesprek plaats op de door de opleiding gevraagde momenten. De stagiaires
krijgen de ruimte om zich professioneel te ontwikkelen. Met de school wordt altijd contact
gehouden om tot een optimale afstemming te komen.
Medewerkers, vrijwilligers en stagiaires:
De verandering wat betreft vrijwilligers/stagiaires is dat de eerstejaarsstudenten van de CHE
een maatjesproject volgen en daarom behoren tot vrijwilligers.
Overzicht medewerkers en vrijwilligers
2016
Medewerkers:

2015

2

3

Vrijwilligers:
CHE 1e jaars:

2

-

Maatschappelijke Zorg:

1

1

Vervoer:

3

2

Stagiaires:
HBO (SPW/H):

2

2

MBO (Zorg en Welzijn):

1

3

VMBO (Groen en Welzijn):

3

-

Per week zijn er gemiddeld 5,5 medewerkers en stagiaires op de zorgboerderij.
Financiëring
Wat betreft de financiëring is het zo dat er in 2016 wat onrust was betreft de zorgfinanciëring
bij een aantal kinderen. Nu is het zo dat de meeste van Persoons Gebonden Budget naar
Zorg in Natura zijn gegaan, welke zijn ondergebracht bij s'Heerenloo. Nog drie kinderen mt
Zorg in Natura zijn ondergebracht bij een zorgcoöperatie. De financiering van Persoons
Gebonden Budget wordt nog geregeld middels een factuur aan de ouders toe. De
financiëring van gastouderkinderen wordt geregeld door Dolfijn (het gastouderbureau).
Een andere verandering is dat een cliënt nu bij ons komt via de kinderopvang, hiervoor krijgt
de zorgboerin dus geen extra vergoeding. Echter is gebleken dat deze cliënt meer
begeleiding nodig heeft dan gedacht, nu is de vraag gesteld aan de gemeente om PGB in te
voeren. Deze vraag is wordt ondersteund met een verslag over de afgelopen periode.
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In 2017 gaat er gekeken worden naar hoe het ondernemerschap ingevuld kan worden.
Conclusies en acties
1. Er gaat in 2017 gekeken worden naar de financiering om te kijken wat mogelijk is bij
kinderen met een zorgvraag die nu nog in de gastouderopvang zijn opgenomen.
2. Er moet gekeken worden naar de actie wat betreft de VOG van de medewerkers,
vrijwilligers en staigiaires die vastgelegd moeten worden in het kwaliteitssysteem.
3. Het kwaliteitssysteem wordt eens in de drie jaar aangepast. Als gevolg van de
veranderingen in de regelgeving dient het kwaliteitssysteem te worden gecontroleerd.
4. De zorgboerin moet meer doorvragen bij de onderwijsinstellingen naar de achtergrond van
stagiaries. Dit omdat er maar beperkt capaciteit is voor stagiares die extra aandacht nodig
hebben.
Wat betreft de algemene conclusie was 2016 voor de zorgboerderij een goed jaar. Er was
een goede sfeer, waarin de toename van het aantal kinderen en stagiaires op een goede
manier opgevangen kon worden. Daarnaast was er een open relatie met ouders en het
netwerk rond de zorgboerderij.

De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
Aantal deelnemers
1/1 bij
Kinderopvang
Naschoolse opvang

4

6

1

Kinderopvang plus

af

1**
9

3**
0

4*

4*
1

6
6

--- ---

---

Totaal

17

12

8

Geschoond voor */**

17

3

21

7

7
2

1

Zorgboerderij dagbesteding 3

31/12

--21

* 4 x Verschuiving van kinderopvang plus naar Zorgboerderij dagbesteding a.g.v. leeftijd.
** 1 x Verschuiving van kinderopvang naar naschoolse opvang i.v.m. leerplicht.

2017-05-19_1313_t_Bakhuisje_jaarverslag_2016-1.pdf

7

Per week zijn er gemiddeld 18 kinderen aanwezig op de zorgboerderij.
Reden van uitstroom
Gelukkig waren de omstandigheden van de zorgboerin nu beter, waardoor er meer kinderen
op de zorgboerderij konden komen. Er zijn drie deelnemers vertrokken met als o.a. redenen
dat 1 deelnemer er een zusje bij kreeg en dat ze beide niet op de zorgboerderij konden
komen omdat er dan teveel kinderen onder de vier jaar waren. Een andere reden van
uitstroom was dat er een deelnemer allergisch was voor een hond.
De derde reden was een vooraf bekende tijdelijke zorgvraag van één maand.

Scholing en ontwikkeling
BHV- herhaling
EHBO (kinder)
Beleef autisme
Bovenstaande scholingen heeft de zorgboerin voltooid en met goed gevolg afgerond.
Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt?
Bij de BHV-herhalingscursus is geleerd dat de verbandstrommel jaarlijks door een extern
bedrijf gecontroleerd moet worden (dit is ook uitgevoerd door Fire Prevent).
Bij de EHBO voor kinderen is geleerd dat thee nummer 1 is bals oorzaak van brandwonden
bij kinderen. Dit geeft extra aandacht voor de theekopjes op de tafel en de warmte van de
thee die gedronken wordt.
Beleef autisme was een zeer herkenbare cursus waarbij geleerd is dat het zien bepalend is
voor wat deze kinderen proeven. Maar ook tips over het omgaan met hoeveelheden op je
brood enz.
Voor 2017 wordt gedacht aan meer aandacht voor intervisie en hoe zorg, capaciteit en
talenten van de zorgboerin in balans blijven.
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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?

Oudergesprekken (zijn
evaluatiegesprekken)

de oudergesprekken gebeuren 1x in
het jaar. Meestal in Maart.

Ja

Gesprekken met de ouders over de
kinderen (kinderen boven de 12 zijn
erbij aanwezig)
Onderwerpen zijn: algemene gang
van zaken, verbeterpunten, voortgang
zorgdoelen en mogelijke nieuwe
zorgdoelen, medicijnen en de nieuwe
vorm van uitdelen, looptijd indicatie.

Conclusie: men was zeer tevreden, er
kwamen beperkte punten uit zoals:

Cliëntenraadvergadering ten tijde van
de open dag.

Conclusie: men was zeer tevreden, er
kwamen beperkte vervolgacties uit,
zoals het verzoek om geen "werkjes"
meer te hoeven doen, maar dit zijn
eigenlijk de leerdoelen.

Ja

Geen inhoudelijke punten anders dan
wens om meer diversiteit en het
verzoek om geen "werkjes" meer te
hoeven doen, maar dit zijn eigenlijk
de leerdoelen.

Ja

De respons was erg laag (totaal 15
sets formulieren uitgedeeld, waarvan
2 sets terugontvangen). De ouders
gaven aan dat het evalueren vaak
gebeurd. Als er wat is, wordt dat
direct in de schriften opgeschreven of
gelijk verteld. Daardoor vinden ouders
het minder van belang of vergeten het
snel.

Nee

Onderwerpen zijn: Kort verslag
algemene gang van zaken, een
vragenronde voor de ouders en het
behalen van de diploma's voor brood
smeren door de kinderen.
Gesprekken met kinderen (1 keer per
kwartaal)
Onderwerpen zijn: wat wensen van de
kinderen zijn, wat ze leuk vinden om
te doen en wat ze niet leuk vinden.
Tevredenheidsonderzoek is
gehouden met behulp van één
formulier voor ouders en één voor het
kind.

Een schonere rolstoel. Deze wordt na
het buitenwerk schoongemaakt.

Voor 2017 aandacht voor de timing
van de uitvraag op de open middag
worden de formulieren uitgegeven en
ook weer ingenomen.
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Conclusies uit bovenstaand overzicht
(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze
conclusies)
Wat betreft gebeurtenissen is het een rustig jaar geweest op onze zorgboerderij. Hier zijn we
dankbaar voor dat er geen vervelende dingen zijn gebeurd.
Ook is het fijn dat er elk jaar oudergesprekken plaats vinden waarin ouders en deelnemers
aan kunnen gegeven wat ze anders zouden willen op de zorgboerderij.
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Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar
Actie

Gerealiseerd

Toelichten

Actualisatie van de RI&E

Ja

Tegelijkertijd met het keurmerk
"kwaliteit laat je zien" (Bijlage)

Oefening calamiteitenplan

Ja

Wordt elke drie maanden
uitgevoerd

Evaluatie gesprekken met deelnemers

Ja

Deze vinden elk jaar in maart
plaats

Tevredenheidonderzoek deelnemers

Ja

Deze hebben plaats gevonden
mei 2016

Functioneringsgesprekken

Ja

Deze vinden begin van het jaar
plaats

Actualisatie BHV

Ja

Is met goed gevolg afgerond

Opstellen jaarverslag

Ja

Jaarverslag aangemaakt

Ja

epileptie med. =uitdienst

Ja

Voltooid Kalf en Leb-lammeren

Bespreken van gedragsregels met
medewerkers, vrijwilligers en stagiaires

Ja

Voltooid

Vereenvoudiging financieel en
rapportageproces

Ja

Voltooid

Planning / acceptatie stagiaires

Nee

Blijvend punt van aandacht

Jaarlijks terugkerende acties (2016)

Acties n.a.v. RI&E
Opvolging RI&E inzake personeel en
arbo
(medewerkster heeft epilepsie en is vaak
niet aanwezig)
Daarnaast is dienstverband maar 6 uur
per week, naar verwachtig tot 31-122015.
Acties vanuit evaluatie
Dieren op de zorgboerderij om de fles te
geven
Overige acties

Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?
We zijn heel tevreden met de voortgang van afgelopen jaar. De meeste acties hebben we
voltooid en afgerond. Zo kunnen we het jaar 2017 weer met nieuwe acties beginnen.
Doelstellingen voor het komende jaar
1. Alle acties die voor het jaar 2017 gepland staan op de juiste tijd voltooien.
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2. Voor 2017 staat herbeoordeling van de soort zorg die wordt aangeboden op de
zorgboerderij centraal. Kleinschaligheid staat centraal, waardoor de inzet van mensen en
middelen duidelijke keuzes vraagt. Hierbij zal een weging worden gemaakt tussen
zorgzwaarte (met bijbehorende vereisten), aantal deelnemers en vergoeding.
De combinatie gastouderkinderen en kinderen met een beperking is gewenst.
3. Belangrijk voor 2017 is beheersing van het aantal stagiaires, mede door de ervaring van
de afgelopen jaren dat een aantal stagiaires veel begeleiding vragen.
4. In gebruik nemen van eigen ontwikkeld pakket waarmee voor alle deelnemers gemakkelijk
op individueel niveau op zorgdoelen gerapporteerd kan worden. Maar ook de facturatie en
andere verwerkingen voor alle producten nauw aansluiten.
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Actielijst
Actielijst naam zorgboerderij: 't Bakhuisje

Datum: mei 2017

Boerderijnummer: 1313

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

Acties

Planning

Onderwerp actiepunt

Realisatie

Wie is verantwoordelijke

Begin datum

Eind datum

Actualisatie van de RI&E

Arta Bax

01-09-2017

31-12-2017

Oefening calamiteitenplan

Arta Bax

01-01-2017

31-12-2017

Evaluatie gesprekken met deelnemers

Arta Bax

01-03-2017

31-03-2017

Tevredenheidonderzoek deelnemers

Arta Bax

01-05-2017

31-05-2017

Functioneringsgesprekken

Arta Bax

01-03-2017

31-12-2017

Actualisatie BHV

Arta Bax

01-02-2017

31-12-2017

Opstellen jaarverslag

Arta Bax

31-12-2017

28-02-2018

Tafelgesprekken 1e kwartaal

Zorgboerin

20-04-2017

25-04-2017

Tafelgesprekken 2e kwartaal

Zorgboerin

19-06-2017

24-06-2017

Tafelgesprekken 3e kwartaal

Zorgboerin

25-09-2017

30-09-2017

Tafelgesprekken 4e kwartaal

Zorgboerin

27-11-2017

02-12-2017

Controle speeltoestellen

Zorgboerin

30-06-2017

31-07-2017

Beoordelen kwaliteitsysteem (wijzigingen)

Zorgboerin

01-12-2017

31-12-2017

Beoordeling brandveiligheid en EHBO-middelen

Zorgboerin

01-09-2017

30-09-2017

Herhaling Zoönosenkeurmerk

Zorgboerin

01-06-2017

30-06-2017

Medicijnlijsten checken up to date

Zorgboerin

01-09-2017

30-09-2017

Begin datum

Eind datum

Jaarlijks terugkerende acties (2017)

Acties n.a.v. RI&E
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Overleg met medewerkers en stagiaires over
ziekteverzuimpreventie en veiligheid

Zorgboerin

01-01-2017

31-12-2017

112 op telefoons

Zorgboer(in)

01-02-2017

31-05-2017

Opruimrondje door de schuren (wekelijks)

Zorgboerin

01-03-2017

31-12-2017

beoordling wijziging kwaliteitseisen (opleiding) en
netwerkinvulling

Zorgboerin

01-04-2017

31-12-2017

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

Arta Bax

01-03-2017

31-12-2017

Herbeoordeling aangeboden soort zorg

Zorgboerin

01-01-2017

31-12-2017

Vereenvoudigen rapportage

Zorgboer

01-03-2017

31-05-2017

Clientenraad ook tevredenheidsformulieren laten
invullen

Zorgboerin

01-05-2017

31-05-2017

Invulling onderaannemersschap of toch
rechtstreeks

Zorgboer(in)

01-05-2017

31-12-2017

In gebruik nemen van eigen ontwikkelde
totaaloplossing inzake zorgdoelen, rapportage en
facturatie

Zorgboer

01-01-2017

31-05-2017

Planning / acceptatie stagiaires

Zorgboerin

01-01-2016

31-12-2017

Acties vanuit kwaliteitssysteem

Acties vanuit evaluatie

Overige acties

2017-05-19_1313_t_Bakhuisje_jaarverslag_2016-1.pdf
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Opmerkingen bijlage(n)
De VOG's zijn toegevoegd.
De VOG's zijn aangevraagd voor de catergorieën 84 en/of 86, dit betreft zorg voor
minderjarigen en/of kinderopvang. Dit sluit ook aan op de vereisten van het gastouderbureau
en op de feitelijke gang van zaken. Er komen op de zorgboerderij geen andere deelnemers
dan kinderen en minderjarigen.
Omdat voor deze categorieën VOG's sprake is van continuescreening zijn deze VOG's altijd
geldig.
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