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Het algemene beeld van het afgelopen jaar
Nadat het afgelopen jaar een jaar was vol veranderingen voor ons en onze cliënten, kunnen
we stellen dat 2015 een stabiel en solide jaar is geweest. Dit was het beoogde doel met de
overstap in 2014 dus we mogen tevreden terug kijken naar onze beslissingen.
We hebben een stabiele groep qua cliënten waarin onderling veel rust en tevredenheid
heerst. Uit de evaluatiegesprekken en het RMS komt ook naar voren dat de cliënten het
goed naar hun zin hebben op onze boerderij, een streven wat bij ons hoog in het vaandel
staat. Wij kunnen niet meer doen dan deze lijn door trekken naar de komende jaren.
Uiteraard hebben we gedurende 2015 verschillende activiteiten gehad. We proberen voor
zowel de volwassen cliënten die van maandag t/m vrijdag aanwezig zijn, alsmede voor de
kinderen die op zaterdag aanwezig zijn, een gevarieerd programma aan te bieden.
In februari zijn we gestart met verschillende controles omtrent de veiligheid. De tillift die we
gebruiken om minder-valide mensen op een paard te tillen, is 17 februari door een erkend
bedrijf gekeurd. Een medewerker van de brandweer heeft ons bedrijf op 24 februari
gecontroleerd vanwege de brandveiligheid. Ook alle brandblusmaterialen zijn weer opnieuw
van een keurmerk voorzien. We hebben alle controles positief doorlopen en kunnen veilig
met elkaar het jaar starten.
Eind 2014 hebben wij onze open dag afgelast vanwege de vogelgriep die er destijds in ons
land heerste. Op 7 maart gingen we voor een herkansing en die was zeker geslaagd. De
cliënten worden vooral erg betrokken bij de voorbereidingen en kunnen dan op de open dag
zelf vol trots hun werk aan familie en vrienden laten zien. Het is voor de cliënten goed om
naar een doel toe te werken, zeker als ze daarna kunnen laten zien wat ze door samen te
werken, bereikt hebben en dat er mensen interesse hebben in hun werk.
We hebben dit jaar voor het eerst, voorafgaand aan de open dag, een klusdag gehouden
voor de ouders van de zaterdagkinderen. De ouders liepen mee in het vaste ritueel van de
dagbesteding en daarnaast hebben ze ook geholpen met de voorbereidingen voor de open
dag. Dit werd door een ieder als zeer positief ervaren. De ouders kregen beter inzage in wat
een dag op de boerderij nu precies inhoudt voor hun kinderen en de kinderen leerden op een
andere manier en in een andere omgeving samen te werken met hun ouders. Daarnaast was
het de beurt aan de kinderen om hun ouders wat te leren over de werkzaamheden op de
boerderij. Een hele leerzame ervaring voor iedereen.
Op 2 en 4 april was het moment daar om met elkaar te genieten van een paaslunch.
Stagiaires hebben dit uitgevoerd als opdracht voor school en de cliënten hebben met de
aankleding en voorbereiding geholpen. Het was weer leuk om een keer op deze manier ons
eten te nuttigen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het stimuleren van de sociale
vaardigheden van de cliënten. En er wordt uiteraard volop van al het lekkers genoten.
Op twee ochtenden, eind april zijn de kleuters van een school uit Meteren bij de jonge
lammetjes en dieren op de boerderij wezen kijken. De cliënten mogen de kinderen mee
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rondleiden en vertellen over alle dieren en werkzaamheden op de boerderij. Het is erg goed
voor hun zelfvertrouwen om de kennis die ze hebben over te dragen aan de kleuters, die
zichtbaar van zo'n uitstapje genieten.
Op 18 april hadden we een dubbele activiteit. In de ochtend functioneerde onze boerderij
weer als rustpost voor de Rode Kruis Bloesemtocht. De cliënten van de weekdagen helpen
hieraan mee door alle voorbereidingen te treffen zodat zaterdag alles tot in de puntjes
geregeld is. Het is voor sommige cliënten een leermoment omdat er andere dingen gebeuren
moeten en de prioriteiten net iets anders liggen dan tijdens een normale werkweek. Ze
worden soms iets uit hun comfortzone gebracht maar daarbij is het goed om ze te laten
merken dat je door samenwerking ook niet-dagelijkse bezigheden zoals deze klusjes, met
elkaar kunt volbrengen. Het is na afloop voor hun erg leuk om te horen dat alles goed is
verlopen en alles goed geregeld was, daar hebben ze immers aan bijgedragen.
In de middag hebben de zaterdagkinderen een uitstapje gemaakt naar het Boeruhrock
Festival in Herwijnen. Er zijn een paar evenementen in de buurt waar we ze gedurende het
jaar graag mee naartoe nemen, later in het jaar hebben we ook het Ploegfestival in
Herwijnen bezocht. Ook de kinderen worden hiermee in een bepaalde mate uit hun
comfortzone gehaald, de drukte, andere omgeving en vreemde mensen kunnen hierbij best
wel heftig voor ze zijn. Toch zien we hier positieve ervaringen uit te halen. Omdat de hele
groep mee gaat vinden ze veel houvast aan elkaar en kunnen ze tijdens een uitstapje zoals
deze toch genieten in de bescherming van de groep. Achteraf zijn ze vaak heel trots op
zichzelf en een ervaring rijker.
Op maandag 11 mei werden we verblijd door het bezoek en de hulp van 20 militairen. Radio
Veronica en de Landmacht hadden in het kader van 70 jaar bevrijding een actie op touw
gezet, Operatie Victorie. In 70 uur tijd werden 70 maatschappelijke initiatieven door hun hulp
gerealiseerd. Op onze boerderij hebben ze geholpen om de kippen/geiten wei aan de
voorzijde van de boerderij, op te knappen. Door de jaren heen was de omheining
verslechterd en daardoor de bereikbaarheid van de wei afgenomen. De militairen hebben de
omheining helemaal afgebroken en opnieuw opgebouwd, en alle hokken voorzien van een
nieuwe laag verf. De cliënten waren vereerd door het bezoek van de militairen en de radio
DJ en kunnen nu weer ongehinderd hun weg naar de dieren in deze wei vinden.
Gedurende de zomerperiode was de camping uiteraard weer geopend. Cliënten mogen
helpen om de gasten te ontvangen en te voorzien van koffie of thee. Ook de fietsclub van
Lingewaal komt geregeld met een groep langs om bij ons koffiepauze te houden. De cliënten
leren hierdoor hun sociale vaardigheden bij vreemden te ontwikkelen maar ook hoe ze het
bedienen van mensen of groepen het beste aan kunnen pakken.
Van 20 t/m 22 augustus werd er een boerderijkamp voor de zaterdagkinderen
georganiseerd. Er was een leuke groep van 7 kinderen die zich opgegeven hadden. Op
donderdag hebben we allerlei spellen en activiteiten op en rond de boerderij gedaan. Vrijdag
zijn we in de auto gestapt en hebben we een dagje doorgebracht in Bobbejaanland.
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Zaterdag was een gewone dag op de boerderij waarbij alle kinderen weer aanwezig waren,
's avonds hebben we gezellig het kamp en de vakantie afgesloten met een barbeque, waar
ook alle ouders bij aanwezig waren. Het is ontzettend gaaf om te zien welke ontwikkelingen
deze kinderen tijdens een kamp door kunnen maken. Sommige kinderen zijn niet gewend
om twee nachten zonder hun ouders te slapen en voor hun is twee nachtjes logeren een
mijlenhoge drempel om overheen te moeten stappen. In het pretpark hadden we een aantal
kinderen die het ontzettend spannend en eigenlijk doodeng vonden om in sommige attracties
te gaan. Het is zo mooi om te zien hoe de kinderen elkaar hierin steunen. Ze praten elkaar
moed in, geven elkaar tips en zijn na afloop reuze trots op zichzelf en elkaar als ze over de
drempel gestapt zijn en het volbracht hebben.
Op 4 september trouwden Ronny en Arianne. Zij wonen en werken op de boerderij en maken
deel uit van het maatschap de Jong. De bruiloft werd deels op de camping en boerderij
gehouden dus er moest veel gebeuren met een specifieke deadline. Ook de cliënten hebben
meegewerkt aan alle klussen die gebeuren moesten en waren zich ook goed bewust van
deze deadline omdat ze uitgenodigd waren voor de bruiloftsreceptie. Het werken met een
deadline is vaak niet zo strikt aan de orde als nu maar wel goed voor de afwisseling om de
cliënten hiermee om te leren gaan. Het ging uitstekend en iedereen heeft genoten van een
prachtige dag.
In november waren we weer concreet met veiligheid bezig. Op 10 november is al het
personeel weer bijgeschoold voor de BHV. Net als vorig jaar is ieder personeelslid dus weer
in het bezit van een geldig BHV diploma. De week erop hebben we brandoefening gehouden
en alle elektrische apparaten zijn gekeurd door een erkend bedrijf. Ook in dit opzicht kunnen
we er weer veilig een jaar tegenaan.
Op 20 november kregen we een groep van 50 vrijwilligers via Zinnige Zaken. De
wooncorporatie Tablis Wonen heeft hun teamuitje maatschappelijk besteed om ons te
helpen met allerlei klussen op de boerderij. Zo werd er geverfd, gesnoeid en getimmerd. Wij
zijn erg blij met zulk soort initiatieven omdat er zo iets extra's gedaan kan worden voor de
boerderij en de cliënten, iets waar anders niet snel de mankracht voor aanwezig is. Als
afsluiter en bedankje kregen we allemaal een lekker stuk taart, iets wat ook erg goed in de
smaak viel.
December staat traditiegetrouw in het teken van veel feestdagen. Zo kwamen Sint en Piet
tweemaal op bezoek, uiteraard met een verhaaltje in het grote boek over iedereen en wat
lekkers. Op 18 en 19 december hebben we een mooi jaar afgesloten met een Kerstlunch.
We willen zo op een informele manier met elkaar terugkijken op het afgelopen jaar maar ook
iedereen bedanken dat zij hier aan meegewerkt hebben. Zo gaan we vol goede moed met
elkaar het nieuwe jaar tegemoet.
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De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
Aantal deelnemers
ZBZH (weekdagen):
Januari 2015: 15 cliënten
1 cliënt vertrokken vanwege geleidelijk ontstane gedragsproblemen
2 cliënten aangenomen
Januari 2016: 16 cliënten
ZBZH (Yulius/Altrecht):
Januari 2015: 3 cliënten
1 cliënt vertrokken vanwege andere interesses
1 cliënt aangenomen
Januari 2016: 3 cliënten
ZBZH (zaterdag kinderen):
Januari 2015: 11 cliënten
1 cliënt vertrokken vanwege andere interesses
1 cliënt vertrokken vanwege gewijzigde indicatie
4 cliënten aangenomen
Januari 2016: 13 cliënten
De cliënten zijn voor het overzicht verdeeld in drie groepen (weekdagen, Yulius en zaterdag
kinderen) maar uiteindelijk zijn alle cliënten via ZBZH bij ons aangesloten.
De cliënt die is vertrokken vanwege de gedragsproblemen is naar onze mening negatief
veranderd qua gedrag sinds hij onder de bewindvoering van een mentor is komen te staan.
Vele kleine druppels maken de emmer vol en er is na meerdere intensieve gesprekken
tussen de mentor, ZBZH en de Kooise Zorgboerderij besloten dat de vertrouwensband niet
meer te herstellen valt en er een andere plaats voor de cliënt gezocht gaat worden. Dit was
op voorhand niet te voorspellen aangezien de cliënt in eerste instantie prima functioneerde
op de boerderij.
Scholing en ontwikkeling
Alle medewerkers zijn in het bezit van een BHV-certificaat en hebben dit jaar ook weer met
succes de bijscholing gevolgd.
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Familie de Jong is aanwezig geweest bij de volgende studiegroepbijeenkomsten van ZBZH:
- Algemene avond: stand van zaken ZBZH, Sport en Spel op de boerderij, PR op de
boerderij
- Medicijncursus
- Stoornissen bij kinderen
- Algemene avond: stand van zaken ZBZH, tarieven en samenwerking vereniging
Daarnaast heeft Arianne deel uitgemaakt van een werkgroep voor het nieuwe programma
ZilliZ, waar administratie en zorggerelateerde zaken omtrent de cliënten in bijgehouden
kunnen worden.
Ook in het afgelopen jaar hebben wij onze kennis weer overgedragen en verrijkt door het
begeleiden van diverse stagiaires. Een aantal hebben hun stageperiode inmiddels succesvol
afgerond en een aantal zit hier nog middenin. Het is altijd prettig om je kennis te delen maar
ook om samen met de stagiaires en hun opdrachten eventueel tot nieuwe inzichten te komen
en ieders kennis te verrijken.
Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt?
Wij hebben altijd als doel om onze kennis op zijn minst op peil te houden. Dit hebben wij in
het afgelopen jaar bereikt door onze medewerkers weer allemaal de BHV-cursus of
bijscholing te laten doorlopen. Zo zijn we zeker op het gebied van veiligheid allemaal goed
op de hoogte.
Daarnaast zijn alle relevante studiegroepbijeenkomsten weer door ons bijgewoond,
waaronder ook een medicijncursus. Zo blijven we ook op het zorgvlak goed bijgespijkerd,
iets wat in onze ogen minimaal een vereiste is. Wij kunnen dus stellen dat onze doelen qua
opleiding en bijscholing voor afgelopen jaar weer behaald zijn.
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Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden?

Ja

Overzicht

Vervolgactie

Afgerond?

Gevallen: Een cliënt ging onder
begeleiding buiten in de natuur
paardrijden, wat uitstekend ging totdat
het paard kort ergens van schrok en
een kleine sprong voorwaarts maakte.
De cliënt raakte uit balans en gleed
langzaam uit het zadel, de
begeleidster hield hem vast maar kon
hem niet helemaal tegenhouden. Hij
belandde in het gras. De begeleiding
heeft hem ondersteund en
gerustgesteld en ze zijn samen terug
naar de boerderij gegaan. De
begeleiding heeft melding gemaakt
van het ongeval en er is overdracht
geweest naar de woning en het
thuisfront. Vanwege de hoge
pijngrens van de cliënt bleek later die
week pas dat zijn pols was gebroken.
Dit is waarschijnlijk veroorzaakt
doordat de cliënt zich stevig vasthield
maar een ongelukkige draai maakte
toen hij uit balans raakte. Inmiddels is
er osteoporose vastgesteld, iets wat
ook bijgedragen heeft aan de breuk.

De cliënt mag vanwege de
osteoporose die door dit incident is
vastgesteld, sowieso niet meer
paardrijden dus we hebben een
vervangende activiteit opgezocht. Hij
mag nog wel op een karretje mennen
met een pony, iets waarbij hij toch kan
sturen maar veiliger zit en niet zo snel
kan vallen. Zo kan hij toch plezier aan
de dieren beleven met minder risico.

Ja

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

Ja

Overzicht

Vervolgactie

Afgerond?

Verbale agressie: Een cliënt vond dat
de begeleiding een van de strokarren
die algemeen gebruikt worden voor
het werk, niet mocht gebruiken en
wondt zich daar erg over op. Hij
begon stevig te vloeken en slingerde
diverse verbale verwensingen naar
het hoofd van twee begeleiders.

De cliënt is op dat moment van de
groep geïsoleerd om af te koelen.
Later heeft er een gesprek
plaatsgevonden om herhaling zoveel
mogelijk te voorkomen.

Ja

Zijn er meldingen van klachten?

Nee

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

Ja

Overzicht

Vervolgactie

Afgerond?

Gedurende het hele jaar worden er
evaluatiegesprekken met de cliënten
gehouden voor de

Gesprekken volgens schema vol
blijven houden zodat iedere cliënt
minstens eenmaal per jaar een

Ja
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ondersteuningsplannen, doelen en
algemeen functioneren/welbevinden.
Dit i.s.m. ZBZH, ouders/verzorgers en
de zorgboer. Iedere individuele cliënt
heeft minstens 1 evaluatiegesprek
gehad per jaar. Nieuwe cliënten
krijgen een intakegesprek en
evaluatiegesprekken na 3 maanden
en een jaar. Indien nodig wordt er een
extra gesprek gepland. De cliënten
zijn tevreden over de dagbesteding en
begeleiding. Soms moeten er
aanpassingen aan het werkschema
gedaan worden vanwege persoonlijke
voorkeuren of veranderingen maar er
zijn verder geen klachten gemeld.

evaluatiegesprek heeft. Indien nodig
extra gesprekmoment plannen.
Zorgen dat de cliënten minstens net
zo tevreden blijven als afgelopen jaar
en alert blijven op het lichamelijk en
geestelijk welbevinden van de
cliënten.

Inspraakmomenten met
ouders/verzorgers in februari, april,
augustus en december. Deze
inspraakmomenten worden zowel met
de ouders/verzorgers van de cliënten
gehouden die op weekdagen zorg
afnemen als met de
ouders/verzorgers van de
zaterdagkinderen zodat iedereen
betrokken wordt. Indien er geen
ingrijpende gebeurtenissen plaats
hebben gevonden of gaan vinden
wordt er een algemene agenda
gevoerd. Dit was afgelopen jaar het
geval. Dagelijkse zaken zoals
bijvoorbeeld de personeelsbezetting
en werkzaamheden worden
besproken, net als de agenda en
ontwikkelingen van de afgelopen en
komende tijd. Er wordt afgesloten met
een rondvraag zodat iedereen
gelegenheid heeft tot vragen stellen of
het aandragen van ideeën. De
algemene tendens is dat de overstap
van het voorgaande jaar voor veel
rust en tevredenheid hebben gezorgd
onder de cliënten en dat er op deze
wijze verder gewerkt moet worden. Er
worden kleine suggesties
aangedragen voor bijvoorbeeld
activiteiten zoals de familiedag die we
in de agenda op kunnen nemen.

Inspraakmomenten blijven inplannen
om open te staan voor alle meningen
en ideeën. Wat betreft de zorg
moeten we onze dagbesteding op
dezelfde wijze voortzetten aangezien
de beoordelingen positief zijn.

Ja

Tevredenheidsmeting dmv het
standaard Resultaat Meet Systeem.
De lijsten van het RMS werden door

Het RMS zal vernieuwd worden.
Zodra de nieuwe
tevredenheidsmeting er is zullen we

Nee
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19 cliënten ingevuld, dit is 1/3e van de
lijsten die zijn verzonden. De
werkzaamheden op en rond de
boerderij, de zorgboer en de
geleverde begeleiding scoorden
allemaal erg hoog, met minstens een
9,2. De sociale contacten op en
buiten de boerderij scoren wat lager,
maar de tevredenheid is ook daar nog
minstens met een 7,5 beoordeeld.

proberen hier nog meer respons op te
krijgen om nog gedetailleerdere data
te kunnen verzamelen om onze zorg
zo optimaal mogelijk te krijgen. Maar
de metingen van vorig jaar zijn reden
om op dezelfde voet door te gaan
aangezien er veel tevredenheid
heerst.

Conclusies uit bovenstaand overzicht
(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze
conclusies)
De val van het paard en de gebroken pols waren een ongelukkige samenloop van
omstandigheden. Omdat er achteraf ook een medische oorzaak werd geconstateerd, is er
weinig wat we op dat gebied kunnen verbeteren. De begeleiding heeft op dat moment
adequaat gereageerd en heeft met een overdracht van het ongeval naar de woning en het
thuisfront ook gezorgd dat er voldoende nazorg was zodat de cliënt overal goed in de gaten
gehouden zou worden. Het paardrijden blijft uiteraard altijd een factor waarbij ongelukken
kunnen gebeuren, omdat er met levende dieren gewerkt wordt. We beperken de risico's al
zoveel mogelijk door met brave paarden, goed materiaal en kundige begeleiding te werken.
Het enige wat we verder kunnen doen is blijven opletten naar de individuele mogelijkheden
voor elke cliënt.
Het is bij ons bekend dat de cliënt die verbale agressie uitte, soms een uitbarsting kan
krijgen. Achteraf gezien had hij veel stress door externe factoren van buiten ons bedrijf,
waardoor hij op zijn tenen liep. Soms vallen de puzzelstukjes echter pas later op hun plaats,
waardoor zoiets niet altijd te voorkomen valt. Wij kunnen proberen om de prikkels binnen
onze boerderij zo minimaal mogelijk te houden en het gesprek met de cliënt zoveel mogelijk
gaande te houden om escalatie te voorkomen. Mocht dit toch weer gebeuren, dan is de
begeleiding op de hoogte van de juiste handelswijze, net zoals nu toegepast is.
Er zijn gelukkig weinig incidenten geweest in het afgelopen jaar. Aangezien er ook geen
klachten gemeld zijn, is dit voor ons een signaal dat het goed loopt op onze boerderij.
Tijdens de evaluatiegesprekken, inspraakmomenten en via het RMS ontvangen wij ook
positieve geluiden van ouders/verzorgers en cliënten. Er is een goede interactie met de
betrokkenen. Vaak wenden zij zich persoonlijk tot ons, maar dit is uiteraard ook mogelijk via
ZBZH en het RMS. Vanuit het RMS is onze boerderij door de respondenten op alle punten,
zoals het personeel en de werkzaamheden, weer minstens met een 7 gewaardeerd. Wij
waarderen dat zeer en doen ons uiterste best om dit op zijn minst zo te houden en zonodig
te verbeteren.
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Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar
Actie

Gerealiseerd

Toelichten

Actualisatie van de RI&E

Ja

Actueel blijven houden en
werken volgens richtlijnen

Oefening calamiteitenplan

Ja

Wordt medio oktober weer
geoefend

Evaluatie gesprekken met deelnemers

Ja

Worden het gehele jaar door
gehouden ism ZBZH

Tevredenheidonderzoek deelnemers

Ja

Wordt uitgevoerd door ZBZH
middels het RMS

Functioneringsgesprekken

Ja

Gesprekken worden in februari
gehouden

Actualisatie BHV

Ja

In november volgt de
herhalingscursus BHV

Opstellen jaarverslag

Ja

Jaarverslag aangemaakt en
ingediend

Actualisatie RI&E

Ja

Actueel blijven houden en
werken volgens richtlijnen

Oefening calamiteitenplan

Ja

Wordt medio oktober weer
geoefend

Evaluatiegesprekken met deelnemers

Ja

Worden het gehele jaar door
gehouden ism ZBZH

Tevredenheidsonderzoek

Ja

Wordt uitgevoerd door ZBZH
middels het RMS

Functioneringsgesprekken

Ja

Gesprekken worden in februari
gehouden

Actualisatie BHV

Ja

In november volgt de
herhalingscursus BHV

Opstellen jaarverslag

Ja

Jaarverslag aangemaakt en
ingediend

Inspraakbijeenkomsten 4x per jaar (april,
juli, september en december)

Ja

Inspraakbijeenkomsten worden
gedurende het jaar verdeeld

Ja

In november alles gekeurd

Studiegroepbijeenkomsten bijwonen 6 x
per jaar

Nee

Gehele jaar door bijgewoond bij
ZBZH

Gesprek voeren over het noodplan

Nee

Maandelijkse overhoring

Jaarlijks terugkerende acties (2015)

Acties n.a.v. RI&E
Laat alle arbeidsmiddelen jaarlijks
keuren en leg dit vast d.m.v. registratie
Acties vanuit kwaliteitssysteem

- maandelijks met de doelgroep
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Overige acties
Binnenbak realiseren

Nee

Nog steeds in afwachting van
vergunning

Rustpost Bloesemtocht

Ja

Rustpost geweest, goed
verlopen

Peuterspeelzaal ontvangen i.v.m. jonge
dieren kijken

Ja

Kinderen hebben bezoek
gebracht en enorm veel geleerd

Paasbrunch

Ja

Paaslunch voorbereid door
stagiaires, cliënten genoten

BBQ met cliënten

Ja

BBQ gehad met cliënten en
ouders, tevens inspraakmoment
gehouden

Boerderijkamp

Ja

Zeer geslaagd kamp beleefd

Spelletjesmiddag

Ja

Op verschillende momenten
spelletjesmiddag gehouden, bijv.
met Sinterklaas en kamp

Kerstmaaltijd

Ja

Kerstmaaltijden gehad als
gezamenlijke afsluiter van het
jaar

Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?
Het beleid hoeft niet bijgestuurd te worden. We zorgen dat we up-to-date blijven wat betreft
de richtlijnen, gesprekken en studiegroepbijeenkomsten. Verder is er geen aanleiding
geweest om ons beleid aan te passen.
Doelstellingen voor het komende jaar
We willen volgend jaar weer zorgen dat we alles netjes op orde houden, zoals afgelopen
jaar. Daarnaast hopen we grote stappen te zetten wat betreft de bouw van de binnenbak.
Ook de nevenactiviteiten zoals rustpost voor de Bloesemtocht zijn, kinderen/scholen
ontvangen i.v.m. jonge dieren, Paasbrunch, Kerstlunch en een BBQ, spelletjesmiddag en
familieklusdag en boerderijkamp willen we graag op onze kalender houden.
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Actielijst
Actielijst naam zorgboerderij: De Kooise Zorgboerderij Camping

Datum: april 2016

Boerderijnummer: 125

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

Johan

01-03-2016

31-12-2016

Oefening calamiteitenplan

Johan

01-10-2016

30-10-2016

Evaluatie gesprekken met deelnemers

Valerie/Arianne

01-01-2016

31-12-2016

Tevredenheidonderzoek deelnemers

Valerie/Arianne

01-01-2016

31-12-2016

Functioneringsgesprekken

Johan/Valerie

01-02-2016

30-03-2016

Actualisatie BHV

Johan

01-11-2016

30-11-2016

Opstellen jaarverslag

Arianne

01-01-2016

28-02-2016

Inspraakbijeenkomsten 4x per jaar (maart, juli,
september en december)

Familie de Jong

01-03-2016

31-12-2016

Kwaliteitssysteem bijwerken

Arianne/Valerie

01-01-2016

31-12-2016

Brandblusapparaten en EHBO-middelen
controleren

Johan/Valerie

01-01-2016

31-12-2016

Zoönosecertificaat verlengen

Johan

01-01-2016

31-12-2016

Johan/Ronny

01-01-2016

31-12-2016

Begin datum

Eind datum

Jaarlijks terugkerende acties (2016)

Acties n.a.v. RI&E
Laat alle arbeidsmiddelen jaarlijks keuren en leg
dit vast middels registratie
Acties vanuit kwaliteitssysteem
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Studiegroepbijeenkomsten bijwonen 6 x per jaar

Familie de Jong

01-01-2016

31-12-2016

Gesprek voeren over het noodplan

Johan/Valerie

01-01-2016

31-12-2016

Familie de Jong

01-11-2016

31-12-2016

Binnenbak realiseren

Familie de Jong

01-01-2016

31-12-2016

Scholen ontvangen om naar jonge dieren te
kijken

Johan/Valerie

01-03-2016

01-05-2016

Familieklusdag

Familie de Jong

01-06-2016

01-08-2016

BBQ/eten met cliënten

Familie de Jong

01-07-2016

01-09-2016

Boerderijkamp

Arianne/Jantine

01-08-2016

01-09-2016

Spelletjesdag

Arianne/Jantine

01-04-2016

01-06-2016

Kerstlunch

Familie de Jong

01-12-2016

31-12-2016

Paaslunch

Valerie/stagiaires

01-03-2016

30-04-2016

Rustpost Bloesemtocht

Familie de Jong

01-04-2016

30-04-2016

- maandelijks met de doelgroep
Audit kwaliteitssysteem
Overige acties
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Opmerkingen bijlage(n)
geen bijlagen
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