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Het algemene beeld van het afgelopen jaar
2013 was een jaar met diverse ontwikkelingen. De cliëntengroep was redelijk stabiel. In januari (2301-2013) zijn we begonnen met een BHV herhalingscursus met reanimatie in de kantine. Valerie en
Johan hebben deze cursus gevolgd met een goed resultaat. Ook is er dit jaar een elektronische
medicijnenkast aangeschaft voor de medicijnen van cliënten, zodat de medicijnen van cliënten op
een veilige manier opgeborgen kunnen worden (22-2-2013 ). Dit jaar is het jaarcontract van Syndion
in juni 2013 verlengd met ingang van 01-01-2013. Op 21-01-2013 hebben wij een informatiebord
geplaatst bij de ingang van de Kooise Zorg boerderij. Dit vanwege de goedkeuring voor het
kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen.
In maart hebben we een evaluatie bijeenkomst voor ouders gehouden.( 02-03-2013 ) Ouders
konden toen kennis maken met Jantine van Oort. (voor de mensen die nog geen kennis met haar
hadden gemaakt) Jantine van Oort werkt bij ons als zzp-er en geeft ook paardrijles aan cliënten en
aan geïnteresseerden op de Kooise zorg boerderij. Arianne de Fockert woont op de boerderij en
helpt als we haar nodig hebben. Op 29 maart hebben we een lekkere en gezellige paasbrunch
gehad.
In april (14-04-2013) hebben we in de Telegraaf gestaan met foto omdat alle cliënten een Appeltje
van Oranje hadden gekregen.
In april (13-04-2013) hebben we een paardenrit gemaakt in de Drunense duinen met de mensen die
paardrijles hebben van Jantine van Oort en geïnteresseerden. We hebben een hele gezellige dag
met zijn allen gehad en lekker kunnen paardrijden. We hebben ook een gezellige dag gehad tijdens
de bloesemtocht Geldermalsen. (20-04-2013) De Kooise zorg boerderij was een rustplaats voor de
40 km. Er werd hier koffie gedronken, soep gegeten en in de kantine was ook de EHBO. Er kwamen
+/- 3000 mensen op de Kooise zorg boerderij! Ook hebben we deze maand (28-04-2013) een
positieve evaluatie gehad over het kwaliteitssysteem van Zorgboeren Zuid-Holland.
In mei is de Commissie welzijn van de gemeente Geldermalsen op bezoek gekomen (31-05-2013),
vanwege de nieuwe WMO. De gemeente kwam kijken op de Kooise Zorgboerderij, zodat de
gemeente weet welke zorglocaties er in de gemeente zijn. Op deze manier kan er goed
samengewerkt worden tussen de gemeente en de zorglocaties.
In juni hadden we een excursie van Herman. (06-06-2013) Er waren een 100tal jonge eendjes. We
hebben koek gegeten en limonade gedronken. Ook hebben we in juni de open dag gehad van 10.00
tot 16.00. (15-06-2013) We hebben een gezellige dag gehad met aardig wat bezoek.
In juli zijn we naar de Langeslag geweest op de landbouwdag. Onze jongens en meisjes hadden
toen ballonnen losgelaten. De ballon van L. was op het vliegveld van Brussel gekomen. Dit was het
verst van de +/- 200 die deze dag opgelaten waren. Op 19 oktober gingen we naar de
prijsuitreiking toe L. kreeg een hele mooie beer, een prachtige puzzel en een mooi boek. Alle
jongens kregen een zak snoep en een pet van de Langeslag.
In het najaar zijn alle elektrische apparaten gecontroleerd op veiligheid, op dit moment zijn alle
apparaten ook goedgekeurd. Ook zijn we bij de dressuurwedstrijd van Jantine wezen kijken in
Beesd.(31-08-2013) In oktober (05-10-2013) hebben we een kinderspelletjes dag gehouden met
paarden en pony’s. Ook deze dag was gezellig.
In november (18-11-2013) was er weer een BHV herhalingscursus met reanimatie. Deze is gevolgd
door Valerie en Johan, Dik (vrijwilliger) en Carolien (stagiaire). Deze cursus is gevolgd met een
goed resultaat. Ook hebben we de audit gemaakt voor Zorg Boeren Zuid-Holland. Deze is
goedgekeurd en in orde. (22-11-2013)
In december (12-12-2013) hebben we een certificaat ontvangen voor de deelname aan studiegroep
bijeenkomsten. Ook hebben we in december 2 kerstdiners (20-12-2013 en 21-12-2013)gehad. 1
met de volwassenen (de cliënten die doordeweeks komen) en 1 met de kinderen (die op zaterdag
komen). We hebben tijdens het diner lekker gegeten en het heel gezellig gehad met zijn allen. We
hebben een open huis gehad van 11.00 tot 15.00 uur (28-12-2013). Er waren leuke kraampjes
aanwezig waar allemaal verschillende dingen te koop waren en de kinderen konden op het
springkussen of geschminkt worden. Tijdens de open dag is het zeer druk geweest en erg gezellig.
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Het was dus een bewogen jaar met veel positieve en gezellige belevenissen.

De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar
Aantal Deelnemers:
Syndion: Januari 2013 22 cliënten.
2 cliënten vertrokken vanwege vervoerskosten.
1 cliënt vertrokken vanwege grotere zorgvraag.
1 cliënt aangenomen
Januari 2014 20 cliënten

ZBZH : Januari 2013 7 cliënten zaterdag kinderen
3 cliënten aangenomen
Januari 2014 10 cliënten
ZBZH: Januari 2013 8 cliënten
1 overleden
2 cliënten aangenomen
4 verhuisd
Januari 2014 5 cliënten
Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod
Ja, mensen met een psychische of psychiatrische problemen.

Scholing en ontwikkeling
Gedurende dit jaar zijn er twee BHV herhalingscursussen met reanimatie gevolgd door Johan,
Valerie, Dik (vrijwilliger) en Carolien (stagiaire). Ook zijn er Studiegroep bijeenkomsten van Zorg
Boeren Zuid-Holland.
Ook hebben we dit jaar een certificaat ontvangen voor de deelnamen aan studiegroep
bijeenkomsten. De Kooise Zorgboerderij is aanwezig geweest bij de volgende onderwerpen:
- Communicatie op het bedrijf
- Communicatietraining
- Veiligheid op het bedrijf
- Huiskamerbijeenkomst
- Autisme
- RMS/activiteiten aanbod op de boerderij
Valerie heeft dit jaar een Agressie training gevolgd en heeft hier haar certificaat voor behaald.

jaarverslag kwaliteitssysteem 2013.doc

Pagina 3

Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Ja
Overzicht
Gesneden: Tijdens het brood snijden
heeft een cliënt in zijn vinger gesneden.
Gevallen: Tijdens een bos rit is een
cliënt van het paard gegleden (met
zadel en al). We stonden stil op het pas
en waarschijnlijk is het zadel gaan
schuiven, waardoor ze naast het paard
lag.
Gevallen: Na de koffie trok een van de
cliënten al lopen zijn trui over zijn hoofd.
Een andere cliënt liep net onder zijn
arm door terwijl deze naar beneden
kwam. Hierdoor werd de cliënt geraakt
en kwam hij te vallen. Wanneer de
cliënt op wou staan was hij duizelig en
viel voor een tweede keer. Daarop
hebben we hem even laten zitten.
Gevallen: Tijdens het vegen in de stal is
een cliënt gevallen.
Tijdens het papier versnipperen heeft
een cliënt zijn vinger onder het
beveiligingsplankje geduwd, daardoor is
hij klem komen te zitten. Het topje van
zijn wijsvinger was hierdoor
beschadigd.
Een cliënt was bij de schapen aan het
kijken toen er ineens een schaap uit het
hok kwam en tegen de cliënt zijn been
aan begon te bonken. De cliënt
probeerde de schaap weg te duwen. Dit
lukte niet, waardoor hij meerdere keren
tegen zijn linker bovenbeen is gebonkt.

Vervolgactie
Als dit vaker voorkomt zal deze cliënt geen
brood meer snijden, maar breken. Ook zijn
er slagershandschoenen aangeschaft.
Er wordt gekeken naar een ander zadel
waardoor ze hopelijk niet meer kan
schuiven.

Afgerond?
Ja.

De andere cliënt is aangesproken over dat
hij niet lopend zijn trui aan kan trekken,
omdat hij dan niet ziet wat er gebeurt. De
andere cliënt is even laten zitten, we zijn bij
hem gebleven en samen met andere
begeleiding hebben we hem overeind
geholpen en zijn we met hem mee gelopen.

Ja.

De cliënt is er nogmaals op aangesproken,
dat hij goed moet kijken waar hij loopt.
Er is een nieuw systeem bedacht om het
papier in te voeren. Cliënten kunnen niet
meer klem komen te zitten onder een
plankje.

Ja.

Het schaap is gesepareerd van de rest en
inmiddels ook al weg.

Ja.

Ja.

Ja.

Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Ja.
Overzicht
Vervolgactie
Afgerond?
Agressie: Een cliënt had de opdracht
Er werd een gesprek over aangegaan met
Ja.
gekregen om te wachten in de kantine
de cliënt, want op dat moment kwam er
op de taxi. Een medewerker ging naar
geen boodschap binnen.
de taxi om te vragen wie er mee moest/
Ondertussen wilde de cliënt toch naar
buiten, maar werd hier op
aangesproken door de aanwezige
vrijwilliger. De cliënt pikte dit niet en gaf
hem daarop een klap met een vol flesje
water op zijn hoofd en liep toch door
naar buiten. De cliënt was buiten niet
voor reden vatbaar en wilde perse de
taxi in.
Seksueel getinte intimidatie.
Er is afgesproken met de leiding gevende
Ja.
en de orthopedagoog dat de cliënt op dit
gedrag aangesproken moet worden.
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Zijn er meldingen van klachten? Nee.
Overzicht

Vervolgactie

Afgerond?
J-N

Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest?
Overzicht
Vervolgactie

Afgerond?

ZBZH ouders en Valerie

Feb. mrt. april ,mei juni, juli, sept.

J

ZBZH Yulius, begeleiding cliënten
Valerie
Syndion regelt dit zelf met ouders en
begeleiding

mei

J

1 x per maand

J
J/N

Conclusies uit bovenstaand overzicht
(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies)

Uit bovenstaand overzicht hebben wij verschillende conclusies getrokken. We hebben
slagershandschoenen nodig om het brood snijden veilig te kunnen doen. Ook zijn we op zoek
gegaan naar een nieuw zadel en hebben we een beter passend zadel gevonden voor het paard
waar de desbetreffende cliënt op paard rijdt. Ook zijn we tot de conclusie gekomen dat we cliënten
moeten aanspreken die niet goed oppassen tijdens het lopen, waardoor er ongelukken gebeurt zijn.
Het is belangrijk om de cliënten uit te leggen waarom goed kijken tijdens het lopen belangrijk is. We
hebben een nieuw systeem moeten bedenken om papier in te voeren, waardoor cliënten niet vast
kunnen komen te zitten onder een plankje.
Als het gaat om agressie en ongewenste intimidatie zijn we tot de conclusie gekomen dat het
belangrijk is om hier de cliënten op aan te spreken en eventueel een derde hiervoor in te schakelen.
Wij hebben dit jaar geen meldingen van klachten ontvangen!
De evaluatiegesprekken worden het hele jaar door gehouden.
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Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar
Actie
gerealiseerd toelichting
Jaarlijks terugkerende acties
Actualisatie van de RI&E

Ja.

Oefening calamiteitenplan

Ja.

Evaluatie gesprekken met
deelnemers
Tevredenheidonderzoek
deelnemers
Functioneringsgesprekken
Actualisatie BHV

Ja.

Opstellen jaarverslag
Studiegroep bijeenkomsten
ZBZH
Agressie training
Inspraakbijeenkomsten

Ja.
Ja.

Deze is actueel en er wordt vanuit de RI&E
gewerkt.
Wij hebben een brandoefening gehouden, die
goed is verlopen./ Mondeling herhalen wij veel
hoe te handelen bij calamiteiten.

Ja.
Ja.
Ja.

Ja.
Ja.

Op 23-01-2013 en 18-11-2013 zijn er BHV met
reanimatie herhalingscursussen geweest.
Certificaat ontvangen. Onderwerpen zie: scholing
en ontwikkeling.
Valerie heeft haar certificaat ontvangen.

Actie n.a.v. de RI&E
Zorg voor een duidelijk
schriftelijk sanctioneringbeleid.
Laat alle arbeidsmiddelen
jaarlijks keuren.

Ja.
Ja.

24-09-2013

Ja.

De Kooise zorg boerderij was een rustplaats voor
de 40 km. Er werd hier koffie gedronken, soep
gegeten en in de kantine was ook de EHBO. Er
kwamen +/- 3000 mensen op de Kooise zorg
boerderij.
Maart-april 2013

Acties vanuit
kwaliteitssysteem,evaluatie of
audit

Overige acties van vorig jaar
Bloesemtocht 20 april

Peuterspeelzaal Pepijn
ontvangen i.v.m. met
lammetjes kijken. 8 dagen
BBQ met clienten in juli
Lentemarkt
Clini clowns

Ja.

Ja.
Ja.
Nee.

Dit is niet doorgegaan, omdat er elke twee jaar
dezelfde voorstelling gegeven wordt.

Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?
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type hier uw antwoord
Kritisch kijken en aanpassen RI&E vooral voor de markten.
Samenwerking met derden her-overwegen.

Doelstellingen voor het komende jaar

Volgend jaar willen we:
Onderdeel zijn van de bloesemtocht, de kinderen van Peuterspeelzaal Pepijn ontvangen, een
paasbrunch, een barbecue houden met de cliënten, een lentemarkt houden, ponykamp, naar de
clini clowns, een kerstdiner houden, een spelletjesmiddag houden en opendagen houden.
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Actielijst
Actielijst naam zorgboerderij : Kooise Zorgboerderij
Boerderijnummer: 125
Acties
Onderwerp actiepunt

Wie is verantwoordelijk

Datum (mm-jjjj) : type hier uw antwoord
Jaar: van januari 2014 tot december 2014
Planning
Realisatie
Begin datum
Eind datum
Begin datum

Jaarlijks terugkerende acties
Actualisatie van de RI&E

Functioneringsgesprekken

Johan
Johan
Johan en Valerie
Valerie
Johan

Actualisatie BHV

Johan en Valerie

Maart 2014
01-03-2014
2014
Maart 2014
Jan/febr.
2014
Februari 2014

Opstellen jaarverslag

Johan en Valerie
Johan en Valerie

Januari 2015
Februari 2014

Inspraakbijeenkomsten
Inspraakbijeenkomst 1
Inspraakbijeenkomst 2

Johan

Maart 2014
Oktober 2014

Maart 2014
22-02-2014
2014
April 2014
Jan/febr.
2014
November
2014
Januari 2015
December
2014
December
2014

Acties n.a.v. de RI&E

Johan en Valerie

Doorlopend
2014

Doorlopend
2014

Oefening calamiteitenplan
Evaluatie gesprekken met deelnemers
Tevredenheidonderzoek

Studiegroep bijeenkomsten ZBZH

Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit

Overige acties
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Eind datum

Bloesemtocht 12 april
De kinderen van peuterspeelzaal Pepijn ontvangen
Paasbrunch
Barbecue houden met de cliënten
Lentemarkt
Clini clowns
Kerstdiner
Open dagen

Spelletjesmiddag in juli
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Maart 2014
Maart 2014
April 2014
Juni 2014
April 2014
September
2014
November
2014
Juni 2014 /
December
2014
Juni 2014

12-03-2014
Maart 2014
April 2014
Juli 2014
April 2014
September
2014
December
2014
December
2014
Juli 2014
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