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Het algemene beeld van het afgelopen jaar
2016 stond voor ons in hetkader van het behalen van het kwaliteitssysteem 'kwaliteit laat je
zien' van Landbouw en Zorg. Dit kwaliteitssysteem kunt u hier verder nazien.
Op 19 augustus hebben we een onafhankelijke controleur gehad op onze zorgboerderij.
Deze heeft onze inspanningen beoordeelt en op 7 september hebben we het certificaat
mogen ontvangen.
Onze 'jongens' hebben bovenstaande wellicht minder goed meegekregen, behalve dan die
controleurs voor de diverse onderdelen (zoonose certificaat, legionella preventie, keurmerk
'kwaliteit laat je zien').
- Onze hulpboeren hebben dit jaar weer veel kalfjes helpen groeien en ze van de loods, de
'kinderafdeling' naar de stal gebracht (dit is te zien op onze nieuwe facebookpagina).
- Onze stier Binky heeft plaatsgemaakt voor zijn opvolger; Rocky. Een nieuwe knuffelige
stier.
- We hebben een echte brandoefening gehouden. We hebben er allemaal veel van geleerd;
de verzamelplaats bij calamiteiten en dat de boer en boerin de dieren in veiligheid stellen en
dat we dus niet zelf een poes uit het hooi gaan halen.
- We zijn heerlijk met zijn allen naar de wok geweest in november
- en de Duinboerendag, niet te vergeten, waar we samen met onze hulpboeren, kinderen op
de ezels Janneke en Marieke een rondje lieten rijden.

De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
Aantal deelnemers
We startten 2016 met 8 hulpboeren op onze boerderij.
Hieronder waren 2 hulpboeren met een geestelijke beperking
1 hulpboeren met een autistisch spectrum
5 hulpboeren met een verslavingsachtergrond

Er stroomden dit jaar 3 hulpboeren in
waarvan
1 met een geestelijke beperking
2 met een autistisch spectrum

Dit jaar stroomden er 4 hulpboeren uit, waarvan
1 hulpboer met een geestelijke beperking
1 hulpboer met een autistisch spectrum
en 2 hulpboeren met een verslavingsachtergrond

De redenen van uitstroom waren:
- 2 x beindiging van de dagbestedings indicatie
- 1 x opstarten beschutte werkplek
- 1x beindigen van de hulpboerenovereenkomst i.v.m. ongewenst gedrag.

We sloten het jaar 2016 af met 7 hulpboeren
waarvan
2 met een geestelijke beperking
3 hulpboeren met een verslavingsachtergrond
en 2 hulpboeren met een autistisch spectrum

Het aantal deelnemers is dit jaar nagenoeg gelijk gebleven.

We hebben de volgende aanpassingen gedaan ivm de doelgroepen:
- We zijn nu het tweede jaar ingegaan met hulppboeren met een autistisch spectrum. Omdat
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deze mensen meer duidelijkheid zochten in de omgang met de bedrijfskleding, hebben we
ervoor gekozen structuur aan te brengen in de kleedruimte.
Er zijn kluisjes aangebracht waar ieder zijn spullletjes in kan opbergen.
Er is een whiteboard geplaatst, en ieder heeft zijn eigen kleedhaakjes waar de persoonlijke
kleding, op een vaste plaats opgehangen, kan worden.
- Omdat de zorg op de zorgboerderij uitgebreid is met naschoolse opvang voor jongeren met
een autistisch spectrum, is er een nieuw plan opgezet om deze jongeren passende zorg te
bieden. Tevens is er middels bijeenkomsten, de mogelijkheid voor de ouders om inspraak te
bieden in de zorg omtrent hun kind.

Afgelopen jaar zijn er ontwikkelingen doorgevoerd in het Kwaliteitssysteem. Deze
ontwikkelingen hebben we getoetst op onze zorgboerderij;
- er zijn nieuwe ontwikkelingen in de jeugdwet, zo is aangegeven dat een ieder die aan een
jeugdige (minder dan 18 jaar) zorg verleent in bezit dient te zijn van een VOG. Het gezin van
Familie van Loon elke een VOG aangevraagd en verkregen.
- in het zorgplan opneemt welke persoon vanuit een andere zorgverleningsinstantie de
jeugdige begeleid in zijn zorgproces. Op onze zorgboerderij is bij elke hulpboer een
begeleider vanuit een andere instantie betrokken. Deze persoon is opgenomen bij de
intakegegevens. Deze persoon wordt tevens betrokken in het tot stand komen van- en
onderhoud en evalueren van het zorgplan.
- de betrokken professionals welke jeugdigen begeleiden, dienen in het bezit te zijn van de
Big- of SKJ registratie. Bij Familie van Loon is Jolêne Big-wet geregistreerd.

Scholing en ontwikkeling
De scholingen van bhv en ehbo zijn, ook dit jaar weer, met goed resultaat gevolgd door de
zorgboer en zorgboerin.

De volgende bijscholingen/ trainingsactiviteiten zijn gevolgd in 2016
- herhaling bhv en ehbo, gevolgd door Dorus van Loon (behaald op 29/6/2016)
- cursus 'Inzicht in autisme', gevolgd door Jolêne van Loon (20/9/2016)
- 'basic life support', gevolgd door Jolêne van Loon (behaald op 27/9/2016)
- 'brandinstructie en ontuiming', gevolgd door Jolêne van Loon (behaald 5/10/2016)
- ZLTO thema 'ondernemen met toekomstperspectief', gevolgd door Dorus van Loon
(18/2/2016)
- bijeenkomst 'duinzorg', gevolgd door Dorus en Jolene (9/3/2016) thema; ontvangen van
burgers met een beperking op je bedrijf'
- 'ondernemersbijeenkomst' voor zorgboeren, gevolgd door Jolêne van Loon (19/4/2016)
- 'zorgboeren Hart van Brabant', thema: 'ervaringen uitwisselen en casuistiek', gevolgd door
Dorus en Jolêne van Loon (22/4/2016)
- zorgboerenvergadering Novafarm, thema: ervaringen uitwisselingen verslavingszorg op de
zorgboerderij, gevolgd door Dorus en Jolêne van Loon (15/6/2016)
- 'autismecafe', thema: mijn puber en autisme, gevolgd door Dorus en Jolêne van Loon
- 'autismecafe' thema: autisme en gaming/ social media, gevolgd door Dorus en Jolêne van
Loon (27/6/2016)
- 'inspiratiebijeenkomst Zorglandbouw', thema; presentatie resultaten onderzoeken landbouw
en zorg, gevolgd door Jolêne van Loon (6/7/2016)
- SZZ congres, thema 'Kansen, Samenwerken en kantelen in het sociaal domein' gevolgd
door Jolêne van Loon (24/6/2016)
- 'autismecafe', thema: wonen en werken, gevolgd door Dorus en Jolêne van Loon
(30/11/2016)

Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt ?
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Afgelopen jaar is veel aandacht geschonken aan het 'autistisch spectrum', dit tbv de zorg
voor onze nieuwe hulpboeren met dit kenmerk.
Komend jaar wordt er weer een bijscholing gevolgd in verslavingen en hun kenmerken. Dit
omdat er jaarlijks veel verandert in gebruik van middelen. Met betrekking tot onze huidige
doelgroepen (autistisch spectrum, geestelijke gezondheidszorg en verstandelijke beperking)
is bekend dat deze doelgroepen gevoeliger zijn voor verslavingen en willen we hier extra
energie in stoppen om het tijdig te herkennen en hen hiervoor, zo mogelijk, te behoeden.
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Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden)? Nee

Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen?
Ja
Overzicht Vervolgactie Afgerond?
Dit jaar hebben wij als zorgboerderij
besloten onze dagbesteding te
stoppen voor een clieënt. De
oorzaak in deze was oplopende
ontevredenheid in combinatie met
gebrek aan inzicht. Dhr uitte zich
meerdere malen verbaal agressief
via watsapp, dusdanig dat de
begeleiding zich geintimideert en op
het laastt zelfs bedreigd voelde. Dhr
heeft in zijn periode bij ons, 3
gesprekken gehad mbt de
voorwaarden voor het ontvangen
van zorg op de zorgboerderij.

Dhr heeft bij elke overschrijding van de
grenzen op onze zorgboerderij, een
gesprek gehad met ons, zijn
begeleider van het Ribw en zijn
behandelaar. Ook in het een na laatste
gesprek hebben wij aangegeven dat
grenzen voor ons bereikt waren en dat
de vervolgstap bij overschrijding van
de regels zou zijn; stoppen met
dagbesteding op onze zorgboerderij.
Half juni was escalatie een feit; wij
hebben daags daarna in een gesprek
aan dhr doorgegeven dat wij de zorg
voor hem stopzetten, per direct. Dit
besluit is doorgegeven aan de Wmo
contactpersoon van de gemeente, de
behandelaar en de persoonlijk
begeleider van het Ribw en aan dhr
zelf.

Ja

Zijn er meldingen van klachten? Ja
Overzicht Vervolgactie Afgerond?
Een cliënte gaf in haar
eindevaluatie aan dat ze behoefte
sinds de invoering van de WMO
moeite had gehad om naar de
boerderij te komen. De voor haar
bekende begeleiding was gestopt.

Toen de overgang naar de WMO voor
mevrouw een feit was, overzag ze
thuis de regelzaken niet mer. Dit kwam
naar voren in de gesprekken op de
zorgboerderij. Mevr bleek moeite te
hebben met het openen van de post
onder andere. mbv de WMO
functionaris werd hulp van Impegno
ingeschakelt, dit bracht steun.
Mevrouw nam de keus zich eerst te
gaan richten op persoonlijke
problemen, in zelfstandige daginvulling
was mevrouw ook gegroeid en was het
niet meer noodzakelijk naar de
zorgboerderij te gaan.

Ja

Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Ja
Overzicht Vervolgactie Afgerond?
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Evaluatiemomenten;
We streven naar 2
evaluatiemomenten per jaar per
hulpboer. Hierbij is bij de
volwassenen vaak de persoonlijk
begeleider aanwezig, bij jongeren
ook de ouder/ verzorger.
Dit jaar zijn er gemiddeld 1,8 x per
hulpboer een evaluatie gehouden.
Een hulpboer is langere periode,
door omstandigheden afwezig
geweest, waardoor evaluaties
uitgesteld zijn.
1evaluatiemoment geweest voor
een hulpboer via Novafarm
2 evaluatiemomenten geweest voor
hulpboeren rechtstreeks via de
Wmo.

Zo kunnen we het beste de voortgang
in de doelen en de tevredenheid
monitoren.
De volgende punten kwamen naar
voren:
- 2 clieenten wilden meer duidelijkheid
over hoelang ze nog naar de
zorgboerderij mag komen; Hierover
hebben we hem geinformeerd en
uitgelegd dat zolang zijn indicatie
verstrekt is hij zich geen zorgen hoeft
te maken.
- Dagopening mag duidelijker
merkbaar zijn;
We hebben de dagopening besproken
in de groep. De inhoud wordt als
voldoende ervaren.
De stuctuur mag duidelijker, hierop
hebben we alle afspraken nog eens
doorgelopen hebben. (op tijd komen,
koffie bij aanvang van de dagstart,
gezamelijk beslissen wie wat gaat
doen voor activiteit)
- vrijwel iedereen voelt zich goed
opgenomen in de groep
- iedereen is tevreden met de
aangeboden werkzaamheden
- iedereen voelt zich begrepen door de
begeleiding

Nee
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Tevredenheidsmeting;
Dit jaar hebben we 3 x een
tevredenheidsmeting uitgevoerd
Voorheen hadden we 4
tevredenheidsmetingen, maar ivm
het opstarten van de
inspraakmomenten met de naasten
van de clieenten, is er 1
tevredenheidsmeting niet
uitgevoerd.
De tevredenheidsmeting werd
voorheen schriftelijk uitgebracht aan
de hulpboeren. Voor de jongeren
werd gevraagd eventueel de ouder
te laten helpen met invullen..
data: (minimaal 1xpj) 1/8-21/5-8/3
hoeveel uitgezet en hoeveel
reacties; 15-13

We merkten uit de schriftelijke
tevredenheidsmetingen op dat er
minder aanvullende info kwam dan we
verwachten.
De volgende punten werden
aangegeven:
-er was 1x een wens om meer
teambuilding te doen
-1x is aangegeven dat het bestek
schoner mag
-1x is de wens van aanschaf van een
dartbord aangegeven
Hierop hebben we nagedacht over
teambuilding. Inderdaad is het gezellig
om in de pauzes iets meer te doen dan
aan tafel bij te kletsen. We hebben een
dartbord aangeschaft waar gretig
gebruik van gemaakt wordt.
Wat betreft het afwassen; dit is
ingebracht in het hulpboerenoverleg;
we proberen allemaal allert te zijn op
het doen van de vaat en wijzen elkaar
erop.

We voerden tot nu toe de
tevredeheidsmetingen als vragenlijst
uit. Nu gaan we starten met
'Vanzelfsprekend' en zijn erg benieuwd
naar de inkomsten die we dan terug
zien. We verwachten door de
anonimiteit en de vriendelijke
omgeving waarop ingevuld kan
worden, dat er meer feedback komt
vananuit de hulpboeren.

Nee
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We hebben 2 x per jaar een
inspraakmoment met de direct
betrokkene familieleden van de
clieenten, in de vorm van een
barbeque en een
nieuwjaarsbijeenkomt. Beiden
waren goed bezocht door de
contactpersonen. Gemiddeld was
85 procent van de contactpersonen
aanwezig. De tweede bijeenkomst,
de nieuwjaarsbijeenkomst hebben
we dit jaar in 2 gedeelte gedaan
een jaarvergadering en informele
bijeenkomst. Het bijpraten met
persoonlijk begeleiders en coaches
van de wmo was op moment
mogelijk. Helaas was de opkomst
maar 1 procent. Een hevige
teleurselling, omdat het eens 'in een
ongedwongen sfeer' elkaar
ontmoeten, wilde helaas niet
lukken...

De opkomst van direct betrokkenen
was goed; de eerste bijeenkomst was
er maar 1 hulpboer welke geen
betrokken familielid aanwezig had, op
de tweede bijeenkomst was een
andere hulpboer alleen gekomen.
De mensen hebben aandachtig
geluiserd naar onze jaartoespraak, de
toespraak was als helder en duidelijk
ervaren. Er waren geen verdere
vragen.

Nee

Wij streven naar 1 inspraakmoment
per kwartaal voor alle hulpboeren.
Dit jaar waren ze op 1/8, 19/5 en
8/3. Omdat we gestart zijn met de
inspraakmomenten met direct
betrokkenen familieleden, is er 1
inspraakmoment in de vorm van het
hulpboerenoverleg komen te
vervallen.

Dit is uit de
hulpboerenoverlegmomenten
gekomen:
- we hebben de eerste brandoefening
uitgevoert. Deze was prima verlopen;
iedereen verzamelde op het
verzamelpunt, een note voor volgende
keer: dieren worden door de boer in
veiligheid gebracht.
- er zijn lockerkastjes aangeschaft,
zodat ieder zijn persoonlijke spullen
zelf kan opbergen
- er zijn stofmaskers aangeschaft en er
is een arbo-kastje gemonteerd om
ieder zijn masker op te bergen
- als vaste activiteit is het controleren
van de koeien in de weide toegevoegd.
Wanneer de koeien in de weide lopen
zal het controleren hiervan
plaatsvinden met de hulpboeren,
omdat dit als een leuke ontspannende
activiteit ervaren wordt.

Nee

Conclusies uit bovenstaand overzicht
(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze
conclusies)
Dit jaar gaan we starten met 'vanzelfsprekend'. De ervaringen van andere zorgboerderijen
zien er uitnodigend uit, we gaan dan ook met volle moed aan de slag met deze manier van
de hulpboerentevredenheid in kaart te brengen.
De inspraakmomenten worden dit jaar weer op 2 momenten ingebracht; met de
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zomerbarbeque en de nieuwjaarsbijeenkomst. We nog even gaan brainstormen naar een
varriant om, in informele sfeer, hulpverleners en hulpboeren met elkaar in gesprek te laten
gaan of de bijeenkomst alleen voor hulpboeren en familieleden te laten zijn.
I.v.m. het ongewenste gedrag, zijn we er ons van bewust dat we een veilige omgeving voor
alle clieenten willen behouden. Onze werkwijze was prima, er is veel overleg gepleegt met
verschillende begeleiders en instanties. Op de werkvloer is er geen escalatie geweest, door
onze tijdige acties.



2017-03-14_JV_1011_Familie_van_Loon2016-1.pdf 11

Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar
Actie gerealiseerd toelichting
Jaarlijks terugkerende acties
(2016)
burgers bewust maken van de
kwaliteiten van onze
zorgboerderij

Ja Dit jaar hebben we als zorgboerderij
deelgenomen aan de opening van een
collega biologische melkveehouder: 'we
deelden folders uit en kinderen konden
een ritje maken op de ezels van de
zorgboerderij'. Hulpboeren hielpen mee
met de ritjes met de ezels en gaven
mensen informatie over de zorgboerderij.
Ondanks het regenachtige weer was er
toch een goed opkomst.

Oefening calamiteitenplan Ja Zoals in 'het algemene beeld van
afgelopen jaar'aangegeven hebben we dit
jaar voor het eerst een echte
brandoefening gedaan. dit was zeer
positief ervaren door ons als begeleiders
en door de hulpboeren. Ondanks dat het
een behoorlijke organisatie is, willen we
het dit jaar doorvoeren. 4 x per jaar gaan
we in gesprek over het calamiteitenplan
en 2 x doen we een echte oefening.
Tevens wordt er onderzocht of een
oefening met een echte brandweer,
mogelijkheden biedt.

Evaluatie gesprekken met
deelnemers

Ja bij de evaluatiegesprekken wordt
gestreefd naar 2 x per jaar per hulpboer,
moment is afhankelijk van de
indicatiedatum.

Tevredenheidonderzoek
deelnemers

Ja Het tevredenheidsonderzoek was
voorheen 4 x per jaar. Nu moet
geexperimenteerd worden met
'Vanzelfsprekend'. ook wordt
geexperimenteerd of 'vanzelfsprekend' 2
of 4 x per jaar aangeboden zal gaan
worden. 2 x voorafgaand aan
hulpboerenoverleg en 2x voor
evaluatiegesprek (welke datum
afhankelijk is van indicatiestelling)

Functioneringsgesprekken Ja De functioneringsgesprekken worden
(nog) niet consequent uitgevoerd. In de
praktijk blijkt dat, bijvoorbeeld het verschil
in omgang met een hulpboer, door beide
begeleiders, na werktijd besproken
worden. Komend jaar wordt dit punt
toegevoegd aan het organisatorisch
overleg. Zodat het structureel
geevalueerd wordt.

Actualisatie BHV Ja de bhv wordt jaarlijks geactualiseerd.
Opstellen jaarverslag Ja Jaarverslag aangemaakt
tevredenheidsonderzoek Ja wordt 4 x per jaar aangeboden



2017-03-14_JV_1011_Familie_van_Loon2016-1.pdf 12

tevredenheidsonderzoek Ja wordt 4 x per jaar aangeboden
legionella beheerssysteem
geupdate

Ja wordt jaarlijks geactualiseerd

hulpboerenoverleg +
calamiteitenplan doorspreken

Ja wordt 4 x per jaar uitgevoerd

hulpboerenoverleg +
calamiteitenplan oefenen

Ja wordt 4 x perjaar uitgevoerd

actualiseren kwaliteitsysteem Ja wordt jaarlijks geacturaliseerd
folders maken en verstrekken
aan: huisartsen, WMO, andere
hulpverlenende instanties

Ja Er zijn dit jaar nieuwe folders uitgebracht
mmw drukkerij 'van Engelen'. De foldes
worden gedurende het jaar verspreidt
door Jolêne van Loon.

organisatorisch overleg waarin
actieplan besproken wordt,
voorbereiding
calamiteitenoefening en
hulpboerenoverleg

Ja het organisatorisch overleg wordt 4 x per
jaar uitgevoerd door de begeleiding,
voorafgaand aan het hulpboerenoverleg.

organisatorisch overleg waarin
actieplan, voorbereiding
calamiteitenoefening en
hulpboerenoverleg voorbereidt
wordt.

Ja Dit wordt 4 x per jaar uitgevoerd door de
begeleiding, voorafgaand aan het
hulpboerenoverleg.

organisatorisch oveleg waarin
actieplan, voorbereiding
calamiteitenoefening en
hulpboerenoverleg voorbereidt
wordt.

Ja Het laatste organisatorisch overleg vond
dit jaar plaats, voorafgaand aan de
nieuwjaarsbijeenkomst van 2016 op
20/1/2017

zoonose certificaat Ja Ook dit jaar is het zoonose certificaar
weer met een voldoende afgesloten.

brandblusapparaten
controleren

Ja De brandblusapparaten zijn dit jaar weer
geontroleerd door Ribrandy

water laten bemonsteren ivm
legionella beheersplan

Ja Het waterleidinggsysteem is ook dit jaar
weer volgens voorschrift uitgevoerd door
Jolêne van Loon en gecontroleerd door
Aqualab.

legionella beheersplan
actualiseren

Ja Elk jaar wordt door Jolêne van Loon en
Dorus van Loon, het
waterleidingssysteem gecheckt. Dit jaar
werd het waterleidinggssysteem door
'Brabant Water' aan een extra controle
onderworpen. M.b.v. een paar
vervangeningen aan het systeem, is het
systeem weer goed bevonden naar de
nieuwe wetgeving.

bhv cursus Dorus verlengen Ja Dorus van Loon heeft zijn Bhv cursus dit
jaar weer met een voldoende afgesloten.

RI&E actualiseren Ja De Risico Inventarisatie en Evaluatie is dit
jaar door Jolêne van Loon weer
geactualiseerd ahv de nu geldende
normen van het bedrijf.

Acties vanuit kwaliteitssysteem
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actualiseren kwaliteitsysteem
tbv audit

Ja In 2016 is Zorgboerderij Familie van Loon
voor het eerst onderworpen aan een
externe auditor van 'Landbouw en zorg'.

1 jaar na positieve evaluatie
zelf een onafhankelijke
beoordelaar uitnodigen.

Ja De auditor van 'Landbouw en Zorg' heeft
Zorgboerderij Familie van Loon het
keurmerk 'kwaliteit laat je zien'
aangeboden op......

5.6.8. 4x pj table top oefening
brandpreventie en calamiteiten

Nee Afgelopen jaar hebben we 3 x een table
top oefening gedaan, tbv het
calamiteitenplan en 1 maal een werkelijke
brandoefening. Deze laatste zullen we
komend jaar 2 x gaan invoeren en een
bespreking omtrent het calamiteitenplan
tevens 2 x per jaar.

4.7.3 -> Is er een
klachtenprocedure voor de
medewerkers? Nee -> Waarom
niet? we hebben geen
medewerkers

Ja In 2016 hadden we geen medewerkers
op onze zorgboerderij; daarom geen
klachtenprocedure voor deze mensen.
Wel was er een klachtenprocedure voor
hulpboeren. De klachtenprocedure was in
2016 met behulp van een medewerker
van een andere zorgboerderij. In 2017
zijn de regels vanuit de wetgeving
aangeshcerpt en is een extern bedrijf
noodzakelijk zich inzet voor de
klachtenafwikkeling. Hiervoor hebben we
afspraken met 'Zorgbelang Brabant'. 2
contactpersonen voor ons bedrijf; hebben
zich gepresenteerd op de
nieuwjaarsbijeenkomst.

meldingen incidenten en
klachten vermelden in
jaarverslag

Ja Meldingen incidenten en klachten worden
vermeldt in het jaarverslag, dit jaar geen
incidenten te vermelden, wel 1 geval van
agressie/ calamteit.

hulpboerenoverleg+brandpreventie
en calamiteiten

Ja 4 x per jaar

hulpboerenoverleg +
brandpreventie en calamiteiten

Ja 4 x per jaar

ehbo doos controleren Ja 4 x per jaar
ehbo doos controleren Ja 4 x per jaar.
2.3.2 -> Zijn er afspraken
gemaakt over scholing en
ontwikkeling? Ja -> Welke en
met wie?

Ja Familie van Loon bekijkt gedurende het
jaar; mede door het aanbod van
bijscholingen, mede door de doelgroepen
die aanwezig zijn op de zorgboerderij,
welke scholingen er worden gevolgd en
door wie. Afgelopen jaar stond in de trent
van 'omgang met autistisch spectrum'.

5.2.1.2 -> Is er vervanging in
het geval van afwezigheid van
de zorgboer en/of vaste
begeleiders? Nee -> Waarom
niet?

Ja Dorus en Jolêne begeleiden beiden de
hulpboeren. In geval van ziekte begeleid
een van beide.
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nieuwe formulieren van
Novafarm toevoegen aan
kwaliteitssysteem

Ja formulier 'afspraken omtrent
samenwerking' is toegevoegd.

Acties vanuit evaluatie
burgers bewust maken van de
kwaliteiten van onze
zorgboerderij

Ja Dit jaar willen we bewuster omgaan met
de presentatie van de zorgboerderij
richting de burgers.
Hierbij wordt een nieuw project
aangewendt; 'arbeidsmatige integratie
voor jongeren met een beperking'. Dit
project is voorgedragen aan gemeente
Kaatsheuvel 'Het beste idee voor hulp en
zorg'. en aan Samenwerkende
Zorgboeren Zuid in het kader van
'zorginnovatie'.

organisatorisch overleg waarin
actieplan besproken wordt.

Ja 3 x per jaar voorafgaand aan het
hulpboerenoverleg en 1 x per jaar
voorafgaand aan de
nieuwjaarsbijeenkomst.

oraganisatorisch overleg
waarin actieplan besproken
wordt.

Ja 3 x per jaar voorafgaand aan het
hulpboerenoverleg en 1 x per jaar
voorafgaand aan de
nieuwjaarsbijeenkomst.

Overige acties
opzetten praktische oefening
calamiteitenplan

Ja dit jaar is voor het eerst een werkelijke
brandoefening uitgevoerd.

reclamebord op het erf Ja reclamebord is verwezelijkt
folders ontwikkelen en
rondbrengen

Ja folders worden door het jaar rond,
regelmatig rondgebracht.

presenteren van de
zorgboerderij op info markt
voor omwonenden

Ja Jaarlijks presenteerd de zorgboerderij
zich op een markt.
Dit jaar op de open dag cq opening van
de 'kwatrijnstal' van Sjaak Sprangers.

tevredenheidslijst kritisch
nazien

Ja De tevredenheidslijst is kritisch nagezien
in 2016. Maar omdat 'vanzelfsprekend'
ingevoerd is op meerder zorgboerderijen,
wil Familie van Loon zich inzetten om de
'Vanzelfsprekend'-e clieentvriendelijke
manier meting op Zorgboerderij familie
van Loon invoeren.



2017-03-14_JV_1011_Familie_van_Loon2016-1.pdf 15

evaluatieformulieren kritisch
nazien

Ja De evaluatieformulieren zijn nog niet
kritisch nagezien. Dit omdat de
tevredenheidsmeting 'Vanzelfsprekend'
geimplenteerd zou worden. Wanneer alle
hulpboeren deze 1 x hebben ingevuld, zal
deze geevallueerd worden in het
hulpboerenoverleg. De uitkomst wordt
meegenomen in het nazien van de
evaluatieformulieren. Mochten er hiaten
zijn in 'Vanzelfsprekend', dan kunnen die
opgevangen worden door een extra
aanvulling in de huidige
evaluatieformulieren (welke voorafgaand
aan het hulpboerenoverleg ingevuld
kunnen worden).

Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?
Tijdens de audit is gebleken er 1 medicatieoverzicht van een clieent ontbrak. We hebben alle
inspanningen verricht om deze toe te voegen. Meerdere keren gevraagd, zo bij cllieent als
begeleiding. Op 13/3/2017 vernomen dat deze clieent plots verhuist is, de zorg wordt dus
gestopt. Voor de toekomst is dit een punt waarop we extra attent moeten zijn, alhoewel het
van de goodwill van de clieent afhangt om hieraan mee te werken.
Ook bleek dat er 1 ondertekende versie van een deelnemersovereenkomst ontbrak. Deze is
alsnog toegevoegd.

Doelstellingen voor het komende jaar
Dit jaar gaan we 3 zaken beter structureren;
- We gaan de clieenttevredenheid beter in kaart brengen, en hierbij de ouders betrekken van
de jongeren van onze zorgboerderij. Hiervoor willen we gebruik gaan maken van
'Vanzelfsprekend', de online tevredenheidsmeting van stichting Landbouw en Zorg. Clienten
en familie leden wordt de mogelijkheid geboden, informatie te ontvangen over deze
methode. Dit project wordt gefaseerd ingevoerd, zodat familieleden niet overvraagd worden
met dubbele tevredenheidslijsten.

-we gaan het uitwisselen van ervaringen met andere zorgboeren gaan structureren. We
starten met een onderzoek naar de bestaande klankbordgroepen, onderzoek in hoeverre
aansluiting mogelijk is en of de doelgroepen aansluiten. De eerste helft van 2017 verwachten
we aansluiting bij een klankbordgroep.

- We gaan een businessplan opmaken voor onze zorgboerderij

- We gaan onze zienswijzen in kaart brengen mbt Pr, open dagen
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Actielijst

Actielijst naam zorgboerderij: Familie van Loon Datum: maart 2017
Boerderijnummer: 1011 Jaar: van 01-01-2017 tot 31-12-2017
Acties Planning Realisatie
Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum
Jaarlijks terugkerende acties (2017)
Actualisatie van de RI&E Jolene 01-03-2017 29-03-2017
Oefening calamiteitenplan Jolene en Dorus 07-06-2017 22-06-2017
Evaluatie gesprekken met deelnemers Jolene 01-01-2017 31-12-2017
Tevredenheidonderzoek deelnemers Jolene 01-01-2017 31-12-2017
Functioneringsgesprekken Jolene en Dorus 01-04-2017 15-04-2017
Actualisatie BHV Dorus en Jolêne 01-06-2017 22-06-2017
Opstellen jaarverslag Jolene 01-02-2018 28-02-2018
evaluatieformulieren kritisch nazien (na eerste
hulpboerenoverleg ivm implentatie 'Vanzelfsprekend')

Jolene 01-04-2017 01-05-2017

inspraakmoment voor hulpboeren; hulpboerenoverleg Jolêne en Dorus 22-03-2017 04-04-2017
inspraakmoment voor hulpboeren; hulpboerenoverleg Jolêne en Dorus 07-06-2017 22-06-2017
inspraakmoment voor hulpboeren en
contactpersonen; bbq

Jolêne en Dorus 07-07-2017 07-07-2017

inspraakmoment voor hulpboeren; hulpboerenoverleg Jolêne en Dorus 03-10-2017 10-10-2017
inspraakmoment voor hulpboeren en
contactpersonen; nieuwjaarsbijeenkomst

Jolêne en Dorus 01-01-2018 01-01-2018 12-01-2017

functioneringsgesprek Dorus en Jolene 01-07-2017 15-07-2017
functioneringsgesprek Dorus en Jolene 01-10-2017 15-10-2017
checken of medicijnlijsten nog actueel zijn Jolêne 01-02-2018 28-02-2018
bijwerken kwaliteitssysteem Jolêne 10-05-2017 30-05-2017
controle zoonose keurmerk Jolêne en dier'n-artsen 22-03-2017 01-04-2017
brandblussers Jolêne en Ribrandy 01-08-2017 01-09-2017
controle ehbo middelen Jolêne 01-01-2017 15-01-2017
controle ehbo middelen Jolêne 01-04-2017 15-04-2017
contole ehbo middelen Jolêne 01-07-2017 15-07-2017
controle ehbo middelen Jolêne 01-10-2017 15-10-2017
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deelname open dag zorg Dorus en Jolêne 01-03-2018 15-03-2018
zienswijze bespreken deelname acties PR, open
dagen, activiteiten deelnemers

Dorus en Jolêne 23-03-2017 30-03-2017

organisatorisch overleg Dorus en Jolêne 23-03-2017 30-03-2017
organisatorisch overleg Dorus en Jolêne 18-05-2017 06-06-2017
organisatorisch overleg Dorus en Jolêne 20-09-2017 02-10-2017
organisatorisch overleg Dorus en Jolêne 14-12-2017 11-01-2018
naar de carnavalsoptocht met de hulpboeren Dorus en Jolêne 01-02-2018 01-03-2018
deelname aan open dag/ aansluiten plannen
(duinboerendag?)

Jolêne 14-03-2017 14-04-2017

Acties vanuit kwaliteitssysteem
enquete beleving ouders/ verzorgers opzetten jolene 15-10-2016 31-12-2016 31-12-2016
5.6.8. 4x pj table top oefening brandpreventie en
calamiteiten

Jolene 01-01-2016 28-02-2016 08-03-2016

Acties vanuit evaluatie
aansluiting zoeken bij klankbordgroep/ intervisie Jolêne 01-05-2017 01-06-2017

Acties vanuit audit
Vraag ook voor de kinderen een VOG op IS
GEBEURD

jolene 01-08-2016 01-08-2016 29-08-2016 29-08-2016

Zorg dat alle medicijnoverzichten aanwezig zijn. jolene 12-02-2017 01-03-2017 12-02-2017 12-03-2017
Zorg dat de ontbrekende deelnemersovereenkomst
als nog in het dossier komt.

jolene 12-02-2017 12-02-2017 12-02-2017

Overige acties
bijscholing gebruik en middelen in de verslaving Dorus en Jolêne 01-02-2017 09-02-2017 09-02-2017
businessplan bijwerken Jolêne 14-03-2017 14-05-2017
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Opmerkingen bijlage(n)
In de bijlage de extra aanvullingen zoals gevraagd in de aanpassingen van het
kwalieitssysteem.


