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Jaarverslag
De certiﬁcering 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
Asselterhof
Registratienummer: 59
Past. Pinckersstraat 26, 6071 NW Swalmen
Rechtsvorm Maatschap ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 14125284
Website: http://www.asselterhof.nl

Locatiegegevens
Asselterhof
Registratienummer: 59
Past. Pinckersstraat 26, 6071 NW Swalmen
Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: LLTB
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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
Ja, Zorgboerderij in beeld 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 ingehuurde medewerkers (bijv. ZZP-ers)
Naast de ondernemer(s), zijn er stagiaires
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 agressie

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
In het jaar 2019 waren er enkele wijzigingen in de personele bezetting. Zwangerschapsverlof en langdurig ziekteverzuim zorgden voor onrust.
Aan de andere kant hebben we heel veel veerkracht mogen ervaren in het team. Wat heeft iedereen hard gewerkt, wat hebben we samen weer
mooie herinneringen kunnen maken en wat hebben we samen kunnen genieten van de alledaagse en bijzondere momenten. Ik ben trots op
mijn team, met 100% inzet heeft ieder de schouders eronder gezet en samen hebben we de kwaliteit van zorg weten vast te houden.
Een van de kernwaarden van ons bedrijf is samenwerken. "Samenwerken: elkaar helpen en bijstaan, zonder het werk uit handen te nemen,
begeleiden en niet betuttelen, samen zijn we trots, moe en voldaan". Dit geeft weer hoe er gewerkt wordt, samen hebben we bereikt dat we
met trots mogen terugkijken op het jaar 2019.
Een kaartje van een van de ouders met de tekst: "Bedankt voor weer een geweldig jaar op jullie mooie zorgboerderij, jullie maken van iets
kleins iets groots, juist door de manier waarop jullie iets de aandacht geven", is een mooi compliment voor ons gehele team. We doen dit
graag, we doen dit met zijn allen.
Veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.
Germa Dings

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

2.2 Zorgboerderij in beeld
De aanwezigheid van de dieren maakt Asselterhof een ﬁjne plek. Een plek om te genieten, een plek om te beleven, een plek om samen de
handen ineen te slaan om het werk van alledag te doen.

Afbeelding 1
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Afbeelding 2

Afbeelding 3

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

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door het lekker samen bezig zijn op de boerderij, genieten van wat het boerenleven te bieden heeft. Veel
werk werd verricht en leuke activiteiten werden ondernomen. Aan de tevredenheid van onze hulpboeren kunnen we zien wat de kracht van
zorgboerderij Asselterhof is: men ervaart geborgenheid, veiligheid en plezier en we hopen dan ook dat u dit kunt ontdekken in de beschrijving
van het afgelopen jaar:
Winterse taferelen
Niet alleen de boerderijdieren werden gevoerd, maar ook aan de vogeltjes werd gedacht. Samen met de hulpboeren maakten we mooie, en
voor de vogels lekkere, voederkransen.
Sneeuw zorgde deze winter voor mooie plaatjes en veel plezier: sneeuwengeltjes, sneeuwpoppen, sneeuwballengevechten en sleeën van de
berg af. Jong en oud genoot van het winterse weer.
Muziekmiddag Lionsclub
Traditiegetrouw hebben we met een groepje hulpboeren meegeholpen met het opruimen en schoonmaken van een ruimte waar de Lionsclub
uit Roermond jaarlijks een muziekmiddag organiseert. Altijd leuk en gezellig om te doen. De opbrengst van deze muziekmiddag gaat altijd
naar een goed doel, ﬁjn om hier samen met de hulpboeren een klein beetje aan te kunnen bijdragen.
Heel Asselterhof bakt
Op 15 februari hebben we eens iets anders gedaan dan de standaard boerderijwerkzaamheden, er werd namelijk een bakdag georganiseerd
onder de naam Heel Asselterhof Bakt. Er werden verschillende hapjes gemaakt. De dag werd buiten in het eerste lentezonnetje afgesloten,
met al het lekkers en een kopje koﬃe.
Vastelaovend
Vastelaovend, oftewel Carnaval, laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Vrijdag 1 maart is Prins René 2 van de Tuinhagedisse met een kleine
delegatie bij ons langs geweest op de boerderij. Samen met hen hebben we een gezellig feestje gebouwd. Tijdens het feest werd ons
Boerebroedspaar uitgeroepen. Iedereen genoot!!
Potgrond verkopen voor de fanfare
Zaterdag 16 maart was de jaarlijkse potgrondactie van fanfare Sint Laurentius uit Leeuwen. Vanuit Asselterhof werd er weer, net als de
voorgaande jaren, hulp geboden bij de verkoop van de vele zakken potgrond. De opbrengsten komen ten goede aan de fanfare.
Asselt aan de Maas
Het heeft veel geregend in het voorjaar, dit resulteerde in ondergelopen weilanden en mooie vergezichten!
Opschoonweek
Een hele week in maart heeft Asselterhof zich ingezet om zwerfvuil te verzamelen. Vanuit de gemeente kregen we ondersteuning in de vorm
van prikkers, zakken met houders, veiligheidshesjes en handschoenen. Bovendien werden we zaterdag 23 maart, op de landelijke
opschoondag, voor onze inspanningen getrakteerd op vlaai. We hopen dat de schone omgeving anderen stimuleert om het schoon te
houden. Trots zijn we op al onze hulpboeren die hebben meegeholpen aan deze actie!!
Jaarverslag 2018
Eind maart hebben we de goedkeuring ontvangen van het kwaliteitsjaarverslag 2018. Met het jaarverslag hebben we laten zien dat we
voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden door de Federatie Landbouw en Zorg. “Het is al weer een tijd geleden dat ik Asselterhof
bezocht heb voor de audit, maar ik koester goede herinneringen aan de prachtige boerderij en de toewijding waarmee de zorg wordt verleend.
De papierwinkel vraagt (te) veel tijd, de verzuchting daarover begrijp ik. Maar het jaarverslag is helder en is in één keer in orde!” aldus de
beoordelaar van het jaarverslag. Er kwamen geen verbeterpunten uit het jaarverslag naar voren. Alles was prima zoals het omschreven was.
Lammetjes
Er zijn weer heel wat lammetjes geboren dit voorjaar. Al vroeg in het jaar huppelden de eerste lammetjes alweer rond op de boerderij. Om de
geboortes van de 250 lammetjes te vieren hebben we een aantal keren traditiegetrouw beschuit met muisjes gegeten.
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Open dag en jubileumfeest
Op zondag 19 mei hielden we open huis, lammetjes-kijkdag. Het was een geslaagde dag, druk bezocht, goed weer en er was van alles te doen
voor jong en oud. Zo konden de kinderen allerlei activiteiten doen, zoals een speurtocht met boerenspellen, schminken en paardrijden. Ook
was er een boerenterras, met vers gebakken wafels en vlaai, iedereen mocht overal rondkijken en genieten van de lammetjes, het scheren van
de schapen en lekker rondlopen over de stallen, het erf en de tuin.
Tijdens de open dag kregen we van de Stichting Vrienden van zorgboerderij Asselterhof een pipowagen aangeboden en twee ﬁjne stevige
goals. Ook kregen we van de familie Geraets uit Beesel een setje tafeltennisbenodigdheden. Super bedankt namens de hulpboeren van
Asselterhof.
Aansluitend aan de open dag vond het jubileumfeest plaats, met een hapje eten en een drankje, muziek en een balonnenclown. Diverse
hulpboeren werden gehuldigd voor hun 5, 10, 15 en zelfs 20-jarig jubileum. Alle jubilarissen kregen een speldje en een mooie fotocollage.
Verder werd er ook een medewerker gehuldigd, namelijk Sylvia. Zij is al 10 jaar een zeer betrokken kracht bij Asselterhof. Ook zij werd in het
zonnetje gezet. Van harte proﬁciat allemaal. Tijdens dit jubileumfeest is een inspraakmoment geweest, er werden actualiteiten van de
zorgboerderij benoemd en uitgelegd en de cliëntenraad heeft een woordje gedaan.
Stichting 1443
Op maandag 20 mei kregen we van de Stichting 1443 een cheque uitgereikt van 500 euro om de waardering van het werk van Asselterhof uit
te spreken. Deze stichting geeft jaarlijks een jaarprijs aan mensen die anderen tot steun en bemoediging zijn, die zich onderscheiden door
hun inspirerende voorbeeldwerking. Het bestuur van de stichting, onder voorzitterschap van burgemeester Rianne Donders van Roermond, is
deze prijs, met bijbehorend beeldje en certiﬁcaat, persoonlijk komen overhandigen. Met een stukje vlaai en een kopje koﬃe/thee was het een
feestelijke middag. Het geldbedrag is overgemaakt aan de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Asselterhof, waarvan voorzitter José Coenen
ook aanwezig was tijdens de feestelijke uitreiking. Het geld is besteed aan een bijdrage voor een pipowagen, waar we met zijn allen veel
plezier van zullen beleven.
Schommelbank gewonnen
Begin juni hebben we een prijs gewonnen: bij Albert Heijn in Roermond hebben we onze prijs van de Unox-knakworsten-kassabon-loterij in
ontvangst mogen nemen. Een prachtige schommelbank, we zijn er allemaal heel erg blij mee, kunnen we af en toe lekker chillen!! Unox en
Albert Heijn bedankt!!
Weer naar school
Op vrijdag 14 juni zat de vrijdaggroep van Asselterhof weer in de schoolbanken. We waren te gast bij de Gilde Praktijkopleidingen in
Roermond en volgden daar een scholing over Sociale Media. De mogelijkheden van Sociale Media werden besproken alsook de voor- en
nadelen. De leerlingen van de Gilde hadden de lessen samen met de docenten goed voorbereid. Middels presentaties werden de lessen
gegeven. Uiteindelijk was er een quiz, waarbij ieder met de telefoon antwoorden kon invoeren. Met zijn allen hebben we weer wat opgestoken.
Het geleerde zal bij Asselterhof geregeld benoemd worden en ook tijdens de hulpboerbespreking zal dit aan bod komen.
De week erna kwamen de leerlingen van de Gilde bij Asselterhof op bezoek. Eén van onze stagiaires, die vanuit deze school bij ons stage
loopt, verzorgde samen met een aantal hulpboeren een rondleiding. De leerlingen hebben hier allemaal kunnen paardrijden, een hele ervaring
voor de meesten. Daarna hebben we samen geluncht, Asselterhof had gezorgd voor een hamburgerbuffet. Het waren twee super geslaagde
dagen!!
Tuinwerk
Sinds november 2018 krijgen we hulp van de Herman Broerenschool bij het doen van tuinwerk. Een groepje leerlingen van deze school komt
dan samen met een leraar allerlei werkzaamheden in de tuin doen bij Asselterhof. In 2019 hebben ze 4 keer de handen uit de mouwen
gestoken bij Asselterhof. Voor de groep van de school een leuke leerplek, en voor ons wat extra handjes bij het vele tuinwerk.
Omgewaaide boom
Onze prachtige notenboom op de binnenplaats is helaas omgewaaid, met een rukwind in juni is deze uit de grond gerukt. Heel erg jammer, we
hadden veel schaduw ervan en een prachtige aanblik. We hebben hulp gekregen van de leraar van de tuinploeg van de Herman Broerenschool
(tevens vader van één van onze jeugdigen) bij het opruimen van deze boom. Het was een enorme klus. Super bedankt voor de hulp!
Afkoeling in en aan het water
Met het warme zomerweer hebben we verkoeling gezocht in en aan het water. Iedereen heeft genoten, zelfs de paarden. Heerlijk om het
water zo dichtbij te hebben.
Proemevlaai
Dit jaar hadden we een overschot aan pruimen. We hebben sap en jam ervan gemaakt en natuurlijk overheerlijke proemevlaai. Lekker
Limburgs!! Een ambachtelijke activiteit, leuk om te maken, en daarna tijdens de koﬃepauze er samen van te genieten.
Flyeren voor de fanfare
Voor fanfare Sint Laurentius uit Leeuwen hebben we heel wat kilometers gelopen met onze hulpboeren. Om in Leeuwen extra bekendheid te
geven aan het diner-concert van oktober hebben we ﬂyers rondgebracht. Diverse dagen zijn we hiervoor op pad geweest en heel wat
hulpboeren hebben hier aan meegeholpen. Meer dan 150.000 stappen hebben we samen gemaakt om alle huizen van een ﬂyer te voorzien.
Ook hebben we een bijdrage aan de fanfare geleverd door het perforeren en inbinden van boekjes.
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Samenwerking met de kinderopvang uit Swalmen
De samenwerking met de kinderopvang, die wel al enkele jaren hebben, is in 2019 voortgezet. Eén keer per maand kwamen de kinderen
vanuit de kinderopvang met begeleiding naar de boerderij. Hier hebben ze kunnen genieten van de dieren, van het paardrijden en ze hebben
mogen meehelpen met onder andere paarden borstelen en schapen voeren. Ook is één keer per maand een groepje hulpboeren naar de
kinderopvang geweest om mee te helpen met allerlei voorkomende werkzaamheden: bijvoorbeeld tuinwerk, versieren van de school
en speelgoed poetsen.
Brandweer
Van 28 tot en met 31 oktober hebben we elke dag de brandweer uit Roermond te gast gehad. De brandweer kwam voor een oefening:
gasmetingen doen bij het mixen van mest. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en 4 dagen achter elkaar brandoefeningen
gehouden. Ontruiming werd geoefend, waarbij we ondersteuning en tips kregen van de brandweer. Met zwaailicht en sirene arriveerde de
brandweer op het erf en de mannen gaven een demonstratie van het binnen één minuut aantrekken van de uitrusting. Ieder mocht een kijkje
nemen in de brandweerwagen en enkele hulpboeren werden omgetoverd tot brandweerman of -vrouw. We hebben met zijn allen enorm
genoten en weer veel geleerd. Brandweer Roermond, super bedankt voor de toffe samenwerking!!
Zadelmaker
In oktober hebben we de zadelmaker op bezoek gehad. Diverse zadels werden gerepareerd, ook werden er 2 nieuwe zadels aangeschaft. De
aanschaf van de nieuwe zadels is mogelijk gemaakt door de Stichting vrienden van Asselterhof. Een familielid van een van onze hulpboeren
heeft een donatie gedaan aan de Stichting, het geld dat zij op hun 10-jarige bruiloft cadeau kregen, werd op de rekening van de Stichting
vrienden van Asselterhof gestort. Waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank, namens alle paardrijdende hulpboeren van Asselterhof.
Uitstapje
Dinsdag 19 november zijn we met een grote groep hulpboeren op uitstapje geweest. We zijn de dag gestart met koﬃe/thee en vlaai in de Biej
Keuken bij Schreurs. Vervolgens zijn we naar Dakdekkersbedrijf Pex gegaan waar we een inkijk gekregen hebben in het bedrijf. Superleuk om
te zien!! Hierna doorgereden naar All-In Echt waar we genoten hebben van een heerlijke lunch. Aansluitend hebben we gebowld. Iedereen gaf
aan dat het een geslaagde dag was.
Werken aan de keet
Een aantal mensen van de cliëntenraad hebben de handen uit de mouwen gestoken bij Asselterhof. Er werden planken gemaakt in de keet,
zodat we hier veel in kunnen opbergen, de overkapping werd dicht getimmerd, en de keet werd rechtgezet. Heel hartelijk dank, namens
iedereen van Asselterhof.
Feestdagen
Gedurende het hele jaar is er op gepaste wijze aandacht besteed aan de diverse feestdagen. Zo werd er een Sinterklaasbingo en een
Sinterklaasspeurtocht gedaan en werden er pepernoten gebakken, Met Kerstmis hadden we enkele dagen een kerstlunch, met zelfgemaakte
lekkernijen, en muziek door hulpboeren gemaakt. En ook de andere feestdagen werden gezamenlijk gevierd.
Ondersteunend netwerk
Voor de verlening van zorg aan jeugdigen (tot 18 jaar) heeft de zorgboerderij, vanuit het Kwaliteitskader Jeugd, de verplichting om een
ondersteunend netwerk te hebben. Asselterhof biedt naast de zorg aan volwassenen, zorg aan jeugdigen van 7 tot 18 jaar. De verwijzing van
jeugdigen gebeurt door Centrum Jeugd en Gezin of bij sommige kinderen door de Gezinscoach van de gemeente. Centrum Jeugd en Gezin
(CJG) of de gemeente stelt de zorgbehoefte vast en doet een intake met jeugdige en ouder(s)/verzorger(s). Er volgt dan een toewijzing voor
de zorg. Asselterhof houdt vervolgens een intake, vaak is hier de Jeugd- en Gezinswerker die vanuit het CJG of gemeente betrokken is bij
aanwezig. Is dit niet zo dan wordt na de intake contact opgenomen met deze persoon. Asselterhof ontvangt een ondersteuningsplan deel 1
van CJG of een verslag met toewijzing van de gemeente. Asselterhof maakt vervolgens deel 2 van het ondersteuningsplan, of voor de
gemeente een ondersteuningsplan wat aansluit op de toewijzing, waarin de duur en de omvang van de zorg en de doelen beschreven worden.
Dit plan wordt gestuurd naar CJG of naar de gemeente. De regiefunctie is goed opgepakt door CJG en gemeente.
Er zijn een aantal jeugdigen die via een zorginstelling bij ons geplaatst zijn. Vanuit deze instelling wordt de regiefunctie nu ook goed
opgepakt. We hebben het afgelopen jaar met de verantwoordelijke vanuit deze instelling een gesprek gehad en er is toegezegd dat ze de
regiefunctie goed gaan oppakken en organiseren.
Naast het bovenbeschreven ondersteunend netwerk hebben de zorgboer en zorgboerin in de loop van de jaren een heel netwerk om zich heen
gecreëerd waar ze terecht kunnen voor reﬂectie. Dit netwerk bestaat uit Centrum Jeugd en Gezin, gemeenten, zorginstellingen,
ouders/achterban van de hulpboeren, intervisiegroep, Coöperatie Limburgse Zorgboeren, zorgboeren uit de regio, cliëntenraad en het team
van Asselterhof. De beste en grootste graadmeter echter is onze doelgroep, deze groep geeft signalen af die opgepakt worden en die
daarmee dus ook ons beleid bepalen. Reﬂectie vinden we belangrijk om de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering te optimaliseren. We zijn ons
ervan bewust dat dit een continu proces is.
Risico-inventarisatie
In december vond een risico-inventarisatie plaats. Er heeft met de preventieadviseur van Stigas een rondgang op het bedrijf plaatsgevonden
en er werden samen vragenlijsten ingevuld. Er werden geen verbeterpunten gevonden, wat aangeeft dat de veiligheid voor onze medewerkers
en hulpboeren goed is.
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Personele bezetting
Zwangerschapsverlof en langdurig ziekteverzuim zorgden voor extra werkdruk binnen het team. Medewerkers hebben extra uren gewerkt en
waren erg ﬂexibel. We hebben daarnaast een beroep kunnen doen op onze dochter Laura. Zij heeft haar studie afgerond, hbo Sociale Studies,
en is naast haar baan bij een andere zorginstelling ook hier extra aan het werk geweest. Verder hebben vrijwilligers zich enorm ingezet en
hebben we een zzp’er ingeschakeld om paardrijlessen voor de hulpboeren te verzorgen. We hebben met zijn allen gedaan wat we konden en
hebben kunnen ervaren dat kwaliteit van de zorgverlening hoog is gebleven. Van de hulpboeren kregen we tijdens een overleg een
applaus voor het harde werken. Zij gaven aan dat ze zeer tevreden zijn en dat ze qua benadering en persoonlijke aandacht niets tekort
gekomen zijn.
De veerkracht die binnen het team getoond is, is zeer groot. Waarvoor dank!
Coöperatie Limburgse Zorgboeren
Zorgboerderij Asselterhof is lid van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). CLZ neemt onderhandelingen met de gemeentes en het
zorgkantoor over WMO, WLZ en Jeugdzorg voor haar rekening. CLZ volgt de landelijke ontwikkelingen binnen de sector en maakt een
vertaalslag voor en naar de aangesloten zorgboeren. Wij voelen ons ondersteund door de Coöperatie die meedenkt en helpt om nieuwe
ontwikkelingen goed te implementeren binnen onze eigen zorgboerderij. Ook zet CLZ zich in voor deskundigheidsbevordering en kunnen we
er terecht voor vragen.
Audit
Vanuit de Kwaliteitswet Zorginstellingen dient ieder die zorg verleent aantoonbaar aan kwaliteit te werken. Dit doen wij als zorgboerderij door
een kwaliteitssysteem bij te houden vanuit de Federatie Landbouw en Zorg. Verder dienen we jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag te schrijven,
wat door een beoordelaar van het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg getoetst wordt aan de geldende norm. Elke drie jaar vindt er een audit
plaats, dit is een schriftelijke toetsing en praktijktoetsing van het kwaliteitssysteem en de bedrijfsvoering. Bij Asselterhof heeft een audit
plaatsgevonden op 7 januari 2020. Tijdens deze audit werd bekeken hoe we zaken geregeld hebben en hoe het hier reilt en zeilt. We
benoemen dit in het jaarverslag van 2019 omdat de audit terugkijkt op de afgelopen periode. De audit heeft geen verbeterpunten aan het licht
gebracht wat betekent dat we het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg "Kwaliteit laat je zien" behouden, zonder verdere
aanpassingen te doen. "Absoluut verdiend" en "onder de indruk van jullie betrokkenheid en kennis van zaken" aldus de auditor. Er werden wel
door de auditor een paar aanbevelingen gedaan om Asselterhof nog beter te beschermen tegen risico's. We nemen deze aanbevelingen ter
harte, zullen ze onderzoeken en nemen ze mee in ons beleid.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

We kunnen terugkijken op alweer een mooi jaar waarin veel activiteiten ondernomen zijn naast de gebruikelijke (agrarische) bezigheden. We
hebben een bakdag georganiseerd "Heel Asselterhof bakt", we hebben carnaval gevierd met een eigen "boerebroedspaar" en de prins uit
Leeuwen, we hebben een open dag en jubileumfeest gehad waar we met veel plezier aan terugdenken, cursusdag over Sociale Media gevolgd
met onze hulpboeren, proemevlaai gebakken, uitstapje met de hulpboeren gehad, de tuinploeg van de Herman Borerenschool kwam helpen,
de brandweer en de zadelmaker zijn geweest. Dit soort activiteiten geven extra kleur aan onze zorgboerderij, het zijn momenten waar vaak
nog lang over nagepraat wordt. Ook voor het komend jaar zullen er weer diverse activiteiten op de agenda staan.
Vanuit Asselterhof zijn we maatschappelijk betrokken. We hebben de kinderopvang maandelijks te gast gehad en hulpboeren van hier zijn
een ochtend per maand bij de kinderopvang taken gaan doen. Verder hebben we de fanfare een aantal keren geholpen, we hebben geholpen
bij het opruimen en poetsen voor de Lionsclub na een door hen georganiseerde muziekmiddag, en we hebben een hele week lang in maart
zwerfafval in Asselt verzameld. Door deze maatschappelijke inzet, worden we als Asselterhof gezien en krijgen we waardering. Dit willen we
zo houden. Het winnen van een schommelbank bij Albert Heyn, een drukbezochte open dag en het ontvangen van een cheque van stichting
1443 bekrachtigen de maatschappelijke waardering.
Er waren geen verbeterpunten naar aanleiding van het jaarverslag, de risico-inventarisatie en de audit. We kregen heel veel lof, onze kwaliteit
is hoog en we zijn dan ook trots op dit resultaat, een kroon op ons werk! Natuurlijk blijven we altijd op zoek naar verbeterpunten om de
kwaliteit / veiligheid hoog te houden. De enkele aanbeveling die we tijdens de audit hebben meegekregen nemen we mee in ons beleid door
ze als actiepunt op te nemen in het kwaliteitssysteem.
We zijn zeer tevreden met het ondersteunend netwerk en met het gevarieerde netwerk wat we tijdens ons jarenlange bestaan om ons heen
hebben verzameld. We hebben een goede samenwerking met diverse partijen waarbij we als zorgboer en zorgboerin kunnen reﬂecteren. Hier
maken we dankbaar gebruik van.
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We hebben heel veel veerkracht mogen ervaren in ons team. Trots zijn we op onze medewerkers en vrijwilligers, die allemaal erg ﬂexibel
waren in het opvangen van het zwangerschaps- en ziekteverlof. Allemaal hebben ze een tandje bij moeten zetten, en hebben dat met veel
enthousiasme en grote betrokkenheid gedaan.
Asselterhof is blij met de rol van CLZ. We voelen ons goed ondersteund en kunnen voor vragen altijd terecht. Samen staan we sterk, is wat we
echt ervaren door de toegewijde rol van CLZ.
Doelstellingen
In het jaarverslag van 2018 hadden we een aantal doelen voor één jaar gesteld:
Doel 1. In 2019 blijft de zorg en begeleiding gecontinueerd en de kwaliteit gewaarborgd, zowel op uitvoerend als op beleidsmatig vlak.
Doel 2. In 2019 blijft het aantal hulpboeren stabiel.
Doel 3. In 2019 is het team professioneler en is de eenduidigheid in het team vergroot.
Doel 4. In 2019 verkrijgen we een betere verdeling van de administratieve lasten binnen het team.
Doel 5. In 2019 levert zorgboerderij Asselterhof een bijdrage aan maatschappelijke activiteiten en wordt de zorgboerderij gepromoot middels
de website en facebook.
De kwaliteit bij Asselterhof was zeker gewaarborgd. De tevredenheid van de hulpboeren was hoog, het jaarverslag, risico-inventarisatie en de
audit lieten zien dat de kwaliteit van zorg hoog is. De zorg en begeleiding is gecontinueerd geweest, zelfs ondanks dat het team niet steeds
volledig was hebben we die zorg en begeleiding kunnen bieden die men van ons gewend is: veel persoonlijke aandacht voor elk individu.
Middels het kwaliteitssysteem en de bijbehorende actiepuntenlijst kunnen we dat ook de komende jaren blijven monitoren. Dit zit zo
verweven in ons beleid dat doel 1 gesloten kan worden. We zijn ons er van bewust dat dit voortdurende aandacht nodig heeft.
Het aantal hulpboeren is stabiel gebleven. Asselterhof maakt niet actief reclame, maar we hebben een positieve uitstraling en dit spreekt zich
rond, nieuwe cliënten dienen zich steeds weer aan. Ook dit zal een voortdurend proces zijn, doel 2 wordt afgesloten.
We hebben hard gewerkt om de professionaliteit en de eenduidigheid te vergroten. Het kwaliteitenspel werd aangeschaft in 2019 en dit
hebben we gebruikt om elkaars kwaliteiten beter te leren kennen. Er is aan deskundigheidsbevordering gedaan, en we hebben veel
intercollegiale intervisie gedaan. Er is veel en goed gecommuniceerd met elkaar. Echter door het gemis van medewerkers is dit alles minder
dan we eigenlijk hadden willen doen. Als we weer op volledige sterkte zijn binnen het team gaan we hier zeker mee verder. Doel 3 blijft dan
ook nog staan.
Een betere verdeling van de administratieve lasten is gedeeltelijk gelukt. Dit is enigszins gestagneerd door de mindere personele bezetting.
Echter is het ons evengoed wel al gelukt om hier een start mee te maken. Er is een begin gemaakt met een administratieprotocol, waarin alle
administratieve taken worden omschreven, maar dit moet in 2020 nog verder worden uitgewerkt. Met dit protocol worden alle administratieve
taken goed in beeld gebracht, waardoor verdeling van deze taken binnen het team makkelijker is. Er is wel al een betere tijdsverdeling
gemaakt, en elke week is er ruim tijd ingedeeld voor de zorgboerin samen met een andere medewerker voor het doen van administratieve
taken. Dit wordt altijd op de dinsdag gedaan omdat dan het hele team aanwezig is. Doel 4 blijft nog staan, hier gaan we nog verder mee aan
de slag.
Doel 5 is wel behaald, we hebben diverse maatschappelijke activiteiten gedaan. Echter we vinden dat hier nog actief aan verder gewerkt moet
worden. We vinden dit dermate belangrijk dat we dit als doel voor 2020 ook nog vast willen houden.
Verder hadden we in het jaarverslag van 2018 een aantal langetermijndoelen gesteld (voor de komende 5 jaar);
Doel 1. In de komende vijf jaar blijft zorgboerderij Asselterhof een ﬁnancieel gezonde organisatie waarbij kwalitatief hoogstaande zorg en
begeleiding wordt geleverd volgens de gestelde visie en missie, waarbij de kernwaarden van Asselterhof te weten integratie, samenwerken,
kleinschaligheid en veiligheid de leidraad vormen.
Doel 2. In de komende vijf jaar blijft de positieve maatschappelijke uitstraling van zorgboerderij Asselterhof behouden.
Door het werken aan de doelen voor één jaar wordt er automatisch ook gewerkt aan deze langetermijndoelen. Asselterhof vindt het belangrijk
om bezig te blijven met deze doelen, om dit steeds meer in het beleid te implementeren. Beide langetermijndoelen blijven dan ook nog staan.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

Bij Asselterhof wordt groepsbegeleiding geboden aan volwassenen en jeugdigen met diverse hulpvragen. Er is een mix van verschillende
doelgroepen tegelijkertijd op het bedrijf aanwezig, per dag zijn er maximaal 24 hulpboeren. De zorgzwaarte is maximaal 6, bij de jeugdigen is
de begeleiding licht of midden en bij een enkeling zwaar.
De zorgﬁnanciering vindt plaats via diverse wetten, namelijk de Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Daarnaast werkt Asselterhof als onderaannemer voor twee zorginstellingen, bij deze instellingen declareren we de geboden begeleiding en
vervoer. Een klein aantal hulpboeren, 4 in totaal, kopen middels een persoonsgebonden budget de begeleiding bij Asselterhof in. Wat de
zorgﬁnanciering betreft zijn er geen veranderingen ten opzichte van het vorig jaar, alleen zijn de tarieven voor vervoer fors toegenomen.
Asselterhof is lid van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). Aanbestedingen voor de zorg worden uitgevoerd door de CLZ.
Er wordt altijd goed gekeken naar de grenzen van de zorg. Er is nu één volwassen hulpboer die vanaf december 2019 nog maar een halve dag
per maand, voorheen 4 hele dagen per week, naar de boerderij komt. Deze hulpboer heeft een vorm van dementie, waardoor hij niet meer past
binnen de groepsbegeleiding. Hij heeft voortdurend toezicht en nabijheid nodig, hij moet constant behoedt worden voor gevaarlijke situaties.
Dit heeft ons doen besluiten om hem nog maar een halve dag per maand te laten komen, hij komt dan op bezoek, kijkt onder begeleiding even
rond op het bedrijf en drinkt lekker een kopje koﬃe mee.
Doelgroep

Begin
2019

Instroom

Uitstroom

Eind
2019

Verstandelijke beperking
(volwassenen)

33

0

1

32

Psychische hulpvraag
(volwassenen)

5

2 (doorstroom vanuit jeugd)

Jeugd met indicatie tot 12 jaar

19

4

6 (waarvan 2 doorstroom naar jeugd
12-18 jaar)

17

Jeugd met indicatie tussen 12
en 18 jaar

14

7 (waarvan 2 vanuit jeugd tot
12 jaar)

2 (doorstroom naar volwassenen)

19

7

Totaal aantal hulpboeren per 3112-2019

76

Reden uitstroom
Verhuizing

1

Doelen behaald

4

Doorstroming van groep jeugd met indicatie tot 12 jaar naar de groep tussen 12 en 18 jaar

2

Doorstroming van groep jeugd met indicatie tussen 12 en 18 jaar naar doelgroep psychische hulpvraag
(volwassenen)

2

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
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4.2 Conclusies m.b.t. deelnemers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de deelnemersgroep en wijzigingen hierin.

Er is weinig verloop bij de hulpboeren. Vooral de volwassenen blijven vaak voor lange tijd bij Asselterhof. Deze groep bestaat voornamelijk uit
mensen met een verstandelijke beperking en zij hebben lange tijd, of velen altijd, begeleiding nodig. Bij de jeugdigen, voornamelijk bij de
jeugdigen met gedragsproblematiek, is het verloop iets groter, doordat bij deze groep de trajecten soms kort zijn. Na het behalen van doelen
wordt het zorgtraject gestopt.
De bezetting bij Asselterhof is steeds optimaal geweest in 2019. De mix van doelgroepen werkt goed, is goed te begeleiden en de groepen
proﬁteren over en weer van elkaars kwaliteiten. Ook de groepsgrootte is prima. De hulpboeren passen goed bij het zorgaanbod van
Asselterhof. Het zijn allemaal mensen die graag buiten vertoeven, dol op dieren zijn en een bepaalde mate van mobiliteit en zelfstandigheid
hebben.
Wat betreft de zorgﬁnanciering waren er in 2019 geen veranderingen t.o.v. het voorgaande jaar, behalve dan dat de vervoerstarieven hoger
zijn geworden. De ontwikkelingen in de zorgﬁnanciering zullen in 2020 ook weer goed gevolgd worden zodat we kunnen inspelen op
wijzigingen.
De grenzen van de zorg worden goed bewaakt. Is de hulpboer niet meer te begeleiden en past hij of zij niet meer in ons zorgaanbod, dan
wordt dit besproken en wordt de zorg bij Asselterhof afgebouwd. Ook het komend jaar zullen we kritisch blijven kijken naar de grenzen van de
zorg.
Eind 2019 boden we gemiddeld 258 dagdelen zorgdagdelen per week. Ten opzichte van 2018 is dit een lichte stijging, maar gedurende het
jaar ﬂuctueert dit natuurlijk ook altijd iets. We hebben het maximum qua bezetting bereikt, dit is al een aantal jaren zo. We zullen moeten
bewaken dat we de limiet niet overschrijden, wat begeleidingscapaciteit als ook letterlijke ruimte en activiteiten- en werkaanbod betreft is het
optimaal zoals het nu is. We verwijzen de aanvragers van zorg door naar andere zorgboerderijen of activiteitencentra.

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.

Ton en Germa Dings, zorgboer en zorgboerin, hebben de leiding over zorgboerderij Asselterhof. Zij werken zelf volledig mee op het bedrijf,
Ton voornamelijk op het gebied van de agrarische werkzaamheden en Germa voornamelijk op het gebied van de zorg en begeleiding. Beiden
werken meer dan 50 uur per week ten dienste van Asselterhof. Zij werken samen met het team en sturen aan waar dit nodig is.
Het team is nadat het in juli 2018 is aangevuld met een nieuwe medewerker stabiel gebleven tot mei 2019. Daarna kregen we van medio mei
tot begin september 2019 te maken met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daarnaast is de medewerker die in juli 2018 gestart is, in juli
2019 ziek geworden. Dit betreft een langdurig ziekteverzuim. Zij komt niet meer terug bij Asselterhof, dit is in goed onderling overleg
besloten.
We hebben gebruik kunnen maken van de diensten van onze dochter Laura, zij heeft in juni 2019 haar diploma behaald van de hbo-studie
Sociale Studies. Zij heeft veel gaten in het personele rooster gevuld. Laura heeft steeds gewerkt als meewerkend gezinslid in de functie
persoonlijk begeleider en had geen arbeidsovereenkomst. Vanaf januari 2020 krijgt zij een arbeidsovereenkomst bij Asselterhof. Verder
hebben we, om het rooster sluitend te krijgen, vanaf mei 2019 een zzp’er te werk voor paardrijlessen aan onze hulpboeren. De samenwerking
met de zzp’er verloopt goed.
Met de zzp’er hebben we een overeenkomst van opdracht afgesloten, nadat we ons goed geïnformeerd hadden over de wetgeving aangaande
zzp’ers. Alle medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst, overeenkomstig de CAO gehandicaptenzorg. Van elke medewerker, en ook van
de zzp’er, heeft Asselterhof een actuele VOG in het dossier.
Het team bestaat eind 2019 uit (de zieke medewerker niet meegeteld): 3 persoonlijk begeleiders (24 uur) en een medewerker allround (24
uur). Dit vaste team wordt aangevuld met een aantal andere personen:
zoon Erik, hij werkt als medewerker allroud zoveel als mogelijk, maar minimaal elke zaterdag mee op de boerderij. Erik krijgt in 2020 ook
een arbeidsovereenkomst.
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Verder zijn er 5 medewerkers in dienst voor een klein aantal uren, voornamelijk voor de zaterdagen en de vakanties (variabel of 5 uur per
week). Dit zijn jongeren die bezig zijn aan een opleiding in de zorg of in het groen of een opleiding hebben afgerond en bij Asselterhof hun
bijbaantje hebben. Voorheen werkten zij als vrijwilliger of stagiair, nu zijn ze allen in loondienst als assistent-begeleider en één
als medewerker allround. Er is één medewerker met een klein contract gestopt in 2019, wegens verhuizing voor haar studie.
zzp’er.
Stagiaires (zie paragraaf 4.4.) en vrijwilligers (zie paragraaf 4.5.)
Functioneringsgesprekken
Met elke medewerker is in 2019 één keer, en bij een enkeling vaker, een functioneringsgesprek gehouden. Er zijn notulen van gemaakt. De
actiepunten vanuit de functioneringsgesprekken zijn allemaal uitgevoerd. Met de zzp’er is twee keer geëvalueerd.
Met de zieke medewerker zijn diverse gesprekken gevoerd en er is een re-integratiedossier bijgehouden. Hierin zijn het plan van aanpak ten
behoeve van de re-integratie en andere afspraken opgenomen. De zieke medewerker zou vanaf medio januari 2020 een aantal uren per week
haar werk kunnen gaan hervatten, aldus de bedrijfsarts. De medewerker is echter zwanger en gaat begin maart met verlof. Voor de doelgroep
leek het ons beter als ze dan alleen nog komt om afscheid te nemen, dit om geen valse verwachtingen te scheppen. Dit is dan ook
afgesproken met deze medewerker en de bedrijfsarts / UWV. Er is steeds een goed contact geweest met deze medewerker, ze geeft aan dat
ze door het begrip vanuit Asselterhof goed heeft kunnen werken aan haar herstel. Haar contract eindigt per 1 juni 2020, daarna krijgt ze bij
Asselterhof geen dienstverband meer.
Asselterhof heeft altijd al een ziekteverzuimbeleidsplan gehad. Dit was echter erg summier. Vanwege de zieke medewerker en de vragen die
we als team hadden, is dit beleidsplan helemaal herzien, uitgebreid en aangevuld met de wettelijke vereisten rondom ziekteverzuim. De
verzuimbegeleiding vanuit het Stigas / SAZAS was erg prettig en verhelderend. Ook heeft een familielid, die werkzaam is bij personeelszaken
bij een grote zorginstelling, ons van informatie en advies kunnen voorzien.
Vanuit de functioneringsgesprekken zijn vooral de geluiden gehoord dat de medewerkers tevreden zijn met hun werkplek. Er werd
aangegeven dat het kwaliteitenspel erg leerzaam was en graag zouden ze dat nog vaker willen doen. Bij een enkeling werd besproken dat het
aantal uren in het contract aangepast moest worden. De medewerker die een kindje heeft gekregen heeft aangegeven minder te willen gaan
werken. Verder gaf ze aan dat ze dan minder contacten had met anderen uit het team. Er werd besproken dat de communicatie dan nog
belangrijker wordt. Afspraken goed noteren, de agenda goed gebruiken en rapportages goed bijhouden en lezen. Eén dag per week, de
dinsdag, is het hele team werkzaam bij Asselterhof, er is dan de mogelijkheid voor teambesprekingen en reﬂectie / intercollegiale intervisie.
Dit wordt als zeer prettig ervaren. Eén van de medewerkers gaf aan dat ze ook graag weer eens een stagiaire zou willen begeleiden. Bij een
medewerker en bij onze dochter Laura werd de SKJ-registratie besproken. Laura kan met haar diploma Sociale Studies in het SKJ-register
opgenomen worden. De andere medewerker geeft zelf aan als ze er aan toe is om aan de slag te gaan met de SKJ-registratie. Zij zal dan een
EVC-traject moeten volgen.
Uit de functioneringsgesprekken met de medewerkers met de kleine contracten zijn geen acties naar voren gekomen. Wel kwamen er
aandachtspunten aan bod op het gebied van het persoonlijk functioneren. Ze gaven allemaal aan dat ze de tips die ze krijgen prettig vinden.
Functiebeschrijvingen
De functiebeschrijvingen zijn goed bekeken en aangepast. Zo is er een functiebeschrijving gemaakt voor de chauffeur die in 2020 een
dienstverband krijgt. Erik heeft een iets andere functieinhoud gekregen, voor hem is nu de functiebeschrijving medewerker allround van
toepassing, voorheen was dat medewerker boerderij. Laura heeft momenteel de functie persoonlijk begeleider, dit was eerst de functie
begeleider. Nu ze meer hier werkt en haar studie heeft afgerond heeft ze meer verantwoordelijkheden gekregen.

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

4.4 Stagiaires
Een beschrijving van hoe het afgelopen jaar is gegaan met de stagiaires op de zorgboerderij.

Bij zorgboerderij Asselterhof kunnen stagiaires vanuit diverse opleidingen en niveaus terecht. We vinden stagiaires een verrijking. Het houdt
ons scherp en we blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, we zien het als een stukje scholing en verdieping. Daarnaast vinden we
het prettig dat we een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen. Zowel stagiaires vanuit de groene sector en zorg en
welzijn kunnen stage lopen en hiermee dus werkervaring opdoen. Op het moment dat we een aanvraag krijgen voor stage wordt bekeken of
het uitkomt. Er wordt gekeken of het in de gevraagde periode bij Asselterhof kan en of in die periode de begeleiding van de stagiaire
gewaarborgd kan worden. Is dit niet het geval dan kan de stagiaire niet terecht bij Asselterhof.
Er komen bij Asselterhof stagiaires van allerlei niveaus: mbo niveau 1 t/m 4 en hbo. De stagiaires krijgen ondersteuning bij het ontwikkelen
van een goede werkhouding en leren vaktechnische vaardigheden. Gedurende het hele jaar 2019 zijn er 3 stagiaires geweest vanuit de
opleiding zorg en welzijn van niveau 1, 3 en 4. Stages lopen gelijk met een schooljaar, dus na de zomer in 2019 is een wisseling van stagiaires
geweest. Deze stagiaires kwamen allen 2 of 3 dagen per week, gedurende een heel schooljaar. Vanuit de groene opleidingen hadden we geen
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stagiaires. Gedurende een aantal weken is er ook een stagiaire geweest van hbo-verpleegkunde, eerstejaars. Ze moest vanuit school een
“vrijwilligersstage” doen. Ze heeft al aangegeven om vanaf maart 2020, na haar stage, als vrijwilliger te willen blijven bij Asselterhof.
De taken van een stagiaire hangen af van de opleiding en het jaar van de opleiding waarin betreffende stagiaire zit. De stagiaires die we
hebben vanuit zorg en welzijn niveau 3 en 4 hebben als taak het begeleiden van de hulpboeren tijdens het doen van taken op de boerderij.
Naarmate dat ze langer werkzaam zijn worden hun taken en verantwoordelijkheden uitgebreid, passend binnen hun opleiding en jaar. De
stagiaires worden begeleid in het proces naar een beginnend werknemer, met alle facetten die daar bij horen. Na de zomer is er een nieuwe
stagiaire gestart van zorg en welzijn, niveau 1. Zij heeft de stage niet afgemaakt hier, ze kon zich niet aanpassen aan de doelgroep. Samen
met school is besloten de stage voortijdig af te breken. Ook heeft in 2019 een niveau 3 stagiaire de overstap gemaakt naar niveau 2. Ze
kon haar stageplek bij Asselterhof wel behouden.
Voor de inwerking van stagiaires wordt een handleiding gebruikt, dit is de handleiding voor de inwerking van
stagiaires/vrijwilligers/medewerkers. Na de inwerkperiode wordt de begeleiding voortgezet. De stagiaires krijgen twee-of driewekelijks een
evaluatiegesprek. Verder wordt elke dag even doorgesproken hoe het gegaan is. De stagiaires vanuit de agrarische opleidingen worden
begeleid door de zorgboer samen met de zorgboerin. De stagiaires vanuit de zorgopleidingen worden begeleid door de zorgboerin of door
een persoonlijk begeleider. De insteek van de stage is dat een stagiaire zich moet kunnen ontwikkelen. Er worden tijdens de
evaluatiegesprekken doelen gesteld, en deze worden bij de volgende gesprekken geëvalueerd en eventueel worden dan weer nieuwe doelen
gesteld. De stagiaires houden de verslaglegging hiervan zelf bij en laten dit ondertekenen door de begeleider van Asselterhof.
Bij zorgboerderij Asselterhof zijn ook stagiaires uit het speciaal onderwijs welkom. Diverse scholen in de omgeving weten ons te vinden als
geschikte stageplaats voor hun leerlingen. Deze stagiaires kunnen hier ontdekken waar hun mogelijkheden en interesses liggen. Afgelopen
jaar zijn er twee stagiaires vanuit het speciaal onderwijs geweest. Eén stagiair is twee weken dagelijks op de boerderij geweest, een ander
heeft gedurende een half jaar stage gelopen bij Asselterhof.
Bij zorgboerderij Asselterhof wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke stages vanuit diverse scholen. Leerlingen vanuit het
middelbaar onderwijs wordt hiermee een maatschappelijke leerervaring geboden. Bij Asselterhof zijn 3 stagiaires voor een maatschappelijke
stage geweest in 2019, voor de duur van 30 uur per stagiair. Dit soort stages vinden we belangrijk om de maatschappelijke betrokkenheid te
bevorderen, voor zowel de betreffende stagiaire als ook voor Asselterhof. We vinden het prettig dat we op deze manier ons kunnen laten zien
aan de burger.
Met elke stagiaire wordt een stage-overeenkomst afgesloten, dit wordt doorgaans door de school geregeld. Van de stagiaires die zelfstandig
met de doelgroep werken wordt een VOG verlangd. Deze wordt in het dossier van de betreffende stagiaire bewaard.

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

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

Bij zorgboerderij Asselterhof zijn 8 vrijwilligers werkzaam, 4 als vrijwilliger in de begeleiding van de hulpboeren, 4 als chauffeur en 1 voor de
begeleiding van het paardrijden. Zij hebben hiermee een maatschappelijke invulling, kunnen zich ontplooien en halen voldoening uit hun
bijdrage binnen Asselterhof. Met alle vrijwilligers is een vrijwilligerscontract afgesloten, waarin een aantal zaken geregeld zijn. Ook beschikt
Asselterhof over een actuele VOG van elke vrijwilliger.
Het team van vrijwilligers in de begeleiding is stabiel en vanaf januari 2019 uitgebreid met één vrijwilliger, zij komt via een re-integratiebureau.
De vrijwillige begeleiders zijn één tot twee dagdelen per week beschikbaar voor Asselterhof. De vrijwilligers betekenen een stukje extra
aandacht voor de hulpboeren in de vorm van lekker meewerken op de boerderij, wandelen, muziek maken en taken doen bij de kinderopvang
in het dorp. De vrijwilliger van het paardrijden is één dagdeel bij Asselterhof, zij vindt het naast haar drukke baan heerlijk om bezig te zijn met
de paardrijlessen bij Asselterhof. Het werven van nieuwe vrijwilligers gebeurt door een bericht op facebook of een bericht op de website van
de vrijwilligerscentrale, maar de meeste vrijwilligers zijn hier terecht gekomen door spontane aanmeldingen. Nieuwe vrijwilligers kunnen
echter alleen terecht als er echt een taak voor hen is. De vraag voor een nieuwe vrijwilliger moet er zijn binnen Asselterhof en anders kan deze
persoon niet starten.
Het team van vrijwillige chauffeurs is redelijk stabiel en vanaf 2019 uitgebreid met 2 vrijwillige chauffeurs, één chauffeur is helaas wegens
lichamelijke problemen moeten stoppen. In 2020 krijgt één van de chauffeurs een arbeidscontract. Hij besteedt ongeveer 12 uur aan het
vervoer en krijgt een contract voor 15 uur. Hij zal dan elke dag twee ritten rijden en is tevens vanaf dan verantwoordelijk voor het onderhoud
(poetsen, tanken en signaleren van problemen) van de auto en de bus, waarmee de chauffeurs deelnemers thuis ophalen en weer
thuisbrengen. De andere vrijwillige chauffeurs rijden allemaal één of twee ritten per week (hier is dan 1,5 tot 3 uur mee gemoeid). De
vrijwillige chauffeurs dienen zich te houden aan het vervoersreglement van Asselterhof en bij aanvang als vrijwilliger voor het vervoer wordt,
bij twijfel over de rijvaardigheid, een rijvaardigheidstest afgenomen.
De begeleiding van de vrijwilligers gebeurt door de zorgboerin. De handleiding voor de inwerking van stagiaires/vrijwilligers/medewerkers
wordt gebruikt om hen in te werken. Na de inwerkperiode wordt de begeleiding uiteraard voortgezet. De meeste begeleiding vindt plaats op
de werkvloer, situaties die zich hebben voorgedaan worden dan besproken. Zo nodig wordt er een gesprek gepland, en jaarlijks wordt er met
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elke vrijwilliger een functioneringsgesprek gehouden. Hiervan worden notulen gemaakt en afspraken worden vastgelegd.
De vrijwilligers geven allemaal aan dat ze het heel prettig vinden te kunnen bijdragen aan het welzijn van de hulpboeren van Asselterhof. Ze
geven aan dat ze zich gewaardeerd voelen en geven aan dat ze overal goed bij betrokken worden. Naar eigen vermogen hebben de
vrijwilligers zich extra beschikbaar gesteld in de periode dat er uitval was binnen het vaste team. De ﬂexibiliteit van allen is zeer bijzonder. Ze
dragen Asselterhof echt een warm hart toe.
De vrijwilliger van het paardrijden heeft gevraagd of er een appgroep gemaakt kan worden van degenen die binnen Asselterhof de taak van
het paardrijden hebben. Deze appgroep is aangemaakt en het bevalt iedereen goed. Er is snelle communicatie mogelijk op deze manier.

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

4.6 Conclusies m.b.t. personeel, stagiaires en vrijwilligers
In deze paragraaf geeft de zorgboer(in) een korte evaluatie van de inzet en omgang met personeel, stagiaires en vrijwilligers.

Het afgelopen jaar was wat personele bezetting betreft wat roerig. Door zwangerschaps- en bevallingsverlof en door langdurige ziekte
hebben we alles op alles moeten zetten om de bezetting goed te houden. De ﬂexibiliteit en veerkracht binnen het gehele team is echt
bijzonder. Samen hebben we het toch maar weer gedaan! Echt trots op het team!!
Het hele jaar door is er voldoende bevoegd en bekwaam personeel geweest. We hebben samen het jaarrooster een aantal keren bijgesteld
om voldoende mensen op de werkvloer te hebben. De uitbreiding van het team door de zzp’er en de uitbreiding van de uren van Laura
kwamen op het juiste moment. Ook de vrijwilligers hebben zich geschikt naar de vraag van Asselterhof. Dat was erg prettig om te
ervaren. Voor het komend jaar zullen we moeten kijken dat de bezetting goed blijft.
Wat ik persoonlijk heb geleerd is zakelijker te moeten zijn als iemand niet (meer) goed functioneert. Niet blijven hopen en denken dat het wel
goed komt. Er is een ziekteverzuimbeleidsplan opgesteld waardoor het voor onszelf naar de toekomst toe duidelijk is wat de stappen zijn als
een medewerker langdurig ziek is. Dit beleidsplan zal het komend jaar kritisch bekeken worden. Ook zullen we de wijzigingen van de wet- en
regelgeving aangaande ziekteverzuim goed volgen en zonodig implementeren in het beleidsplan. Verder zijn we een stuk wijzer geworden op
het gebied van de wetgeving aangaande zzp’ers. Ook wijzigingen in deze wetgeving zullen we goed blijven volgen.
Enkele functiebeschrijvingen zijn herzien. Komend jaar zullen we deze wederom kritisch bekijken.
De actiepunten uit de functioneringsgesprekken zijn opgepakt en zonodig uitgevoerd en / of gepland voor 2020. Zo zullen we in 2020 ook
weer verder aan de slag gaan met het kwaliteitenspel, dit werd als zeer zinvol ervaren. Ook zal er aandacht zijn voor communicatie binnen het
team, afspraken noteren, de agenda goed gebruiken en rapportages goed bijhouden en lezen. Het hele team is elke dinsdag volledig
aanwezig, dat is de dag dat er een teambespreking is en er is dan tijd voor reﬂectie / intercollegiale intervisie. De medewerkers zijn hier
positief over. Dit zullen we in 2020 dan ook zeker voortzetten.
Het beleid rondom stagiaires en vrijwilligers verloopt naar wens. Stagiaires en vrijwilligers zijn een welkome aanvulling op het vaste team.

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

De opleidingsdoelen voor 2019 waren:
Het team zorgt voor persoonlijke groei middels het bespreken van casuïstiek, bijwonen van bijeenkomsten en het doen van korte
cursussen: aan dit doel is hard gewerkt. Binnen het team is veel casuïstiek besproken, er heeft intercollegiale intervisie
plaatsgevonden. Ook zijn er korte cursussen gedaan en zijn teamleden naar een congres geweest. De inhoud van deze cursussen en
congressen werd in het team besproken, zodat ieder hiervan op de hoogte was. De zorgboerin heeft in 2019 met een aantal andere
zorgboeren intervisie gedaan (doelgroep verstandelijk gehandicapten). Het doel is op onderdelen zeker bereikt, maar hier is nog groei in te
verwachten.
Het team zorgt voor eenduidigheid, de neuzen dezelfde kant op, door het doen van intervisie en reﬂectie en het coachen van elkaar: ook
dit doel heeft de nodige aandacht gehad. Veel intervisie is gedaan en er werd volop gereﬂecteerd en gecoacht naar elkaar toe. Hoe meer
dit gedaan wordt, hoe meer mensen zich durven te uiten wat dit betreft. Door het spelen van het kwaliteitenspel heeft ieder zicht gekregen
op de eigen en elkaars kwaliteiten. Ondanks de uitval in het team hebben we de eenduidigheid weten te vergroten, maar ook aan dit doel
zal in 2020 nog gewerkt worden.
Herhaling van BHV-cursus voor voldoende personen, zodat er altijd een bhv'er op het bedrijf aanwezig is: in 2019 zijn alle bhv'ers (vier)
naar de herhalingsles geweest. Verder is de ontruiming een aantal dagen achter elkaar geoefend, dit onder leiding van de brandweer waar
we bruikbare tips van kregen. Voor 2019 is dit doel behaald.
Herhaling van de instructeurscursus paard voor voldoende personen, zodat de paardrijlessen altijd gegeven kunnen worden door een
bevoegde instructeur: dit is afgelopen jaar niet gedaan, omdat er een nieuwe instructeur is gestart dit jaar. Zij heeft nu bij Asselterhof de
paardrijlessen onder haar hoede. Dit doel is dus niet behaald.
Herhaling van de medicijncursus voor voldoende personen, zodat er altijd iemand aanwezig is die bevoegd en bekwaam is in het
verstrekken van medicatie: in 2019 hebben twee personen deze medicijncursus herhaald. Voor 2019 is dit doel behaald.
Het verlengen van de bekwaamheid voor enkele verpleegtechnische handelingen, zodat er altijd iemand aanwezig is indien de
verpleegtechnische handeling vereist is: in 2019 hebben we instructie gehad van een praktijkondersteuner van de plaatselijke huisarts en
hiermee is dit doel behaald.
Registratie bij het SKJ-register behouden voor voldoende personen middels het doen van cursussen en reﬂectie, zodat er vanuit
Asselterhof altijd voldoende personen ingeschreven staan in het SKJ-register: in 2019 zijn we voornamelijk bezig geweest om de
inschrijving te regelen voor dochter Laura. De zorgboerin is ook ingeschreven in het register en heeft cursussen uitgezocht om te gaan
doen in de herregistratieperiode. We hebben nu in beeld, na veel uitzoekwerk, wat er nodig is om de herregistratie na 5 jaar voor elkaar te
krijgen. Een andere medewerker moet een EVC-traject volgen om deﬁnitief ingeschreven te kunnen worden. Ze laat weten als ze hier aan
toe is. Op dit moment staan twee personen, de zorgboerin zelf en dochter Laura, ingeschreven in het register. Dit is voldoende voor
Asselterhof. Aan dit doel moet zeker nog gewerkt worden de komende jaren.
Registratie van de zorgboerin bij BIG-register behouden. Deze registratie is eind 2018 verlengd tot eind 2024, en dient elke 5 jaar opnieuw
te worden verlengd. Zodoende is er bij Asselterhof altijd een bevoegd en bekwaam persoon beschikbaar op het gebied van
verpleegkundig handelen: inschrijving in het BIG-register behoud je bij voldoende werkervaring, dit is in ieder geval gelukt in 2019. Ook
heeft de zorgboerin de medicatiecursus herhaald. Ook dit doel blijft staan voor de komende jaren.
Op de hoogte zijn en blijven van de zorgwetten, -regelgeving en -ﬁnanciering door de zorgboerin, zodat zij weet hoe het een en ander werkt
en hierop kan anticiperen: in 2019 heeft de zorgboerin bijeenkomsten hierover bijgewoond, georganiseerd door de Coöperatie Limburgse
Zorgboeren. Ook heeft de zorgboerin zich geïnformeerd via literatuur en internet. Dit doel is behaald, maar dit zal ook weer een doel zijn
voor 2020.
Op de hoogte zijn en blijven van de agrarische regelgeving, agrarische wetten, vergunningen, natuurbeheer, veiligheid en preventie door de
zorgboer, zodat hij weet hoe het een en ander werkt en hierop kan anticiperen: de zorgboer is naar bijeenkomsten geweest vanuit de LLTB
en hij houdt zich op de hoogte via literatuur en internet. Dit doel is ook behaald, maar ook hiermee gaan we verder aan de slag in 2020.

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

Scholing, trainingen, informatie- en intervisiebijeenkomsten die gevolgd zijn in 2019:
Herhalingsles BHV: deze herhalingsles is door 4 personen gevolgd.
Cursus medicatieverstrekking: de zorgboerin en één van de persoonlijk begeleiders heeft de herhalingsles van deze cursus gedaan en met
een certiﬁcaat afgesloten.
Instructie verpleegkundige handelingen: de zorgboerin, 3 persoonlijk begeleiders en de medewerker allround hebben instructie gekregen
van een praktijkondersteuner van de plaatselijke huisarts. Deze instructie ging over diabetes, bloedprikken en insuline spuiten. Dit zijn de
enige verpleegtechnische handelingen die zich voordoen bij Asselterhof.
Intervisie in het team: er is regelmatig een intervisiebijeenkomst of een reﬂectiebijeenkomst gedaan. Hier gaan we zeker mee door in
2020. Ieder haalt hier zijn eigen leerpunten uit, het is ﬁjn dat dit zo goed loopt. Het kwaliteitenspel is aangeschaft en wordt door het team
gezien als meerwaarde. We zullen dit dan ook in 2020 minimaal één keer inplannen. Germa heeft 14 jaar lang deel uitgemaakt van een
intervisiegroep met andere zorgboeren, doelgroep verstandelijk gehandicapten. Onderwerpen in 2019 waren grenzen aan de zorg, moeilijk
verstaanbaar gedrag, groepssamenstellingen en relaties van hulpboeren op de werkvloer. In 2019 is deze groep 4 keer bij elkaar gekomen
voor intervisie. In 2020 stoppen we hiermee, omdat we al lange tijd dezelfde groep vormen vonden we het tijd worden iets nieuws te gaan
doen wat intervisie betreft. We blijven wel klankbord voor elkaar en hebben jaarlijks nog één bijeenkomst. Vanaf 2020 gaat de
zorgboerin, samen met 2 persoonlijk begeleiders, deelnemen aan een intervisiegroep jeugd, met andere zorgboeren.
Bijeenkomsten van het elektronisch cliëntensysteem Qurentis: de zorgboerin en een persoonlijk begeleidster zijn één keer in 2019 met
andere zorgboeren bij elkaar geweest en hebben toen met Qurentis geoefend. Als er binnen het team nog vragen zijn over Qurentis, gaan
we op zoek naar antwoorden bij andere zorgboeren. Zodoende hoeven we geen echte cursus meer te volgen op dit gebied.
Bijeenkomsten vanuit de Coöperatie Limburgse Zorgboeren: de zorgboerin heeft diverse bijeenkomsten bijgewoond, er werden allerlei
onderwerpen behandeld, zoals het kwaliteitssysteem, inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd, calamiteiten en SKJ.
Studieclubbijeenkomsten schapen, zoogkoeien, paarden: de zorgboer heeft diverse bijeenkomsten gevolgd.
Herhalingsles voor de paardrijdinstructeurs: dit is in 2019 niet gedaan. We gaan in 2020 bekijken hoe de nieuwe instructeur de andere
instructeurs bij Asselterhof kan begeleiden om het niveau vast te houden. Daarna wordt bekeken of herhaling van de instructeurscursus
paard nog wel nodig is.
Congres LVB (communicatie en bejegening, Euregionaal Congresburo): dit congres is bezocht door 2 persoonlijk begeleiders. Daarna
hebben ze een workshop verzorgd voor het gehele team over dit onderwerp.
Congres overvraging, stress en burnout bij kinderen (Euregionaal Congresburo): dit congres is bezocht door 1 persoonlijk begeleider en de
zorgboerin zelf. Daarna is middels een workshop de informatie met de rest van het team gedeeld.
Studie Social Studies (hbo): deze studie is afgerond door onze dochter Laura (persoonlijk begeleidster) in juni 2019.
Preventiemedewerker: de zorgboer heeft de e-learning cursus van Stigas gedaan en met goed gevolg afgerond.
Verder is door het lezen van vakliteratuur op allerlei gebied informatie vergaard.

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.

Deskundigheid op diverse gebieden vinden we erg belangrijk bij Asselterhof. Veiligheid heeft de aandacht binnen ons bedrijf, we werken hier
immers met mens en dier. We vinden het dan ook belangrijk dat er voldoende kennis en vaardigheden zijn op het gebied van veiligheid, dit wat
de dagelijkse praktijk betreft, maar ook om in acute situaties goed te kunnen handelen. Er wordt medicatie verstrekt bij Asselterhof, dus is het
van belang voldoende kennis en vaardigheden te hebben aangaande medicijnen en de verstrekking hiervan. Bij Asselterhof worden
paardrijlessen gegeven, de paardrijlessen bij Asselterhof worden verzorgd door mensen die een instructeursdiploma hebben behaald. Dit
zorgt ervoor dat de lessen veilig gegeven worden en dat dit met kennis van zaken gebeurt. Voor het opdoen van vakinhoudelijke kennis en
vaardigheden is het goed om in het team allerlei kennis te vergaren via intervisie of het bezoeken van interessante bijeenkomsten of door
korte cursussen te volgen. Verder is het van belang dat er medewerkers zijn die ingeschreven staan bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dit
is een vereiste om jeugdzorg te kunnen verlenen. Er zal dus voldoende scholing en reﬂectie gedaan moeten worden om de registratie te
behouden of te verkrijgen.
Middels diverse scholingsactiviteiten, intervisie en informatiebijeenkomsten is de deskundigheid op peil gehouden in 2019. Aan veel
opleidingsdoelen is gewerkt, veel is voor 2019 ook behaald, maar er zal in 2020 verder gegaan worden met deze doelen.
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De opleidingsdoelen van afgelopen jaar blijven allemaal staan. Elk jaar maken we een scholingsplan en plannen hier diverse leuke cursussen
of congressen in. De opleidingsdoelen voor 2020 zijn:
Het team zorgt voor persoonlijke groei middels het bespreken van casuïstiek, bijwonen van bijeenkomsten en het doen van korte
cursussen;
Het team zorgt voor eenduidigheid, de neuzen dezelfde kant op, door het doen van intervisie en reﬂectie en het coachen van elkaar;
Herhaling van BHV-cursus voor voldoende personen, zodat er altijd een bhv'er op het bedrijf aanwezig is;
Herhaling van de instructeurscursus paard voor voldoende personen, zodat de paardrijlessen altijd gegeven kunnen worden door een
bevoegde instructeur;
Herhaling van de medicijncursus voor voldoende personen, zodat er altijd iemand aanwezig is die bevoegd en bekwaam is in het
verstrekken van medicatie;
Het verlengen van de bekwaamheid voor enkele verpleegtechnische handelingen, zodat er altijd iemand aanwezig is indien de
verpleegtechnische handeling vereist is;
Registratie bij het SKJ-register behouden voor voldoende personen middels het doen van cursussen en reﬂectie, zodat er vanuit
Asselterhof altijd voldoende personen ingeschreven staan in het SKJ-register;
Registratie van de zorgboerin bij BIG-register behouden. Deze registratie is eind 2018 verlengd tot eind 2024, en dient elke 5 jaar opnieuw
te worden verlengd. Zodoende is er bij Asselterhof altijd een bevoegd en bekwaam persoon beschikbaar op het gebied van
verpleegkundig handelen.
Op de hoogte zijn en blijven van de zorgwetten, -regelgeving en -ﬁnanciering door de zorgboerin, zodat zij weet hoe het een en ander werkt
en hierop kan anticiperen;
Op de hoogte zijn en blijven van de agrarische regelgeving, agrarische wetten, vergunningen, natuurbeheer, veiligheid en preventie door de
zorgboer, zodat hij weet hoe het een en ander werkt en hierop kan anticiperen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

We zijn in 2019 weer goed aan de slag geweest met scholing, ontwikkeling en verdieping. In het hele team is veel informatie vergaard over
diverse onderwerpen en op persoonlijk vlak. Met het aanbod aan scholing vanuit Asselterhof wordt ingegaan op de individuele behoefte van
elk teamlid en op de behoefte aan informatie om het werk goed te kunnen doen bij Asselterhof. Verder wordt met dit aanbod ingehaakt op de
noodzaak voor de zorgboerderij (denk aan medicijnverstrekking, vereisten voor verzekering wat betreft de paardrijlessen) en herregistratie bij
SKJ.
We blijven steeds zoeken naar mogelijkheden om de kennis van het team te vergroten. Ieder teamlid kan ook zelf een aanvraag doen voor een
cursus. Er wordt dan bekeken of dit een meerwaarde heeft voor dit teamlid alsook voor Asselterhof. In 2020 gaan we verder met intervisie,
reﬂectie en coaching in het team. Ook zullen we het kwaliteitenspel nog een keer doen. Het is goed om de eigen kwaliteiten te kennen en die
van elkaar. Verder gaan we in 2020 aan de slag met scholing ten behoeve van het SKJ.
We hebben een scholingsplan 2020 opgesteld, dit scholingsplan is als bijlage toegevoegd bij dit jaarverslag.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 acties opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Scholingsplan 2020
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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.

Aan het begin van het jaar maken we altijd een planning van de evaluaties. Soms wijken we af van deze planning, als het niet uitkomt of als
blijkt dat er vaker geëvalueerd dient te worden (op vraag van de hulpboer of als de situatie hier om vraagt door bijvoorbeeld lichamelijke
achteruitgang). Voor het houden van een evaluatiegesprek gebruiken we een standaard evaluatieformulier. Er wordt dan bijvoorbeeld
besproken of betreffende hulpboer graag naar de boerderij komt, wat de hulpboer graag en niet graag doet, wat er gewijzigd zou mogen
worden volgens de hulpboer, wat de wensen zijn, hoe de vorderingen zijn wat betreft de doelen en of er nieuwe doelen gesteld moeten
worden, of de begeleiding naar wens is en hoe de contacten verlopen binnen de zorgboerderij. Ook wijzigingen op het gebied van medicatie,
leefomgeving en wettelijk vertegenwoordiger worden bevraagd tijdens een evaluatie. Dit gesprek wordt uitgewerkt in een verslag, daarna
besproken met de hulpboer en ouders, begeleiding of wettelijke vertegenwoordiging, en daarna wordt het, nadat het eventueel is voorzien van
wijzigingen, ondertekend. Als een hulpboer niet zelf kan of mag ondertekenen gebeurt dit door de ouders / wettelijke vertegenwoordiger.
Soms wordt een verslag niet ondertekend maar wordt in een mail een akkoord gegeven voor het verslag. Dit is voornamelijk als er na een
gesprek nog wijzigingen aan het verslag worden aangebracht. Dergelijke mails worden bewaard in het archief van de zorgmail. Bij de
jeugdigen doen we het gesprek meteen in aanwezigheid van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Er is dan van te voren al een verslag
gemaakt over de bevindingen bij de zorgboerderij.
Met alle hulpboeren heeft een evaluatie plaatsgevonden in 2019, behalve met één persoon. Met deze persoon is het niet gelukt, doordat we
geen afspraak gepland kregen, maar er is veel contact met de moeder van deze hulpboer geweest. Zaken zijn dus wel met
elkaar gecommuniceerd. Met 3 hulpboeren hebben we 4 keer geëvalueerd, met 1 hulpboer 3 keer, met 2 hulpboeren 2 keer en met de overige
hulpboeren 1 keer.
Op zich verlopen de evaluatiegesprekken goed, soms komt het voor dat we niet goed aan de planning kunnen vasthouden. Dit komt dan door
andere taken binnen de boerderij, maar meestal door de vraag van de woongroepen of activiteitencentra om een verslag te sturen over hoe
het met een hulpboer gaat. Echter voordat we een verslag doorsturen houden we eerst zelf een evaluatie met de betreffende hulpboer. Na
diens goedkeuring en de goedkeuring van de vertegenwoordiger van de hulpboer volgt pas de stap om informatie uit te wisselen. De planning
van ons loopt dus niet synchroon met de planning van de woongroepen of activiteitencentra.
Uit de evaluaties kwam voornamelijk de tevredenheid van de hulpboeren naar voren, het krijgen van persoonlijke aandacht, het kunnen
werken aan doelen en de voldoening van het werk. Bij één hulpboer is de achteruitgang door dementie besproken, dit heeft geleid tot
aanpassingen in zijn weekprogramma en tot een behoorlijke vermindering van het aantal dagdelen op de boerderij. Hij komt nu niet meer voor
arbeidsmatige dagbesteding maar meer voor een stukje beleving en voor de contacten. Verder kwam bij twee hulpboeren naar voren dat ze
het lastig vinden hoe om te gaan met een relatie die zij hebben op de werkvloer. Zij kregen tips hoe hiermee om te gaan en er werden
afspraken gemaakt.

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.

De evaluatiegesprekken verlopen goed. De hulpboeren vinden het prettig dat de tijd genomen wordt voor een dergelijk gesprek. Ze geven allen
aan dat ze erg tevreden zijn bij Asselterhof. De persoonlijke aandacht wordt erg gewaardeerd. Ieder heeft de kans zich te ontwikkelen door te
werken aan persoonlijke doelen. De doelen zijn een vast onderdeel op de agenda van een evaluatiegesprek.
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Dat de planning van de evaluaties van Asselterhof niet synchroon lopen met de planningen van de diverse woongroepen en activiteitencentra
is wel lastig. Dit zullen we komend jaar bespreken tijdens het overleg met de zorginstellingen.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie 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.

Inspraak is op meerdere manieren georganiseerd binnen Asselterhof. Er is een cliëntenraad, er worden besprekingen met hulpboeren
gehouden en er wordt jaarlijks een bijeenkomst gehouden voor de ouders / verwanten / wettelijk vertegenwoordigers.
Wat betreft de cliëntenraad is er gekozen voor een vorm zonder hulpboeren erbij, maar met ouders van de hulpboeren. De notulen van de
hulpboerenbesprekingen worden naar de cliëntenraad gestuurd. Andersom worden aandachtspunten uit de cliëntenraad in een
hulpboerenbespreking besproken en jaarlijks wordt er verslag gedaan van de cliëntenraad naar de hulpboeren en hun achterban. De
koppeling van en naar de hulpboeren toe is hiermee gewaarborgd.
De cliëntenraad heeft in 2019 vier vergaderingen gehad. Deze waren op 23 maart, 11 mei, 21 september en 2 november. Onderwerpen die aan
bod kwamen waren het tevredenheidsonderzoek, het kwaliteitsjaarverslag, Stichting Vrienden van Asselterhof, uitstapje hulpboeren, het
gebruik van zorgmail, voorbereidingen voor de open dag, uitreiking van de cheque door Stichting 1443, ziekte van een medewerker en opvang
binnen het team, gebruik van sociale media, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), vervoer, brandoefening en het opknappen van de
pipowagen. Enkele leden van de cliëntenraad hebben in 2019 de handen uit de mouwen gestoken om de pipowagen op te knappen, recht te
zetten en een overkapping dicht te timmeren. Verder heeft de cliëntenraad geholpen tijdens de open dag en het jubileumfeest.
De cliëntenraad heeft als doel om Asselterhof namens alle hulpboeren te ondersteunen bij het bieden van de juiste zorg. Dit wordt gedaan
door het volgen van het kwaliteitssysteem (bespreken van auditresultaten en protocollen) en het voorstellen doen van verbeteringen. Er is
afgelopen jaar weer prettig samengewerkt met de cliëntenraad, de leden zijn zeer begaan met Asselterhof en kijken positief kritisch mee met
de ontwikkelingen binnen de zorgboerderij.
In 2019 zijn er vier besprekingen gehouden met de volwassen hulpboeren en vier met de jeugdigen. De besprekingen met de volwassenen
hebben plaatsgevonden op 12 maart, 24 juni, 19 september en 22 november. Diverse onderwerpen kwamen voorbij: huisregels, regels in de
bus, omgang met elkaar en respect, zwangerschap van een medewerker, ziekte van een begeleider, sociale media, opruimen van spullen na
een taak, brand en brandoefening, uitstapje, nieuwe instructeur voor het paardrijden, wijzigen van het paardrijden, het geven van
complimenten, bedanken van de chauffeurs en chauffeurs niet aﬂeiden, uitstapje, keuzevrijheid, veiligheid, elkaar laten uitpraten, evaluatie
van het uitstapje, hygiëne en toiletgebruik, het vieren van de verjaardagen en dieetwensen. De besprekingen met elkaar worden enorm
gewaardeerd door de hulpboeren, het zijn gezellige bijeenkomsten waarin toch ook behoorlijk wat punten besproken worden. Bij de
volwassenen kan iedereen agendapunten aandragen en er worden notulen gemaakt van de bespreking. Uit het verslag volgt dan een
actiepuntenlijst. De hulpboeren die niet aanwezig waren tijdens de bespreking worden aan de hand van het verslag bijgepraat in een aparte
bijeenkomst.
Bij de jeugdigen hebben we een kletspraatkistje gemaakt, met allerlei vragen over onder andere behulpzaamheid, respect, samenwerken,
motivatie, gedrag en huisregels. Het kletspraatkistje wordt gebruikt om de besprekingen met de jeugdigen vorm te geven, het lijkt dan op een
spel en dit motiveert de jeugdigen om mee te doen. Dit hebben we bij twee van de vier besprekingen gebruikt, tijdens de andere twee
besprekingen hadden we een thema. Ook van de inspraakmomenten bij de jeugdigen worden notulen gemaakt en zonodig actiepunten
opgesteld. De besprekingen met de jeugdigen waren op 27 februari, 29 juni, 11 september en 6 november. Onderwerpen die via het
kletspraatkistje besproken werden waren telefoonregels, afblijven van spullen van een ander, slaan en terugslaan, stop zeggen, klikken,
scheldwoorden, liegen, begrepen worden en de huisregels. De onderwerpen van de themabesprekingen waren het gebruik van de ﬁetsen / de
regels van het ﬁetsen en brand. Er werd goed meegedaan met de besprekingen door de jeugdigen. De actiepunten uit de besprekingen van
2019 zijn allemaal afgewerkt, zowel van de volwassenen als van de jeugdigen.
Naast de reguliere besprekingen hebben we ook vergaderingen met de commissies waar hulpboeren zitting in hebben (alleen bij de
volwassenen), dit zijn de paardendoedagcommissie en de feestcommissie (die weer is onderverdeeld in Carnavals-, Paas-, Sinterklaas-, Kerst
/ Nieuwjaarscommissie). De commissies worden elke keer samengesteld door hulpboeren die zich hebben opgegeven om mee te denken
over het programma van het betreffende feest of paardendoedag. Na de vergadering wordt er door een van de begeleiders een verslagje
gemaakt en ieder commissielid wordt vervolgens betrokken bij de uitvoering van de actiepunten en de organisatie van het feest of
paardendoedag. De paardendoedag heeft in 2019, evenals in 2018, niet plaatsgevonden. Door de wisseling van instructeur afgelopen jaar,
hebben we besloten dit naar 2020 te schuiven.
De inspraakmomenten laten zien dat er veel betrokkenheid is. Iedereen wilt het goed doen, wilt ﬁjn samenwerken en door het bespreken van
punten waar hulpboeren tegenaan lopen hebben ze het gevoel serieus genomen te worden. Dit geven ze in dergelijke besprekingen ook
geregeld aan.
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De jaarlijkse bijeenkomst voor ouders / verwanten / wettelijk vertegenwoordigers is dit jaar gehouden aansluitend aan de open dag op 19
mei. Er was dit jaar geen speciaal onderwerp en geen spreker voor het inspraakmoment, maar er werden actuele onderwerpen besproken en
er werd teruggekeken op het afgelopen jaar.

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.

De inspraakmomenten verlopen goed. De hulpboeren geven aan dat ze zich serieus genomen voelen, ze mogen meedenken en meepraten
over zaken van de boerderij. De cliëntenraad is een actieve groep mensen, die grote betrokkenheid tonen en zich zeer behulpzaam opstellen.
Bij de jeugdigen is de motivatie om mee te doen met de besprekingen door het gebruik van het kletspraatkistje toegenomen. Ook het houden
van een themabijeenkomst heeft goed gewerkt bij de jeugdigen, er wordt dan van alles over een bepaald onderwerp verteld en bevraagd, dit
viel in goede aarde. Ook het jaarlijkse inspraakmoment voor de ouders / verwanten / wettelijk vertegenwoordigers wordt gewaardeerd. Er
wordt aangegeven dat het prettig dat ze op de hoogte gehouden worden over allerlei zaken.
De bijeenkomsten van de cliëntenraad verlopen erg prettig, de raad toont grote betrokkenheid met Asselterhof. De koppeling van de
hulpboerenbesprekingen aan de cliëntenraad en andersom loopt prima. De inspraak zoals die nu is georganiseerd binnen Asselterhof willen
we in de toekomst op deze wijze voortzetten.

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.

We hebben bij Asselterhof een tevredenheidsvragenlijst samengesteld voor de jeugdigen en volwassenen die gebruik maken van de
dagbesteding bij de zorgboerderij. Deze vragenlijsten zijn uitgedeeld aan alle hulpboeren in januari 2019. De lijsten kunnen anoniem ingevuld
worden.
De vragen konden beantwoord worden met : “altijd”, “meestal”, “soms”, “nooit” of met: “ja”, “best wel”, “niet echt”, “nee”. Als er een vraag niet
van toepassing was, kon deze bij het vakje n.v.t. aangekruist worden.
De volgende punten kwamen aan bod:
Veiligheid
Privacy
Respect
Je prettig voelen
Vraaggerichtheid
Hygiëne
Maaltijden
Informatie over de dagbesteding
Keuze van de activiteiten
(Vertrouwens) band met personeel
Persoonlijke omgang met andere hulpboeren
Bij de jeugdigen is iedereen zeer tevreden over de boerderij. Het gemiddelde rapportcijfer dat ze gaven was een 9. Er werd door hen veelal
beoordeeld met “altijd” en “meestal”.
Drie jeugdigen gaven aan soms last te hebben van het lawaai op de boerderij, de meesten gaven aan hier nooit last van te hebben. Ze voelen
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zich prettig op de boerderij, er wordt op de hygiëne gelet, ze hebben vrienden of kunnen makkelijk vrienden maken en voelen zich veilig op de
boerderij. Ze geven aan de begeleiding te krijgen die ze nodig hebben, worden serieus genomen en vertrouwen de begeleiding. Iedereen zou
Asselterhof aanbevelen bij anderen.
Een “greep” uit de opmerkingen zijn: “Ik voel me helemaal thuis”, “ga zo door”, “ik geniet elke keer van al die prachtige mensen die bij jullie
mogen komen”, “ik voel me hier prettig”, “de boerderij moet blijven zoals het nu is, is prima zo!”
Bij de volwassenen is ook veelal “meestal” en “altijd” ingevuld. Bij de volwassenen geeft één persoon aan soms last te hebben van het lawaai
op de boerderij. Het rapportcijfer dat de meesten gaven is een 10. Een tiental personen gaven een 9 en zeven personen een 8. Het
gemiddelde rapportcijfer is hiermee een 9,5. De hulpboeren vinden het netjes en hygiënisch op de boerderij, vinden de afwisseling in de
werkzaamheden ﬁjn en kunnen aan hun doelen werken. Ze voelen zich prettig en veilig bij Asselterhof, hebben leuke contacten met de andere
hulpboeren en voelen zich gerespecteerd en serieus genomen door de begeleiding. Als opmerking was aangegeven door één persoon dat het
soms met omkleden druk is.
Een aantal opmerkingen zijn: “Er valt weinig te veranderen”, “een 9 is moeilijk te verbeteren, ga zo door!”, een jne werkplek”, “ze doen hun
best in alles”, “het is hier toppie!”, “het is een mooie, gezellige boerderij met gezellige begeleiding en hulpboeren.”, “ik kan hier alles kwijt”,
“het is net één grote familie”, “de leiding is aardig en de werkjes zijn leuk.”
Er zijn, zowel bij de jeugdigen en volwassenen, een aantal persoonlijke wensen uit het tevredenheidsonderzoek naar voren gekomen, deze
worden zeker meegenomen en, waar mogelijk, gerealiseerd. Voor een paar personen was het lastig om de vragenlijst in te vullen en waren de
vragen wat moeilijk. Hier wordt bij een volgend tevredenheidsonderzoek rekening mee gehouden. Desondanks hebben we in totaal 61
vragenlijsten teruggekregen van de 72 lijsten die we uitgedeeld hebben. Dit is bijna 90% en hiermee is dit een representatief beeld van de
tevredenheid binnen Asselterhof. Van de 35 volwassenen hebben 32 personen de lijsten ingevuld en van de 37 jeugdigen zijn 29 lijsten
ingevuld.

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.

De tevredenheidsmeting is goed verlopen. De respons was hoog. Er was een kartonnen doos een met een gleuf in de lunchruimte geplaatst
waar ieder de ingevulde lijsten in kon doen. Als dit zichtbaar gedaan werd, kreeg men een Asselterhof-pen. Dit werd als beloning ervaren en
hierdoor werden er veel lijsten ingeleverd.
Asselterhof is blij dat er veel respons is, we willen graag verbeteren waar dit kan en we vinden het dan ook prettig dat veel hulpboeren de
moeite hebben genomen om de lijsten in te vullen. We hebben de drukte bij het omkleden meegenomen als verbeterpunt en zorgen voor meer
toezicht bij het omkleden, zodat het in betere banen geleid wordt. Verder hebben we samen bekeken wat we kunnen doen wat betreft de last
van het lawaai. We hebben in kaart gebracht wanneer iemand last heeft van lawaai, dit is voornamelijk tijdens het lammerenseizoen op de
schapenstallen. We hebben het advies meegegeven om dan oordopjes in te doen of een hoofdtelefoon te dragen. Dit advies zullen we in het
volgende lammerenseizoen geregeld herhalen.
De vragen op de lijsten waren voor een enkeling te moeilijk. Er mocht hulp van ouders of vrienden ingeschakeld worden. Echter voor
sommigen was het dan lastig de vertaalslag te maken. We hebben daarom nu nieuwe lijsten gemaakt, deze worden in 2020 in gebruik
genomen:
1. Een tevredenheidslijst met geschreven antwoorden: deze vragenlijst is bedoeld voor de hulpboeren die in staat zijn om zelfstandig of
met enige begeleiding een vragenlijst te begrijpen en in te vullen. Deze vragenlijst kunnen de hulpboeren op de boerderij individueel of
thuis invullen. Hulpboeren die moeite hebben met de vragen kunnen iemand om hulp vragen, bijvoorbeeld een familielid, verzorger of
vriend(in). Liefst niet iemand die op de boerderij werkt. De cliëntenraad heeft ook aangeboden voor ondersteuning te zorgen tijdens het
invullen van de lijsten. We zullen dan ook zeker hun hulp inschakelen het komend jaar.
2. Een tevredenheidslijst met smileys als antwoord: deze vragenlijst is bedoeld voor de jeugdigen of voor hulpboeren die de geschreven
antwoorden lastig vinden. Deze vragenlijst krijgen zij mee naar huis om deze samen met ouders / verzorgers in te vullen. Ook voor hen is
dan de mogelijkheid iemand van de cliëntenraad om hulp te vragen.
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Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 0 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.
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.

7.2 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.

Er heeft zich in november een incident voorgedaan waarbij een jeugdige zeer agressief gedrag liet zien, dit was gericht op een andere
jeugdige, die door een derde jeugdige in bescherming genomen werd. De calamiteitenprocedure is gevolgd en er is een calamiteitenformulier
ingevuld.
Na het incident is met de betrokkenen afzonderlijk gepraat. De ouders zijn geïnformeerd, de twee jeugdigen die erbij betrokken waren gaven
aan zich door de aanwezigheid van de begeleiding veilig te voelen.
Het voorval is beschreven in de dossiers van de 3 jeugdigen en naar aanleiding van dit incident heeft de zorgboerin contact opgenomen met
Bureau Jeugdzorg (deze jeugdige staat onder toezicht van Bureau Jeugdzorg). Het calamiteitenformulier is naar de Coöperatie Limburgse
Zorgboeren (CLZ) gestuurd. Omdat het voorval als een incident gezien wordt is er geen melding gemaakt door CLZ bij de Inspectie.
Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden, de situatie is geanalyseerd. Er zijn afspraken gemaakt met de jeugdige.
Het voorval is binnen het team achteraf nog een keer besproken, om na te gaan of we goed hadden gehandeld. Een dergelijk incident kan
bijna niet voorkomen worden, jeugdigen onder elkaar, en zeker jeugdigen met moeilijk gedrag, vliegen nu eenmaal wel eens uit de bocht.
Neemt niet weg dat we altijd moeten zorgen voor voldoende toezicht en dat het naar de jeugdigen toe duidelijk moet zijn dat agressie niet
getolereerd wordt.

Acties
Aan de hand van dit onderwerp is 1 actie opgenomen in de actielijst.
Bijlagen
Melding van een incident 2019
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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.

De melding aangaande het incident is goed gegaan. Iedereen in het team is zich weer goed bewust van geworden hoe een calamiteit of
melding afgehandeld dient te worden. We hebben alles nog een keer zorgvuldig besproken tijdens een teambespreking. Voor de melding
hebben we de calamiteitenprocedure gevolgd. In deze calamiteitenprocedure staat de wijze beschreven waarop de acute hulpverlening moet
plaatsvinden, de melding van de calamiteit, het onderzoek naar de oorzaken en de verbeteringen om in de toekomst de calamiteiten te
kunnen voorkomen. De diverse stappen die hierin staan beschreven zijn uitgevoerd.
De betreffende jeugdige wordt goed gevolgd, er zijn geregeld gesprekken met hem en zijn netwerk.

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.

Arbeidsovereenkomsten gezinsleden opstellen
Geplande uitvoerdatum:

15-01-2020

Actie afgerond op:

16-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Beide gezinsleden hebben een arbeidsovereenkomst gekregen, deze gaat in per 01-01-2020.

Muziek oefenen voor Sinterklaas en Kerstmis
Geplande uitvoerdatum:

20-12-2019

Actie afgerond op:

21-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er is geregeld muziek geoefend voor Sinterklaas en Kerstmis. Er zijn hulpboeren die hier veel plezier
aan beleven.

Vergaderingen feestcommissie houden
Geplande uitvoerdatum:

18-12-2019

Actie afgerond op:

19-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Feestcommissies zijn een aantal keren bij elkaar gekomen en hebben de voorbereidingen gedaan van
Sinterklaas- en Kerstactiviteiten.

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

17-12-2019

Actie afgerond op:

17-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Iedere BHV-er heeft de herhaling dit jaar weer gevolgd.

Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit
Geplande uitvoerdatum:

30-11-2019

Actie afgerond op:

08-12-2019 (Afgerond)

Indienen werkbeschrijving
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Kwaliteitssysteem actualiseren
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2019

Actie afgerond op:

08-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Kwaliteitssysteem is geactualiseerd.

Maatschappelijke activiteiten plannen en nieuwe activiteiten organiseren (bijv. Heel Asselt Bakt)
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

02-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Bezig geweest met maatschappelijke activiteiten.

Studieclub-, intervisie- en CLZbijeenkomsten bijwonen
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2019

Actie afgerond op:

02-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Divere bijeenkomsten bijgewoond.

Studieclub-, intervisie- en CLZbijeenkomsten bijwonen
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2019

Actie afgerond op:

25-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Diverse bijeenkomsten bijgewoond.

A opende VOG's aanvragen
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2019

Actie afgerond op:

02-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De aﬂopende VOG's zijn aangevraagd en zijn binnen.

Intervisie en refelctie in het team doen
Geplande uitvoerdatum:

10-12-2019

Actie afgerond op:

28-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is gedurende het hele jaar gedaan in het team.

Inspraakmoment voor achterban regelen, eventueel gecombineerd met een leuke activiteit.
Geplande uitvoerdatum:

10-12-2019

Actie afgerond op:

19-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Inspraakmoment is geweest tijdens het jubileumfeest in mei 2019.
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Evalueren ondersteunend netwerk cliënten (samen met CLZ)
Geplande uitvoerdatum:

10-12-2019

Actie afgerond op:

17-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is gedaan.

Ontwikkelingen zorg nanciering in de gaten houden
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2019

Actie afgerond op:

25-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Middels bijeenkomsten van CLZ zijn we geïnformeerd over de ﬁnanciering in de zorg.

website www.asselterhof.nl en www.zorgboeren.nl updaten
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2019

Actie afgerond op:

01-12-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Websites zijn regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

Bespreking jeugdigen/inspraakmoment 4 keer
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2019

Actie afgerond op:

28-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er heeft 4 keer een bespreking met de jeugdigen plaatsgevonden.

Bespreking volwassenen/inspraakmoment 4 keer
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2019

Actie afgerond op:

02-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er heeft 4 keer een hulpboerenvergadering plaatsgevonden met de volwassenen.

Besprekingen cliëntenraad (minimaal 4 keer per jaar) en evalueren cliëntenraad
Geplande uitvoerdatum:

15-11-2019

Actie afgerond op:

02-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er zijn 4 bijeenkomsten geweest dit jaar en bij de laatste bijeenkomst vond een evaluatie plaats.

Actualisatie van de RI&E
Geplande uitvoerdatum:

15-10-2019

Actie afgerond op:

28-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 28 november heeft er een nieuwe risico-inventarisatie plaatsgevonden. De actielijst die daaruit naar
voren kwam was leeg, dus geen actiepunten ter verbetering.
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Bijeenkomsten team organiseren en bezig zijn met professionalisering
Geplande uitvoerdatum:

10-10-2019

Actie afgerond op:

04-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is gedaan. Gekoppeld aan een teambespreking hebben we geregeld een interessant onderwerp
besproken. Ook zijn er congressen bezocht en workshops gedaan.

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2019

Actie afgerond op:

31-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit jaar hebben we 4 keer samen met de brandweer een ontruiming geoefend.

Cursus hulpboeren regelen
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2019

Actie afgerond op:

14-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 14 juni zaten we met de volwassen hulpboeren weer in de schoolbanken van de Gilde Opleidingen
Roermond. Het onderwerp van de cursus was Sociale Media.

Aanbieden van een leuke activiteit aan de jeugdigen (bijv. wedstrijd paardrijden, voetballen)
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2019

Actie afgerond op:

18-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben dit jaar niet speciﬁek een activiteit aangeboden aan de jeugdigen. Wel zijn we in de zomer
gaan zwemmen met de paarden en gezamenlijk spellen gedaan. Dit is ook nog besproken met de
cliëntenraad. Besproken is dat we voor de jeugdigen in de vakantieweken extra activiteiten gaan
bedenken en uitvoeren.

Bekijken of virusscanner en rewall van computer en laptop nog voldoen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

23-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Deze voldoen nog, dit hebben we laten nakijken.

Kwaliteitenspel aanschaffen voor team
Geplande uitvoerdatum:

31-12-2019

Actie afgerond op:

01-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Aangeschaft en gebruikt.

Uitstapje organiseren voor de volwassenen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

19-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben een geslaagd uitstapje gehad op 19 november.
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Administratiehandleiding opstellen en taken verdelen binnen het team
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

04-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben een begin gemaakt hiermee, maar door de wijzigingen binnen het team aangaande de
administratie wordt dit in 2020 verder afgewerkt.

Afstemmen van de divere verantwoordingen bespreken met CLZ
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

25-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is besproken en CLZ houdt dit verder in de gaten.

De ontbrekende verwerkersovereenkomsten regelen (AVG)
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

08-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is gedaan.

Evaluatie met kinderopvang doen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

26-08-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Is gedaan, alles verloopt naar wens.

Feestje voor de jubilarissen organiseren
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

19-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Diverse jubilarissen zijn gehuldigd tijdens het jubileumfeest. Dit feest werd aansluitend aan de open
dag gehouden.

Apparaten en machines controleren
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

24-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

is gedaan. Er zijn niet veel machines en apparaten waar mee gewerkt wordt. Ondanks dat toch nodig
om elk jaar te controleren of er geen mankementen zijn en of alles nog veilig is.

De diverse toetsingskaders voor Verantwoorde Zorg inzien en kijken of Asselterhof voldoet aan de eisen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

24-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De toetsingskaders zijn bekeken. Er is niets gewijzigd in het beleid van Asselterhof, Asselterhof voldoet
aan de eisen.
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(Nieuwe) functieomschrijvingen evalueren in het team
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

25-10-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is gedaan.

Veiligheid op en rond het paard bespreken
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

23-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Veiligheid op en rond het paard is besproken met de instructeurs, begeleiders en hulpboeren.

Evaluatie met Stichting Vrienden van Zorgboerderij Asselterhof
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

25-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Is gedaan.

Uitleggen wat we doen bij calamiteiten op het bedrijf als er niet gewerkt mag worden op de boerderij (cliënten en cliëntenraad)
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

04-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Is gedaan.

AVG implementeren in beleid van Asselterhof
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

21-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Alle zaken rondom de AVG zijn ingebed in ons beleid.

Nieuwe vragenlijsten van tevredenheidsmeting evalueren en aanpassen zonodig
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

28-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De tevredenheidslijsten zijn aangepast.

EVC-traject (Chrissy), 45 EC-traject (Laura) en herregistratie (Stephanie en Germa) onderzoeken wat betreft SKJ
Geplande uitvoerdatum:

10-05-2019

Actie afgerond op:

24-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is gedaan. Duidelijk is nu wat ieder moet doen om de (her)registratie te verkijgen.
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Privacy zorgboeren en gezin, deelnemers, medewerkers en AVG bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2019

Actie afgerond op:

15-09-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Privacy is besproken in het team.

Legionella en zoönosen/bedrijfshygiëne bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

22-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Legionella en zoönosen / bedrijfshygiëne is besproken in een teambespreking

Vergunningen bekijken van ons bedrijf
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

24-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Vergunningen zijn bekeken en besproken.

Brandblussers jaarlijks controleren door een erkend bedrijf
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2019

Actie afgerond op:

16-08-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Brandblussers zijn gecontroleerd.

Nieuwe RI&E laten uitvoeren door Stigas
Geplande uitvoerdatum:

10-01-2020

Actie afgerond op:

28-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er heeft een RI&E plaatsgevonden door Stigas. Het plan van aanpak is een lege lijst. We hadden alles
goed in orde, aldus de ARBO-deskundige.

Cursus preventiemedewerker (e-learning van Stigas) nog een keer doen en bijbehorende toets doen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

24-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Cursus is door de preventiemedewerker nog een keer gedaan. Afgesloten met een toets.

Evaluatie zorginstellingen regelen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

23-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er hebben met de samenwerkingspartners evaluaties plaatsgevonden. Hier zijn notulen van gemaakt.
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Organiseren open dag
Geplande uitvoerdatum:

19-05-2019

Actie afgerond op:

19-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Op 19 mei hebben we een geslaagde open dag gehad.

Functioneringsgesprekken plannen, met medewerkers en vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2019

Actie afgerond op:

18-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een functioneringsgesprek gehad.

Noodplan bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

09-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Is tijdens teambespreking gedaan.

Risisco-inventarisatie en evaluatie bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

10-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Tijdens teambespreking is dit gedaan.

Verzekeringenpakket doornemen met tussenpersoon van Interpolis
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

23-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Verzekeringsagent is langs geweest. Alles werd nagelopen.

Documenten nakijken en zonodig wijzigen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

16-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Documenten zijn nagekeken en het klachtreglement voor medewerkers is aangepast.

Wijzigingen CAO bekijken
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

07-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

CAO is bekeken, voor nu zijn er geen wijzigingen die we in ons beleid moeten aanpassen.
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EHBOkoffers controleren aanvullen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

15-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De EHBOkoffer is een aantal keren gecontroleerd en aangevuld.

Jaarverantwoording Ministerie van VWS invullen
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2019

Actie afgerond op:

25-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Jaarverantwoording van het ministerie van VWS is in 2019 weer ingevuld.

Teamuitjes plannen (1 keer voor team, 1 keer team en aanhang, 1 keer zaterdagteam, 1 keer hele team en vrijwilligers en aanhang)
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2019

Actie afgerond op:

16-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

We hebben een aantal teamuitjes gedaan en nog gepland.

Zorg en professionele distantie bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

15-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Zorg en professionele afstand is besproken. Het team zit op één lijn.

Risico's zorgverlening bespreken in team en noteren
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2019

Actie afgerond op:

19-08-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Risico's zijn besproken met het plan van aanpak. Het document is aangepast.

Missie en doelstelling, visie en kernwaarden in team bespreken en toetsen of we ons daar als team nog steeds in kunnen vinden
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

24-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Missie werd besproken in het team. Alle teamleden kunnen zich nog goed vinden in de missie, visie, en
kernwaarden.

Afspraken gebruik machines, werktuigen en apparaten bespreken in team en zonodig wijzigen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

13-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De afspraken zijn binnen het team besproken.
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protocol Sociale media voor medewerkers bespreken in team en zonodig wijzigen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

13-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Protocol is besproken binnen het team, dit heeft niet geleid tot aanpassingen.

MIC-, calamiteitenformulier bespreken in team, en bijbehorende protocollen en klachtenformulier.
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

23-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Alles aangaande calamiteiten en klachten besproken.

klachtenprocedure deelnemers bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

15-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De klachtenprocedure is besproken, dit heeft niet geleid tot aanpassingen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in team bespreken en zonodig wijzigen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

23-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Meldcode is besproken in het team. Geen aanpassingen gedaan.

Protocollen agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen bekijken met team en zonodig wijzigen.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2019

Actie afgerond op:

18-03-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Protocollen zijn besproken in het team. Geen aanpassingen gedaan.

protocol "beroepshouding: voorlichting en omgang m.b.t. seksueel gedrag" bespreken in team en zonodig wijzigen
Geplande uitvoerdatum:

04-11-2019

Actie afgerond op:

04-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Is nog een keer besproken in het team.

protocol "beroepshouding: voorlichting en omgang m.b.t. seksueel gedrag" bespreken in team en zonodig wijzigen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

27-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Onderwerp seksualiteit en beroepshouding in deze is besproken in het team, aan de hand van het
protocol.
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Huisregels in team en met de deelnemers bespreken en zonodig herzien
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

21-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Huisregels zijn in teambespreking besproken, iets aangepast en tijdens deelnemersoverleg besproken
en ook toen zijn er enkele kleine aanpassingen gedaan.

Digitale begeleidingsplannen maken van de deelnemers in Qurentis
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2019

Actie afgerond op:

04-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er is een start gemaakt met het digitaal opstellen van de begeleidingsplannen. Dit wordt verder
afgewerkt in 2020.

Contracten vrijwilligers nalopen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

23-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De vrijwilligerscontracten zijn nagekeken en enkele contracten zijn van kleine aanpassingen voorzien.

Arbeidscontracten medewerkers nalopen
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

23-05-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Arbeidscontracten zijn nagelopen en zonodig aangepast.

Medewerkersdossiers goed ordenen en digitaliseren
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

04-11-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Personeelsdossiers zijn allemaal gedigitaliseerd en hiermee dus ook opgeslagen volgens de AVG.

Taken en verantwoordelijkheden medewerkers uitleggen aan deelnemers in een bespreking
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

15-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is besproken met de deelnemers.

Benodigde competenties, kennis en vaardigheden bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2019

Actie afgerond op:

29-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Tijens teambespreking hebben we het gehad over de benodigde competenties, kennis en
vaardigheden.
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Grenzen aan de zorg bespreken in het team
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

24-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Tijdens teambespreking de grenzen aan de zorg besproken. Iedereen kon zich hier nog in vinden.

Visie bespreken in team en zonodig wijzigen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2019

Actie afgerond op:

24-06-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Tijdens een teambespreking hebben we de visie besproken, mooi om te zien hoe gedreven de
teamleden zijn in deze.

Teambesprekingen plannen
Geplande uitvoerdatum:

07-04-2019

Actie afgerond op:

01-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Planning is gemaakt.

Teambesprekingen plannen
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2019

Actie afgerond op:

01-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Teambesprekingen zijn gepland.

Tevredenheidonderzoek deelnemers (papieren versie) doen
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2019

Actie afgerond op:

02-04-2019 (Afgerond)

Toelichting:

De tevredehieslijsten zijn begin januari uitgedeeld aan alle hulpboeren. Een groot percentage van de
lijsten is inmiddels weer (anoniem) ingeleverd. Er is een verslag gemaakt van de uitkomsten van het
tevredenheidsonderzoek.

Schrijf uw jaarverslag over 2018 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

28-02-2019

Actie afgerond op:

24-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Jaarverslag ingediend op 24-02-2019.

Indienen Jaarverslag

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

01-01-2019

Actie afgerond op:

24-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Jaarverslag is geschreven en door enkele teamleden doorgelezen.
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Aandachtspunt: deelnemers vanuit de WLZ hebben recht op minimaal 2 keer per jaar een evaluatiegesprek.
Geplande uitvoerdatum:

20-02-2019

Actie afgerond op:

20-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

In het evaluatieschema wordt rekening gehouden met de norm dat WLZ-cliënten 2 keer per jaar een
evaluatiegesprek mogen krijgen. Er wordt vastgelegd hoe vaak iemand wilt evalueren.

Alles plannen rondom het scholingsplan (intervisie, BHV, medicatieverstrekking, cursus paard, cursussen en congressen)
Geplande uitvoerdatum:

14-02-2019

Actie afgerond op:

10-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Dit is gedaan.

Planning evaluaties met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

10-02-2019

Actie afgerond op:

10-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er is een planning gemaakt voor de evaluaties met de hulpboeren.

Medicijngebruik controleren, lijsten, medisch paspoort
Geplande uitvoerdatum:

20-01-2019

Actie afgerond op:

22-02-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Met de hulpboeren (of de vertegenwoordiger) die medicatie gebruiken bij Asselterhof is een gesprek
gehouden over de medicatie. Aftekenlijsten van de hulpboeren werden nagekeken.

Protocol medicijnbeheer en verklaring medicijnverstrekking bespreken in team en zonodig aanpassen
Geplande uitvoerdatum:

20-01-2019

Actie afgerond op:

20-01-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Het protocol medicijnbeheer en verklaringen medicijnverstrekking zijn in het team besproken. Er
hoefde niets te worden aangepast.

Planning maken van besprekingen voor de volwassenen, jeugdigen, cliëntenraad en inspraakmomenten achterban
Geplande uitvoerdatum:

15-01-2019

Actie afgerond op:

15-01-2019 (Afgerond)

Toelichting:

Er is een planning gemaakt van besprekingen met de volwassen hulpboeren, met de jeugdigen,
cliëntenraad en er is een inspraakmoment gepland met de achterban

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.
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Schrijf uw jaarverslag over 2019 en dien deze in ten behoeve van de beoordeling.
Geplande uitvoerdatum:

Indienen Jaarverslag

29-02-2020

Tevredenheidonderzoek deelnemers (papieren versie) doen
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

Activiteiten van het scholingsplan: bekijken of alles geregeld is
Geplande uitvoerdatum:

01-03-2020

Jaarverantwoording Ministerie van VWS invullen
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2020

Met de personeelsadviseur bespreken van de mogelijkheid om een geldige VOG als arbeidsvoorwaarde op te nemen (aandachtspunt
vanuit audit)
Geplande uitvoerdatum:

01-04-2020

Arbeidscontracten medewerkers nalopen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Digitale begeleidingsplannen maken van de deelnemers in Qurentis
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Risico's zorgverlening bespreken in team en noteren
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

CAO wijzigingen bekijken
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Overeenkomst ZZP-er bekijken en indien nodig wijzigen.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Ondersteunend netwerk bekijken of er nog verbeteringen in aangebracht kunnen worden.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020
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Overeenkomst deelnemers evalueren op inhoud en indien nodig aanpassen.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Tevredenheidsmeting uitvoeren
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Het document Beroepshouding voorlichting en omgang m.b.t. seksueel gedrag bespreken in team, evt wijzigingen in aanbrengen.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Protocollen agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen bekijken en zonodig wijzigen.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bespreken in team en zonodig wijzigen.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Klachtenprocedure deelnemers bekijken en zonodig wijzigen.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Protocol sociale media bespreken in team en zonodig wijzigen.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Overeenkomst deelnemers bekijken en zonodig wijzigen.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Protocol medicijnbeheer nalopen en zonodig wijzigen.
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Verzekeringenpakket doornemen met tussenpersoon van Interpolis
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Scholing tbv SKJ uitzoeken
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020
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Tijdens overleg met de zorginstellingen de planning van de evaluaties bespreken, streven is om dit synchroon te krijgen
Geplande uitvoerdatum:

01-05-2020

Organiseren van een bijeenkomst voor de achterban, in het voorjaar (i.p.v. de jaarlijkse kerstborrel)
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Taken en verantwoordelijkheden binnen het team bespreken
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Veiligheid op en rond het paard bespreken
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Mogelijkheden bekijken om bordjes op te hangen om de brandblussers beter te markeren (aanbeveling vanuit de audit)
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Grenzen van de zorg met het team bespreken
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Ziekteverzuimbeleidsplan evalueren en aanvullen met eventuele wijzigingen vanuit wet- en regelgeving
Geplande uitvoerdatum:

01-06-2020

Visie bespreken in team en zonodig wijzigen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Benodigde competenties, kennis en vaardigheden bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Taken en verantwoordelijkheden medewerkers uitleggen aan deelnemers in een bespreking
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Contracten vrijwilligers nalopen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020
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Huisregels in team en met de deelnemers bespreken en zonodig herzien
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Documenten nakijken en zonodig wijzigen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Evaluatie verzekeringen plannen met de tussenpersoon en deze evaluatie houden
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid van Stigas uitvoeren door preventiemedewerker
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Veiligheidsscan van Stigas uitvoeren door preventiemedewerker
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Vergunningen bekijken van ons bedrijf
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Evaluatie met Stichting Vrienden van Zorgboerderij Asselterhof
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

De diverse toetsingskaders voor Verantwoorde Zorg inzien en kijken of Asselterhof voldoet aan de eisen
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Apparaten en machines controleren
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Aanbieden van een leuke activiteit aan de jeugdigen (bijv. wedstrijd paardrijden, voetballen)
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020

Wet- en regelgeving rondom zzp’ers bekijken
Geplande uitvoerdatum:

01-07-2020
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Deelnemersdossiers volledig digitaliseren in Qurentis
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

MIC-, calamiteitenformulier bespreken in team, en bijbehorende protocollen en klachtenformulier.
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Afspraken gebruik machines, werktuigen en apparaten bespreken in team en zonodig wijzigen
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Missie en doelstelling, visie en kernwaarden in team bespreken en toetsen of we ons daar als team nog steeds in kunnen vinden
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Functioneringsgesprekken met Erik en Laura houden.
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Functioneringsgesprekken houden met alle medewerkers
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Evaluatiegesprek houden met ZZP-er
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Functioneringsgesprekken houden met de vrijwilligers
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Handleiding inwerken stagiaires/vrijwilligers/nieuwe medewerkers bekijken en indien nodig wijzigen.
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Deelnemersovereenkomsten bekijken of alles nog actueel is. Ouder dan 4 jaar opnieuw laten invullen.
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Wijzigingen CAO bekijken
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020
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Alle functiebeschrijvingen bekijken/bespreken in team en zonodig wijzigen.
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Evaluaties en begeleidingsgesprekken met stagiaires houden.
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Evaluatie zorginstellingen regelen en houden
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Legionella en zoönosen/bedrijfshygiëne bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Privacy zorgboeren en gezin, deelnemers, medewerkers en AVG bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Administratiehandleiding opstellen en taken verdelen binnen het team
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Bekijken of virusscanner en rewall van computer en laptop nog voldoen
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Cursus hulpboeren regelen
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Inspraakmoment voor achterban regelen, eventueel gecombineerd met een leuke activiteit.
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Noodplan bekijken, bespreken en indien nodig wijzigen
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020

Procedures in team bespreken (incident, calamiteit, klacht)
Geplande uitvoerdatum:

01-08-2020
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Brandblussers jaarlijks controleren door een erkend bedrijf
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2020

Evaluatie met kinderopvang doen
Geplande uitvoerdatum:

01-09-2020

Inspectie elektrische installatie 1 keer per 5 jaar
Geplande uitvoerdatum:

30-09-2020

Toelichting:

Dit moet één keer in de 5 jaar, in 2020 staat dit op de planning.

Organiseren open dag
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2020

Feestje voor de jubilarissen organiseren
Geplande uitvoerdatum:

01-10-2020

(Nieuwe) functieomschrijvingen evalueren in het team
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2020

Oefening calamiteitenplan
Geplande uitvoerdatum:

01-11-2020

Teamuitjes plannen (1 keer voor team, 1 keer team en aanhang, 1 keer zaterdagteam, 1 keer hele team en vrijwilligers en aanhang)
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

EHBOkoffers controleren aanvullen
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Uitleggen wat we doen bij calamiteiten op het bedrijf als er niet gewerkt mag worden op de boerderij (cliënten en cliëntenraad)
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Maatschappelijke activiteiten plannen en nieuwe activiteiten organiseren (bijv. Heel Asselt Bakt)
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020
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Uitstapje organiseren voor de volwassenen
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Besprekingen cliëntenraad (minimaal 4 keer per jaar) en evalueren cliëntenraad
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Bespreking volwassenen/inspraakmoment 4 keer
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Bespreking jeugdigen/inspraakmoment 4 keer
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Evalueren ondersteunend netwerk cliënten (samen met CLZ)
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

A opende VOG's aanvragen
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Kwaliteitssysteem actualiseren
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

Met dierenarts zoönosenchecklist invullen en keurkmerk aanvragen
Geplande uitvoerdatum:

01-12-2020

website www.asselterhof.nl en www.zorgboeren.nl updaten
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020

Ontwikkelingen zorg nanciering in de gaten houden
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020

Intervisie en refelctie in het team doen
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020
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Studieclub-, intervisie- en CLZbijeenkomsten bijwonen
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020

Studieclub-, intervisie- en CLZbijeenkomsten bijwonen
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020

Maatschappelijke activiteiten plannen en nieuwe activiteiten organiseren (bijv. Heel Asselt Bakt)
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020

Actualisatie BHV
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020

Vergaderingen feestcommissie houden
Geplande uitvoerdatum:

15-12-2020

Muziek oefenen voor Sinterklaas en Kerstmis
Geplande uitvoerdatum:

20-12-2020

Planning functioneringsgesprekken (en evaluatie ZZP-er) maken voor 2020
Geplande uitvoerdatum:

08-01-2021

Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

11-01-2021

Teambesprekingen plannen
Geplande uitvoerdatum:

12-01-2021

Noodplan bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

19-01-2021

Planning maken van besprekingen met deelnemers en commissies (feest en paardendoedag)
Geplande uitvoerdatum:

19-01-2021
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Alles plannen rondom het scholingsplan (intervisie, BHV, medicatieverstrekking, cursus paard, cursussen en congressen)
Geplande uitvoerdatum:

21-01-2021

Toetsingskader Jeugd bekijken en indien nodig beleid aanpassen.
Geplande uitvoerdatum:

22-01-2021

Nieuw scholingsplan opstellen
Geplande uitvoerdatum:

25-01-2021

Evaluaties en begeleidingsgesprekken van stagiaires plannen.
Geplande uitvoerdatum:

28-01-2021

Planning maken van besprekingen voor de volwassenen, jeugdigen, cliëntenraad en inspraakmomenten achterban
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2021

Planning begeleidingsplannen maken
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2021

Toetstingskader WMO bekijken en indien nodig beleid aanpassen.
Geplande uitvoerdatum:

08-02-2021

Protocol medicijnbeheer en verklaring medicijnverstrekking bespreken in team en zonodig aanpassen
Geplande uitvoerdatum:

15-02-2021

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg bekijken en indien nodig beleid aanpassen.
Geplande uitvoerdatum:

15-02-2021

Risisco-inventarisatie en evaluatie bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

16-02-2021

Verklaringen medicijngebruik nalopen en actualiseren.
Geplande uitvoerdatum:

16-02-2021
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Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de audit
Geplande uitvoerdatum:

Indienen werkbeschrijving

01-12-2022

Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)
Geplande uitvoerdatum:

Audit

01-02-2023

De afspraak voor de praktijktoets t.b.v. de audit is gemaakt op 07-01-2020, 09:30 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:

07-01-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 07-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Bereid u voor op de audit aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)

Audit

Geplande uitvoerdatum:

31-01-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 09-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Planning functioneringsgesprekken (en evaluatie ZZP-er) maken voor 2020
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 09-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Evaluaties deelnemers plannen
Geplande uitvoerdatum:

15-01-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Planning is gemaakt.

Planning maken van besprekingen met deelnemers en commissies (feest en paardendoedag)
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Planning is gemaakt

Planning evaluaties met deelnemers
Geplande uitvoerdatum:

10-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-01-2020 (als Niet meer van toepassing) en wordt verantwoord in jaarverslag
2020

Toelichting:

Is gedaan
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Teambesprekingen plannen
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 20-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Deze zijn gepland.

Planning maken van besprekingen voor de volwassenen, jeugdigen, cliëntenraad en inspraakmomenten achterban
Geplande uitvoerdatum:

15-01-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 21-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Deze planning is gemaakt.

Risisco-inventarisatie en evaluatie bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

28-01-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 21-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Dit is gedaan, trots was ieder dat er geen verbeterpunten uit naar voren zijn gekomen.

Noodplan bespreken in team
Geplande uitvoerdatum:

28-01-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 21-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

In november is het noodplan aangepast na tips van de brandweer, dit is nu nog een keer besproken in
het team. Alles is voor iedereen duidelijk.

Evaluaties en begeleidingsgesprekken van stagiaires plannen.
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 23-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Dit is gedaan samen met de stagiaires.

Toetsingskader Jeugd bekijken en indien nodig beleid aanpassen.
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 27-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Dit is bekeken. Er is niets gewijzigd.

Nieuw scholingsplan opstellen
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-01-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Dit is gedaan.
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Planning begeleidingsplannen maken
Geplande uitvoerdatum:

15-01-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 10-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Planning is gemaakt.

Toetstingskader WMO bekijken en indien nodig beleid aanpassen.
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 10-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Dit is gedaan. Het beleid is verder niet aangepast.

Verklaringen medicijngebruik nalopen en actualiseren.
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 10-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Verklaring medicijngebruik is niet gewijzigd, alles klopt nog.

Protocol medicijnbeheer en verklaring medicijnverstrekking bespreken in team en zonodig aanpassen
Geplande uitvoerdatum:

20-01-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 11-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Met dierenarts zoönosenchecklist invullen en keurkmerk aanvragen
Geplande uitvoerdatum:

20-12-2019

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 14-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

De dierenarts is op 23-12-2019 geweest voor het zoönosenkeurmerk. De checklist is ingevuld en
doorgestuurd naar de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Op 14-02-2020 hebben we het keurmerk
ontvangen, het heeft door drukte bij de GD lang geduurd.

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg bekijken en indien nodig beleid aanpassen.
Geplande uitvoerdatum:

01-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 17-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Dit is gedaan en we hebben het beleid niet hoeven aan te passen.

Alles plannen rondom het scholingsplan (intervisie, BHV, medicatieverstrekking, cursus paard, cursussen en congressen)
Geplande uitvoerdatum:

10-02-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 18-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020
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Opstellen jaarverslag
Geplande uitvoerdatum:

10-01-2020

Actie afgerond op:

Actie is afgerond op 28-02-2020 (als Afgerond) en wordt verantwoord in jaarverslag 2020

Toelichting:

Het jaarverslag is af!

Acties
Aan de hand van dit onderwerp zijn 16 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.

Het vaststellen van kwaliteit en oog hebben voor verbeterpunten is een continu en cyclisch proces. De actielijst is hierbij een goed
overzichtelijk hulpmiddel. Alle belangrijke punten die het afgelopen jaar op de actielijst stonden zijn afgewerkt. Een groot aantal actiepunten
blijft terugkomen in het kader van het cyclisch proces van het kwaliteitssysteem.
Zorgboerderij Asselterhof is een plek waar werk op een natuurlijke manier voorhanden is, klaar om aangepakt te worden. Daardoor is de
zorgboerderij een plek waar mensen met een beperking kunnen meehelpen, zich verantwoordelijk en nuttig kunnen voelen en zich kunnen
ontplooien. Samen klaren we de klussen en slaan we de handen ineen om het werk van alledag te doen. Deze visie dragen we uit bij het
werken op de boerderij, bij het werken aan kwaliteit.

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
Doel 1. In de komende jaren blijft zorgboerderij Asselterhof een ﬁnancieel gezonde organisatie waarbij kwalitatief hoogstaande zorg
en begeleiding wordt geleverd volgens de gestelde visie en missie, waarbij de kernwaarden van Asselterhof te weten integratie,
samenwerken, kleinschaligheid en veiligheid de leidraad vormen.
Doel 2. In de komende jaren blijft de positieve maatschappelijke uitstraling van zorgboerderij Asselterhof behouden.

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

9.2 Doelstellingen voor het komende jaar
Doel 1. In 2020 is het team professioneler en is de eenduidigheid in het team vergroot.
Doel 2. In 2020 verkrijgen we een betere verdeling van de administratieve lasten binnen het team.
Doel 3. In 2020 levert zorgboerderij Asselterhof een bijdrage aan maatschappelijke activiteiten en wordt de zorgboerderij gepromoot middels
de website en facebook.

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.

Het plan van aanpak van de doelen ziet er als volgt uit:
Doel 1. Om het team verder te professionaliseren en de eenduidigheid te vergroten gaan we het kwaliteitenspel zeker in 2020 ook weer doen.
Door de eigen en elkaars kwaliteiten beter te leren kennen wordt het team meer één geheel. De teamleden zullen gecoacht worden om de
personen dat te laten doen waar ze goed in zijn, en dus taken uit handen te durven geven en te vertrouwen op de ander. Er worden
mogelijkheden gecreëerd voor deskundigheidsbevordering voor het hele team. Dit wordt gedaan door het organiseren en bijwonen van
casusbesprekingen, teamvergaderingen, intervisie en reﬂectie, inspraakmomenten en scholing.
Doel 2. Om een betere verdeling van de administratieve lasten te krijgen binnen het team gaan we verder met het opstellen van de
administratiehandleiding. Hier is wel al een begin mee gemaakt, maar dit moet nog verder uitgewerkt worden. In de teambesprekingen
worden de vorderingen wat de samentelling van de handleiding betreft besproken met elkaar. Bij het samenstellen van de handleiding wordt
rekening gehouden met ieders voorkeur aangaande de administratieve taken, hier wordt dan ook geregeld naar gevraagd. Als ieder weet wat
de verwachtingen zijn, kunnen teamleden elkaar hier ook op aanspreken.
Doel 3. Om de positieve maatschappelijke uitstraling te blijven vasthouden promoten we de zorgboerderij en doen we mee aan
maatschappelijke activiteiten. De website en facebook worden ingezet voor promotie, we doen mee aan activiteiten als de
opschoonweek, bieden hulp aan de kinderopvang, ontvangen excursies op het bedrijf en we zetten ons met onze hulpboeren in voor goede
doelen, door bijvoorbeeld potgrond te verkopen voor de fanfare of wafels te bakken. We blijven op zoek naar meer mogelijkheden om dit doel
nog beter te verwezenlijken.
De missie van onze zorgboerderij is het bieden van professionele zorg en begeleiding aan mensen met een ondersteuningsvraag, waarbij
agrarische activiteit en de zorg voor de medemens hand in hand gaan. In dit jaarverslag heeft u kunnen lezen hoe we deze missie vorm
geven.
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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.

5.4

Scholingsplan 2020

7.3

Melding van een incident 2019
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