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Jaarverslag

�e��ertifi�ering�voor�het�keurmerk��waliteit�Laat�Je�Zien�is�een��ontinu�pro�es.�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�kwaliteitss�steem.

Dit�jaarverslag�hee�t�betre��ing�op�

�edrij�sgegevens

�ndernemingsgegevens

�e��eppelhoeve

�egistratienummer��2171

�e��iet����77����V��eemserveen

�e�htsvorm��enmanszaak�inges�hreven�bij��amer�van��oophandel�onder�nummer�0�1��2��

Website��http���www.depeppelhoeve.�om

Locatiegegevens

�e��eppelhoeve

�egistratienummer��2171

�e��iet����77����V��eemserveen

�angesloten�bij�de�Federatie�Landbouw�en�Zorg�via��Vereniging�zorgboeren��verijssel
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1��nleidende�vragen�voor�het�Jaarverslag

�oor�middel�van�onderstaande�vragen�wordt�de�inhoud��van�een�aantal�hoofdstukken��van�het�jaarverslag�bepaald.

1�1��ilt�u�een�voorwoord�aan�het�jaarverslag�toevoegen�

Ja��Voorwoord�toevoegen

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.

1�2��el�e�medewer�ers��ijn�er�op�de��orgboerderij�

Naast�de�ondernemer�s���zijn�er�ingehuurde�medewerkers��bijv.�ZZ��ers�

Naast�de�ondernemer�s���zijn�er�stagiaires

Naast�de�ondernemer�s���zijn�er�vrijwilligers

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.

1����aren�er�in�het�verslagjaar�meldingen�en�o��incidenten�

Nee��er�waren�geen�meldingen�en�in�identen

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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2��oorwoord

2�1��oorwoord�van�de��orgboerderij

�ier�is�hij�dan���ns�jaarverslag�over�201��van�onze�kleins�halige��jeugd��zorgboerderij�de��eppelhoeve�te��ardenberg.��ns�derde�jaar�na�de

bedrijfsovername�zijn�we�zeer�goed�doorgekomen�en�willen�we�de�lezer�graag�meenemen�in�onze�bevindingen�omtrent�de�bedrijfsvoering�

personeel�en�deelnemers�jongeren.

We�hebben�wederom�geleerd�van�een�ieder��van�de�Federatie��de��ooperatie��het��amen��oen��eam�in��ardenberg�e�o.��aar�met�name

van�onze�jongeren��ouders�en�onze�volwassenen�deelnemers.�We�willen�dan�ook�ons�uitgebreid�netwerk�bedanken�voor�hun�kennisdeling�en

hun�goede�zorg�omtrent�ons�kleins�halig�bedrijf.��p�naar�een�vru�htbaar�201��met�nieuwe�uitdagingen�en�perspe�tieven.

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.

2�2�Zorgboerderij�in�beeld

�it�onderwerp�is�nu�niet�van�toepassing.��as�zo�nodig�de�inleidende�vragen���fd.�1��aan�om�het�onderwerp�toe�te�voegen�aan�uw�jaarverslag.
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���lgemeen

��1��et�a�gelopen�jaar�op�de��orgboerderij

�en�bes�hrijving�van�de�a�tiviteiten�op�de�zorgboerderij�en�de�belevenissen�van�de�deelnemers��medewerkers�en�zorgboeren.��ok�veranderingen

en�ontwikkelingen�op�de�zorgboerderij�komen�aan�bod.��et�kan�gaan�over�bijvoorbeeld�het�zorgaanbod��een�verbouwing��de�finan�iering�en�de

kwaliteitseisen.

Interessante�Veranderingen�en�ontwikkelingen�op�de��eppelhoeve.��r�hebben�een�aantal��veranderingen�plaatsgevonden�in�ons

Zorgaanbod.�We�zijn�gestart�met�het�aanbieden�van���steemtherapie�gesprekken�ons�onderdeel�van�de�al�lopende�traje�ten.��ok�hebben

we�een�training�spe�ifiek�gemaakt�voor�vaders�die�het��onta�t�met�hun�zonen�wederom�willen�versterken��de�zgn�Vader�zoon�trainingen.�

�oor�vers�huivingen�in�de�Zorgse�tor�zijn�wij�gestopt�met�het�aanbieden�van�kortdurende��risisopvang.�

Vorig�jaar�maakten�we�deel�uit�van�een�internationaal�s�hoolproje�t���roFarm��dat�het�mogelijk�maakt�dat��B��studenten�17�plus��die�een

een�agrarisi�he�opleiding��erra���roene�Welle�volgen�en�dreigen�uit�te�vallen�hun�opleiding�verder�af�maken�op�een�Zorgboerderij.��it�was

toen�een�pilot�waar�5�Zorgboerderijen�landelijk�in�parti�iperen.�We�waren�erg�verheugd�dat�onze�Boerderij�hiervoor�gesele�teerd�is�en�dat�we

daadwerkelijk�ja�hebben�gezegd.�Na�een�aantal�geslaagde�plaatsingen�op�de�Boerderij�en�terugplaatsingen�in�het�onderwijs�sluiten�we�deze

pilot�su��esvol�af.�Nog�steeds�kunnen�leerlingen�buiten�de�pilot�om�bij�ons�tere�ht.

�ok�loopt�het�traje�t�na�s�hoolse�behandeling�en�begeleiding�voor�de�jeugd�van�12�1�jr.�nog�steeds�naar�wens�en�wij�zijn�in�overleg�met�het

��pertise�en��ennis�eam�����van�de�gemeente��ardenberg�om�dit�nog�meer�te�perfe�tioneren.�

Vorig�jaar�hadden�we�ons�met�de�gemeentelijke��oegangen��een�wegwijs�gemaakt�in�het�nieuw��esultaatgeri�ht�aanbesteden�van�de�jeugd

per�arrangement.�We�zijn�wederom�zeer�verheugd�dat�de��ooperatie�Boer�en�Zorg��daar�waar�wij�bij�zijn�aangesloten�om�ook�ZIN�te�kunnen

leveren��op�veel�arrangementen�heeft�inges�hreven�en�ook�daadwerkelijk�heeft�toebedeeld�gekregen.Zowel�in�het�top�segment�als�het�in�het

midden��segment�kunnen�we�veel�behandelingen�zelf�uitvoeren�daar�we�over�gediplomeerde�pedagogis�he�medewerkers��een�ambulante

gezinshulpverlener�I���en�I���bes�hikken�en�een�s�steemtherapeut�in�ons�midden�hebben.�We�zien�de�resultaatgeri�hte�aanbesteding

met�goede�moed�tegemoet�en�zullen�onze�zorgplannen�nog�meer�doelgeri�hter�gaan�s�hrijven�met�de�deelnemers��hun�ouders�en

verwijzers.

We�hebben�in�201��wederom�plannen�gemaakt�voor�het�verdere�verfraaiing�van�de�oude�gebouwen�op�ons�werkterrein.��et��rietgedekt

�rieeltje�is�al�verdwenen�en�de�hooibergs�huur�is�gaande�weg�het�jaar�201��in�geri�ht�als�winkeltje�waar�de�geoogste�groenten�en�eieren

worden�verko�ht.��e�deelnemers�hebben�niet�meegeholpen�met�het�slopen�hiervan�i.v.m.�de�veiligheid.�Wel�zijn�ze�betrokken�geweest�bij

het�bedenken�van�de�inri�hting��de�indeling�en�plannen�maken�voor�de�opbrengsten�van�de�verkoop.�In�deze�hooibergs�huur�hangt�een

plattegrond�met�B�V�gegevens�zoals�in�al�onze�stallen�hangen.��e��I���is�aangepast�hiervoor�en�na�de�inventarisatie�bleek�dat�er�geen

a�ties�nodig�waren.�

�ind�201��is�er�een�begin�gemaakt�met�het�verbouwen�van�de�grote�kaps�huur��daar�waar�de�geiten��het�ezeltje��zeeboekoe�en�lammetje

lopen�.��alverwege�maart�april�zal�dit�klaar�zijn�en�zullen�we�overgaan�tot�het�opnieuw�inri�hten�van�deze�nostagis�he�s�huur.��aar�deze

verbouwing�rond�de�kerstdagen�201��was�gepland�hebben�we�dat�jaar�afgezien�van�onze��erstmarkt.�In�201��willen�we�wel�weer�iets��leuks

anders���met��erst�organiseren�om�de�verbinding�tot�stand�te�brengen.�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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��2��lgemene�conclusies

In�deze�paragraaf�geeft�de�zorgboer�in��een�korte�evaluatie�van�de�ontwikkelingen�en�situaties�die�bij���.1��et�afgelopen�jaar�op�de�zorgboerderij�

zijn�bes�hreven.

We�zijn�overgegaan�naar�een�nieuw��li�nten�administratie�s�steem.�Van��urentis�naar�Nedap�ns.��en�hele�verandering�die�we�met�steun

van��de��o�peratie�en�onze��ollega�zorgboeren�in�het�Ve�htdal�eigen�hebben�gemaakt.��it�vormde�wel�een�e�tra�belasting�voor�onze

medewerkers�daar�alle�zorgplannen�digitaal�overgezet�moesten�worden�en�een�nieuw�de�laratie�pro�es�eigen�gemaakt�moest�worden�door

de�Zorgmanager.�Nu�we�dit�eigen�hebben�gemaakt�zijn�we�een�vertaalslag�aan�het�maken�in�verdere�kwaliteit��transitie�van�papieren

dossiers�naar�digitale�dossier�in�Nedap�ns.��en�tijde�van�het�s�hrijven�van�dit�verslag�zijn�we�druk�doende�hiermee�en�binnenkort�zal�er�een

e�tra��ursus�worden�gevolgd.

�

��en�verdere�vers�huiving�naar�behandelen�s�steemtherapie�en�gezinsbehandeling��ipv�begeleiden��meer�dagbesteding�aanbieden�in

�ombinatie�met�thuis�begeleiding�en�nog�meer�de�hulp�in�s�hakelen�van�verwijzers�en�ouders�om�de�������doelen�te�kunnen�realiseren.

�en�tijd�van�het�s�hrijven�van�dit�verslag�hebben�we�de�kindergroep�doorges�hoven�naar�de�pubergroep�en�uitgebreid�met���nieuwe

jongeren.�

We�zijn�tevreden�over�ons�ondersteunend�netwerk.�We�zijn�lid�van�de�Federatie�Landbouw�en�Zorg�waar�we�de�vers�hillende�kennisbanken

weten�te�raadplegen.�We�zijn�lid�van�de�VZ���vereniging�zorgboeren��verijssel��waar�we�veel�onderlinge��onta�ten�hebben�met��ollega

zorgboeren.��r�worden�stru�turele�Intervisie�bijeenkomsten�bijgewoond��we�laten�onze�zorgplannen�daar�waar�nodig�lezen�door�de

��steemtherapeut��NV���en�hebben�veel�overleg�met�de�plaatselijke��oegangen.�Binnen�de�VZ��vereniging�Zorgboeren��verijssel��hebben

we�ook�nog�de��laatselijke�Zorgboeren��ardenberg�waar�met�elkaar�overleg�hebben�over�de�behandel�inhoudelijke��streekgebonden�

perikelen.��ok�hier�zijn�we�sinds�kort�bezig�met�intervisie�en�steunen�elkaar�daar�waar�nodig�binnen�de�nieuwe�aanbestedingen�jeugd.

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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��Deelnemers�en�medewer�ers

��1�Deelnemers

�en�bes�hrijving�van�de�doelgroepen��het�aantal�deelnemers�en�de�wijzigingen�hierin.

We�zijn�dit�jaar�met���volwassenen�en�17�jeugdigen�gestart.��et�aantal�deelnemers�dat�erin�in�de�loop�van�het�jaar�zijn�bijgekomen�zijn

��jongeren.�We�hebben�geen�volwassen�mogen�verwelkomen.�Wel�aangeboden�maar�na�de�intake�hebben�we�een��ollega�zorgboer

gevonden�die�een�ges�hikte�plek�had.

��jongeren�zijn�in�de�loop�van�het�jaar�vertrokken�daar�men�het�zorgplan�heeft�uitgevoerd.��et�aantal�deelnemers�aan�het�einde�van�het�jaar

bedraagt�2�.��e�reden�van�uitstroom��Wat�betreft�de�jongeren��doordat�de�doelstellingen�waarmee�ze�zijn�aangemeld�is�uitgevoerd.

�angezien�er�geen�sterke�groei�of�afname�van�het�aantal�deelnemers�zijn�waargenomen�hebben�we�geen�nieuwe�aanpassingen�hoeven�te

ondernemen.�

Wij�bieden�de�volgende�zorg���agbesteding�volwassenen�en�jongeren�Logeer�behandel�weekends��dagbesteding�in�de�s�hoolvakanties

jongeren.��mbulante�hulpverlening�thuis�I����Individuele�en�groeps��ambulante��begeleiding.�Na�s�hoolse�behandeling�en�begeleiding.

�roFarm���B��studenten�kunnen�bij�ons�de�mogelijkheid�krijgen�om�anders�in�hun�leerpro�es�te�komen�zodat�s�hooluitval�wordt

voorkomen.�We�verlenen�vanuit�de�meest�voorkomende�wetten�de�zorg��Jeugdwet��Wet�Langdurige�Zorg�en�W��.�Zowel�Zorg�in�Natura�als

in��ersoons��ebonden�Budgetten.

�

�

�

�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.

��2��onclusies�m�b�t��deelnemers

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

�oor�de�instroom�van�jonge�nieuwe�deelnemers�in�dagbesteding�halverwege�het�jaar��hebben�we�de�deelnemers�vooral�vaste�taken

gegeven.��it�om�de�stru�tuur�in�de�groep�te�behouden.�We�merken�dat�wanneer�de�groepssamenstelling�verandert��de�deelnemers�meer

behoefte�hebben�aan�stru�tuur��houvast.�Vertrouwde�en�veilige�omgeving�staat�voorop.�Voor�elke�deelnemer�zijn�er�passende�a�tiviteiten�

de�een�werkt�graag�in�de�tuin��een�ander�klust�weer�graag�of�knuffelt�graag�de�dieren.�We�hebben�geleerd�dat�we�de�deelnemers�kunnen

motiveren�om�nieuwe�uitdagingen�aan�te�gaan��deelnemers�die�eerst�geen�klik�met�dieren�hebben��worden�de�grote�dierenliefhebbers.�We

zien�deelnemers�volledig�tot�rust�komen�te�midden�van�de�dieren.��e�deelnemers�leren�eigen�kwaliteiten�ontdekken.�Nu�de

groepssamenstelling�stabiel�is��brengen�we�meer�afwisseling�aan�in�de�dag�en�zorgen�we�voor�afwisselende�taken��zodat�de�deelnemers

leren�omgaan�met�verandering��grenzen�verleggen�en�uitdagingen�aangaan.��nze�taak�voor�komend�jaar�is�ook�om�de�afwisselende�taken

voor�te�zetten�en�de�deelnemers�uitdagingen�te�blijven�bieden.

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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����Personeel

�en�bes�hrijving�van�hoe�het�afgelopen�jaar�is�gegaan�met�het�personeel�op�de�zorgboerderij.

�ns�kleins�halig�team�van�vaste�medewerkers�is�niet�verandert�in�201�.��et�bestaat�nog�steeds�uit��ls��Ingrid��Ja�obien�en�Jan�aangevuld

met��imone�ne��audi�en�Freddie�als�vrijwilliger.

We�hebben�geen�verloop�gehad��bijna�geen�ziekte�of�verlof.��ls�heeft�uitbreiding�van�uren�gekregen.�We�hebben�afgelopen�jaar�geen�gebruik

gemaakt�van�invalkra�hten�of�ZZ��ers.��et�alle�werknemers�heeft�er�een�fun�tioneringsgesprek�plaatsgevonden.��e�feedba�k�is

meegenomen�o.a.�in�de�doelstelling�van�het�opleidingsplan.��ind�de�ember�gaf�Ja�obien�te�kennen�dat�ze�per�1�februari�201��gaat�stoppen

met�haar�werk�bij�de��eppelhoeve.��ndere�a�tiviteiten�in�haar�leven�wedijverden�al�langer�om�voorrang.��it�kan�ze�nu�beter�aanda�ht�geven.

�elukkig�hebben�we�in��arthe�een�waardige�opvolgster�gevonden�voor�de�zaterdagen.��e�meeste�deelnemers�kennen��arthe�vanuit�haar

su��esvolle�tijd�als�stagiair�zodat�we�begin�februari�met�veel�plezier�zullen�starten.�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.

�����tagiaires

�en�bes�hrijving�van�hoe�het�afgelopen�jaar�is�gegaan�met�de�stagiaires�op�de�zorgboerderij.

We�hebben�kennis�gemaakt�met�2�stagiaires�in�201����anneke��en��mma.�

�et�alle�stagiaires�zijn�er�evaluatiegesprekken�gevoerd�en�daar�waar�nodig�nieuwe�afspraken.

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�is�1�a�tie�opgenomen�in�de�a�tielijst.

�����rijwilligers

�en�bes�hrijving�van�hoe�het�afgelopen�jaar�is�gegaan�met�de�vrijwilligers�op�de�zorgboerderij.

Freddie��onze�vrijwilliger��is�ook�in�201��verder�gegaan�met�zijn�werkzaamheden.���hter�zijn�f�sieke�situatie��maakt�wel�dat�we�steeds

sele�tiever�te�werk�dienen�te�gaan�met�zijn�inzet.�We�hebben�met�Freddie�en�zijn�spe�ialisten�afspraken�over�gemaakt�tijdens�evaluatie

gesprekken.�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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�����onclusies�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.

�et�werken�met�vast�personeel��ma�.�����B���2��B��en�1�W��op�de�boerderij�heeft�vele�voordelen.�Vertrouwd�voor�de�deelnemers�

overzi�htelijk��elkaars�diensten�waar�kunnen�nemen.�We�hebben�weinig�tot�geen�ziekte�van�onze�werknemers�gehad�afgelopen�jaar.��aar

zijn�we�erg�blij�mee�en�willen�dit�graag�zo�behouden.��r�zijn�geen�signalen�waar�te�nemen�bij�onze�medewerkers�die�duiden�op�burn�out�of

dat�men�toe�is�aan�een�andere�uitdaging.�We�hebben�geen�beroep�hoeven�doen�op�e�tern�personeel�hierdoor.�2�stagiares�per�dagdeel�is�het

ma�imale.�Veel�stagiaires�hebben�hun�aanda�ht�nodig�en�die�kunnen�we�pas�geven�als�we�met�2�medewerkers�nop�de�groep�staan

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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���choling�en�ontwi��eling

��1�De�opleidingsdoelen�van�a�gelopen�jaar

In�de�opleidingsdoelen�bes�hrijft�de�zorgboer�in��hoe�de�kennis�en�vaardigheden�van�de�begeleiders��op�peil�wordt�gehouden.��oor

veranderingen�in�doelgroepen�of�zorgzwaarte��veranderingen�in�wetgeving��et�.�zal�s�holing�regelmatig�nodig�zijn.��aarnaast�is�het�onderling

uitwisselen�van�kennis��informatie�en��asu�stiek�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�bes�hrijven.

�aar�de�jongeren�die�onze�Boerderij�bezoeken�vaak�te�maken�hebben�met�emotie�regulatie�problematiek�en�ontwikkelingsproblematiek

����������������Nos��hebben�we�ons�hier�tijdens�de�intervisie�bijeenkomsten�onze�deskundigheid�verder�op�peil�gehouden.��eze�zijn

afgelopen�jaar���keer�gevolgd�en�ook�volgend�jaar�zullen�we�hier�mee�doorgaan.��it�helpt�ons�in�het�bijzonder�om�de�denkwereld�van�onze

jongeren�ter�snappen�en�begrijpen.��e�praktis�he�uitwerking�is�er�1�van�a�tief�leiders�hap�tonen��geen�moment�van�verslapping�kunnen�we

ons�veroorloven�met�deze�doelgroep.���en�goed�ingespeeld�team�die�waakzame�zorg�kan�leveren.�Zoals�ouders�aanwezige�waakzame

ouderlijke�aanwezigheid�zouden�moeten�laten�zien�maar�door�handelingsverlegenheid�er�niet�aan�toe�komen.�We�laten�ouders�meevaren�op

onze�ervaringen�met�hun�kinderen�in�de�leefgroep.��m�deze�gezinsondersteuning��en�de�behandelmethodiek�nog�meer�methodis�h�uit�te

voeren�volgen�Ingrid�en��ls�de��ursus���ethodis�h�Werken.�

�mdat�we�ook�veel�jongeren�hebben�met�forse�he�htingsproblematieken�hebben�we�Jan�gevraagd�om�wederom�opfrisbijeenkomsten�te

organiseren�omtrent�dit�boeiend�thema.��et�blijft�een�thema�wat�door�verbeterende�inzi�hten�onze�aanpak�en�methodiek�steeds�beter

aansluit�bij�de�doelgroep.

Jan�volgt�de��ursus��eweldloos�Verzet�van��aim��mer.��it�is�een�programma�hoe�we�ona��eptabel�gedrag�van�de�deelnemers��pesten�

dingen�kapot�maken��liegen�et���geweldloos�kunnen�stoppen�als�opvoeders��professionals.��Niet�vanuit�je�ma�htspositie�als�ouders�maar

vanuit�de�kra�ht�van�een�goed�opgebouwde�relatie.��us�eerst�investeren�in�een�goede�relatie�met�de��nieuwe��deelnemers�om�vervolgens

de�waakzame�zorg�te�leveren�die�ze�nodig�hebben.��eze�methode�wil�Jan�delen�met�de�pedagogis�he�medewerkers�maar�ook�met�de

ouders�verzorgers�van�de�kinderen�en�zal�2�bijeenkomsten�worden�belegd.�

�

�ijdens�de�fun�tioneringsgesprekken�hebben�we�gemerkt�dat�2�van�onze�vaste�medewerkers�die�in�deeltijd�bij�ons�werken�in�hun�eigen

vakgebied��agraris�h�onderwijs�en�de�ambulante�jeugdzorg��voldoende�referaten��bijeenkomsten�en�aan�kennis�verrijking�doen�waar�onze

andere�medewerkers�ook�weer�van�profiteren.��oor�de�gezamenlijke�intervisies�en�gesprekken�met�de�s�steemtherapeut�en��ollega

zorgboeren�is�dit�een�verrijking.��ls�en�Ingrid�starten�in�januari�met�de��ursus��ethodis�h�werken�dat�door�de��o�peratie�wordt�ge�nitieerd.

�ls�a�tiepunt�hebben�we�in�de�werkbes�hrijving�opgenomen�om�een�opleidingsplan�te�s�hrijven�voor�het�komende�jaar�201�.

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�is�1�a�tie�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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��2��pleidingen��trainingen��in�ormatie-�en�intervisiebijeen�omsten

�en�bes�hrijving�van�welke�s�holing�afgelopen�jaar�is�gevolgd��wie�eraan�hebben�deelgenomen�en�of�de�s�holing�met�goed�gevolg�is�afgerond.

Jan�heeft�de�volgende�opleidigs�en�ontwikkelingsaktiviteiten�ondernomen���verdieping�vlaggens�steem�grensovers�hrijdend�se�ueel�gedrag

en�ongewenste�intimiteiten�����reditatie���J

�efereer�bijeenkomsten�s�steemtherapie��hoe�ziet�een�samengesteld�gezin�eruit��welke�uitdagingen�komt�men�tegen�

Verdiepings�ursus�NV����eweldloos�Verzet��Verbindend��ezag.��ursus�van���daagse�bijeenkomsten.��ind�ertifi�aat�te�behalen�in�mei

201�.

�NV���supervisie��asu�stiek�agressie�in�identen.����reditatie�NV���en���J��i�htlijnen�jeugdzorg��wanneer�zet�je�jeugdzorg�in�en�waar�dien

je�je�aan�te�houden.

Ja�obien��Zone��ollege��deskundigheidsbevordering�en��ursus��pro�esbegeleider�Zelfsturende�teams.���e�aanpak�bij��utisme��lezing�van

�olette�de�Bruin�Van�probleem�naar�oplossing.��

�ls���ursus��ethodis�h�werken��������doelen�en�werkpro�essen.

�Ingrid���ursus��ethodis�h�werken��������doelen�formuleren�en�werkpro�essen.��intervisie�jeugdzorgboeren�Ve�htdal.

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.

�����pleidingsdoelen��omende�jaren

�en�bes�hrijving�van�de�opleidingsdoelen�voor�de�komende�periode.

Naast�de��verpli�hte��ursussen��B�V�willen�we�ons�dit�jaar�verdiepen�in�de��ursus��ethodis�h�Werken�die�i.s.m.�de��ooperatie�Boer�en�Zorg

aan�de�leden�wordt�aangeboden.�Jan��zal�een�opfris��ursus�verzorgen�aan�de�pedagogis�he�medewerkers�van�de��eppelhoeve�omtrent

�ntwikkelingsproblematiek�en�he�htingsproblematiek.��angezien�dit�welli�ht�ook�voor�onze��ollega�zorgboeren�helpend�kan�zijn�zullen�die

ook�worden�uitgenodigd.�

�ok�zal�Jan�2�avonden�zijn�bevindingen�delen�die�hij�heeft�opgedaan�uit�de��ursus��eweldloos�Verzet�met�ouders�van�de�kinderen�die�de

boerderij�bezoeken�en�met�onze�eigen�pedagogis�he�medewerkers�van�de��eppelhoeve.�We�hebben�het�idee�dat�een�ieder�zijn�voordeel�kan

doen�met�deze�unieke�methodiek.��eze�zijn�gepland�eind��juni�en�eind�oktober.�

Verder�willen�we�onze�kennis�blijven�bevorderen�en�het�zoeken�naar�verdieping��door�het�bezoeken�van�de�intervisie�bijeenkomsten�in�de

provin�ie�en�op�onze�boerderij.�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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�����onclusies�m�b�t��scholing�en�ontwi��eling

In�deze�paragraaf�geeft�de�zorgboer�in��een�korte�evaluatie�van�s�holing�en�ontwikkeling.

�nze�medewerkers�hebben�wederom�niet�stil�gestaan�in�hun�deskundigheids�bevordering.��e�opgedane�kennis�tijdens�intervisie�met�onze

�ollega�zorgboeren�hebben�we�dire�t�kunnen�toepassen�in�een�aantal��asus�waar�emotie�regulatie�problematiek�speelde.��aar�onze

populatie�veel�bestaat�uit��e�htingsproblematiek�hebben�de�pedagogis�he�medewerkers�gevraagd�om�en��opfris���ursus.�Jan�zal�deze

verzorgen�tijdens�de�teamvergadering�in�mei�201�.�Na�afloop�van�een��dienst��wordt�er�ook�vaak�even�nagepraat�en�zonodig�ps��ho

edu�atie�worden�gegeven�door�Jan.�

�ok�is�er�veel�vraag�naar�spe�ifiek��ethodis�h�Werken�gebleken�in�het�afgelopen�jaar.�Ingrid�en��ls�zullen�hiervoor�eind�201��begin�201�

een��ursus�gaan�starten.�

�angezien�we�zijn�overgegaan�naar�een�nieuw��lienten�s�steem��nsNedap�en�we�alle�zorgplannen�en�de�laratie�hierin�willen�doen�zijn�we

gestart�met��ursussen�hierin.�In�201��zullen�er�wederom�verdieping�dagen�volgen�en�zullen�we�die�gaan�volgen.�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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���erug�oppeling�van�deelnemers

�e�kwaliteit�van�de�zorgverlening�van�zorgboeren�wordt�mede�getoetst�aan�de�hand�van�evaluatiegesprekken��inspraakbijeenkomsten�en

deelnemerstevredenheidsmeting.��e�rea�ties�van�de�deelnemers�die�hiermee�worden�verzameld��geven�belangrijke�informatie�aan�de

zorgboer�in�.

��1��valuatiegespre��en�deelnemers

�lke�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�bes�hreven�hoe�de�evaluatiegesprekken�zijn

verlopen.

�valuatiegesprekken�deelnemers.��emiddeld�hebben�er�2��behandel�evaluatiegesprekken�plaatsgevonden�op�onze�Zorgboerderij.�Voor�de

volwassen�deelnemers�minimaal�1�keer�per�jaar.��aarna�s�hrijft�de�pedagogis��h�medewerker�de�verslagen�en�stuurt�het�zorgplan�op�ter

ondertekening.��nze�jongeren�hebben�vaker�een�behandelplan�bespreking.��ok�hier�wordt�het�zorgplan�daar�waar�nodig�aangepast�en

opgestuurd�ter�ondertekening�naar�ouders�aanmelders.��et�name�voor�onze�jongeren�in�het�top�segment�zijn�er�ook�vaak�bij�besprekingen

e�tern���amen��oen��eams���mbi���Baalderborg��roep�.��eze�hebben�dit�jaar���keer�plaatsgevonden.��ier�is�Jan�bij�aanwezig�geweest.��e

onderwerpen�die�worden�besproken�zijn�de�eind�en�werkdoelen��de�huidige�stand�van�zaken�ten�aanzien�tevredenheid�deelnemer��de

tevredenheid�van�de�verwijzer��ouders�en�eventueel�voogd.�Wat�kunnen�wij�als�boerderij�anders�doen�en�hoe�kunnen�we�elkaar�blijven

zien�horen��respe�teren�et�.�In�algemene�zin�komen�uit�de�evaluaties��1.�de�stand�ten�aanzien�van�de�werkdoelen��aanpassen���onsolideren

of�uitbreiden.�2.�de�tevredenheid�van�de�deelnemer

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�is�1�a�tie�opgenomen�in�de�a�tielijst.

��2��onclusies�uit�de�evaluatiegespre��en

In�deze�paragraaf�geeft�de�zorgboer�in��een�korte�evaluatie�van�het�verloop�van�de�evaluatiegesprekken.��ventuele�verbeterpunten�zullen�aan�de

a�tielijst�worden�toegevoegd.

We�trekken�de�volgende��on�lusies�uit�de�evaluaties���at�we��onform�de�werk��en�leerdoelen�dagbesteding�en�behandeling�leveren.��at�het

gelukt�is�zowel�de�ouders�als�verwijzers�aanwezig�te�laten�zijn�om�tot�geri�hte�afspraken�te�komen.��ls�leerpunten�en�of�verbeterpunten

vorig�jaar�was�dat�de�tussentijdse�evaluaties�niet�meer�tijdens�kantoortijden�deelnemers�plaatsvinden�maar�na�afloop.��at�is�prima�gelukt

en�we�hebben�besloten�dat�we�hier�mee�doorgaan�daar�dit�veel�rust�geeft��zowel�voor�de�deelnemers��jongeren�als�voor�het�personeel.�

We�blijven�kritis�h�naar�welke�uitndoiging�bijeenkomst�gaan��van�onze��ollega�zorgaanbieders.��unnen�we�het�s�hriftelijk�af��telefonis�h�of

moeten�we�er�daadwerkelijk�bij�aanwezig�zijn����it�laatste�kost�veel�tijd�en�vraagt�veel�van�onze�organisatie�talenten.�We�hebben�de

gemeente�laten�meedenken�ook�over�de�betalingen�van�deze�niet�de�larabele�kosten.�Immers�we�willen�dit�niet�van�de�dire�te�tijd�laten

afgaan�van�de��lient.�

In�1��asus�heeft�de�Boerderij�een�negatief�advies�gegeven�ten�aanzien�van�plaatsing.��it�omdat�we�ons�team�en�de�medewerkers�niet�verder

konden�belasten�en�de�aangemelde�jongere�een�zorgvraag�had�waar�we�zeer�kritis�h�naar�hebben�gekeken.��it�hebben�we�in�overleg�met

de�gemeente��ardenberg�en�de�ouders�gedaan.��e�Boerderij�heeft�mogen�meedenken�in�een�su��esvol�alternatieve�plaatsing�bij�een

�ollega�zorginstelling.�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.

Jaarverslag�2171��e��eppelhoeve 01�0��201���1��5�

�agina�15�van���



�����nspraa�momenten

�inimaal�ieder�kwartaal�wordt�er�op�de�zorgboerderij�een�inspraakmoment�gehouden.��ierbij�krijgen�alle�deelnemers�de�gelegenheid�om�met

elkaar�aan�te�geven�wat�ze�graag�anders�of�toegevoegd�zouden�willen�zien�op�de�zorgboerderij.

�e�inspraakmomenten�of�te�wel�de��li�ntenraad�hebben�plaatsgevonden�op�

10�januari��201����1��mei�201����12�september�201��en�2��november�201�.��lle�aanwezige�deelnemers�jongeren�die�dag��plus�minimaal�een

begeleider�is�hierbij�aanwezig.��r�wordt�van�iedere�bijeenkomt�notulen�gemaakt.

�e�agenda�ziet�er�vervolgens�uit��1.��pening�2.vorige�notulen��lientenraad��.��gendapunten�vanuit�het�team��.��genda�unten�vanuit�de

groep�5.��ondvraag��.�afsluiting�met�nieuwe�datum.�Welke�onderwerpen�zijn�aangedragen�door�de�deelnemers�of�door�u.�

10�januari��201���terugblik�kerstmarkt���invulling�moestuinen��realiseren�van��et�Winkeltje���werken�met�de�vernieuwde�werks�hema�s��

dieren�op�de�boerderij

1��mei��201���vliegengordijn��moestuin��evaluatie�vernieuwde�werks�hema�s���nut�van�het�opruimen�gebruikte�voorwerpen���ideeen�dagje�uit

��aans�haf�gebruiksvoorwerpen

12�september�201���de�droogte�en�de�moestuin��geen�kerstmarkt�dus�maken�we�spullen�voor�het�winkeltje.

2��november�201���wandelpuzzelto�ht.�verbouw�geitens�huur��dekking�geiten��Nieuwjaar�borrel

Wat�er�in�algemene�zin�uit�de�inspraakmomenten�is�gekomen��vernieuwde�werks�hema�s�werken�prettig.��eer�duidelijkheid�door�korte

oms�hrijving�taken���eelnemers�tevreden�met�de�hoeveelheid���vers�heidenheid�gereeds�hap�in�elke�stal��met�op�het�gereeds�hap�de�stal

genoteerd�waardoor�duidelijkheid�waar�wat�moet�staan���eelnemers�vinden�het�prettig�betrokken�te�worden�in�het�verloop�van�de

a�tiviteiten.�o.a.�moestuin�a�ties���inbreng�uitstapjes�en�meedenken�kerstmarkt�en�daarin�een�a�tieve�rol�te�spelen.

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.

�����onclusies�uit�de�inspraa�momenten

In�deze�paragraaf�geeft�de�zorgboer�in��een�korte�evaluatie�van�het�verloop�van�de�inspraakmomenten.��ventuele�verbeterpunten�zullen�aan�de

a�tielijst�worden�toegevoegd.

�e�inspraakmomenten�zijn�zowel�voor�de�deelnemers�jongeren�als�voor�het�personeel�en�ouders�zeer�zinvol.��e�deelnemers�voelen�zi�h

betrokken�bij�het�wel�en�wee�van�de�boerderij.�Voelen�zi�h�serieus�genomen�en�vooral�dat�ze�er�ook�toe�doen.�Nemen�hierdoor�zijn���haar

verantwoordelijkheid.�Zijn�blij�en�komen�graag.��et�geeft�zowel�voor�de�deelnemers�als�het�team�duidelijkheid.��r�staan�afspraken�zwart�op

wit.�Welke�leerpunten�en�of�verbeterpunten�er�zijn.��m�een�ieder�de�mogelijkheid�te�geven�zijn�mening�te�geven�is�besloten�om�de

�lientenraad�op�wisselende�dagen�te�laten�plaatsvinden.�Naast�de�volwassenen��ook�de�kinderen�er�in�te�betrekken�Wat�we�inmiddels

hebben�aangepast�is�de�wisselende�dagen��maandag���woensdag�.��e�kinder��li�ntenraad�was�ook�zeer�leuk�om�te�houden.

�cties
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Jaarverslag�2171��e��eppelhoeve 01�0��201���1��5�

�agina�1��van���



�����evredenheidsmeting�deelnemers

Ieder�jaar�wordt�de�tevredenheid�van�de�deelnemers�gemeten.��e�zorgboerderij�kan�hiervoor�zelf�een�vragenlijst�opstellen�of�gebruik�maken�van

bestaande�instrumenten.��e�deelnemers�kunnen�de�vragenlijst�anoniem�invullen.

�e�tevredenheidsmeting�heeft�in�de�maand�de�ember�201��plaatsgevonden.��iddels�een�vragenlijst��zie�bijlage�.��e�deelnemers�hebben

deze��anoniem��ingevuld.��r�zijn�20�vragenlijsten�uitgezet�waarvan�15�lijsten�zijn�teruggekomen.�Welke�onderwerpen�in�de�meting�worden

uitgevraagd��begeleiders���begeleiding��werk��bereikbaarheid���rust���veiligheid���h�gi�ne�van�de�boerderij��andere�deelnemers��inspraak.��e

�eppelhoeve�krijgt�als�gemiddeld��ijfer�een���5.

�en�ieder�voelt�zi�h�veilig�op�de�boerderij�en�met�de�andere�deelnemers.��e�begeleiding�krijgt�een���7���en�is�zeer�tevreden�over�ons

kleins�halig�team.��eskundig��betrokken��stimulerend�en�luisterend�naar�de�behoeftes�van�de�deelnemers.�Veel�deelnemers�met

he�htingsproblematiek�en�jongeren�die�hoog�s�oren�binnen�het�autisti�h�spe�trum�doen�het�goed�op�steeds�dezelfde�pedagogis�he

medewerkers�wat�hen�duidelijkheid�en�voorspelbaarheid�geeft.��it�wordt�hoog�gewaardeerd.�

Van�de�ouders�horen�we�vaak�dat�we�altijd�tijd�voor�ze�hebben��meegaan�naar�e�terne�gesprekken�voldoende�evaluatiemomenten�en�ons

divers�zorgaanbod.�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.

�����onclusies�uit�de�deelnemerstevredenheidsmeting

In�deze�paragraaf�geeft�de�zorgboer�in��een�korte�evaluatie�van�het�verloop�van�de�tevredenheidsmeting.��ventuele�verbeterpunten�zullen�aan�de

a�tielijst�worden�toegevoegd.

Welke��on�lusies�u�kunt�trekken�uit�de�tevredenheidsmeting.��en�is�zeer�tevreden�over�de�zorgboerderij�in�het�algemeen.��e

werkzaamheden��de�afwisseling�in�werkzaamheden.��ok�de�begeleiding��hun�deskundigheid��betrokkenheid�word�zeer�gewaardeerd.

�e�diversiteit�aan�zorgaanbod�wordt�ook�vaak�genoemd�zodat�we�doorgaan�met�deze�ingeslagen�weg��een�mi��van�dagbesteding�

behandeling�en�therapie.�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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���eldingen�en�incidenten

�p�een�zorgboerderij�wordt�geleefd�en�gewerkt�in�kleine�of�grote�groepen��er�wordt�gewerkt�met�dieren�en�gereeds�hap.��aarbij�kunnen

ongevallen�of�in�identen�voorkomen.�In�dit�hoofdstuk�wordt�bes�hreven�wat�er�op�de�zorgboerderij�is�voorgevallen��hoe�er�met�deze�situaties�is

omgegaan��wat�er�uit�de�anal�se�van�de�situatie�kan�worden�geleerd�en�tot�welke�a�ties�dit�heeft�geleid.�Voor�alle�meldingen�en�in�identen�geldt

dat�de�priva���van�betrokkenen�voorop�staat.�Wanneer�om�priva��redenen�een�melding�of�de�toeli�hting�daarop�niet�kan�worden�gepubli�eerd�

heeft�de�zorgboer�in��in�een�bijlage�verantwoording�afgelegd.��eze�bijlagen�worden�niet�gepubli�eerd.

Wanneer�er�geen�meldingen�en�of�in�identen�hebben�plaats�gevonden��is�dit�hoofdstuk�verder�leeg.

��1��ngevallen�en�bijna�ongevallen

�lle�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.��oor�in�te�zoomen�op�een�enkel�ongeval�of�een�reeks�van�kleine�ongevallen�kan�inzi�ht�worden�verkregen�in�de�oorzaak

en�eventuele�verbeteringen�worden�ingezet.

�it�onderwerp�is�nu�niet�van�toepassing.��as�zo�nodig�de�inleidende�vragen���fd.�1��aan�om�het�onderwerp�toe�te�voegen�aan�uw�jaarverslag.

��2��edicatie

�p�de�zorgboerderij�worden�medi�ijnen�verstrekt�en�of�toegediend�wanneer�de�begeleiding�daarvoor�bevoegd�en�bekwaam�is.��et�kan�ook�zo

zijn�dat�een�deelnemer�zelf�medi�ijnen�meeneemt�en�inneemt�gedurende�het�verblijf�op�de�zorgboerderij.�Wanneer�er�een�in�ident�plaatsvindt

rondom�de�medi�atie�moet�dit�worden�vastgelegd.��oor�in�te�zoomen�op�een�in�ident�kan�inzi�ht�worden�verkregen�in�de�oorzaak�en�eventuele

verbeteringen�worden�ingezet.

�it�onderwerp�is�nu�niet�van�toepassing.��as�zo�nodig�de�inleidende�vragen���fd.�1��aan�om�het�onderwerp�toe�te�voegen�aan�uw�jaarverslag.

�����gressie

�lle�agressie�in�identen�moeten�worden�vastgelegd.�In�deze�paragraaf�geeft�de�zorgboer�in��aan�wat�er�is�voorgevallen�en�hoe�hiermee�om�is

gegaan.��oor�in�te�zoomen�op�een�in�ident�kan�inzi�ht�worden�verkregen�in�de�oorzaak�en�eventuele�verbeteringen�worden�ingezet.

�it�onderwerp�is�nu�niet�van�toepassing.��as�zo�nodig�de�inleidende�vragen���fd.�1��aan�om�het�onderwerp�toe�te�voegen�aan�uw�jaarverslag.

�����ngewenste�intimiteiten

�lle�in�identen�rondom�ongewenste�intimiteiten�moeten�worden�vastgelegd.�In�deze�paragraaf�geeft�de�zorgboer�in��aan�wat�er�is�voorgevallen

en�hoe�hiermee�om�is�gegaan.��oor�in�te�zoomen�op�een�in�ident�kan�inzi�ht�worden�verkregen�in�de�oorzaak�en�eventuele�verbeteringen�worden

ingezet.

�it�onderwerp�is�nu�niet�van�toepassing.��as�zo�nodig�de�inleidende�vragen���fd.�1��aan�om�het�onderwerp�toe�te�voegen�aan�uw�jaarverslag.

�����tra�bare�handelingen

�lle�in�identen�rondom�strafbare�handelingen�moeten�worden�vastgelegd.�In�deze�paragraaf�geeft�de�zorgboer�in��aan�wat�er�is�voorgevallen�en

hoe�hiermee�om�is�gegaan.��oor�in�te�zoomen�op�een�in�ident�kan�inzi�ht�worden�verkregen�in�de�oorzaak�en�eventuele�verbeteringen�worden

ingezet.

�it�onderwerp�is�nu�niet�van�toepassing.��as�zo�nodig�de�inleidende�vragen���fd.�1��aan�om�het�onderwerp�toe�te�voegen�aan�uw�jaarverslag.
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����Klachten

�lle�kla�hten�moeten�worden�vastgelegd.�In�deze�paragraaf�geeft�de�zorgboer�in��aan�welke�kla�hten�zijn�ingediend�en�hoe�hiermee�om�is

gegaan.��oor�in�te�zoomen�op�een�kla�ht�kan�inzi�ht�worden�verkregen�in�de�oorzaak�en�eventuele�verbeteringen�worden�ingezet.

�it�onderwerp�is�nu�niet�van�toepassing.��as�zo�nodig�de�inleidende�vragen���fd.�1��aan�om�het�onderwerp�toe�te�voegen�aan�uw�jaarverslag.

�����onclusies�uit�meldingen�en�incidenten

In�deze�paragraaf�geeft�de�zorgboer�in��een�korte�evaluatie�van�het�ontstaan�en�afhandelen�van�meldingen�en�in�identen.��ventuele

verbeterpunten�zullen�aan�de�a�tielijst�worden�toegevoegd.

�it�onderwerp�is�nu�niet�van�toepassing.��as�zo�nodig�de�inleidende�vragen���fd.�1��aan�om�het�onderwerp�toe�te�voegen�aan�uw�jaarverslag.
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8��cties

Werken�aan�kwaliteit�is�een��ontinu�pro�es��waarbij�alle�stappen�die�genomen�worden�om�de�situatie�op�peil�te�houden�of�te�verbeteren�kunnen

worden�vastgelegd�in�een�a�tie.��e�a�tielijst�is�een�belangrijke�weergave�van�de�a�tiviteiten�van�de�zorgboerderij�in�het�algemeen�en�op�het�vlak

van�kwaliteit.

8�1��oortgang�actielijst��a�gesloten�acties

In�het�afgelopen�kalenderjaar�zijn�onderstaande�a�ties�uitgevoerd.�Waar�nodig�heeft�de�zorgboer�in��een�toeli�hting�gegeven�op�de�uitvoering

van�de�a�tie.

�ctualisatie�van�de�����

�eplande�uitvoerdatum� �1�12�2017

�ctie�a�gerond�op� 01�01�201�����fgerond�

�oelichting� Bij��tigas�is�er�voor���jaar�een��ontra�t�afgelsoten�om�de��I��ieder�jaar�in�beeld�te�krijgen.

Periodie��chec�en�o��medicijnover�ichten�vanuit�apothee��nog�actueel��ijn�� controle�bedrij�sgegevens

�eplande�uitvoerdatum� �0�0��201�

�ctie�a�gerond�op� 21�0��201�����fgerond�

�oelichting� alles�is�nog�a�tueel

jaarlij�se�controle�brandblussers�en�ehbo�middelen

�eplande�uitvoerdatum� 01�0��201�

�ctie�a�gerond�op� 21�0��201�����fgerond�

�oelichting� Firma�aanwezig�en�getest.��en�blusmiddel�is�vervangen�in�de�geitenstal.�Verder�nieuwe�mono�ide�apparatuur

opgehangen�in�2�ruimten��bijkeuken��eel�en�klusruimte

Periodie��chec�en�o��medicijnover�ichten�vanuit�apothee��nog�actueel��ijn�� controle�bedrij�sgegevens

�eplande�uitvoerdatum� 01�0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

�oelichting� �e�lijst�van�medi�ijnen�telefonis�h�met�de�ouders�van�de�kinderen�jongeren�doorgenomen�en�veranderingen

aangebra�ht�in�de�do�umentatie��eppelhoeve.

bouwen�van�een�hooibergschuur��win�eltje�en�hooi�stro�opslag�

�eplande�uitvoerdatum� 2��05�201�

�ctie�a�gerond�op� 02�0��201�����fgerond�

�oelichting� winkeltje�is�in�gebruik�als�groente�en�fruit�winkeltje
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De�schri�telij��toetsing�jaarverslag�201��is�uitgevoerd�en�nog�niet�a��oord���erwer��de�opmer�ingen�die�door�de�auditor�aan�uw

Jaarverslag��ijn�toegevoegd�en�dien�opnieuw�uw�Jaarverslag�in�ter�beoordeling�� �anvullen�Jaarverslag

�eplande�uitvoerdatum� 0��05�201�

�ctie�a�gerond�op� �0�0��201�����fgerond�

�epaal�wel�e�acties�nodig��ijn�om�te�voldoen�aan�de�nieuwe����-�wetgeving�

�eplande�uitvoerdatum� 0��05�201�

�ctie�a�gerond�op� �0�0��201�����fgerond�

�oelichting� �e��V��10�stappenplan��als�bijlage�toegevoegd�doorgenomen�en�werknemers�ingeli�ht.�Via�de��o�peratie

Boer�en�Zorg�komt�er�een�bedrijf���I��die�mij�fa�iliteert�om�een��V��s�an�te�doen�zodat�onze�boerderij��V�

proof�wordt.�We�hebben�het�idee�dat�we�op�een�aantal�vlakken�van�de�gegevens�bes�herming�niet�aan

voldoen.���stematis�h�gaat�dit�bedrijf�door�onze�gegevensverwerking�heen.��ok�aanwezig�geweest�bij�regio

bijeenkomst�van�de��o�peratie�om�ons�voor�te�bereiden�op�de��V��s�an.�Verder�veel��onta�t�gehad�met

�ollega�zorgboeren.

����acties

�eplande�uitvoerdatum� 10�05�201�

�ctie�a�gerond�op� �0�0��201�����fgerond�

�oelichting� �e��V��10�stappenplan��als�bijlage�toegevoegd�doorgenomen�en�werknemers�ingeli�ht.�Via�de��o�peratie

Boer�en�Zorg�komt�er�een�bedrijf���I��die�mij�fa�iliteert�om�een��V��s�an�te�doen�zodat�onze�boerderij��V�

proof�wordt.�We�hebben�het�idee�dat�we�op�een�aantal�vlakken�van�de�gegevens�bes�herming�niet�aan

voldoen.���stematis�h�gaat�dit�bedrijf�door�onze�gegevensverwerking�heen.��ok�aanwezig�geweest�bij�regio

bijeenkomst�van�de��o�peratie�om�ons�voor�te�bereiden�op�de��V��s�an.�Verder�veel��onta�t�gehad�met

�ollega�zorgboeren.

inspraa��door��inderen�op�de�boerderij���un�ideeen��behoe�tes�

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

intervise�bijeen�omsten�organiseren�voor�collega��orgboeren

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 1��0��201�����fgerond�

����trainingen�medewer�ers�de�Peppelhoeve

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 1��0��201�����fgerond�

����trainingen

�eplande�uitvoerdatum� 0��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 1��0��201�����fgerond�

Jaarverslag�2171��e��eppelhoeve 01�0��201���1��5�

�agina�21�van���



intervise�bijeen�omsten�organiseren�voor�collega��orgboeren

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

inspraa��door��inderen�op�de�boerderij���un�ideeen��behoe�tes�

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

intervise�bijeen�omsten�organiseren�voor�collega��orgboeren

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

�oelichting� 1��0��201��is�deze�avond�georganiseerd�door�Jan��lagge�met��ollega�zorgboeren�uit�het�Ve�htdal�gebied.

����trainingen�medewer�ers�de�Peppelhoeve

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

inspraa��door��inderen�op�de�boerderij���un�ideeen��behoe�tes�

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

intervise�bijeen�omsten�organiseren�voor�collega��orgboeren

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

�oelichting� Zeer�geslaagde�avond.�Jan�had�agenda�beda�ht�en�er�is�volop�thema�s�uitgewisseld.

����trainingen�medewer�ers�de�Peppelhoeve

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

����trainingen�medewer�ers�de�Peppelhoeve

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

�oelichting� In�maart�april�201��iedereen�weer�opnieuw�getraind.
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inspraa��door��inderen�op�de�boerderij���un�ideeen��behoe�tes�

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

�oelichting� idee�n�uitgewisseld�en�de�beste�idee�n�op�het�planbord�neergezet.�In�lusief�a�tielijst�en��o�rdinatoren

benoemd.

organiseren�en�pro�actie��meeden�en�in��esultaat��ericht��er�en�Jeugdwet�

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

�oelichting� 2����hebben�we�samen�met�de��o�peratie�een�middag�belegd�om�mee�te�denken�hoe�we�het�resultaat

geri�ht�werken�kunnen�implementeren�in�onze�huidige��ase�load.

intervise�bijeen�omsten�organiseren�voor�collega��orgboeren

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

����trainingen�medewer�ers�de�Peppelhoeve

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

�oelichting� in�maart�en�april�201��hebben�alle�medewerkers�hun�B�V�op�nieuw�behaald.

����trainingen�medewer�ers�de�Peppelhoeve

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

�oer�de�nieuwe��lachtenregeling�in

�eplande�uitvoerdatum� 0��05�201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

�oelichting� �e�volgende�a�ties�hebben�plaatsgevonden��1.�kla�hten�regelement�op�de�site�van�www.�zorgboeren.nl�is

gepubli�eerd�en�is�nu�a�tief.�2.��itdeelbrief�kla�hten�regelement�is�gepersonaliseerd�met�naam��telefoon

nummer�en�e�mail�adres�van�aanda�ht�fun�tionaris�en�vertrouwenspersoon.�Verder�is�de�uitdeelbrief�per

email�opgestuurd�naar�de��li�nten�en�hun�ouders��van�de�jeugdigen�.��ok�ligt�er�ten�inzag�een�inkijk

e�emplaar�en�kan�men�zonodig�een�e�emplaar�meekrijgen.��.��la�hten�regelement�is�ge�pload�naar�de

website�en�gepersonaliseerd�met�aanda�ht�fun�tionaris�en�vertrouwenspersoon.��.��r�zijn�data�bekend

wanneer�de�vertrouwenspersoon�komt�buurten�om�zo�kennis�te�maken�met�de�deelnemers�en�jeugdigen.
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invoeren�nieuwe��lachtenregeling

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

�oelichting� �e�volgende�a�ties�hebben�plaatsgevonden��1.�kla�hten�regelement�op�de�site�van�www.�zorgboeren.nl�is

gepubli�eerd�en�is�nu�a�tief.�2.��itdeelbrief�kla�hten�regelement�is�gepersonaliseerd�met�naam��telefoon

nummer�en�e�mail�adres�van�aanda�ht�fun�tionaris�en�vertrouwenspersoon.�Verder�is�de�uitdeelbrief�per

email�opgestuurd�naar�de��li�nten�en�hun�ouders��van�de�jeugdigen�.��ok�ligt�er�ten�inzag�een�inkijk

e�emplaar�en�kan�men�zonodig�een�e�emplaar�meekrijgen.��.��la�hten�regelement�is�ge�pload�naar�de

website�en�gepersonaliseerd�met�aanda�ht�fun�tionaris�en�vertrouwenspersoon.��.��r�zijn�data�bekend

wanneer�de�vertrouwenspersoon�komt�buurten�om�zo�kennis�te�maken�met�de�deelnemers�en�jeugdigen.

����trainingen�medewer�ers�de�Peppelhoeve

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

����trainingen�medewer�ers�de�Peppelhoeve

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

�oelichting� In�april�201��hebben�alle�medewerkers�hun�B�V�gerealiseerd�en�behaald.

Laat�de�bedrij�sgegevens�in�de�e�applicatie�aanvullen�

�eplande�uitvoerdatum� 0��05�201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

�oelichting� �an�dhr.�Jan��lte�Visser�via�mailadres�kwaliteit�landbouwzorg.nl�een�mail�gestuurd�met�de�vraag�of�hij�bij�de

bedrijfsgegevens�van�de��eppelhoeve�de�re�htsvorm���enmanszaak�wil�overnemen.

����trainingen�medewer�ers�de�Peppelhoeve

�eplande�uitvoerdatum� 2��0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��0��201�����fgerond�

intervise�bijeen�omsten�organiseren�voor�collega��orgboeren

�eplande�uitvoerdatum� 12�0��201�

�ctie�a�gerond�op� 0��0��201�����fgerond�

�oelichting� met�5�plaatselijke�kleins�halige�zorgondernemingen�intervisie�verzorgd.��genda�en�notulen�gemaakt�voor�de

afwezigen.
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�ctualisatie�van�de�����

�eplande�uitvoerdatum� 15�0��201�

�ctie�a�gerond�op� 02�0��201�����fgerond�

�oelichting� �isi�ota�atie�gemaakt.�Nieuw�is�de�inventarisatie�naar�aanleiding�van�de�brandoefening�tijdens�de�B�V��2�

maart�201���We�zijn�overgegaan�op�rookmelders��binnenvertrekken�waar�de�pelletka�hel�staat��

�oolmono�ide�melders��daar�waar�de��V�ketels�staan�en��elletka�hel���ittemelders��daar�waar�de�ovens

staan�in�de�keukens�

�chrij��uw�jaarverslag�over�201��en�dien�de�e�in�ten�behoeve�van�de�beoordeling�� �ndienen�Jaarverslag

�eplande�uitvoerdatum� 2��02�201�

�ctie�a�gerond�op� 27�02�201�����fgerond�

Periodie��chec�en�o��medicijnover�ichten�vanuit�apothee��nog�actueel��ijn�� controle�bedrij�sgegevens

�eplande�uitvoerdatum� 01�0��201�

�ctie�a�gerond�op� 2��02�201�����fgerond�

�oelichting� met�de��nieuwe��lijsten�van�de�ouders�en�de�apotheek�alles�in�orde.�Nieuwe�afrekenlijsten�aangebra�ht.

�uders�nogmaals�benadrukt�dat�veranderingen�in�medi�ijnen�zo�snel�mogelijk�aan�de�manager�doorgegeven

moeten�worden.

slopen�huidige�rietgede�te��iets�schuur

�eplande�uitvoerdatum� 17�02�201�

�ctie�a�gerond�op� 2��02�201�����fgerond�

�oelichting� na�het�slopen�zit�de�fundering�van�het�nieuwe�bouwproje�t�alweer�in�de�grond.

jaarlij�se�controle�van�speeltoestellen�apparaten�machines� controle�bedrij�sgegevens

�eplande�uitvoerdatum� 15�0��201�

�ctie�a�gerond�op� 0��02�201�����fgerond�

�oelichting� alles�ge�ontroleerd�en�daar�waar�nodig�vervangen.�stangen�bij�s�hommels�gesmeerd�en�vangnetten�bij

springkussen�vervangen

jaarlij�se��oonosen�chec�

�eplande�uitvoerdatum� 01�02�201�

�ctie�a�gerond�op� 0��02�201�����fgerond�

���eer�inspraa�momenten��20-0�-201��1�-0�-201��1�-10-201��20-12-201�

�eplande�uitvoerdatum� �1�12�2017

�ctie�a�gerond�op� 10�01�201�����fgerond�
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�ontroleer�de�bedrij�s-�en�locatiegegevens��oals�die�in�de�e�Kwaliteitsapplicatie��ijn�opgenomen���ul�ontbre�ende�gegevens�aan�en

corrigeer�waar�nodig�de�ingevulde�gegevens��odat�de�e�bij�het�verder�gebrui��van�de�applicatie�correct�in�berichten�en�o��ici�le

verslagen�en�brieven�worden�weergegeven�� controle�bedrij�sgegevens

�eplande�uitvoerdatum� 10�01�201�

�ctie�a�gerond�op� 10�01�201�����fgerond�

actualiseren��waliteitssysteem

�eplande�uitvoerdatum� �1�12�2017

�ctie�a�gerond�op� 10�01�201�����fgerond�

�ctualisatie�van�de�����

�eplande�uitvoerdatum� 12�01�201�

�ctie�a�gerond�op� 10�01�201�����fgerond�

jaarlij�se�controle�van�speeltoestellen�apparaten�machines

�eplande�uitvoerdatum� 02�01�201�

�ctie�a�gerond�op� 10�01�201�����fgerond�

Periodie��chec�en�o��medicijnover�ichten�vanuit�apothee��nog�actueel��ijn�

�eplande�uitvoerdatum� 02�01�201�

�ctie�a�gerond�op� 01�01�201�����fgerond�

�oelichting� samen�met�ouders�ge�he�kt�of�medi�ijnoverzi�hten�vanuit�apotheek�nog�a�tueel�zijn.��e�meeste�wel��die�niet

voldeden�a�tie�op�ondernomen.�Nu�wederom�a�tueel�en�kloppend.

�ontroleer�de�bedrij�s-�en�locatiegegevens��oals�die�in�de�e�Kwaliteitsapplicatie��ijn�opgenomen���ul�ontbre�ende�gegevens�aan�en

corrigeer�waar�nodig�de�ingevulde�gegevens��odat�de�e�bij�het�verder�gebrui��van�de�applicatie�correct�in�berichten�en�o��ici�le

verslagen�en�brieven�worden�weergegeven�

�eplande�uitvoerdatum� 20�12�2017

�ctie�a�gerond�op� 10�01�201�����fgerond�

jaarlij�se��oonosen�chec�

�eplande�uitvoerdatum� �1�12�2017

�ctie�a�gerond�op� 01�01�201�����fgerond�

Periodie��chec�en�o��medicijnover�ichten�vanuit�apothee��nog�actueel��ijn�

�eplande�uitvoerdatum� 01�05�2017

�ctie�a�gerond�op� 01�01�201�����fgerond�
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jaarlij�se�controle�van�speeltoestellen�apparaten�machines

�eplande�uitvoerdatum� 01�05�2017

�ctie�a�gerond�op� 01�01�201�����fgerond�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�7�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.

8�2��oortgang�actielijst��openstaande�acties

�ieronder�staan�de�geplande�a�ties�van�de�zorgboerderij.�Wanneer�een�a�tie�is�uitgesteld�of�gewijzigd�heeft�de�zorgboer�in��een�toeli�hting

bes�hreven.

toestemmings�ormulier�deelnemers�overeen�omst��ysteemtherapie�en��e�insbehandeling�

�eplande�uitvoerdatum� 02�02�201�

jaarlij�se��oonosen�chec�

�eplande�uitvoerdatum� 05�02�201�

�andachtspunt���ellicht�ten�overvloede�maar�deelnemers�vanuit�de��LZ�hebben�recht�op�minimaal�ieder�hal�jaar�een�evaluatiegespre��

�eplande�uitvoerdatum� 2��02�201�

noodplan�doornemen�met�deelnemers�en�wer�nemers

�eplande�uitvoerdatum� 02�0��201�

bewa�en�de�balans�tussen�betro��enheid��invoelendheid�en�pro�essionele�a�stand�in�de�relatie�tot�de�deelnemers�door��eedbac��te

blijven�vragen�aan�el�aar�door�intervisie�en��ritische��antte�eningen�te��unnen�ontvangen�en�daadwer�elij��hier�op�te�participeren�

�eplande�uitvoerdatum� 22�0��201�

�ctualisatie�van�de�����

�eplande�uitvoerdatum� 02�0��201�

hooi�older�voor�ien�van�he�wer��en�nieuwe��older

�eplande�uitvoerdatum� 25�0��201�

actualiseren��i���na�a�ronding�verbouwing�geitenstal

�eplande�uitvoerdatum� 01�05�201�
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egaliseren�terrein��door�de�Peppels�omhoog�getilde�bestrating�

�eplande�uitvoerdatum� 02�05�201�

nood�plattegrond�aanpassen�nav�verbouwing�geitenstal

�eplande�uitvoerdatum� 1��05�201�

�ereid�u�voor�op�de�audit�aan�de�hand�van�het�auditprogramma���ie�de��ennisban��� �udit

�eplande�uitvoerdatum� 21�0��201�

hooi�older�in�gebrui�

�eplande�uitvoerdatum� 02�0��201�

ontuimingsoe�ening

�eplande�uitvoerdatum� 02�0��201�

jaarlij�se�controle�brandblussers�en�ehbo�middelen

�eplande�uitvoerdatum� 20�0��201�

�����erhalingscursus

�eplande�uitvoerdatum� 21�0��201�

electriciteit�nalopen�in�de�stallen�en�bijgebouwen

�eplande�uitvoerdatum� 17�10�201�

�valuatie�gespre��en�met�deelnemers��ouders�en�verwij�ers�

�eplande�uitvoerdatum� 21�10�201�

�unctioneringsgespre���ls���ngrid��Jan�en��arthe

�eplande�uitvoerdatum� 22�10�201�

Periodie��chec�en�o��medicijnover�ichten�vanuit�apothee��nog�actueel��ijn�� controle�bedrij�sgegevens

�eplande�uitvoerdatum� 1��11�201�
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��inspraa�momenten�deelnemers��28-02-201��2�-0�-201��0�-0�-201��en�20-11-201�

�eplande�uitvoerdatum� 22�11�201�

�ontroleer�de�bedrij�s-�en�locatiegegevens��oals�die�in�de�e�Kwaliteitsapplicatie��ijn�opgenomen���ul�ontbre�ende�gegevens�aan�en

corrigeer�waar�nodig�de�ingevulde�gegevens��odat�de�e�bij�het�verder�gebrui��van�de�applicatie�correct�in�berichten�en�o��ici�le

verslagen�en�brieven�worden�weergegeven�� controle�bedrij�sgegevens

�eplande�uitvoerdatum� 2��11�201�

oo���orgpartners�betre��en�in�het�proces�van�tevredenheidsmeting�

�eplande�uitvoerdatum� 2��11�201�

Plannen�van�onderstaande�activteiten�����-�herhalingscursus�-��evredenheidsmeting�a�nemen�-��valuatiegespre�en�met�deelnemers�-

�unctioneringsgespre��en�-�inspraa�momenten�inplannen�-�het�actualiseren�van�de������en�noodplattegrond�en��n�a�v��de

bouwwer��aamheden�

�eplande�uitvoerdatum� 1��12�201�

�oor�volgend�jaarverslag���eschrij��graag�wel�e�ta�en�de�stagiaires�en�vrijwilliger�uitvoeren�

�eplande�uitvoerdatum� �1�12�201�

opleidingsplan�ma�en

�eplande�uitvoerdatum� 01�01�2020

jaarlij�se�controle�van�speeltoestellen�apparaten�machines� controle�bedrij�sgegevens

�eplande�uitvoerdatum� 02�01�2020

�ctualisatie�van�de�����

�eplande�uitvoerdatum� 02�01�2020

opleidingsplan

�eplande�uitvoerdatum� 22�01�2020

intervisie�bijeen�omsten�organiseren�voor�collega��orgboeren��echtdal�

�eplande�uitvoerdatum� 05�02�2020
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�evredenheidsmeting�201�

�eplande�uitvoerdatum� 22�11�2020

�ontroleer�de�bedrij�s-�en�locatiegegevens��oals�die�in�de�e�Kwaliteitsapplicatie��ijn�opgenomen���ul�ontbre�ende�gegevens�aan�en

corrigeer�waar�nodig�de�ingevulde�gegevens��odat�de�e�bij�het�verder�gebrui��van�de�applicatie�correct�in�berichten�en�o��ici�le

verslagen�en�brieven�worden�weergegeven�� controle�bedrij�sgegevens

�eplande�uitvoerdatum� 0��11�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�02�01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

jaarlij�se�controle�van�speeltoestellen�apparaten�machines� controle�bedrij�sgegevens

�eplande�uitvoerdatum� 0��12�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�02�01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� trampoline�voorzien�van�2�nieuwe�springveren�en�valnet�voorzien�van�nieuwe�elastieken.�Verder�het�springnet

vervangen�door�kompleet�nieuw�spring�net.

�olderschuur�verstevigen��odat�er�hooi�stro��an�liggen�

�eplande�uitvoerdatum� �1�12�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�02�01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� zolders�huur�gesloopt�en�vervangen�door�nieuwe�draagbalken�waar��25�nieuwe�stro�en�hooibalen�gestapeld

kunnen�worden.

Per�1-1-201��verandert�de�e�meldcode���et�wordt�een�pro�essionele�norm�om�melding�te�doen�bij��eilig��huis�als�er�vermoedens��ijn

van�acute�en�structurele�onveiligheid��De���stappen�uit�de�meldcode�blijven�bestaan��maar�stap���en���worden�aangepast���n�stap��

vervalt�het�onderscheid�tussen�hulp�verlenen�o��melden��De�beroeps�racht�neemt�in�de�nieuwe�situatie�twee�losse�besluiten��1���s

melden�bij��eilig��huis�nood�a�elij���2���s��el��hulp�bieden�o��organiseren�oo���in�voldoende�mate��mogelij����ls�hulpmiddel�om�te

�omen�tot�het�besluit�om�te�melden�is�het�per�1�januari�201��verplicht�om�als�beroeps�racht�een�a�wegings�ader�te�gebrui�en�in�stap��

en���van�de�meldcode����et�a�wegings�ader�helpt�bij�het�wegen�van�het�huiselij��geweld�o��de��indermishandeling�en�bij�het

�eplande�uitvoerdatum� 0��01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�0��01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� stap���en�5�veranderen.��it�helpt�ons�bij�het�afwegen�van�het�huiselijk�geweld�of�kindermishandeling.

preventiemedewer�er��ie�en

�eplande�uitvoerdatum� 10�01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�0��01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� Bij�het�a�tualiseren�van�de�werkbes�hrijving�kwam�ter�sprake�dat�er�een�preventie�medewerker�gekozen�dient

te�worden.�We�hebben�gekeken�binnen�onze�boerderij�wie�dat�het�beste�kon�doen.�We�hebben�gekozen�voor

Jan�daar�hij�zijn�kennis�en�e�pertise�kan�a�tualiseren�met�preventiemedewerkers�uit�het�werkveld.
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intervisie�bijeen�osmten�organiseren�voor�collega��orgboeren��echtdal�

�eplande�uitvoerdatum� 02�0��201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�0��01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� we�hebben�gekozen�voor�de�volgende�intervisie�bijeenkomsten�voor��jeugd�zorgboeren�Ve�htdal��15�januari

201��11�maart�201��1��mei�201��0��juli�201��1��sept�201��1��nov�201�.

deelnemersovereen�omst�overige��org�

�eplande�uitvoerdatum� 02�0��201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�0��01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� deelnemersovereenkomst�s�steemtherapie�en�gezinsbehandeling�toegevoegd.

oo���orgpartners�betre��en�in�het�proces�van�tevredenheidsmeting�

�eplande�uitvoerdatum� 2��11�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�0��01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� bij�de�eerstvolgende�zorgplan�evaluaties�de�zorgpartners��s�holen���ollega�zorginstellingen����vragen�naar�de

tevredenheid�van�onze�boerderij.

�anpassen��eldcode��uiselij��geweld�en��indermishandeling��Zie�nieuwsbrie��Kwaliteit�Laat�je�Zien�nr��0��d�d��28-11-2018

�eplande�uitvoerdatum� 01�01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�11�01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

intervisie�bijeen�omsten�organiseren�voor�collega��orgboeren��echtdal�

�eplande�uitvoerdatum� 0��01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�11�01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

Per�1-1-201��verandert�de�e�meldcode���et�wordt�een�pro�essionele�norm�om�melding�te�doen�bij��eilig��huis�als�er�vermoedens��ijn

van�acute�en�structurele�onveiligheid��De���stappen�uit�de�meldcode�blijven�bestaan��maar�stap���en���worden�aangepast���n�stap��

vervalt�het�onderscheid�tussen�hulp�verlenen�o��melden��De�beroeps�racht�neemt�in�de�nieuwe�situatie�twee�losse�besluiten��1���s

melden�bij��eilig��huis�nood�a�elij���2���s��el��hulp�bieden�o��organiseren�oo���in�voldoende�mate��mogelij����ls�hulpmiddel�om�te

�omen�tot�het�besluit�om�te�melden�is�het�per�1�januari�201��verplicht�om�als�beroeps�racht�een�a�wegings�ader�te�gebrui�en�in�stap��

en���van�de�meldcode����et�a�wegings�ader�helpt�bij�het�wegen�van�het�huiselij��geweld�o��de��indermishandeling�en�bij�het

�eplande�uitvoerdatum� 0��01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�11�01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

oo���orgpartners�betre��en�in�het�proces�van�tevredenheidsmeting�

�eplande�uitvoerdatum� 0��01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�1��01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� evaluatie�vragen�opgesteld�en�meegenomen�in�de�evaluatiepro�es�verwijzers�ouders�jongeren�deelnemers

zorgplannen
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paarden�vast�etten�als�de�deelnemers�de�stal�verschonen

�eplande�uitvoerdatum� 11�01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�1��01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� opgenomen�in�de�werks�hema�s�voor�de�jongeren�en�de�volwassen�deelnemers.

�anpassen��eldcode��uiselij��geweld�en��indermishandeling��Zie�nieuwsbrie��Kwaliteit�Laat�je�Zien�nr��0��d�d��28-11-2018

�eplande�uitvoerdatum� 11�01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�1��01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� de�5�stappen�uit�de�meld�ode�blijven�bestaan�maar�stap���en�5�hebben�we�aangepast�hier�hanteren�we�het

nieuwe�afwegingskader.

intervisie�bijeen�omsten�organiseren�voor�collega��orgboeren��echtdal�

�eplande�uitvoerdatum� 11�01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�1��01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� Jan�heeft�lijst�gemaakt�met�dat�en�dit�ge�ommuni�eerd�met�de�desbetreffende��ollega�zorgboeren.

Per�1-1-201��verandert�de�e�meldcode���et�wordt�een�pro�essionele�norm�om�melding�te�doen�bij��eilig��huis�als�er�vermoedens��ijn

van�acute�en�structurele�onveiligheid��De���stappen�uit�de�meldcode�blijven�bestaan��maar�stap���en���worden�aangepast���n�stap��

vervalt�het�onderscheid�tussen�hulp�verlenen�o��melden��De�beroeps�racht�neemt�in�de�nieuwe�situatie�twee�losse�besluiten��1���s

melden�bij��eilig��huis�nood�a�elij���2���s��el��hulp�bieden�o��organiseren�oo���in�voldoende�mate��mogelij����ls�hulpmiddel�om�te

�omen�tot�het�besluit�om�te�melden�is�het�per�1�januari�201��verplicht�om�als�beroeps�racht�een�a�wegings�ader�te�gebrui�en�in�stap��

en���van�de�meldcode����et�a�wegings�ader�helpt�bij�het�wegen�van�het�huiselij��geweld�o��de��indermishandeling�en�bij�het

�eplande�uitvoerdatum� 11�01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�1��01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� �e�5�stappen�uit�de�meld�ode�blijven�bestaan��maar�stap���en�5�worden�aangepast.�In�stap�5�vervalt�het

onders�heid�tussen�hulp�verlenen�of�melden.��e�beroepskra�ht�neemt�in�de�nieuwe�situatie�twee�losse

besluiten��1.�Is�melden�bij�Veilig��huis�noodzakelijk��2.�Is�zelf�hulp�bieden�of�organiseren�ook��in�voldoende

mate��mogelijk���ls�hulpmiddel�om�te�komen�tot�het�besluit�om�te�melden�is�het�per�1�januari�201��verpli�ht

om�als�beroepskra�ht�een�afwegingskader�te�gebruiken�in�stap���en�5�van�de�meld�ode.���et

afwegingskader�helpt�onze�zorgboerderij�bij�het�wegen�van�het�huiselijk�geweld�of�de�kindermishandeling�en

de�a��ties�die�wij�willen�ondernemen.

paarden�vast�etten�als�de�deelnemers�de�stal�verschonen

�eplande�uitvoerdatum� 1��01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�1��01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

oo���orgpartners�betre��en�in�het�proces�van�tevredenheidsmeting�

�eplande�uitvoerdatum� 1��01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�1��01�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

Jaarverslag�2171��e��eppelhoeve 01�0��201���1��5�

�agina��2�van���



intervisie�bijeen�omsten�organiseren�voor�collega��orgboeren��echtdal�

�eplande�uitvoerdatum� 1��01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�01�02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�chrij��uw�jaarverslag�over�2018�en�dien�de�e�in�ten�behoeve�van�de�beoordeling�� �ndienen�Jaarverslag

�eplande�uitvoerdatum� 2��02�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�02�02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�ctualiseer�uw�wer�beschrijving�en�dien�de�e�in�ten�behoeve�van�de�audit� �ndienen�wer�beschrijving

�eplande�uitvoerdatum� 21�0��201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�02�02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

oo���orgpartners�betre��en�in�het�proces�van�tevredenheidsmeting�

�eplande�uitvoerdatum� 1��01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�0��02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

paarden�vast�etten�als�de�deelnemers�de�stal�verschonen

�eplande�uitvoerdatum� 1��01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�05�02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

opleidingsplan�met�doelen�ma�en

�eplande�uitvoerdatum� 2��01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�1��02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� B�V��ursus�intekenen.��ursus��ethodis�h�werken��ls�en�Ingrid�voorjaar�201��.��pfrisavond

�ntwikkelingsproblematiek��teamvergadering�mei�201��Intervisie�bijeenkomsten�jeugdzorgboeren.

volgen�van�cursussen�die�de��ooperatie��Pra�tij��Dapper��gee�t�

�eplande�uitvoerdatum� �0�01�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�1��02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

����aanvragen��reddie

�eplande�uitvoerdatum� 02�02�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�1��02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�
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egaliseren�drempels�voor�hooi�arren�etc�

�eplande�uitvoerdatum� 12�02�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�1��02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�elangrij���in�uw�wer�beschrijving��om�i��de�mogelij�heid�tegen�voor��ortdurende�crisisopvang��neem�hierover�contact�op�met�het

Kwaliteitsbureau�om�te�beoordelen�o��dit�nog�binnen�de�scope�van�Dagbesteding�valt�

�eplande�uitvoerdatum� 22�02�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�1��02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� We�zijn�per�01�01�201��gestopt�met�het�aanbieden�van�kortdurende��risisopvang�op�de��eppelhoeve.��it

door�veranderingen�in�de�zorgstru�tuur.

opleidingsplan

�eplande�uitvoerdatum� 02�02�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�20�02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

����stagiaires�be�ij�en

�eplande�uitvoerdatum� 02�02�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�20�02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�ortdurende�crisisopvang�wordt�vana��01�01�201��niet�meer�aangeboden�op�de�Peppelhoeve��Dit�aanbod�verwijderen�op�de�site�van

Zorgboeren�nl�en�de�wer�beschrijving�

�eplande�uitvoerdatum� 1��02�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�20�02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

Plannen�van�onderstaande�activteiten�����-�herhalingscursus�-��evredenheidsmeting�a�nemen�-��valuatiegespre�en�met�deelnemers�-

�unctioneringsgespre��en�-�inspraa�momenten�inplannen�-�het�actualiseren�van�de������en�noodplattegrond�en��n�a�v��de

bouwwer��aamheden�

�eplande�uitvoerdatum� 27�02�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�20�02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

opleidingsplan�ma�en

�eplande�uitvoerdatum� 02�02�201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�21�02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�oelichting� Intervisiebijeenkomsten�gevolgd�in�201�.��eze�zijn�voltooid.��ok�in�201��gaan�we�hier�mee�door.

�eskundigheidsbevordering�team�door�volgen�van�opfris�bijeenkomsten�gegeven�door�Jan.��ursus

methodis�h�werken�door�Ingrid�en��ls.��ursus��eweldloos�Verzet�door�Jan.��rvaringen�uit�deze��ursus

worden�gedeeld�met�ouders�en�met�het�team�van�de��eppelhoeve�in�2�leer�bijeenkomsten.
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De�schri�telij��toetsing�jaarverslag�2018�is�uitgevoerd�en�nog�niet�a��oord���erwer��de�opmer�ingen�die�door�de�auditor�aan�uw

Jaarverslag��ijn�toegevoegd�en�dien�opnieuw�uw�Jaarverslag�in�ter�beoordeling�� �anvullen�Jaarverslag

�eplande�uitvoerdatum� 01�0��201�

�ctie�a�gerond�op� ��tie�is�afgerond�op�27�02�201���als��fgerond��en�wordt�verantwoord�in�jaarverslag�201�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn���a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.

�ijlagen

meld�ode�

8����onclusies�m�b�t��de�actielijst

In�deze�paragraaf�geeft�de�zorgboer�in��een�korte�evaluatie�van�het�plannen�en�tijdig�uitvoeren�van�a�ties.��ventuele�verbeterpunten�zullen�aan

de�a�tielijst�worden�toegevoegd.

�on�lusies��leer�en�verbeterpunten��We�zijn�heel�erg�tevreden�hoe�we�de�a�ties�het�hele�jaar�door�hebben�gepland�en�uitgevoerd.��nze

bedrijfsuitvoering�is�op�peil��zorgplannen�worden�keurig�nageleefd�en�we�zijn�trots�op�onze�kleins�halige�deskundige�zorg�en�met�name�de

pedagogis�he�medewerkers�waar�geen�verloop�onder�is�en�met�veel�zin�hun�werk�doen.��e�nieuwe��waliteits��pp���W����met�een

reminder�in�de�mailbo��helpt�ons�als�er�een�a�tie�aankomt�of�is�klaar�gezet.��e�a�ties�zijn�aangemaakt��gepland�en�daar�waar�nodig

uitgevoerd.�Jan��lagge�blijft�hierin�initiator�samen�met�Ingrid.�1�of�hooguit�2�mensen�werkt�voor�ons�wat�betreft�regie�en�uitvoering�a�tielijst

prima.�

�et�s�hrijven�van�de�nieuwe�werkbes�hrijving�was�wel�heel�veel�werk.�We�hopen�dat�dit�in�het�nieuwe�jaar�alleen�hier�en�daar�aangevuld�kan

worden.�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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��Doelstellingen

In�dit�hoofdstuk�bes�hrijft�de�zorgboer�in��wat�de�toekomstplannen�zijn�voor�de�zorgboerderij.

��1�Doelstellingen�voor�de��omende�vij��jaar

Wat�betreft�bedrijfsorganisatie��dat�blijft�hetzelfde��kleins�halige�zorg�met�vaste�pedagogis�he�medewerkers��interne�en�e�terne

deskundigheidsbevordering�en�de�samenwerking�blijven�zoeken�bij��ollega�zorgboeren��maar�ook�met�de�groots�halige�spelers�in�de

zorg��mbi���Baalderborg�����are���tlantis���IBW��waar�we�in�het�top�segment�gaan�samenwerken�om�het�bes�hikbaar�budget�van�de

gemeente�goed�te�verdelen�onder�de�vers�hillende�zorgaanbieders.

Wat�betreft�deelnemers��We�zijn�het�afgelopen�jaar�met�hetzelfde�aantal�oudere�deelnemers�geeindigt�daar�waar�we�mee�gestart.��aar�zijn

we�trots�op�e�hter�we�hebben�nog�wel�plek�voor�1�a�2�ouders�deelnemers.�We�merken�dat�we�minder�W���aangeboden�krijgen�en�dat�ons

�ore�business�deskundigheid��in�de�jeugd�ligt.���ver�5�jaar�zelfde�aantal�zowel�jongeren�als�ouderen.�We�hebben�de�grens�bereikt�in

�uantiteit�niet�in�kwaliteit.��et�aantal�jeugd�is�gegroeid��er�is�verloop��zie�vorig�agenda�punt��en�we�werken�met�een�wa�htlijst.�We�gaan

verder�met�het�verfraaien��renoveren�en�nieuwbouw��van�onze�gebouwen�veiliger�en�bedrijfsvriendelijker��zodat�alles�nog�meer�uitstraling

en�effe�tiviteit�krijgt.��et�heeft�tijd�nodig�maar�komt�goed.�

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.

��2�Doelstellingen�voor�het��omende�jaar

�oelstellingen�voor�komend�jaar.

�en�aanzien�van�de�zorg���wegwijs�maken�in�nieuw�beleid�Jeugdwet�zodat�we�s�herper�kunnen�inkopen�en�kunnen�aanbieden.�wegwijs

maken�in�hoofd�aannemers�hap�zowel�in�de�WLZ�als�in�JW�intervisie�bijeenkomsten�organiseren�en�uitvoeren.�Jan�parti�ipeert�in�het

overkoepelend�klankbordgroep�van��ollega�zorginstellingen�om�te�komen�tot�meer�fa�iliteiten�voor�de�zorgvermijders�in�de�gemeente

�ardenberg.�

�it�jaar�wordt�de�zolder�van�de�geitens�huur�geheel�vernieuwd�en�het�dak�re�ht�getrokken.��et�hooi�en�stro�zal�hier�weer�deels�komen�te

liggen.��e�regels�omtrent�de�sloops�huur�blijven�gehandhaafd.��e�dranghekken�blijven�in�ta�t��worden�nog�eens�nagelopen.�Vooralsnog

blijft�dit�zoals�het�er�nu�bij�staat.��en�ieder�weet�dat�hij�hier�niet�mag�komen�en�de�regels�zijn�in�201��strikt�nageleefd.��uders��deelnemers

en�jeugdigen�zijn�op�de�hoogte�van�de�gevaren�als�men�dit�overtreedt���e�sloop�van�dit�gebouw�staat�gepland�eind�201�.��en�a�tie�zal

worden�aangemaakt�in�het�jaarverslag�201�.

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�zijn�0�a�ties�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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����Plan�van�aanpa�

�m�de�doelstellingen�te�realiseren�bes�hrijft�de�zorgboer�in���on�rete�stappen�die�worden�toegevoegd�aan�de�a�tielijst.

Intervisie�bijeenkomsten�organiseren�voor��ollega�zorgboeren�en�uitvoeren.�

�lopen�van�zolder�geitenstal�en�nieuwe�erin�voor�hooi�en�stro�opslag���lannen�bespreken�met�aannemer�20�12�201���en�uitvoeren��medio

jan.201�.��ereed�voor�de�nieuwe�hooi�en�stro�seizoen.�juli��aug.�201��

�cties

�an�de�hand�van�dit�onderwerp�is�1�a�tie�opgenomen�in�de�a�tielijst.
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�ver�icht�van�bijlagen

In�dit�overzi�ht�is�opgenomen�welke�bijlagen�er�aan�het�jaarverslag�zijn�toegevoegd.��eze�bijlagen�bevatten�aanvullende�informatie�voor�de

toetsing�en�worden�niet�gepubli�eerd.

8�2 meld�ode
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