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Jaarverslag
De certi�cering voor het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien is een continu proces. Iedere drie jaar vindt er een audit plaats op de zorgboerderij. In
de tussentijd wordt elk kalenderjaar getoetst door middel van het jaarverslag. In het jaarverslag geeft de zorgboer(in) een weergave van alle
ontwikkelingen op de zorgboerderij en legt hij/zij verantwoording af over het voldoen aan de eisen van het kwaliteitssysteem.

Dit jaarverslag heeft betrekking op:

Bedrijfsgegevens

Ondernemingsgegevens

Zorgboerderij Veldzicht

Registratienummer: 1364

Freerk Faberweg 4, 8763 XC Parrega

Rechtsvorm Eenmanszaak ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 01139733

Website: http://www.zorgboerderijveldzicht.nl

Locatiegegevens

Veldzicht

Registratienummer: 1364

Freerk Faberweg 4, 8763 XC Parrega

Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: Ver. BEZINN

http://www.zorgboerderijveldzicht.nl/
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1 Inleidende vragen voor het Jaarverslag
Door middel van onderstaande vragen wordt de inhoud, van een aantal hoofdstukken, van het jaarverslag bepaald.

1.1 Wilt u een voorwoord aan het jaarverslag toevoegen?

Ja, Voorwoord toevoegen

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

1.2 Welke medewerkers zijn er op de zorgboerderij?

Naast de ondernemer(s), is er personeel in dienst
Naast de ondernemer(s), zijn er stagiairs
Naast de ondernemer(s), zijn er vrijwilligers

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

1.3 Waren er in het verslagjaar meldingen en/of incidenten?

Ja, van ongevallen en bijna ongevallen

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

1.4 Wilt u meewerken aan een enquête t.b.v. kengetallen over de zorglandbouw?

Deze vraag gaat over een enquête van de Federatie Landbouw en Zorg t.b.v. de belangenbehartiging.

Nee

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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2 Voorwoord

2.1 Voorwoord van de zorgboerderij

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Zorgboerderij Veldzicht, in dit verslag kunt u lezen wat er op Veldzicht het afgelopen jaar allemaal is
gebeurd. Welke veranderingen en ontwikkelingen zijn er geweest? Hoe was de tevredenheid van de bezoekers? Hoe was de
personeelsbezetting, de kwaliteitsaudit en nog veel meer. We hopen dat u door het lezen van dit jaarverslag een goed beeld krijgt van hoe
het
afgelopen jaar op de boerderij is verlopen. Ons streven is zo transparant mogelijk te zijn over de door ons geboden zorg en alle
inspanningen die we doen om de zorg zo optimaal mogelijk aan te bieden. Zodat iedere bezoeker zich prettig en geborgen voelt op
Veldzicht, "de plek waar je jezelf mag zijn".

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

2.2 Zorgboerderij in beeld

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.
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3 Algemeen

3.1 Het afgelopen jaar op de zorgboerderij

Een beschrijving van de activiteiten op de zorgboerderij en de belevenissen van de deelnemers, medewerkers en zorgboeren. Ook veranderingen
en ontwikkelingen op de zorgboerderij komen aan bod. Het kan gaan over bijvoorbeeld het zorgaanbod, een verbouwing, de �nanciering en de
kwaliteitseisen.

Algemeen:

2020 is een roerig jaar geweest. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat wij veel hebben meegemaakt met elkaar, met als dieptepunt
een aantal coronabesmettingen in de dagbesteding. De mensen die positief waren bevonden moesten bijvoorbeeld worden opgenomen in
het Covidhuis,of hun ziekte verslechterde zo waardoor ze niet meer naar huis konden en zelfs een overlijdensgeval van een partner van een
van onze bezoekers. Het heeft er heel er diep ingehakt. Ook 2 medewerkers zijn besmet geraakt en die ondervinden nu nog de gevolgen
daarvan. Dit ondanks al onze voorzorgsmaatregelen, waarbij we heel secuur te werk zijn gegaan is het ons toch overkomen. Natuurlijk
zorgt de aanwezigheid van een levensbedreigend virus voor spanning bij onze bezoekers, naasten en ook medewerkers. We hebben veel
geinvesteerd in onze transparantie en communicatie. Niet alleen met onze bezoekers maar ook met elkaar. Je beleeft het allemaal
anders maar de intentie is om er met elkaar doorheen te komen. Wat heel �jn was in het afgelopen jaar was ook de intensivering van
collegiale samenwerking met de andere zorgboerderijen die werkzaam zijn binnen gemeente Sudwest fryslan. De samenwerking krijgt
steeds meer vastere vormen en door al het overleg konden we elkaar tot steun zijn. Een gezamenlijke website staat al in de startblokken
en iedere maand vindt er overleg plaats. Nu nog online maar hopelijk snel weer in levende lijve. Zo kunnen we elkaar bijstaan in deze rare
tijd.

Dagbesteding:

 De Coronacrisis heeft een ongelofelijke �exibiliteit van ons allen gevraagd. Het is mooi om te zien hoe iedereen, zowel medewerkers als
bezoekers hierin mee hebben kunnen bewegen. In januari en februari hebben we de dagbesteding als vanouds kunnen draaien, daarna
bleek het coronavirus toch ook hier zijn sporen achter te laten. We hebben tijdens de eerste sluiting in maart ons best gedaan om de
mensen toch zoveel mogelijk te blijven ondersteunen. We hebben de medewerkers ingezet voor belrondes, thuisbezoeken, het
rondbrengen van puzzels, er is zelfs een Veldzichtcourant verschenen en een puzzelpagina op onze website. We zijn geen dag dicht
gegaan; op heel kleine schaal hebben we de dagbesteding voortgezet, daar waar de nood het hoogst was. We waren van mening dat we
onze bezoekers niet in de steek konden laten omdat wij weten hoe overbelast de mantelzorgers kunnen zijn in de verzorging van hun
naasten. Met de verruimingen in de maatregelen in mei, konden we tot onze grote opluchting weer meer bezoekers ontvangen. Onze
dagbesteding verdeelt in twee blokken waardoor we ook in de avond dagbesteding gingen aanbieden. Met alle voorzorgsmaatregelen die
op dat moment nodig waren. Betekende wel dat we onze hele organisatie hebben omgegooid en ook het vervoer anders moesten
organiseren. Tussendoor dus mensen wegbrengen en de bus schoonmaken om vervolgens de volgende bezoekers weer te halen. Het
heeft best wat van ons gevergd maar we hebben het met liefde gedaan. Vanaf  juli zijn we weer opgestart in daggroepen. Met een lager
aantal bezoekers, teruggebracht naar 10 bezoekers per dag. Op grote afstand aan de tafels tijdens de eet/drinkmomenten. Tijdens de
beweegactiviteiten/gymnastiek achter de stoelen, in-uitstappen bussen gesplitst per uitgang. Gelukkig hebben we twee grote
entreemogelijkheden wat ons nu hielp met het organiseren van de wandelroutes. Tot het einde van het jaar hebben wij op deze manier
gewerkt. In 2021 gaan we een voorzichtig begin maken het uitbreiden van het aantal bezoekers op een verantwoorde manier. Dit is
�nancieel ook noodzakelijk om het hoofd boven het water te kunnen houden. 

Onze zorgcoordinator Hanneke houdt zich nu voornamelijk bezig met het gehele zorgproces, van intake tot zorgplan en de evaluaties
daarvan. Al onze begeleiders zijn geschoold op min niveau 4 MBO en ook heel goed in staat tot het schrijven en evalueren van zorgplannen
maar door de extra belasting die corona teweeg brengt hebben we gezamenlijk besloten dat even terug te brengen naar Hanneke die dit
prima doet! Seakle verzorgt als zorgmanager alle zaken die te maken hebben met verantwoordingen, indicaties, facturaties etc. 

Voor Marian betekent dat als eigenaresse is belangrijke ontlasting zodat zij zich bezig kan houden met overkoepelende zaken. Want ook
daar gaat toch veel tijd in zitten. Bijwonen van vergaderingen, WMO/Sociaal domein plannen bijhouden en als gezicht van de boerderij
vinger aan de pols houden. 

Logeerweekenden:

In de maand April hebben we de logeeropvang tevens anders ingevuld, i.p.v. hele logeerweekenden eens per twee weken, hebben we élke
week een losse zaterdag en zondag aangeboden. Ouders konden hun kinderen afzetten en zo toch even ontlast worden van de toch wel
zware zorgtaken. En de kinderen waren heel blij weer even samen met elkaar op de boerderij te kunnen zijn. Waar we normaal graag even
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op pad gingen naar bijvoorbeeld musea of sportieve uitstapjes waren we nu meer op het erf. De begeleiders gingen de activiteiten weer
meer zelf organiseren. Speurtochten uitzetten, leuke spelvormen ontwikkelen zoals boerengolf, boogschieten etc etc. In de loop van het
jaar hebben een aantal jongens afscheid genomen vanwege hun leeftijd. De groep is weer aan het verjongen en dat brengt andere
begeleidingsvormen teweeg. Ook weer erg leuk om met een jongere groep verder te gaan in 2021. We hebben gelukkig nog veel kunnen
ondernemen met elkaar. Het logeerteam is erg hecht en vol goede moed er in alle omstandigheden het beste er van te maken. Daar
kunnen we heel trots op zijn!

Financiering van de zorg

Als zowel hoofd-als onderaannemer binnen de jeugdzorg zijn we verder gegroeid in deze rollen. Het blijft steeds weer afstemmen met de
andere betrokken zorgaanbieders binnen de gezinnen in samenwerking met de gebiedsteams. Iedereen is van goede wil maar het vergt
veel tijd en overleg die toch ergens vandaan gehaald moet worden. 

Nog steeds drukt de administratieve last die dat met zich meebrengt zwaar op onze organisatie. Ook valt het op dat grotere aanbieders
toch wel erg lang wachten met het doen van betalingen. Dat is voor ons, als kleine aanbieder, wel vervelend. Wij proberen als
hoofdaanbieder altijd keurig aan onze betalingsvoorwaarden te voldoen. 

Vandaar dat we opzien tegen de omvorming van de WMO waarbij we gedwongen worden in de rol van onderaannemer. Veel is nog
onduidelijk en samen met onze collega's hebben we de politiek benaderd kritisch te zijn ten opzichte van de plannen. Helaas stemde de
raad toch in met de plannen zonder inhoudelijk te weten hoe het zorglandschap er dan precies uit zal gaan zien. Inmiddels weten we dat
miv 1 jan 2022 er vier WMO gebieden zullen gaan functioneren met 1 hoofdaanbieder die verantwoordelijk zal zijn voor alle vormen van
begeleiding inclusief huishoudelijke hulp. De zorgboerderijen zijn onmisbaar in de gemeente en vangen met elkaar eenderde van de
huidige dagbesteding op. Bang voor ons voortbestaan zijn we dan ook niet. Maar hoe alles ingevuld zal gaan worden geeft hoofdbrekens.
We zitten er in ieder bovenop om nare verrassingen te voorkomen. Samen staan we sterk!

Boerderij

Op de boerderij is er dit jaar uiteraard ook van alles gebeurd, zo zijn er door Timmerman Piet, prachtige banken getimmerd. Deze hebben
we dit voorjaar en van de zomer goed benut, weliswaar met 1,5 m er tussen en voorzien van een �jn kussen! Eén van deze banken staat op
ons nieuwe terras, welke is aangelegd tijdens NL-doet, toen is tevens het varkensverblijf verplaatst naar een hoger gelegen deel van het
erf. Het gebouw wordt heel goed onderhouden, zowel binnen als buiten. Schilderwerk, onderhoud verwarming etc is belangrijk. 

Onze moestuin heeft �ink wat opgebracht dit seizoen. Vrijwilligers hebben ons bijgestaan in het onderhoud hiervan. Dat is hard nodig.
Onze bezoekers zijn veelal niet meer in staat dit werk te verrichten en genieten vooral van het kijken ernaar.  Het plukken van de boontjes
is dan weer wel een �jne bezigheid. En vervolgens het genieten van verse boontjes op het bord.

Dieren

De varkens Spekkie en Lappie genieten van hun nieuwe plekje op het erf, waar het droger is. Niet dat het hen wat uit maakt, ze spelen zo
graag in de modder, dat ze het liefst meteen hun waterbak omgooien. Begin november hebben we afscheid moeten nemen van Baukje, ons
oude Friese paard van 28 jaar oud. Ze heeft een prachtig pensioen gehad bij Veldzicht in de wei, we koesteren de �jne herinneringen aan
haar. Konijn Willem vermaakt zich prima in zijn ren, hij heeft alle ruimte. Binnen verzorgen Fred, de teckel en de poes Lobke als
bezigheidsdieren een belangrijke rol. Ze willen graag geknuffeld worden, liggen op schoot en zorgen ervoor dat mensen zich �jn voelen.
Daar kan geen robotpoes tegenop!

Zelfs onze tamme tortelduif is van enorme toegevoegde waarde. Zij �addert vrolijk door de kippenren, wordt graag toegesproken en gaat
lekker op je arm zitten tijdens het voeren. 

Zingen en muziekpedagoog

Waar het kon hebben we de sessies met de muziekpedagoog Sebas en de accordeonist Wijtze door laten gaan. Aangepast op 1,5 afstand
en waar mogelijk in de buitenlucht. Zingen en bewegen op muziek blijft gewoon erg �jn voor de mensen in onze dagbesteding. Fijn dat we
dit op een aangepaste manier in veel gevallen toch door hebben kunnen laten gaan.

Vanaf september hebben we vanwege het meer binnenzijn moeten besluiten de muzieksessies voorlopig te schorsen tot betere tijden. We
maken veel gebruik van muziek tijdens onze bewegingslessen, het heeft een duidelijke positieve invloed op het welbevinden van onze
bezoekers.

Kwaliteit en Inkoop Wmo 2022

Audit Juni 2020
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In Juni 2020 heeft de audit plaatsgevonden op de boerderij, de conclusie was dat de boerderij een stabiel geheel vormt. Het oogt zeer
verzorgd, het royale erf is netjes en een ruime verblijfsruimte met veel zicht op buiten. Conclusie is dan we als zorgboerderij een stevig en
gedegen geheel vormen. Een mooie locatie, deskundig team dat niet alleen maar bezig is met uitvoering maar ook ruimte heeft voor
ontwikkeling en kwaliteit. 

Dat is goed om te horen, we doen erg ons best om goede zorg te bieden en te werken aan kwaliteitsverbetering. Het is �jn dat dit gezien
wordt! Maar er zijn ook de door de auditor genoemde puntjes op de i, zoals een extra check op de aanwezigheid van het
medicatieformulier, de privacy bij foto's op de website (als er wel toestemming is, bijv. toch verwijderen als bezoeker niet meer deelneemt
aan de dagbesteding), het bijhouden en registreren van acties als de ontruimingsoefeningen. Goede punten waar we mee aan de slag zijn.

Kwaliteit

In het voorjaar 2020 is het klachtenreglement aangepast, de wet Bopz (bijzonder opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, is in dit
reglement vervangen door de WzD (wet zorg en dwang). Dit heeft als uitgangspunt voor vrijheidsbeperkende maatregelen, "Nee, tenzij". Er
is in het kader van het tevredenheidsonderzoek gekozen omdat dit jaar weer op papier te doen, met als doel het aantal respondenten te
verhogen. Het digitale invullen van de tevredenheidsonderzoeken via "Vanzelfsprekend" bleek afgelopen jaar niet goed te passen bij onze
bezoekers. Hierdoor was het onderzoek over 2019 dan ook niet representatief. Dit jaar dus een papieren versie die het invullen
vergemakkelijkt en daarmee kunnen we hopelijk het aantal respondenten verhogen. Dit jaar is er één van de medewerkers van de
logeerweekenden geslaagd voor de HBO-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening, hiermee is ook een extra SKJ- registratie een
feit. 

 

 

 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

3.2 Algemene conclusies

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de ontwikkelingen en situaties die bij "3.1 Het afgelopen jaar op de
zorgboerderij" zijn beschreven.

Ontwikkelingen

Moge duidelijk zijn dat het coronavirus een enorm grote invloed heeft gehad op de zorgverlening van de boerderij. De inhoud, de
maatregelen, de groepsgrootte, de mate van contact, het houden van afstand, desinfecteren, mondkapjes, noem het maar op. We hebben
gezien dat dit virus en alles wat daarbij hoort, veel �exibiliteit heeft gevraagd van bezoekers, medewerkers, casemanagers,
thuiszorgmedewerkers etc. Flexibiliteit die er ook was én die ons op de been heeft gehouden. Hoewel er soms ingewikkelde zaken
moesten worden geregeld en moeilijke beslissingen moesten worden genomen (tijdelijke sluiting) was er veel begrip bij alle betrokkenen.
We kijken constant naar de geldende maatregelen en wat er nodig is en passen onze zorgverlening daar op aan. Onze bezoekers houden
we op de hoogte via de mail, telefonische en via onze website www.zorgboerderijveldzicht.nl 

Verder bereiden we ons dus samen met de andere zorgboeren in Súdwest Fryslân voor op de nieuwe inkoop van de Wmo, waaronder onze
dagbesteding valt. Wij zullen geen hoofdaanbieder worden binnen het gebiedsgericht werken van de gemeente Súdwest Fryslân. Maar
gezamenlijk werken we aan een strategie, hoe we ons kunnen pro�leren als aanbieders van dagbesteding, richting de nieuwe, nog te
bepalen hoofdaanbieder. Er is o.a. een gezamenlijke website in de maak en er wordt frequent overlegd over de gezamenlijke aanpak,
samen staan we sterk!

Ondersteunend netwerk

In het afgelopen jaar hebben wij veelvuldig contact gehad met het ondersteunend netwerk, dit geldt voor zowel de jeugd als de ouderen.
Contacten gingen over het al dan niet (aangepast) voortzetten van onze zorgverlening of het waren gezamenlijke evaluatie waarin de
zorgdoelen en het welbevinden van de cliënt voorop stonden. het waren hoe dan ook nuttige contacten, waar mogelijk op afstand via
teams of een andere manier van beeldbellen. Voor de jeugd waren er contacten met het Leger Des Heils, Accare, Fier Fryslan en JP van de
Bent stichting. Bij de ouderen is er goed contact geweest met o.a. thuiszorgmedewerkers en casemanagers dementie van Thuiszorg
Zuidwest Friesland. We zijn heel blij met deze contacten die de gezamenlijke zorgverlening ten goede komen. 
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Doelstellingen (vanuit vorig jaarverslag)

- Bekwamen op het gebied van preventie

Behaald, de zorgcoördinator heeft (online) de cursus preventiemedewerker afgerond en in de aanloop naar de audit afgelopen juni, tevens
de RI&E vormgegeven in overleg met de Arbounie. 

- Meer informatie over de wet zorg en dwang vergaren.

Behaald, de zorgmanager heeft op 26 februari de scholing over de wet en zorg en dwang gevolgd. Uitgangspunt voor de inzet van "Nee,
tenzij..". Voor onze dagelijkse praktijk op Veldzicht zijn er geen grote gevolgen. Dit omdat wij geen onvrijwillige zorg leveren.
Vrijheidsbeperkende maatregelen worden op Veldzicht niet toegepast. We kijken veelal naar alternatieven en gebruiken hierbij, wanneer
nodig de alternatievenbundel van Vilans:

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/alternatievenbundel.pdf

- Motiverende gesprekstechnieken, hoe deze in te zetten bij gesprekken

Twee medewerkers waren ingeschreven voor deze scholing, deze werd van Juni verplaatst naar Oktober, maar heeft vanwege de
coronamaatregelen tot op heden nog niet op plaatsgevonden. Dit zal waarschijnlijk in de loop van dit jaar plaatsvinden, hierover is contact
gezocht met de afdeling opleidingen van Bezinn.

- Cursus Breintraining cognitieve �tness volgen, de methode eigen maken, datum nog nader te bepalen.

Eigenaresse en zorgcoördinator zouden deze training gaan volgen, vanwege het uitbreken van de coronacrisis en de tijd en energie die dat
van hen vergde, is besloten deze training dit jaar niet te volgen. Tevens geven zij er de voorkeur aan deze training te volgen, wanneer dit
weer fysiek mogelijk is i.p.v. via de digitale weg. Het is de vraag of beiden deze training het komende jaar gaan volgen, dit wordt door hen
heroverwogen. 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 acties opgenomen in de actielijst.
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4 Deelnemers en medewerkers

4.1 Deelnemers

Een beschrijving van de doelgroepen, het aantal deelnemers en de wijzigingen hierin.

 In en uitstroom per zorgsoort voor de dagbesteding, groepsbegeleiding (Wmo) in 2020

  Aantal op
01-01-2020

Aantal op
31-12-2020

Instroom per zorgsoort   Uitstroom per
zorgsoort

 

totaal 32 32 Aantal ingestroomd 14 aantal uitgestroomd 14

dementie 30 29 dementie 13 dementie 14

niet aangeboren
hersenletsel (NAH) 

2 2 niet aangeboren
hersenletsel (NAH)

1 niet aangeboren
hersenletsel (NAH)

0

overig 0 1 overig 0 overig 0

Reden van uitstroom: 12 x opname in woonvorm, 1x overlijden, 1x gestopt in overleg.

Er zijn geen maatregelen genomen in verband met de in- en uitstroom. De doelgroep van de dagbesteding kent altijd een groot verloop,
soms nemen mensen al in hetzelfde jaar afscheid als waarin ze zijn gestart. In dit jaar is het aantal bezoekers daardoor mooi in balans
gebleven.

Aantallen en in-en uitstroom logeeropvang, groepsbegeleiding (Jeugdwet) (inclusief cliënten waarvoor we de logeeropvang in
onderaannemerschap uitvoerden in 2020)

Aantal 01-01-2020 31-12-2020 Instroom Uitstroom Reden uitstroom

  8 8 4 4 4x veranderde interesse i.v.m. leeftijd

Wij bieden dagbesteding (groepsbegeleiding) voor met name mensen dementie of niet aangeboren hersenletsel (NAH). Dit wordt
ge�nancierd vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Daarnaast bieden we logeerweekenden (groepsbegeleiding) vanuit de
jeugdwet. Een aantal als hoofdaannemer en een aantal als onderaannemer. 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de deelnemersgroep en wijzigingen hierin.

Bij de dagbesteding zien we dat op één bezoeker na, alle bezoekers uit de gemeente Súdwest Fryslân komen. Dit past goed bij de
beweging die de gemeente Súdwest Fryslan in gedachten heeft, het gebiedsgericht werken. Zorg leveren zo dicht mogelijk bij de inwoner.
Los daarvan zal er naar een locatie als Veldzicht altijd gereisd moeten worden, daar we in het buitengebied zijn gelegen. Als we
kijken naar het aantal bezoekers, is dat vergelijkbaar met voorgaande jaren. We hebben gemerkt dat de vraag naar dagbesteding
onverminderd hoog is gebleven, ondanks het risico op het oplopen van het coronavirus. Dat zegt vooral iets over de noodzaak van de
dagbesteding voor deze groep kwetsbare mensen. In de periode maart/april hebben we een aantal weken lang alternatieve zorg verleent,
zoals individuele bezoeken, het doen van boodschappen, het langsbrengen van puzzelboekjes, noodopvang voor een beperkt aantal cliënten
op locatie, telefonische contacten. Verder hebben we in die tijd een krant uitgebracht en een puzzelpagina op onze website gemaakt. Alles



Jaarverslag 1364/Veldzicht 29-04-2021, 12:15

Pagina 11 van 34

om onze bezoekers thuis te bereiken en hen een alternatief te bieden voor de reguliere zorg, die we op dat moment even niet konden
bieden. Conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat zowel medewerkers als bezoekers erg �exibel zijn gebleken, bij het inleven in en
naleven van alle geldende maatregelen. 

Wanneer we kijken naar de logeeropvang dan zien we dat hier nog altijd veel vraag naar is. Er hebben het afgelopen jaar wel een aantal
kinderen afscheid genomen, maar die plekken zijn ook snel weer ingevuld. 

We hopen dat de vaccinaties dit voorjaar en zomer gaan zorgen voor enige verlichting. We zullen alle informatie hierover van de overheid
tot ons nemen en de maatregelen blijven volgen. 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.

4.3 Personeel

Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met het personeel op de zorgboerderij.

In het afgelopen jaar is er iets veranderd in de teamsamenstelling. Zo is in september afscheid genomen van een vaste medewerker.
Daarnaast hebben we afscheid genomen van een vaste invalkracht, die om persoonlijke redenen is gestopt. De invalkrachten hebben,
omdat zij tevens in een verpleeghuis werken met een hoog risico op besmetting, niet gewerkt als invalkracht bij ons. Dit in goed overleg
met de eigenaresse en de rest van het team. Verder is er in september voor de logeerweekenden een nieuwe begeleider aangenomen om
het team te versterken. Tevens heeft de zorgmanager eind 2020 aangegeven de logeerweekenden niet langer te gaan begeleiden. In
Februari 2021 zal daarom nog een nieuwe medewerker voor in de weekenden worden geworven. 

De coronamaatregelen, het dragen van mondkapjes en gezichtsbeschermers hebben ook op alle medewerkers hun invloed gehad. Naast
het fysieke ongemak dat dit oplevert, brengt het ook bij een ieder onzekerheid met zich mee. Doe ik het wel goed? Ben ik wel goed
beschermd? Waarom doet mijn collega het anders? Wel of niet aanspreken van bezoekers op 1,5 afstand? Dit zijn vragen die alle
medewerkers zichzelf het afgelopen jaar hebben gesteld, waar veel aandacht voor is in (in)formele teamoverleggen. Het is belangrijk om
overeenkomsten en verschillen hierin, met elkaar te bespreken, zodat er wederzijds begrip is. Daarnaast is er door de aanwezigheid van
het virus in de maand oktober/november behoorlijke druk komen te staan op het geringe aantal medewerkers die de dagbesteding konden
draaien. Goed op elkaar letten als collega's en grenzen aangeven, is hierin van belang gebleken. 

Met alle medewerkers is een functioneringsgesprek geweest in april en een voortgangsgesprek in de maand november. Hierin kwamen
onderwerpen als opleiding, werkdruk, werkplezier en de effecten van de coronamaatregelen aan de orde. 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

4.4 Stagiairs

Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de stagiairs op de zorgboerderij.

In 2020 hebben een drietal stagiaires bij Veldzicht stage gelopen. Twee in het kader van een beroepsopleidende leerweg (BOL). Eén van
deze stagiaires zal haar stage elders voortzetten, zij wilde ervaring gaan opdoen met een andere doelgroep. De andere stagiaire loopt ook
in 2021 nog stage bij Veldzicht. Deze twee stagiaires volgen de opleiding maatschappelijke zorg. Een andere stagiaire loopt stage in het
kader van haar 1e jaarsstage van de opleiding Social Work (HBO).

De begeleiding van de stagiaires is in handen van de eigenaresse, zij voert de evaluatiegesprekken met de stagiaires. Dit gebeurd
op initiatief van de stagiaires zelf, omtrent opdrachten zijn er vaker contacten. Met alle stagiairs is binnen de stageperiode tweemaal een
evaluatiegesprek gevoerd. Verder zijn er andere collega's betrokken bij bijvoorbeeld het geven van feedback naar aanleiding van een
opdracht die in de praktijk wordt uitgevoerd. Gesprekken met begeleiders vanuit school hebben afgelopen jaar tevens via de digitale weg
plaatsgevonden, waar mogelijk fysiek.

Taken en verantwoordelijkheden stagiaires

- begeleidt onder toezicht de cliënten bij het uitvoeren van werkzaamheden op de
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  zorgboerderij zowel binnen als buiten.

- verzorgt / bereidt eventueel samen met de cliënt(en) de maaltijd en zorgt dat de cliënt(en)

  voldoende te eten en te drinken krijgt(en).

- is verantwoordelijk voor eigen werkzaamheden.

- toont initiatief en creativiteit in de activiteiten die de cliënten uitvoeren tijdens de dagbesteding en de individuele begeleiding.

- ondersteunt de uitvoering van (individuele) activiteitenprogramma´s gebaseerd op en in overeenstemming met de uitgangspunten, eisen
en aanbevelingen voortkomend uit de vraag van de cliënt, alsmede het aanleren van de daartoe benodigde kennis.

- is bereid overige werkzaamheden te verrichten die in verband staan met de functie bijvoorbeeld licht schoonmaakwerk.

Zie ook bijgevoegde functieomschrijving stagiaires dagbesteding

Informatie en feedback stagiaires

In het algemeen ervaren de stagiaires een prettige leeromgeving, waarin ze vragen kunnen stellen en feedback kunnen ontvangen.
Stagiaires zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces, maar vinden het soms lastig om vragen te stellen, uit angst om teveel te zijn. Dit
is onderwerp van gesprek geweest in de teamvergadering en de evaluatie met de stagiaires.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

Bijlagen
Functieomschrijving dagbesteding 

4.5 Vrijwilligers

Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de vrijwilligers op de zorgboerderij.

Er zijn op het moment van schrijven nog een viertal vrijwilligers, waarvan er drie vrijwillig chauffeur zijn, de vierde fungeert als kok. Eén van
de chauffeurs helpt ons ook bij het verzorgen van de dieren. de chauffeurs zijn zo'n 3 uur per dag op weg, de kok is er 7 uren per dag. De
vrijwilligers zijn er meerdere dagen per week. De chauffeurs zijn verantwoordelijk voor het halen en thuisbrengen van de bezoekers van de
dagbesteding. Daarnaast is er dus een chauffeur verantwoordelijk voor het verzorgen van de dieren, tweemaal per week. De kok is
verantwoordelijk voor de maaltijd die door de bezoekers rond 12.30 wordt genuttigd. 

Met de vrijwilligers is dit jaar in mei een evaluatiegesprek geweest. Een tweetal chauffeurs en een vrijwilliger die hielp binnen de
dagbesteding, hebben aangegeven niet meer  als vrijwilliger te willen fungeren. Mede vanwege het risico op het coronavirus en de
geldende maatregelen, die daarmee gepaard zijn gegaan. Veldzicht heeft hier begrip voor. De vrijwilligers geven aan dat het werk hen veel
voldoening geeft, ze het prettig vinden iets voor een ander te kunnen betekenen. Voor vragen kunnen ze altijd terecht bij de eigenaresse en
de medewerkers.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiairs en vrijwilligers

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de inzet en omgang met personeel, stagiairs en vrijwilligers.

Er zijn dit jaar meerdere wijzigingen geweest in het team van medewerkers. Er is afscheid genomen van een vaste medewerker, van een
invalkracht en een pedagogisch medewerker logeerweekenden. Tevens is de zorgmanager gestopt met het draaien van logeerweekenden.
Ook hebben de invalkrachten minder of niet gewerkt vanwege de coronacrisis.  De vacatures voor de weekenden zijn inmiddels weer
ingevuld. Het werken in de dagbesteding en in de weekenden is bijzonder en kan veel energie vergen. Het is goed daar oog voor te hebben.
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In 2020 hebben we ook afscheid genomen van een drietal vrijwilligers. We kunnen rekenen op een hechte clubje enthousiaste vrijwilligers.
Dat is heel erg �jn! In 2021 hopen we op dezelfde manier verder te gaan. Het is een bijzonder pittig jaar geweest, dit vraagt �exibiliteit van
medewerkers, vrijwilligers en de eigenaresse. Het is �jn dat er dan in overleg beslissingen kunnen worden gemaakt, zodat een ieder zo
goed mogelijk kan functioneren. 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.



Jaarverslag 1364/Veldzicht 29-04-2021, 12:15

Pagina 14 van 34

5 Scholing en ontwikkeling

5.1 De opleidingsdoelen van afgelopen jaar

In de opleidingsdoelen beschrijft de zorgboer(in) hoe de kennis en vaardigheden van de begeleiders  op peil wordt gehouden. Door
veranderingen in doelgroepen of zorgzwaarte, veranderingen in wetgeving, etc. zal scholing regelmatig nodig zijn. Daarnaast is het onderling
uitwisselen van kennis, informatie en casuïstiek belangrijk voor de ontwikkeling van de zorgboer(in) en medewerkers.

Bij dit onderwerp gaat het om de kennis en vaardigheden, de opleidingen kunt u bij 5.2 beschrijven (in de kennisbank 8.5.2).

Opleidingsdoelen 2020:

- Bekwamen op het gebied van preventie

Behaald, de zorgcoördinator heeft (online) de cursus preventiemedewerker afgerond en in de aanloop naar de audit afgelopen juni, tevens
de RI&E vormgegeven in overleg met de Arbounie. 

- Meer informatie over de wet zorg en dwang vergaren

Behaald, de zorgmanager heeft op 26 februari de scholing over de wet en zorg en dwang gevolgd. Uitgangspunt voor de inzet van "Nee,
tenzij..". Voor onze dagelijkse praktijk op Veldzicht zijn er geen grote gevolgen. Dit omdat wij geen onvrijwillige zorg leveren.
Vrijheidsbeperkende maatregelen worden op Veldzicht niet toegepast. We kijken veelal naar alternatieven en gebruiken hierbij, wanneer
nodig de alternatievenbundel van Vilans:

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/alternatievenbundel.pdf

- Motiverende gesprekstechnieken, hoe deze in te zetten bij gesprekken

Niet behaald, de twee medewerkers waren ingeschreven voor deze scholing, deze werd van Juni verplaatst naar Oktober, maar
heeft vanwege de coronamaatregelen tot op heden nog niet op plaatsgevonden. Dit zal waarschijnlijk in de loop van dit jaar plaatsvinden,
hierover is contact met de afdeling opleidingen van Bezinn.

- Cursus Breintraining cognitieve �tness volgen, de methode eigen maken, datum nog nader te bepalen.

Niet behaald, de eigenaresse en zorgcoördinator zouden deze training gaan volgen, vanwege het uitbreken van de coronacrisis en de tijd
en energie die dat van hen vergde, is besloten deze training dit jaar niet te volgen. Tevens geven zij er de voorkeur aan deze training te
volgen, wanneer dit weer fysiek mogelijk is i.p.v. via de digitale weg. Het is de vraag of beiden deze training het komende jaar gaan volgen,
dit wordt door hen heroverwogen. 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

5.2 Opleidingen, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten

Een beschrijving van welke scholing afgelopen jaar is gevolgd, wie eraan hebben deelgenomen en of de scholing met goed gevolg is afgerond.

- Cursus wet zorg en dwang: is door de zorgmanager gevolgd, informatie hierover is met het team gedeeld in de teamvergadering.

- Cursus medicatieverstrekking is gevolgd bij Freshwork op 11 augustus, in kleine groepjes.

- Herhaling BHV is geweest op 26 augustus.
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- Cursus motiverende gesprekstechnieken: twee verzorgende IG zijn hiervoor opgegeven. De cursus heeft tot op heden nog niet
plaatsgevonden, actie is aangemaakt. 

- Breintraining: de training wordt door eigenaresse en zorgcoördinator heroverwogen, acties is aangemaakt.

Intervisiebijeenkomsten van de verenigde zorgboeren hebben plaatsgevonden op:

25 maart, 1 april, 25 mei, 2 september, 30 september, 27 oktober,3 november,18 november, 8 december, 15 december.

De eigenaresse en de zorgmanager hebben hier gezamenlijk of per toerbeurt aan deelgenomen, vaak ook digitaal.

 

 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

5.3 Opleidingsdoelen komende jaren

Een beschrijving van de opleidingsdoelen voor de komende periode.

- Cursus motiverende gesprekstechnieken, hiervoor zijn twee medewerkers opgegeven in 2020, wordt waarschijnlijk in 2021 ingehaald.

- Breintraining: deelname door eigenaresse en zorgcoördinator wordt door hen heroverwogen.

- Cursus diabetes, via Freshwork, zal worden ingepland, voor de medewerkers van de dagbesteding

- Training fysieke weerbaarheid, indien weer mogelijk (coronamaatregelen), zal er contact worden opgenomen met de aanbieder waar we
in 2020 al een offerte hebben opgevraagd voor een training fysieke weerbaarheid. Een training fysieke weerbaarheid stond al op de
planning voor 2020 voor de medewerkers van de logeerweekenden. Helaas valt een training fysieke weerbaarheid (met inzet acteur) niet
te verenigen met de 1,5m afstand, die nu van een ieder wordt gevraagd. Hopelijk is dit eind 2021 weer mogelijk.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

5.4 Conclusies m.b.t. scholing en ontwikkeling

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van scholing en ontwikkeling.

Wat betreft scholing en ontwikkeling heeft het coronavirus behoorlijk roet in het eten gegooid. Cursussen werden uitgesteld of afgezegd.

Het is �jn dat we wel de herhalingscursussen voor de medicatietoediening en BHV hebben kunnen herhalen. Voor andere cursussen geldt
dat deze op de rol staan voor het komende jaar, mits dit mogelijk is binnen de geldende maatregelen. Dit geldt bijv. voor de cursus
motiverende gesprekstechnieken en de cursus fysieke weerbaarheid voor het team logeer. 

Naar aanleiding van de cursus wet zorg en dwang is besloten om geen onvrijwillige zorg te bieden op Veldzicht. De alternatievenbundel
kan ons helpen de zorg vrijwillig in te richten, mochten we dit nodig achten. 

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/alternatievenbundel-vrijheidsbeperking.pdf

Leerdoelen zijn deels behaald, herhalingen BHV en medicatietoediening zijn geweest, tevens is er meer informatie vergaard over de wet
zorg en dwang. Hopelijk kunnen in het komende jaar de leerdoelen op het gebied van motiverende gesprekstechnieken en fysieke
weerbaarheid worden behaald. 
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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6 Terugkoppeling van deelnemers
De kwaliteit van de zorgverlening van zorgboeren wordt mede getoetst aan de hand van evaluatiegesprekken, inspraakbijeenkomsten en
deelnemerstevredenheidsmeting. De reacties van de deelnemers die hiermee worden verzameld, geven belangrijke informatie aan de
zorgboer(in).

6.1 Evaluatiegesprekken deelnemers

Elke deelnemer heeft jaarlijks een evaluatiegesprek met de begeleiding en eventuele betrokkenen waarin wordt besproken hoe de deelnemer
de zorg op de zorgboerderij ervaart en of de begeleidingsdoelen zijn behaald. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de evaluatiegesprekken
zijn verlopen.

Voor zowel de 32 bezoekers van de dagbesteding als de 8 logeerkinderen is er elk half jaar een evaluatiegesprek gevoerd. Dus 2 maal per
jaar. Dit komt neer op ongeveer 80 evaluatiegesprekken per jaar. Onderwerpen van gesprek zijn de doelen in het zorgplan, de activiteiten,
de geestelijke en lichamelijke gezondheid, medicatie, communicatie. Dit jaar is er vanwege de coronamaatregelen veel vaker telefonisch
geëvalueerd, daar fysieke afspraken niet binnen de maatregelen pasten. Mantelzorgers hebben op die manier wel de mogelijkheid
gekregen over hun ervaringen met onze zorgverlening. Doelen uit het zorgplan kunnen naar aanleiding van de evaluatie worden bijgesteld
en zorgplannen worden herschreven wanneer de situatie daarom vraagt. Bijvoorbeeld als de zorgzwaarte is toegenomen en er aanvullende
zorg nodig is. 

In algemene zin zijn bezoekers en mantelzorgers tevreden over de zorg die door Veldzicht wordt geboden. Ook zijn er tips en opmerkingen
die we zeer ter harte nemen.  Ook dit jaar hebben we af en toe deelgenomen aan multidisciplinaire overleggen (MDO's), al was dit dan
veelal digitaal, via teams, google meet of andere digitale vergadermogelijkheden. 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.2 Conclusies uit de evaluatiegesprekken

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de evaluatiegesprekken. Eventuele verbeterpunten zullen aan de
actielijst worden toegevoegd.

We merken dat het kleinschalige van de boerderij ons nog altijd onderscheidt van andere zorgvoorzieningen. De persoonlijke benadering,
de telefoontjes en kaartjes, de Veldzichtcourant, de puzzels op de website in de coronatijd. Daarnaast de directe communicatie rondom
het weer opstarten van de dagbesteding. We hebben aan de reacties van bezoekers en mantelzorgers gemerkt dat zij dit erg prettig
vinden. Daarnaast vonden ze het erg �jn dat de dagbesteding (aangepast) weer doorgang kon vinden. Kortom, het is eens te meer duidelijk
geworden dat we verschil maken. 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.3 Inspraakmomenten

Minimaal ieder kwartaal wordt er op de zorgboerderij een inspraakmoment gehouden. Hierbij krijgen alle deelnemers de gelegenheid om met
elkaar aan te geven wat ze graag anders of toegevoegd zouden willen zien op de zorgboerderij.

De cliëntenraad heeft dit jaar plaatsgevonden op:

30 januari, 6 april en 1 december 2020
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Onderwerpen die zijn aangedragen en besproken door de bezoekers:

30 januari, er wordt gesproken over LP's en een platenspeler, veel mensen hebben hier �jne herinneringen aan. besloten wordt om een
platenspeler te bestellen. Zodat mensen platen kunnen luisteren maar ook evt. van thuis kunnen meenemen. 

6 april, Het oude varkensverblijf is verwijderd en er zijn nieuwe banken gemaakt door een timmerman. Er wordt besloten om op de plek
van het oude verblijf een terras aan te leggen, zodat we in het voorjaar en de zomer koel onder de bomen en nabij de jeu- de- boule-baan
van het terras kunnen genieten. Dan maken we waarschijnlijk ook meer gebruik van die jeu- de- boule- baan. 

1 december, We bespreken de periode van april tot december, het was een moeilijke tijd met veel maatregelen en veranderingen. Mensen
geven aan de uitstapjes en het zingen erg te missen. We besluiten dat we het zingen en de uitstapjes weer gaan oppakken zodra de
coronamaatregelen dit weer toe laten. 

De kinderen uit de logeerweekenden hebben inspraak op de uitjes, het avondeten en of er nieuwe spellen of speelgoed kan worden
aangeschaft. Er is het afgelopen jaar meer getimmerd in de schuur, de kinderen gaven aan dit erg leuk te vinden. Samen met de
begeleiders zijn er goede afspraken gemaakt. Eerst een goed plan maken wat er getimmerd wordt, daarna in tweetallen naar de schuur,
met één begeleider. Op die manier kwamen veel kinderen tot hele leuke en creatieve projecten. 

 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.4 Conclusies uit de inspraakmomenten

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de inspraakmomenten. Eventuele verbeterpunten zullen aan de
actielijst worden toegevoegd.

Het is prettig om te merken dat onze bezoekers ondanks alle maatregelen die gelden, zich durven uit te spreken over wat zij graag willen.
Sommige wensen (zingen, gymnastiek in een kring, of gezellige uitstapjes) konden we niet (groepsvorming, of binnen 1,5 m) of niet geheel
inwilligen. Maar we zijn wel op zoek gegaan naar alternatieven, kijken naar wat wel kan, zowel de medewerkers als de bezoekers zijn
hierin erg �exibel gebleken. Zo hebben we in de zomer buiten gezongen op afstand en gymnastiek gedaan vanaf de eigen vaste zitplaats.
Voor ons is duidelijk dat wanneer er meer ruimte komt in de coronamaatregelen, we weer gaan kijken hoe we de wensen van onze
bezoekers kunnen inwilligen.  

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.5 Tevredenheidsmeting deelnemers

Ieder jaar wordt de tevredenheid van de deelnemers gemeten. De zorgboerderij kan hiervoor zelf een vragenlijst opstellen of gebruik maken van
bestaande instrumenten. De deelnemers kunnen de vragenlijst anoniem invullen.

Het afgelopen jaar hebben we ervoor gekozen om de tevredenheidsmeting weer op papier te doen. De afgelopen jaren hebben we het
systeem "Vanzelfsprekend" uitgeprobeerd. Deze digitale invullijsten bleken voor onze bezoekers nog niet zo vanzelfsprekend. Dit mondde
uit in een te laag aantal respondenten voor een representatief onderzoek. Vandaar onze keuze voor de papieren versie. Dit jaar zijn er in
totaal (dagbesteding + logeerweekenden) 37 tevredenheidsonderzoeken uitgedeeld en waren er 31 respondenten. 

Dagbesteding

Begeleiding

Voor de begeleiding van de dagbesteding ontvingen wij een gemiddeld cijfer van 8,3

Activiteiten
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Voor de de activiteiten ontvingen wij gemiddeld een 9,3

In algemene zin komt er uit de tevredenheidsonderzoeken dat men erg tevreden is, men is blij met het goede contact, het
communicatieboekje, en de persoonlijke aandacht. Wat men mist op dit moment zijn de uitstapjes, meer buiten doen. Dit zullen we
meenemen in onze dagelijkse gang van zaken en de vaccinaties die er aan zitten te komen zullen hopelijk ook weer meer ruimte bieden
aan uitstapjes en meer activiteiten buiten het erf.

Logeer

Begeleiding

De begeleiding van de logeerweekenden ontvangt van de ouders/verzorgers een gemiddeld cijfer van 9,3. De meeste kinderen vinden de
begeleiding leuk en grappig.

Activiteiten

De activiteiten binnen de logeerweekenden worden door de ouders/verzorgers beoordeeld met een cijfer van 9,8, de kinderen noemen
vooral het voetbal en het poolen. Een enkeling vindt alle activiteiten saai of zou graag meer leuke dingen zien voor de oudere kinderen. 

In algemene zin wordt benoemd dat er veel variatie is in de uitstapjes en activiteiten, accent mag nog iets meer op uitstapjes voor oudere
kinderen. Verder wordt de rust, structuur, aandacht, betrokkenheid, respect genoemd als goede punten van de logeerweekenden. 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

6.6 Conclusies uit de deelnemerstevredenheidsmeting

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het verloop van de tevredenheidsmeting. Eventuele verbeterpunten zullen aan de
actielijst worden toegevoegd.

Er was dit jaar een veel hoger aantal respondenten dan de afgelopen jaren. We kunnen wel concluderen dat de papieren versie van het
onderzoek beter past bij ons bezoekers/mantelzorgers/kinderen. 

Verder kunnen we concluderen dat men tevreden is over de activiteiten, de communicatie, de rust en structuur op Veldzicht.

Goede tips voor verbetering zijn, het weer opstarten van de uitstapjes, het zingen en meer buitenactiviteiten, wanneer dit weer mogelijk is.
Daarnaast kan er in de logeerweekenden nog gekeken worden naar leuke activiteiten voor oudere kinderen. 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 2 acties opgenomen in de actielijst.
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7 Meldingen en incidenten
Op een zorgboerderij wordt geleefd en gewerkt in kleine of grote groepen, er wordt gewerkt met dieren en gereedschap. Daarbij kunnen
ongevallen of incidenten voorkomen. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er op de zorgboerderij is voorgevallen, hoe er met deze situaties is
omgegaan, wat er uit de analyse van de situatie kan worden geleerd en tot welke acties dit heeft geleid. Voor alle meldingen en incidenten
geldt dat de privacy van betrokkenen voorop staat. Wanneer om privacyredenen een melding of de toelichting daarop niet kan worden
gepubliceerd, heeft de zorgboer(in) in een bijlage verantwoording afgelegd. Deze bijlagen worden niet gepubliceerd.

Wanneer er geen meldingen en/of incidenten hebben plaats gevonden is er enkel een conclusie beschreven.

7.1 Ongevallen en bijna ongevallen

Alle ongevallen en bijna ongevallen moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe
hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een enkel ongeval of een reeks van kleine ongevallen kan inzicht worden verkregen in de oorzaak
en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Melding 1

Valpartij, bezoeker is gevallen naast het pad, wilde iets uit broekzak halen en stapte naast het betonnen looppad in de zachte berm. Viel
hierdoor op de zij. Bezoeker gaf geen pijn aan, ook later op de dag niet. Incident is gemeld bij echtgenote, eigenaresse en collega's. We
hebben er van geleerd een ieder goed in het oog te houden om evt. bij te kunnen sturen. 

Melding 2

Valpartij, na een wandeling buiten kon bezoeker niet meer stoppen, verloor zijn evenwicht en viel op de grond. Met een kleine schaafwond
en een blauwe plek tot gevolg. De schaafwond is behandeld en er is een pleister op geplakt. De eerste contactpersoon is ingelicht,
evenals de eigenaresse en collega's. Er is besloten om bij deze bezoeker in de buurt te blijven lopen en minder verder te wandelen, omdat
deze afstand te vermoeiend bleek. 

Melding 3

Valpartij, bij het opvangen van een frisbee is een bezoeker op de rechterheup gevallen. Bezoeker is door begeleider rustig overeind
geholpen. Zoon van de bezoeker, eigenaresse en collega's zijn ingelicht. Besloten is om deze bezoeker niet meer zonder steun in de
ruimte te laten bewegen en het gooien en vangen met de frisbee achterwege te laten. 

Melding 4

Valpartij, bezoeker viel bij het uitstappen uit de bus, geen sprake van letsel, echtgenote, eigenaresse en collega's zijn is ingelicht. Om
volgende valpartij te voorkomen dhr. achteruit laten uitstappen, zo kan voorover vallen worden voorkomen.

Melding 5

Valpartij, bezoeker is gevallen bij het instappen van de bus, bezoeker ging naast het opstapje staan. Bezoeker klaagde aan pijn in de voet,
is overeind geholpen door medewerkers. Echtgenoot, eigenaresse en medewerkers zijn ingelicht. Om dit te voorkomen bij deze bezoeker
altijd steun in de directe nabijheid bieden bij het instappen, ook al is dit binnen de 1,5 m.

Melding 6

Overig, bezoeker is met het hoofd (linkeroogkas) tegen de deurpost aangelopen, met een snee boven de wenkbrauw als gevolg. De wond is
ontsmet en beplakt met zwaluwstaartjes en een pleister. Echtgenote, eigenaresse, en collega's zijn ingelicht. In de buurt blijven bij deze
bezoeker is belangrijk. 

Melding 7

Valpartij, bezoeker is gestruikeld over een stoelpoot, gevallen op de linkerzij. Bezoeker gaf geen pijn aan er was ook geen zichtbaar letsel.
Bezoeker is overeind geholpen en even rustig blijven zitten. Partner, eigenaresse en collega's zijn ingelicht. Om valpartij te voorkomen is
het vooral zaak om dhr. voorzichtig op te laten staan. Begeleiding kan hier op letten. 
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Melding 8

Valpartij, bezoeker gleed van de stoel, viel op haar zij, de plek is gekoeld. Bezoeker gaf geen pijn aan. Echtgenoot, eigenaresse, collega's
zijn ingelicht. Voor deze bezoeker wordt nu een andere stoel klaargezet, waar ze niet vanaf kan glijden.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

7.2 Medicatie

Op de zorgboerderij worden medicijnen verstrekt en/of toegediend wanneer de begeleiding daarvoor bevoegd en bekwaam is. Het kan ook zo
zijn dat een deelnemer zelf medicijnen meeneemt en inneemt gedurende het verblijf op de zorgboerderij. Wanneer er een incident plaatsvindt
rondom de medicatie moet dit worden vastgelegd. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele
verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.3 Agressie

Alle agressie-incidenten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en hoe hiermee om is
gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.4 Ongewenste intimiteiten

Alle incidenten rondom ongewenste intimiteiten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen
en hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen
worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.5 Strafbare handelingen

Alle incidenten rondom strafbare handelingen moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan wat er is voorgevallen en
hoe hiermee om is gegaan. Door in te zoomen op een incident kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden
ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.6 Klachten

Alle klachten moeten worden vastgelegd. In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) aan welke klachten zijn ingediend en hoe hiermee om is
gegaan. Door in te zoomen op een klacht kan inzicht worden verkregen in de oorzaak en eventuele verbeteringen worden ingezet.

Dit onderwerp is nu niet van toepassing. Pas zo nodig de inleidende vragen (Hfd. 1) aan om het onderwerp toe te voegen aan uw jaarverslag.

7.7 Conclusies uit meldingen en incidenten

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het ontstaan en afhandelen van meldingen en incidenten. Eventuele
verbeterpunten zullen aan de actielijst worden toegevoegd.
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We zien bij de incidentmeldingen veelal valpartijen, dit past bij het beeld van onze dagbesteding. Een deel van onze bezoekers heeft of
krijgt problemen met het lopen, waardoor valpartijen op de loer liggen. Ook overschatting van het eigen kunnen heeft hier invloed op.
Omdat wij groepsbegeleiding bieden, betekent dit dat wij niet altijd fysiek in de buurt kunnen zijn om een valpartij te voorkomen. Wel
bedenken we hoe we valpartijen kunnen voorkomen. In het team worden oplossingen besproken en bezoekers extra in de gaten gehouden
bij in- en uitstappen van de bus, of tijdens wandelingen. 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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8 Acties
Werken aan kwaliteit is een continu proces, waarbij alle stappen die genomen worden om de situatie op peil te houden of te verbeteren kunnen
worden vastgelegd in een actie. De actielijst is een belangrijke weergave van de activiteiten van de zorgboerderij in het algemeen en op het vlak
van kwaliteit.

8.1 Voortgang actielijst, afgesloten acties

In het afgelopen kalenderjaar zijn onderstaande acties uitgevoerd. Waar nodig heeft de zorgboer(in) een toelichting gegeven op de uitvoering
van de actie.

controle blusapparaten en EHBO middelen

Geplande uitvoerdatum: 21-08-2020

Actie afgerond op: 19-08-2020  (Afgerond)

Toelichting: Hofstee Brandbeveiliging heeft de EHBO koffer en de brandblusser nagekeken, waar nodig
vervangen.

Inspraakmoment cliëntenraad op 30 januari, 18 juni, 25 september en 1 december

Geplande uitvoerdatum: 01-12-2020

Actie afgerond op: 01-12-2020  (Afgerond)

Breng ontbrekende kettingkast bij skelter weer aan ivm risico vastzitten van kleding/veters en blokkeren of schaven huid.

Geplande uitvoerdatum: 01-07-2020

Actie afgerond op: 04-08-2020  (Afgerond)

Toelichting: Nieuwe kettingkast is aangebracht.

Nieuwsbrief eenmaal per kwartaal

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2020

Actie afgerond op: 31-12-2020  (Afgerond)

Toelichting: Er zijn dit jaar meerdere nieuwsbrieven geweest. In dit coronajaar was de communicatie erg
belangrijk.

Overleg chauffeurs in Mei/Juni

Geplande uitvoerdatum: 30-06-2020

Actie afgerond op: 31-05-2020  (Afgerond)

Toelichting: Gesprekken gevoerd in mei 2020
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Maak i.v.m. wijzigingen in de norm een planning om uw werkbeschrijving te voltooien en voeg eventueel acties toe, zie Nieuwsbrief
Kwaliteit Laat Je Zien 27.

Geplande uitvoerdatum: 28-02-2021

Actie afgerond op: 31-12-2020  (Afgerond)

Toelichting: De actie ten aanzien van de Wet zorg en dwang, grenzen aan de zorg zijn aangepast. Veldzicht biedt
geen onvrijwillige zorg in het kader van de wet zorg en dwang.

Evaluatie gesprekken met deelnemers

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2020

Actie afgerond op: 31-12-2020  (Afgerond)

Toelichting: Evaluatiegesprekken vinden het gehele jaar door plaats. Dit jaar in toenemende mate telefonisch
omdat fysiek afspreken niet of minder goed mogelijk was.

Bekijk wat u doet met de vele persoonsfoto's op uw website en benoem uw actie en eventuele aanpassing in het jaarverslag.

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2020

Actie afgerond op: 31-08-2020  (Afgerond)

Toelichting: Foto's met gezichten van bezoekers zijn veelal verwijderd van de website. We richten ons voor de
foto's in toenemende mate op sfeerfoto's van de boerderij. Bij foto's van bezoekers wordt er rekening
gehouden met hun wensen, die ze zelf hebben opgegeven in hun AVG- toestemmingsformulier.

Bezoeken van bijeenkomsten verenigde zorgboeren Súdwest Fryslân

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2020

Actie afgerond op: 31-12-2020  (Afgerond)

Toelichting: Er zijn het afgelopen jaar meerdere (digitale) bijeenkomsten bezocht door Marian Leeuwe of Seakle
Altenburg.

Zoonosebeleid verlengen

Geplande uitvoerdatum: 18-11-2020

Actie afgerond op: 30-11-2020  (Afgerond)

Toelichting: Zoönosebeleid is verlengd voor het aankomende jaar 2021.

Uitvoeren jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder bezoekers/ouders/vertegenwoordigers

Geplande uitvoerdatum: 01-10-2020

Actie afgerond op: 31-12-2020  (Afgerond)

Toelichting: Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd, dit jaar een papieren versie. Het aantal respondenten was
daardoor een stuk hoger dan de afgelopen jaren.
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In overleg met Landmerc+ en federatie landbouw en zorg treden om een alternatief (papieren versie) voor de tevredenheidsmeting te
vinden. Met als doel de respons te verhogen.

Geplande uitvoerdatum: 31-08-2020

Actie afgerond op: 31-12-2020  (Afgerond)

Toelichting: Er is in overleg gekozen terug te keren naar de papieren versie van het tevredenheidsonderzoek. Om
op die manier het aantal respondenten te verhogen. De digitale versie past minder goed bij onze
bezoekers en mantelzorgers, dan de papieren versie. En uiteindelijk gaat het om de inhoud van het
onderzoek en het aantal respondenten.

Wees scherp op het daadwerkelijk aanleveren van een nieuwe medicatieprint na de halfjaar evaluatie. Zet er een extra check op.

Geplande uitvoerdatum: 01-07-2020

Actie afgerond op: 31-12-2020  (Afgerond)

Toelichting: Nieuwe medicatieprint wordt bij elke halfjaarlijkse evaluatie opgevraagd, tevens bij veranderingen in
medicatie. Extra besproken in de teamvergadering, zodat alle medewerkers van het belang ervan
doordrongen zijn.

functioneringsgesprekken met de vrijwilligers

Geplande uitvoerdatum: 20-05-2020

Actie afgerond op: 31-05-2020  (Afgerond)

Toelichting: Functioneringsgesprekken met vrijwilligers zijn gevoerd in april, mei 2020

Nieuwe datum plannen voor de herhaling bedrijfshulpverlening (BHV) .

Geplande uitvoerdatum: 01-07-2020

Actie afgerond op: 26-08-2020  (Afgerond)

Toelichting: De BHV- herhalingscursus is op 26 augustus 2020 gevolgd door de eigenaresse en de medewerkers.

Benoem de procedures in de overeenkomst. Middels ondertekening worden die geaccepteerd. Dat gaat verder dan informeren. Zie
voorbeeld in werkbeschrijving.

Geplande uitvoerdatum: 01-09-2020

Actie afgerond op: 27-07-2020  (Afgerond)

Toelichting: Procedures stonden reeds genoemd in de leveringsvoorwaarden, artikel 13, men gaat door
ondertekening van de zorgovereenkomst akkoord met deze voorwaarden. Dus ook dat men zich via
de website op de hoogte kan stellen van de in de leveringsvoorwaarden, artikel 13, genoemde
procedures en protocollen.

Medewerkers de mogelijkheid bieden tot een PMO (preventief medisch onderzoek).

Geplande uitvoerdatum: 01-06-2020

Actie afgerond op: 27-07-2020  (Afgerond)

Toelichting: De mogelijkheid tot het ondergaan van een preventief medisch onderzoek (PMO) wordt nogmaals
besproken in de teamvergadering van 5 augustus. Arbounie heeft voor de informatie gezorgd, via hen
kan ook het PMO worden aangevraagd.
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voeg rapport RIE rondgang toe zodra binnen

Geplande uitvoerdatum: 01-07-2020

Actie afgerond op: 27-07-2020  (Afgerond)

Toelichting: RI&E is getoetst, toetsingsrapport is toegevoegd aan het kwaliteitssysteem.

Formuleren zwangerschapsbeleid en bespreken in de teamvergadering.

Geplande uitvoerdatum: 30-06-2020

Actie afgerond op: 27-07-2020  (Afgerond)

Toelichting: Het zwangerschapsbeleid is geformuleerd en wordt in de teamvergadering van 5 augustus 2020
besproken.

Nieuwe datum plannen voor de herhalingscursus medicatietoediening bij Freshwork voor de medewerkers.

Geplande uitvoerdatum: 01-06-2020

Actie afgerond op: 15-07-2020  (Afgerond)

Toelichting: Op 11 augustus 2020 wordt de herhalingscursus medicatietoediening door de medewerkers gevolgd.

Rond de audit af voor de uitvoerdatum, bereid u voor op de audit (zie de kennisbank voor het auditprogramma) Audit

Geplande uitvoerdatum: 30-06-2020

Actie afgerond op: 23-06-2020  (Afgerond)

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 16-06-2020, 10:30 uur. Om de audit e�ciënt te laten verlopen vragen wij u
deze goed voor te bereiden. In de kennisbank vindt u het auditprogramma waarin beschreven staat wat u daarvoor precies moet doen.

Praktijktoets

Geplande uitvoerdatum: 16-06-2020

Actie afgerond op: 16-06-2020  (Afgerond)

Nieuwe afgiftedata van alle VOG's na binnenkomst toevoegen aan werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum: 01-07-2020

Actie afgerond op: 04-06-2020  (Afgerond)

Toelichting: Actuele Vog's zijn toegevoegd aan het personeelsdossier, afgiftedata zijn verwerkt in het
kwaliteitssysteem.

Aanpassen 'Klachtenreglement cliënten zorgboerderijen' en publiceren op zorgboeren.nl, zie nieuwsbrief Kwaliteit Laat je Zien 23.

Geplande uitvoerdatum: 31-07-2020

Actie afgerond op: 02-06-2020  (Afgerond)

Toelichting: Klachtenreglement is toegevoegd, pro�el op het vernieuwde zorgboeren.nl is bijgewerkt.
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Afspraak maken met Arbo- unie voor een rondgang op de zorgboerderij t.a.v. de RI&E

Geplande uitvoerdatum: 01-06-2020

Actie afgerond op: 26-05-2020  (Afgerond)

Toelichting: Afspraak is gepland op 11 juni a.s.

Aanleggen nieuw terras bij jeu de boule baan

Geplande uitvoerdatum: 11-04-2020

Actie afgerond op: 15-05-2020  (Afgerond)

Toelichting: Het terras is aangelegd in de maand mei

De in 3.1. genoemde cursus omtrent agressief gedrag nog opnemen als opleidingsdoel

Geplande uitvoerdatum: 07-04-2020

Actie afgerond op: 20-04-2020  (Afgerond)

Toelichting: De beslissing omtrent de cursus agressief gedrag, fysieke weerbaarheid is vanwege Corona
uitgesteld. Wordt in september weer besproken in het team.

De schriftelijk toetsing is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw Werkbeschrijving zijn
toegevoegd en dien opnieuw uw Werkbeschrijving in ter beoordeling. Aanvullen nav toetsing

Geplande uitvoerdatum: 14-05-2020

Actie afgerond op: 13-05-2020  (Afgerond)

Aanschaffen nieuwe bureaustoel

Geplande uitvoerdatum: 31-05-2020

Actie afgerond op: 04-05-2020  (Afgerond)

Toelichting: Er is een nieuwe bureaustoel aangeschaft welke beter verstelbaar naar de lichaamshouding van de
gebruiker.

Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum: 30-04-2020

Actie afgerond op: 29-04-2020  (Afgerond)

Toevoegen Risico-analyse, risico's in de zorg, plan van aanpak opstellen

Geplande uitvoerdatum: 30-06-2020

Actie afgerond op: 29-04-2020  (Afgerond)

Toelichting: De risico's, gevolgen en maatregelen ten aanzien van de zorgverlening zijn beschreven.
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Verplaatsen varkensverblijf

Geplande uitvoerdatum: 18-03-2020

Actie afgerond op: 11-03-2020  (Afgerond)

Toelichting: Varkensverblijf is verplaatst in maart

Oriënteren op cursus fysieke weerbaarheid t.b.v. de logeeropvang

Geplande uitvoerdatum: 01-07-2020

Actie afgerond op: 01-04-2020  (Afgerond)

Toelichting: oriëntatie is afgerond, offerte aangevraagd. In september nemen we weer contact op met de
aanbieder van de cursus en een collegazorgboer, om het misschien gezamenlijk te organiseren.

Datum plannen voor volgen cursus Breintraining

Geplande uitvoerdatum: 01-05-2020

Actie afgerond op: 01-04-2020  (Afgerond)

Toelichting: Cursus Breintraining wordt gevolgd door eigenaresse en zorgcoördinator, wanneer de Coronacrisis
voorbij is. De theorie zal in een later stadium met het team worden gedeeld.

Plaatsen nieuwe banken met hogere rugleuning

Geplande uitvoerdatum: 16-04-2020

Actie afgerond op: 10-03-2020  (Afgerond)

Toelichting: Nieuwe banken zijn gemaakt en geleverd en zitten heerlijk.

Legionella beheersplan

Geplande uitvoerdatum: 01-02-2020

Actie afgerond op: 29-01-2020  (Afgerond)

Toelichting: Aanbevelingen moeten nog worden uitgevoerd, specialist Uvidis komt nog met toelichting, na de
Coronacrisis.

Volgen cursus over wet zorg en dwang (Bezinn) op 26 februari 2020

Geplande uitvoerdatum: 26-02-2020

Actie afgerond op: 26-02-2020  (Afgerond)

Toelichting: Cursus is gevolgd, informatie over wet zorg en dwang zal in de volgende teamvergadering aan de
orde komen.

Volgen e-learning cursus preventiemedewerker

Geplande uitvoerdatum: 26-02-2020

Actie afgerond op: 21-01-2020  (Afgerond)
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Volgen van cursus preventiemedewerker

Geplande uitvoerdatum: 11-02-2020

Actie afgerond op: 21-01-2020  (Afgerond)

Schrijf uw jaarverslag over 2019 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling. Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum: 29-02-2020

Actie afgerond op: 22-02-2020  (Afgerond)

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

8.2 Voortgang actielijst, openstaande acties

Hieronder staan de geplande acties van de zorgboerderij. Wanneer een actie is uitgesteld of gewijzigd heeft de zorgboer(in) een toelichting
beschreven.

Heroverwegen deelname breintraining voor eigenaresse en zorgcoördinator

Geplande uitvoerdatum: 01-04-2021

De norm m.b.t. de VOG is gewijzigd. Ga na of u aan de huidige norm voldoet. Zie ook Nieuwsbrief Kwaliteit Laat Je Zien 29 van 29-01-21.

Geplande uitvoerdatum: 01-05-2021

Kijken naar passende activiteiten oudere kinderen logeerweekenden

Geplande uitvoerdatum: 01-05-2021

Overleg chauffeurs in Mei/Juni

Geplande uitvoerdatum: 31-05-2021

functioneringsgesprekken met de vrijwilligers

Geplande uitvoerdatum: 01-06-2021

Opstarten uitstapjes, zingen en meer buitenactiviteiten, mits coronamaatregelen dit toelaten.

Geplande uitvoerdatum: 01-06-2021

Herzien calamiteitenplan

Geplande uitvoerdatum: 02-07-2021
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Volgen cursus motiverende gesprekstechnieken door twee medewerkers

Geplande uitvoerdatum: 15-08-2021

controle blusapparaten en EHBO middelen

Geplande uitvoerdatum: 20-08-2021

Monitoren van de geldende coronamaatregelen en opvolgen of afschaffen wanneer dit zich aandient.

Geplande uitvoerdatum: 31-08-2021

Inhalen cursus motiverende gesprekstechnieken voor twee medewerkers.

Geplande uitvoerdatum: 01-09-2021

Zoonosebeleid verlengen

Geplande uitvoerdatum: 01-10-2021

Bezoeken van bijeenkomsten verenigde zorgboeren Súdwest Fryslân

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2021

Nieuwsbrief eenmaal per kwartaal

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2021

Schrijf uw jaarverslag over 2021 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling. Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum: 28-02-2022

Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit Indienen werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum: 01-05-2023

Rond de audit af voor de uitvoerdatum, bereid u voor op de audit (zie de kennisbank voor het auditprogramma) Audit

Geplande uitvoerdatum: 01-07-2023
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Werven nieuwe pedagogisch medewerker logeerweekenden.

Geplande uitvoerdatum: 15-02-2021

Actie afgerond op: Actie is afgerond op 15-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Toelichting: Er is een nieuwe pedagogisch medewerker aangenomen voor de logeerweekenden.

werk data noodplan bij en voeg recente versie toe aan werkbeschrijving

Geplande uitvoerdatum: 01-09-2020

Actie afgerond op: Actie is afgerond op 24-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Schrijf uw jaarverslag over 2020 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling. Indienen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum: 28-02-2021

Actie afgerond op: Actie is afgerond op 26-02-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

De schriftelijk toetsing jaarverslag 2020 is uitgevoerd en nog niet akkoord. Verwerk de opmerkingen die door de auditor aan uw
Jaarverslag zijn toegevoegd en dien opnieuw uw Jaarverslag in ter beoordeling. Aanvullen Jaarverslag

Geplande uitvoerdatum: 29-04-2021

Actie afgerond op: Actie is afgerond op 27-04-2021 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2021

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 3 acties opgenomen in de actielijst.

8.3 Conclusies m.b.t. de actielijst

In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van het plannen en tijdig uitvoeren van acties. Eventuele verbeterpunten zullen aan
de actielijst worden toegevoegd.

Er zijn veel acties geweest dit jaar, toch blijven er ook onderdelen staan of zijn er verbeterpunten. Zo blijft het herzien van het
calamiteitenplan staan voor het komende jaar, voor nu zijn alleen de data van de BHV-herhaling toegevoegd. Daarnaast wachten we af
wanneer de cursussen, trainingen doorgang kunnen vinden. Acties naar aanleiding van de audit zijn verwerkt. Dit jaar is er veel �exibiliteit
van een ieder gevraagd voor het draaiende houden van de dagbesteding en de logeerweekenden. Hopelijk is er het komende jaar
weer meer ruimte om accenten aan te brengen als het gaat om scholing en kwaliteitsverbetering.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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9 Doelstellingen
In dit hoofdstuk beschrijft de zorgboer(in) wat de toekomstplannen zijn voor de zorgboerderij.

9.1 Doelstellingen voor de komende vijf jaar

- Investeren in goede contacten met het ondersteunend netwerk en de samenwerkingspartners. - Ook het samenwerkingsverband met de 
    regionale zorgboeren is erg waardevol, samen staan we sterk.

- Blijven luisteren naar én inspelen op wensen en behoeften van de bezoekers. Zo nodig ons handelen aanpassen. Waar nodig het erf
aanpassen    of materialen aanschaffen.

- Voorbereiden en volgen van de ontwikkelingen binnen het Sociaal domein zowel voor de jeugd als voor de ouderen (Wmo/PGB).
Onderzoeken    van de �nancieringsstroom om �nancieel gezond te blijven.

- De zorgdossiers kritisch blijven evalueren en waar nodig aanpassen, aan de hand van wetgeving en voortschrijdend inzicht. - Beschikbare
instrumenten inzetten om zo concreet mogelijk zorgvragen en doelen te formuleren en resultaten inzichtelijk te maken.

- Scholing inzetten om het professioneel handelen op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar

- Volgen van de ontwikkelingen bij de inkoop van de Wmo, waaronder de dagbesteding valt. Daarnaast ons steentje bijdragen aan de rol die
we met de verenigde zorgboeren spelen aan de fysieke overlegtafel van de gemeente. We bezoeken regelmatig de bijeenkomsten van de
verenigde zorgboeren. 

- Volgen inkoopproces Jeugdwet 2022, start ook in 2021.

- Kijken op welke wijze en wanneer de cursussen en trainingen die in 2020 stonden gepland, doorgang kunnen vinden.  

- Trouw blijven aan de visie van Veldzicht en de zorg continueren op een manier die bij Veldzicht en haar bezoekers past. 

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.

9.3 Plan van aanpak

Om de doelstellingen te realiseren beschrijft de zorgboer(in) concrete stappen die worden toegevoegd aan de actielijst.

- Bezoeken van de bijeenkomsten van de verenigde zorgboeren en bezoeken informatiebijeenkomsten van de gemeente Súdwest Fryslân
over de inkoop Wmo.

- Volgen coronamaatregelen en versoepelingen, om te kunnen bekijken welke activiteiten, cursussen en scholingen weer doorgang kunnen
vinden en vanaf welke datum.

- Acties ten aanzien van kwaliteitsverbetering uitvoeren, deze zijn bij eerder hoofdstukken al benoemd en aan de actielijst toegevoegd. 
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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Overzicht van bijlagen
In dit overzicht is opgenomen welke bijlagen er aan het jaarverslag zijn toegevoegd. Deze bijlagen bevatten aanvullende informatie voor de
toetsing en worden niet gepubliceerd.

4.4 Functieomschrijving dagbesteding


