
Het auditverslag

Algemene indruk
Op 13 juni 2017 heeft er in opdracht van het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg een audit
plaatsgevonden op ZorgboerderijVeldzicht te Parrega. Deze had ten doel vast te stellen of
het kwaliteitssysteem van de zorgboerderij voldoet aan de eisen zoals gesteld in het
Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. De audit is uitgevoerd door Dick Vos, die als
onafhankelijke derde is ingeschakeld door het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg. De audit
begon met het bijwonen van het dagelijkse teamoverleg en bestond verder uit het
doornemen van relevante documenten uit het kwaliteitssysteem. Daarna volgde een
rondleiding over het bedrijf verzorgd door coördinerend begeleider Seakle Altenburg waarbij
de in het kwaliteitssysteem benoemde (arbo- en veiligheids) voorzieningen zijn geverifieerd.
Met Seakle zijn vervolgens de relevante documenten doorgenomen. Tenslotte is ook
gesproken met enkele deelnemers en begeleiders. Tevens is gesproken met eigenaresse
Marian Leeuwe. Het betreft de 3e audit op deze boerderij.
Er was geen overdracht geschreven bij de laatste beöordeling van het jaarverslag wat
betekende dat er geen specifieke punten waren om mee te nemen tijdens deze audit.
De authentieke Friese boerderij is in de loop van de jaren prachtig verbouwd tot
zorgboerderij. Eigenaresse Marian heefr goed overdachte ideeën. Dit komt in het resultaat
van de verbouwing en naar later blijkt, ook in de uitvoering van de zorg naar voren. Er is
geen landbouw functie meer. De ligging van de boerderij is prachtig, in het weidse land, aan
het einde van een beton pad nabij het lJsselmeer.

Profiel van de zorgboerderij
Er wordt dagbesteding gegeven aan tot gemiddeld 15 bezoekers per dag. Door de overgang
naar de gemeente vallen de activiteiten grotendeels onder de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Men is lid van Bezinn. Deelnemers zijn veelal mensen met dementie of NAH.

Tweede groep deelnemers vormt de logeeropvang voor kinderen van 6-12iaar, maximaal 10
per weekend. Dit gedurende twee weekenden per maand met drie begeleiders en 1 stagiair.
Er is ervaring met ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme of daaraan venryante
stoomissen in het autistisch spectrum.
De boerderij is een eenmanszaak. Men wilgeen eigen bijdrage vragen aan deelnemers voor
extra activiteiten. Om toch af en toe iets extra's te kunnen doen is een Stichting opgericht.
De bijdragen van Donateurs, (€ 5,00 per kwartaal) beginnen te lopen. Marian is voozitter
van de Stichting.

Personeel en scholing
Het organisatie van het ondersteunend netwerk is naar aanleiding van de audit nader
gespecificeerd. Er worden drie stappen onderscheiden, beginnend met de sociaal of
wijkteams, via stap 2, de specialisten die al eerder zorg verleenden tot, uiteindelijk stap drie,
de inschakeling van de Orthopedagoge op afroep: mw. Jansen.
De zorgboeren, Marian en soms medewerker Seakle hebben wel eens een "ondersteuning /
intervisie" via Bezinn.
Er worden functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd o.b.v. een agenda.
Gesignaleerde opleidingsbehoefte wordt zo mogelijk ingevuld. Dit onderdeel is uitstekend
voor elkaar!

Dossieruorming
ln het kader van de audit zijn 5 dossiers doorgenomen. Dit leverde het totaal beeld op dat
een en ander prima is geregeld en dat alle vereiste onderdelen aanwezig zijn en snelte
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vinden zijn. Enige opmerking w* dd bl een van de dossiers de evaluatie duidelijker had
gekund, ook rnet betrekking tot de rddb naar de doelen.
Afspraken rond beeld en geluid worden sinds enige tijd direct bij de intake gemaakt en niet
meer als voorheen op een apart doanmeflt.

Organisatie en beleid
Op ZorgboerderijVeldzicht willen men zorg bieden aan mensen op een wijze dat zij een zo
goed mogelijk welbevinden hebben. Erwordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan het
behoeftepatroon van de deelnemers. UÍtgangspunt daarOij is duó de dee]nemer.
Aandachtspunt is het voozien in de basisbehoeften van d-e bezoekers. Op de web site wordi
aangegeven dat " Handelen moet voortkomen uit interactie met de bezoeker, de
mantelzorgers en de zorgverleners".
Gedurende de audit bleek dat er veel aandacht is voor de deelnemers en hun (on)
mogelijkheden. Verbetering van het welbevinden wordt behalve via aandacht ook bereikt via
gerichte activiteiten. Bijvoorbeeld via het wandelen dat veelvuldig plaatsvindt.

Actielijst
De actielijst is duidelijk; voldoende gedetailleerd en acties goed verspreid over het jaar.
lnspraak zou verdeeld kunnen worden over 4 acties zodat de voortgang in de loop van het
jaar ook te volgen is.

oktober 2017 - Het verslag per kind, per weekend, wordt op zaterdagavond om 20.00 uur
gemaakt, elk van de twee begeÍeiders, maakt 4 verslagen. Door er een tijd op te plakken, en
de belasting te verdelen denken we het doer te kunnen realiseren.

Conclusie en advies aan de Federatie Landbouw en Zorg
Voor deelnemers is veel aandacht via een heldere structuur.
Dossiers zijn prima op orde, evenals de uitmonstering / voozieningen van de boerderij.
Medewerkers en zorgboerin tonen zich enthousiast.
De zorg op de boerderij Veldzicht voldoet aan de eisen gesteld in het kwaliteitssysteem,
Zij wordt van harte voorgedragen voor verlengen van het Keurmerk van de Federatie voor
Landbouw en Zorg.

Datum
09 augustus 2017

Naam Auditor
Dick Vos (auditor)

Handtekening Auditor
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Bijlage Aud itformu I ier

Bedrijf

Naam Veldzicht
Adres Freerk Faberweg 4

8763XC
Panega
Friesland

Zoroboeren nr. 1364
Datum afname audit 13-06-2017
Periode waarover de audit oeldt november 2A14- mei 2017
Auditor Dick Vos (auditor)
Contactpersoon Marian Leeuwe

Stellingen algemene indruk van de zorgboerderij JalNee Prioriteit Opmerking

De locatie is zoals aangeven in bureautoets.
(buitengebied, stedelijk, etc.)

Ja

De cliëntgroep past bij de zorgboer op basis
van de competenties en de persoonl'rjkheid van
de zorgboer.

Ja

De bedrijfssamenstelling is passend. Ja Uitsluitend zorg.

De flnancieringsvorm is passend, Ja

De sfeer die de auditor waarneemt is goed. Ja

Ste{lingen pro,fiel van de zorgboerderij JalNee Prioriteit Opmerking

De bereikbaarheid van de zorgboerderij is zoals
eerder aangegeven in het kwaliteitssysteem.
(ov, veilige fietspaden, pendeldienst, etc.)

Ja

Er zijn indien nodig aanpassingen gedaan in de
oorspronkelijke bedrijfsvoering om tot
voldoende passende werkzaamheden te
komen.

Ja

De bedrijfssamenstelling is zoals aangegeven
in het kwaliteitssysteem. Ja
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Stellingen profiel van de zorgboerderij Ja/Nee Prioriteit Opmerking

De bedrijfssamenstelling laat voldoende ruimte"
voor de zorg naast de andere bedrijfsmatige
werkzaamheden.

Ja

Het activiteiten aanbod komt overeen met het in
het kwaliteitssysteem aangegeven aanbod. Ja

Bewegen speelt bij de ouderen
die tijdens de audit aanwezig
waren een belangrijke rol.

Het activiteiten aanbod is passend" voor de
zorgvraag van de deelnemers. Ja

Wanneer zorg een neventak is op de boerderij
zijn de activiteiten voor de zorg gescheiden van
de zwaardere/risicovollere bedrijfsmatige
werkzaamheden.

NVT

Stellingen personeel en scholing Ja/Nee Prioriteit Opmerking

Er is een functiebeschrijving van elk
personeelslid aanwezig. Ja

Het is iedereen (ook de deelnemers) duidelijk
wie de verantwoordel'rjkheid voor een bepaalde
taak draagt.

Ja Ook via heldere dagelijkse
teambespreking.

Er is voldoende* gekwalificeerd begeleidend
personeel. Ja

Er zijn de nodige acties gepland
met betreking tot bezien
werkdruk, ook via de Arbo arts.
Ten opzichte van andere
zorgboerderijen loopt Veldzícht
hiermee vooroD.

Personeel heeft de juiste opleiding en ervaring. Ja

Er zijn regelmatig en minimaal 1 maal per jaar
fu n ction e ri n gs g esprekken. Ja

Gezien in personeelsdossiers
dat er ieder jaar zowel een
functioneringsgesprek als een
beoordelingsgesprek met
iedereen olaatsvindt.

De uitkomst van de functioneringsgesprekken
wordt meegenomen in de verdere
bedrijfsvoering.

Ja Prima voor elkaar.

Er is een vaste inwerktijd en -procedure voor
nieuw personeel. Ja

Er is inmiddels een externe
vertrouwenspersoon (via Bezinn)
aangesteld voor de
medewerkers.

Y
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Stellingen perconeel en scholing JalNee Prioriteit Opmerking

Er is een vaste exitprocedure. Ja

De arbeidsvoonryaarden zijn schriftelijk
geregeld. (contract, CAO, etc.)

Ja De GGZ CAO wordt gehanteerd.

lndien er op de zorgboerderij plaats is voor
stagiaires, is er een passende overeenkomst
voor stagiaires.

Ja

lndien er op de zorgboerderij plaats is voor
vrijwilligers, is er een passende overeenkomst
voor vrijwilligers.

Ja

Er is een VOG aanwezig van alle relevante
medewerkers i n clusief vrijwilligers, stagiaires
en de zorgboer(in).

Ja
Gezien in de getoetste dossiers,
ook van de stagiaire.

Stellingen begeleidin gstraject Ja/Nee Prioriteit Opmerking

Er vindt een intakegesprek met alle deelnemers
plaats waarbij zij alle relevante informatie* over
de boerderij (indien gewenst op schrift) krijgen.

Ja

Er is een overeenkomst welke alle relevante
zaken afdekt tussen de zorgboer en de
deelnemer opgesteld.

Ja

Er is voor alle deelnemers een passend
persoonlijk begeleidingsplan opgesteld, dat
regelmatig wordt geactualiseerd.

Ja

Tijdens de audit is een
opmerking gemaakt over het
ondersteunend netwerk btj de
jeugd. Dit is nader ingevuld met
het "stappenplan inrichting
ondersteunend netwerk Jeugd"
dd.21-06-2017.

De deelnemers of hun vertegenwoordiger
hebben het begeleidingsplan ondertekend.

Ja

Er worden regelmatig evaluatiegesprekken
gevoerd met de deelnemers, hier zijn verslagen
van aanwezig.

Ja

De uitkomsten van de evaluatiegesprekken
worden meegenomen in de bedrijfsvoering. Ja

De klanttevredenheid wordt regelmatig op een
passende manier gepeild (minimaal 1 keer per
jaar).

Ja

Gezien uitwerking over 2016
waar 18 van de 36 uitgereikte
formulieren retour werden
oekreoen.
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Stellingen begeleidin gstraject Ja/Nee Prioriteit Opmerking
De deelnemers hebben een mogelijkheid tot
inspraak in het beleid van de zorgboerderij.
(clièntenraad, ouderraad, inspraakavond o.i.d.
hiervan zijn de (laatste) notulen inzichteliik.)

Ja Gezien drie verslagen van het
afgelopen jaar.

De redenen voor doorstroom/uitstroom van
deelnemers zijn bij de zorgboer bekend. Ja

Stellingen dossiervorming en procedures Ja/Nee Prioriteit Opmerking

Er is een cliëntendossier aanwezig van alle
deelnemers. Ja Dossiers hebben een vaste

indeling.

Het dossier van de deelnemer bevat minimaal
alle verplicht gestelde" en door de zorgboer in
het kwaliteitssysteem aangegeven
documenten.

Ja Op voorblad wordt dossier
inhoud vermeld.

De deelnemers kunnen hun eigen dossier
inzien. Ja

Het dossier is alleen inzichtelijk voor de
zorgboer en of relevante personeelsleden,
deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger.

Ja

De dossiers van (ex-)deelnemers worden
bewaard voor ten minste 15 jaar en daarna
vernietigd-

Ja Niet besproken tijdens audit.

Er zijn algemeen geldende afspraken omtrent
gebruik van machines, gereedschap, e.d. Deze
zijn bij de deelnemers bekend.

Ja

In principe worden er niet of
nauwelijks apparaten gebruikt
door deelnemer§. De aard van
de werkzamheden / activiteiten
is hier ook niet naar.

Afspraken omtrent vervoer zijn volledig en
duidelijk op papier vastgelegd. Ja

lndien er deelnemers op de boerderij komen
die medicijnen of voorgeschreven voeding
gebruiken zijn hier schriftelijk afspraken over
vastgeleqd.

Ja

lndien er deelnemers op de boerderij komen
die medicijnen gebruiken is een actuele lijst met
gebruikte medicijnen aanwezig.
(med ícatieoverzicht verstrekt door Apotheek)

Ja
ln alle 5 steekproef dossiers in
voorzien.

Y
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Stellingen dossiervorming en procedures Ja/Nee Prioriteit Opmerking
ln het gevalvoorbehouden medische
handelingen worden uitgevoerd, gebeurt dit
door een bevoegd en bekwaam persoon en zijn
de ju iste papieren aanwezi g. (B I G-registratie,
bekwaamheidsverklarins, med i ci inliist etc.)

Ja
Er worden geen voorbehouden
handelingen uitgevoerd.

ln geval van medicatieverstrekking oÍ ander
voorbehouden medisch handelen zijn
instructies en uitvoeringsprotocollen voor de
medewerkers beschikbaar (aangepast op de
doelgroep).

Ja

Bevoegd en bekwaam betekent
hier jaarlijks de cursus herhalen
bij Freshwork, deze actie is
opgenomen in de actielijst van
het kwaliteitssvsteem.

De huisregels hangen op een voor iedereen
zichtbare plaats en zijn bij iedereen
(medewerkers en deelnemers) bekend en
begrepen.

Ja

De procedure bij agressie, ongewenste
intimiteiten en strafbare handelingen, is bekend
bij personeel en deelnemers.

Ja

De registratie van meldingen van agressie,
ongewenste intimiteiten en strafbare
handelingen is volledig en duidelijk.

Ja

De klachtenprocedure is voor alle deelnemers
en medewerkers bekend en in te zien. Ja

De registratie van klachten is volledig en
duidelijk. Ja

Er zijn het afgelopen jaar geen
klachten geweest.

Er is een (neutrale) vertrouwenspersoon
beschikbaar en bekend waar deelnemers
terecht kunnen (niet de zorgboer).

Ja

Stellingen organisatie en beleid JalNee Prioriteit Opmerking

De continui'teit van de zorg is voor alle
deelnemers duidelijk inclusief de
consequenties.

Ja

Het agrarische bedrijf voldoet aan de daarvoor
geldende wettelijke normen. Ja

Het bedrijfseconomisch perspectief voor het
bedrijf in zijn geheel is positief. Ja

ln geval van samenwerking met derden
(zorginstellingen, wooncentra, etc.) is deze
samenwerking vastgelegd en zijn er regelmatig
evaluaties.

Ja
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Stellingen organisatie en beleid JaINee Prioriteit Opmerking

Vezekeringen zijn aangepast aan de
zorgboerderij. Ja

Gezien polis als zorgboerderij en
gezien dat de inzittenden
verzekering geregeld is.

De deelnemers hebben een eigen
aa nsprake I ij kheidsverzeke ri n g. Ja

De verzekeringen zijn opgenomen in de
deelnemersovereenkomst. Ja

Het bedrijf is toegankelijk voor de doelgroep.
(vloeren zijn egaal wanneer de doelgroep
motorische problemen heeft,
rolstoeltoeoankeliik. etc. )

Ja Alles is rolstoeltoegankelijk.

Er zijn, indien noodzakelijk, maatregelen
genomen om overlast te beperken en veiligheid
te waarborgen.

Ja

De uitvoer van het plan van aanpak Rl&E loopt
op schema. Ja lnmiddels in voorzien.

Er zijn voldoende bevoegde en bekwame
BHV'ers aanwezig. Ja

ledereen heeft in principe BHV
en gaat jaarlijks op herhaling.

Het zoönosencertificaat is actueel. Ja
Gezien verklaring dierenarts
Vellema van november 2016.

De registratie van fouten, (bijna) ongevallen,
bijt- en krabincidenten en dergelijke is volledig
en duidelijk.

Ja
Gezien fobo's; geen
opmerkingen.

Er is een noodplan aanwezig met bijbehorende
vereisten, (brandblusser, EHBO middelen,
noodkaarten, plattegronden, etc.)

Ja

Er zijn regelmatig ontruimingsoefeníngen. Ja
Gezien verslag van laatste
ontruiminsoefening mei 2A17 .

Prima voor elkaar.
lndien beperkingen en/of mogelijkheden van de
deelnemers om bepaalde materialen en
middelen eniof aanpassingen in de
voozieningen vragen, zijn deze aanwezig en/of
oerealiseerd-

Ja

Gevaarlijke spullen zijn op gepaste wijze
opgeborgen. (gifstoffen, apparatu ur, med icatie,
etc.)

Ja
Zeer opgeruimd erf. Op de deel
alles ordelijk en in afgesloten
kasten.

Y
ffi

Prioriteit: 1 is hoge prioriteit (is zeer ernstig, vraagt om onmiddelijke actie) en 4 is lage prioriteit (is
niet ernstig, aandachtspunt)
201 7-08-09_1 364_Veldzicht_audituerslag.pdf 10



Stellingen wonen JaJNee Prieriteit Oprnerking

Wonen en werken zijn gescheiden voor de
zorgboer en zijn gezin. Ja

Wonen en werken zijn gescheiden voor de
deelnemers.

Ja

Privacy is gewaarborgd. Ja

De sanitaire voorzieningen zijn goed
toegankelijk en schoon.

Ja

lndien er samenlevingsregels zijn vastgelegd,
zijn deze voor iedereen duidelijk en worden
nageleefd.

Ja

Er ztln duidelijke afspraken over vakantie- en/of
weekendopvang.

Ja

i
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