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Het algemene beeld van het afgelopen jaar
Het jaar 2016 was een jaar waarin gelukkig geen heftige gebeurtenissen waren. Na 2 jaar
veel zorgen en verdriet om boer John begint iedereen weer zijn draai te vinden. De sfeer op
de boerderij is goed.
We zijn weer voor 3 jaar goedgekeurd voor het keurmerk, dat is altijd een hele klus maar
heel fijn als het weer gelukt is.
We zijn verwend met een enorm sponsorbedrag van de Singelloop in Leiden, maar liefst €
3000,00. Dit hebben we besteed aan een grote vogelnestschommel. Daarin kunnen de
hulpboeren heerlijk tot rust komen als het eens een dagje wat minder gaat en hun hoofd vol
zit.
Ook hadden wij eind 2015 vanuit de atletiek vereniging Ilion uit Zoetermeer weer een enorm
bedrag gekregen. Dat hebben we besteed aan nieuwe bodywarmers voor alle hulpboeren en
vrijwilligers. Daarop ons nieuwe logo. Wij hebben ivm de bezuinigingen moeten besluiten om
de werkkleding niet meer allemaal te betalen voor de hulpboeren. Om de kosten voor de
hulpboeren te drukken zoeken we sponsors. Verder gaan de hulpboeren zelf de kleding
(overal, veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen ) betalen.
In november is er weer een loop gehouden voor ons. Voor het bedrag dat daaruit voortkomt
hopen we een AED appartaat aan te kunnen schaffen.
Via het werk van een ouder van onze hulpboeren hebben we nog €500,-- gekregen. Dat
gaan we besteden aan veilige werkhandschoenen voor de hulpboeren en vrijwilligers.

Per 1 april is Corlene ons team komen versterken. Corlene werkt nu vast op de dinsdag. De
dinsdaggroep is daardoor uitgebreid met deelnemers die al bij ons zijn. Geert en Corlene
begeleiden de groep. Paulien zit op die dag in kantoor. Dat geeft ook wat ruimte qua
administratie druk.

In juni kwam er een klussengroep onze stal verven. Dat was een klus die gedaan zou
worden in 2015 maar omdat John toen net overleden was hadden we dat afgezegd. Gelukkig
is het dit jaar wel gelukt. Het ziet er weer mooi uit.
Ook zijn alle asbest daken van de stallen gehaald. Nu liggen er mooie asbestvrije platen op
en zonnepanelen. Een hele investering maar gezien de verplichting dat te doen voor 2024
hebben we dat nu toch gedaan. Dat kwam ook omdat Geert voor zijn opleiding een
bedrijfsplan moest schrijven. Dat heeft hij gedaan over het vervangen van de daken.
Daardoor lagen er interessante offertes. En met behulp van de bank is het gelukt. De
hulpboeren hebben een dag vrij gekregen op de dag dat het asbest verwijderd is. Het is fijn
dat ons bedrijf nu asbest vrij is.

Elk jaar is er in Zoeterwoude een dorpsfeest. Dit jaar zijn wij gevraagd om met de dieren te
komen. Het was de bedoeling om er een educatief karakter aan te geven. Met behulp van de
stagiaire dierhouderij zijn er mooie informatie posters gemaakt. Die kunnen we ook mooi
gebruiken met een opendag. Omdat het precies in een logeerweekend viel gingen de logees
ook mee om te helpen. Dat ging heel goed. Daaruit kun je zien dat ze toch best veel drukte
aan kunnen zolang het maar niet te lang duurt.

Op hemelvaartsdag was onze boerderij open voor publiek. Het was polderdag en dan
worden er fietsroutes georganiseert met daarbij allerlei bedrijven die open zijn. Het was de
eerste mooi lente dag en iedereen genoot van de dieren, de trampoline , de hulpboeren, en
het sfeertje. De vrijwilligers hebben weer hun steentje bijgedragen, geweldig. De dag is
afgesloten met een heerlijke BBQ voor de vrijwilligers.

In juli zijn we weer met de dieren naar Swetterhage geweest. Dat is een grote woonlocatie
van GEMIVA. Dan is er op het plein een hele drukte met kermisachtige dingen. Wij staan
een stukje verderop op een rustig plekje. Dat vinden de dieren fijn, wijzelf en de bewoners
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die niet tegen de drukte kunnen. Het is altijd weer een fijne dag. In de loop van de jaren
hebben we geleerd dat de kleine dieren zoals de konijnen het meest in trek zijn. Ze kunnen
op schoot, aaien en dat is genieten.

In juli zijn alle geiten en schapen weer ingeent tegen de Q-koorts.
ook is er weer een zoonosen check gedaan en zijn we weer goed gekeurd.
Dit vinden we belangrijk voor ons bedrijf. Zowel voor de hulpboeren, bezoekers als onszelf.

In oktober hebben we meegedaan aan een snuffeldag voor leerlingen van het ZMLK
onderwijs. Onze toekomstige hulpboeren. Ze hebben een dag meegeholpen om zo te
ervaren wat het is, een zorgboerderij. Dat is fijn voor iedereen omdat je elkaar kunt leren
kennen en een beeld krijgt van wat er van je verwacht wordt.
In november deden we mee met nexst step. Een initiatief van de Gemeente Zoetermeer. Het
is de bedoeling dat aanbieders van dagbesteding kennismaken met leerlingen van het
speciaal onderwijs. Ze kunnen zich presenteren en conctacten leggen. Heel positief maar
nog wel in de kinderschoenen qua organisatie en ruimte.

We hebben dit jaar enkele vrijwilligers die behoorlijk in de lappenmand zitten. Heel jammer
voor hen, en een organisatiepunt voor ons. Hieruit blijkt weer dat je kwetsbaar bent als je de
deelnemers veel aandacht wilt geven. De vrijwilligers zijn op leeftijd, of krijgen een baan
waardoor we op zoek moeten naar nieuwe mensen. Dat valt nog niet mee. Hierdoor is de
fietsenwerkplaats op maandag voorlopig gesloten, en kan een deelnemer vanaf januari 2017
niet meer komen op de maandag. De vrijwilliger chauffeur heeft een baan gekregen. We zijn
via allerlei contacten hard op zoek naar vervanging. Helaas is dat nog niet gelukt.

In november hebben we weer een uitje gehad met alle vrijwilligers, gelukkig konden de
vrijwilligers die niet fit zijn ook komen. Het is fantastisch om de groep te zien. Een team van
warme mensen die het hart op de juiste plek hebben. We zijn trots op ze!

In december, de week voor kerst, zijn we met alle vrijwiligers en hulpboeren bij boerderij 'het
Geertje' warme chocolademelk gaan drinken en de kerstsfeer wezen proeven. Dat is elk jaar
een feest. We lopen er met elkaar naar toe en ook deze keer waren de vrijwilligers die in de
lappenmand zitten uitgenodigd. Heel fijn om elkaar weer even te zien en spreken.
Ondanks de bezuinigingen die we moeten doorvoeren hebben we toch iedereen kunnen
verblijden met een kerstpakket. Dat hebben ze allemaal zeer verdiend!

De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
Aantal deelnemers
Dit jaar hebben we 11 logeerweekenden gehouden. Er is 1 loge gestopt omdat hij 18 jaar
werd, en 1 omdat hij is verhuisd, en 1 omdat hij intern is gaan wonen. Hierdoor waren er 4
plekken open. Er zijn 4 nieuwe logees gekomen. Deze zijn in de leeftijd van 14 tot 16 jaar.
De deelnemers komen, op een na, allemaal van het ZMLK onderwijs. Een loge heeft MBO
niveau, voor hem zoek we nog een logeermaatje. Op zondag komen er 2 jongeren overdag.
Wij hebben 6 logeerplekken waarvan er nu twee open zijn. Via contacten met de ZMLK
scholen en CJG hopen wij deze plek spoedig op te vullen.
Onze jeugd valt onder de indicatie Jeugd "Licht". De Gemeentes stellen strenge eisen aan
de kwaliteit van de jeugdzorg. Wij kiezen bewust voor kinderen in de categorie "indicatie
licht" omdat dat beter bij ons past. Voor vragen kunnen we terecht bij CJG, ouders (zij zijn de
regievoerders) en praktijk Parels in Leiden/Voorburg. Daarnaast hebben we via onze
vereniging contact met collega zorgboeren die logeeropvang bieden. Ook volgen we
informatieve avonden via de vereniging.
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Voor de dagbesteding begonnen wij in januari 2016 met 20 deelnemers. Daarvan waren er 2
stagaires via het ZMLK onderwijs. Een stagiaire is gestopt en een andere stage gaan doen
die beter bij haar past. De andere stagiaire is per augustus voor 2 dagen vast gekomen als
hulpboer.
Per november is er een nieuwe stagaire via het ZMLK begonnen.
Wij zijn om financiele reden gestopt met de samenwerking met REAKT/Parnassia. Twee
deelnemers zijn daardoor weggegaan en hebben elders dagesteding gevonden.
Wij sloten het jaar af met 18 deelnemers voor dagbesteding.
In 2017 gaan we op zoek naar nieuwe deelnemers maar zolang de vrijwilligers niet hersteld
zijn hebben wij geen haast. De begeleiding moet goed zijn. En met een kleinere groep lukt
dat beter als er minder vrijwilligers zijn.

De samenwerking met de Gemeentes is opgezegd. Wij werken nu alleen via PGB of als
onderaannemer met GEMIVA en De Haardstee. De reden is dat het werken met de
Gemeentes zo comlex is, iedere Gemeente hanteerd zijn eigen regels en prijzen, dat het
administratief en financieel niet haalbaar is. Heel jammer, het doel van de WMO is dat de
kleine aanbieder ook mee kan doen. Helaas is de administatie niet te doen. En de budgetten
zijn te laag.

Scholing en ontwikkeling

We hebben de eerste helft van 2016, 2 stagiaires gehad van MMZ niveau 4.
Een van de twee was een fijne stagiaire en dat liep goed. Ook de begeleiding via school was
goed.
De ander was laks en ongeïnteresseerd en koste veel energie en gedoe. De begeleiding via
school was slecht. Dit heeft ons er toe besluiten dit schooljaar even rustig aan te doen wat
betreft stagiaires. Ook willen we van de school waar ze slecht begeleiden geen leerlingen
meer.
Daarnaast is er een leerling geweest voor de opleiding dierhouderij, 1e jaar nivau 4. Dat was
super.
Ook de maatschappelijke stagiaires waren gezellig en geïnteresseerd.
Ook is er een stagiaire geweest via Wageningen voor de leraren opleiding. Dat was een fijne
stagiair, vooral omdat hij al voor de klas stond en wist hoe je informatie overbrengt op een
deelnemer. Hij was heel zelfstandig en koste ons weinig tijd.
Verder hadden we 2 stagiaires via het ZMLK onderwijs, voor het oefenen als hulpboer. Een
persoon is vanaf augustus, 2 dagen per week, vaste hulpboer geworden. De ander is naar
een andere stageplek gegaan die beter bij haar past.

In maart hebben wij onze BHV herhaling gehaald. Er zijn dit jaar 8 avonden geweest via
onze verening met uiteenlopende onderwerpen. zoals: subsidie/fondswerving, regels KWS-
klachtenprosedure, onderwerpen Federatie, werken met personeel/vrijwilligers, intervisie
avond. Vooral de intervisieavonden zijn heel leerzaam. Ook is er een speciale avond
gvevolgd over baby/kind BHV.

In april was er een netwerkbijeenkomst in Leiderdorp vanuit het Sociaal Team. Het was
vooral gericht op grote partijen en viel een beetje tegen. Maar je moet je gezicht wel eens
laten zien.

In mei was de laatste WMO adviesraadavond in Zoetermeer. Dit waren heel interessante
avonden. Er komt een andere opzet in 2017. Daar krijgen we een uitnodiging voor.

In Juni is Geert geslaagd voor zijn opleiding: manager zorgbedrijf en MMZ niveau 4 aan de
Warmonderhof. Hij is nu ook bevoegd de zorgboerderij over te nemen. Dat is een fijne
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gedachte. Samen met Corlene is hij nu de PBer van de deelnemers die op dinsdag komen.
Daarnaast neemt Corlene een deel van de administratie over. Zoals de website die ze
opgezet heeft, www.deboerderijn.nl , en het maken van de nieuwsbrieven, ze bereid
info/inspraak middagen/avonden voor, voor de deelnemers en ouders. Doet oproepen voor
vrijwilligers op de daarvoor bestemde sites van de Gemeentes.
Geert heeft alle organisatorische taken op zich genomen wat betreft de techniek en het vee.
Dat loopt goed.
Paulien blijft hoofd verantwoordelijk voor de zorg maar steeds meer taken zullen
overgenomen worden door Corlene en Geert. Het streven is dat Corlene na haar
zwangerschap en bevalling een dag extra op de zorgboerderij komt werken. Zo zal ze
langzaam maar zeker meer in het bedrijf komen en administratieve taken van Paulien over
gaan nemen. Paulien wordt dit jaar 60 jaar en wil graag een dag minder gaan werken.
In 2017 gaat Corlene een cursus Autisme volgen.

Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt ?
Op verschillende vlakken is er vooruitgang geboekt. Vooral wat betreft er naar toe werken
dat Geert en Corlene het roer in de toekomst over gaan nemen. Dat is fijn voor de voortgang
van de zorgboerderij en geeft verlichting van de werkdruk bij Paulien.

Wat de vrijwilligers betreft zijn we op zoek naar nieuwe mensen, vooral voor het vervoer.
Helaas is dat nog niet gelukt.

Door het vervangen van de asbestdaken is ons bedrijf veiliger geworden voor iedereen. Er is
de laatste jaren veel opgeknapt en verbouwd. Ons bedrijf ziet er mooi uit en voldoet aan de
eisen die je stelt aan een zorgboerderij. Wij zijn er trots op.

Uit de tevredenheidstest zijn een aantal punten naar voren gekomen . Die gaan we in 2017
behandelen. Het gaat over: bereikbaarheid/vervoer, inspraak in werkzaamheden, de zwaarte
van het werk.
We hebben dit jaar de test op papier gehouden. Vorig jaar hebben we meegedaan aan het
RMS. Helaas is dit systeem niet meer in werking. Het was een heel werk om alle deelnemers
in het systeem te krijgen. Nu is er een nieuw systeem ontwikkeld, maar zolang dat in de
kinderschoenen staat kiezen wij voor de papieren versie. We gaan de vragen aanpassen en
meer ruimte geven voor een persoonlijke toelichting op hun antwoorden. Nu zijn de vragen
vaak alleen met ja of nee te beantwoorden, we missen zo het waarom van het antwoord.
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Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden)? Nee

Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen?
Nee

Zijn er meldingen van klachten? Nee

Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Ja
Overzicht Vervolgactie Afgerond?
Elke eerste maandag van de maand
bespreken we de regels met de
groep, dit doen we alle dagen van
die week. Daarbij zit ook een
inspraak moment.

dit blijven de we elke maand herhalen Ja

Info/kennismakings bijeenkomst
met ouders van de logees.
gehouden op 22 november 2016.
Deze avond stond vooral in het
teken van kennismaken omdat de
logeergroep erg veranderd is.

dit doen we in 2017 weer, dan over
praktische zaken zoals : op tijd
afzeggen, activiteiten.

Ja

Functioneringsgesprekken met
vrijwilligers en stagiaires. Hierin
kunnen zij ook aangeven hoe ze
ons functioneren vinden.
Dat is positief.

elk jaar herhalen Ja

Jaarevaluatie gesprekken met
hulpboeren en hun
vertegenwoordigers , is ook
inspraak moment. Hierin worden de
leerdoelen besproken en het
functioneren. deze waren in
juli/augustus 2016.

elk jaar herhalen Ja

Overleg tussen GEMIVA en ons,
dat gaat over de samenwerking en
budgetten. Wij zijn tevreden. Dit
was op 22 december 2016.

elk jaar herhalen Ja

Twee nieuwsbrieven uitgegeven
met veel informatie over De
Boerderijn. In juli en december.

doen we dit jaar weer Ja

Tevredenheidstest gehouden in
november 2016. Daaruit kwam naar
voren dat de deelnemers meer
inspraak willen over de taken die
gedaan worden. In februari gaan we
dit bespreken met hen.
Ook gaven ouders aan dat de
boerderij niet goed bereikbaar is. Dit
komt doordat er geen OV mogelijk
is.

in 2017 middagen/avonden
organiseren over onderwerpen die uit
de test gekomen zijn.
Zoals contact zoeken met vrijwiligers
bus uit de gemeente. Wat is er
mogelijk.
Inspraak middagen houden over
keuzemogelijkheden taken voor
deelnemers. Wat bedoelen ze met
deze vraag, wat verwachten ze, wat
zijn hun mogelijkheden.

Ja

Conclusies uit bovenstaand overzicht
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(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze
conclusies)
Het is belangrijk te luisteren naar signalen en daarin je open op te stellen. Zo blijven de
contacten goed.
De tevredenheidstest gaan we in september houden, december is een drukke maand en dan
is het een extra belasting voor de deelnemer. We gaan de vragen aanpassen.

Er komen weer nieuwsbrieven, het aantal hangt af van het nieuwsaanbod, maar minimaal
twee per jaar.
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Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar
Actie gerealiseerd toelichting
Jaarlijks terugkerende acties
(2016)
Actualisatie van de RI&E Ja gedaan
Oefening calamiteitenplan Ja duidelijk
Evaluatie gesprekken met
deelnemers

Ja allemaal gehouden

Tevredenheidonderzoek
deelnemers

Ja papieren versie

Functioneringsgesprekken Ja prima
Actualisatie BHV Ja geslaagd
Opstellen jaarverslag Ja Jaarverslag aangemaakt
nieuwe deelnemers aanmelden
RMS

Ja papieren versie

zoonose cheque Ja goedgekeurd
q koorts enten Ja en 2-8-2016 2e keer jonge dieren
functionerings gesprekken met
de vrijwilligers en daarbij ook
funtioneren bespreken van
Geert en Paulien, is ook
inspraak moment.

Ja dit punt staat er 2 keer in

inspraak moment ouders
logees met elk logeerweekend

Ja elk weekend bij ophalen

brandblusmiddelen controle
door BRAHO

Ja oke

controle EHBO dozen Ja 2 keer per jaar
actualisatie RI&E door Stigas Ja staat ook 2 keer in de lijst
elke maand regels bespreken,
inspraak moment deelnemers

Ja gedaan

opendag op 5 mei 2016
inspraak, wie heeft idee en
helpt mee

Ja fijne dag geweest

evaluaties alle
deelnemers/ouders/vertegenwoordigers
met daarbij inspraak moment in
2016

Ja gedaan

nieuwe deelnemers invoeren
RMS = inspraak moment

Ja staat er 2 keer in papieren versie

aanvraag audit Ja goedgekeud
hele jaar door volgen avonden
GGZ, ligt aan agenda

Ja niet gelukt

info avond autisme voor
vrijwilligers op de boerderij

Ja komt in april 2017

diploma halen geert voor MBO
MMZ 4.

Ja geslaagd

volgen avonden WMO
adviesraad Zoetermeer

Ja laatste avond in deze vorm

overleg GEMIVA, Gemeente ,
MEE, ZMLK, REAKT

Ja GEMIVA, REAKT gestopt

website actief maken Ja www.deboerderijn.nl
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nieuwe contacten MEE via JGT
teams Centrum Jeugd en
Gezin

Ja moeten we weer oppakken doet Corlene

Corlene komt vaste dag helpen
begeleiden op De Boerderijn

Ja vast op de dinsdag

zoonosen cheque Ja staat er ook 2 keer in
q koorts enten Ja ook 2 keer op lijst
opstellen jaarverslag Ja ingezonden
herhalen BHV Ja staat er ook 2 ker in
nieuwsbrief uitgeven Ja 2 keer per jaar

Acties n.a.v. RI&E
hekwerk zolder maken Ja nog niet gedaan, komen geen

deelnemers
schema onderhoud machines
maken en aftekenen

Ja nog niet gedaan

Acties vanuit kwaliteitssysteem
2.3.2 -> Zijn er afspraken
gemaakt over scholing en
ontwikkeling? Ja -> Welke en
met wie? Geplande
activiteit(en) toevoegen aan de
actielijst

Nee geert opleiding/ is behaald

4.2.2 -> Zijn er individuele
afspraken over het gebruik van
machines, werktuigen en
apparaten op papier
vastgelegd? Nee -> Waarom
niet?

Nee zie werkplaats voorschriften voor
iedereen gelijk

4.5.3 -> Zijn er individuele
aanvullende afspraken op
papier vastgelegd en
ondertekend? Nee -> Waarom
niet?

Ja regels loge ivm computer en mobiel

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

Ja wordt gemaakt in 2015/ is klaar

5.6.7.2 -> Hoe wordt er
gecontroleerd of het noodplan
bekend is bij de deelnemers?

Ja via regels elke maand/ is gedaan

5.6.8 -> Hoe vaak, op welke
manier en door wie wordt een
ontruiming geoefend?

Ja 2 x per jaar, er wordt gemeld aan de
deelnemers en begeleiders dat er
/oefening komt vandaag.. iemand krijgt de
opdracht op een onverwacht moment op
de dag brand te melden, dan volgens
protocol handelen

Overige acties
elke maand regels bespreken
is ook inspraak moment

Ja is gedaan
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opendag 2016 Ja was een feest
website Ja is klaar www.deboerderijn.nl
op verzoek inspraak/evaluatuie
moment met ouders

Ja geen extra vraag gekomen

Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?
graag zou ik de lijst opschonen. Het lukt mij niet dit zelf te doen. Ik kan niets verwijderen.

er zijn 3 acties niet gedaan. De avond over autisme komt in april 2017.
Het hekwerk/zolder komt in de loop van de jaren, geen toegang voor deelnemers.
Schema onderhoud machines word gemaakt, het onderhoud doet Geert trouw maar er is
geen schema.

Doelstellingen voor het komende jaar
Wat rust nemen, na jaren van veel bouwen, overlijden van boer John en gedoe met de WMO
zijn we aan rust toe. We gaan genieten van elkaar, de boerderij, de hulpboeren en het kindje
van Geert en Corlene dat in mei geboren wordt. Het gaat om de mensen, niet om dikke
perfecte dossiers.
Door een rustig jaar te nemen zal de kwaliteit gewaarborgd blijven.
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Actielijst

Actielijst naam zorgboerderij: DE BOERDERIJN - Geert en Paulien van Rijn Datum: april 2017
Boerderijnummer: 192 Jaar: van 01-01-2017 tot 31-12-2017
Acties Planning Realisatie
Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum
Jaarlijks terugkerende acties (2017)
op verzoek inspraak/evaluatiemoment met
ouders/deelnemers

Paulien/Corlene/Geert 01-01-2017 22-12-2017 01-01-2017

overleg GEMIVA Paulien 01-12-2017 22-12-2017 01-01-2017
nieuwe contacten CJG teams Corlene 01-01-2017 22-12-2017 01-01-2017
nieuwsbrief uitgeven 2 keer per jaar Corlene 01-01-2017 22-12-2017 01-01-2017
Actualisatie van de RI&E Paulien 01-01-2017 31-12-2017 01-01-2017
Oefening calamiteitenplan Geert 01-01-2017 31-12-2017 01-01-2017
Evaluatie gesprekken met deelnemers Paulien/Corlene 01-01-2017 31-12-2017 01-01-2017
Tevredenheidonderzoek deelnemers Paulien/Corlene 01-09-2017 31-12-2017 01-01-2017
Functioneringsgesprekken Paulien/Geert 01-08-2017 31-12-2017 01-01-2017
Actualisatie BHV Paulien/Geert 29-03-2017 29-03-2017 01-01-2017
Opstellen jaarverslag Paulien 01-01-2018 28-02-2018 01-01-2017
info/inspraakavond vrijwilligers over autisme Paulien/Corlene 01-04-2017 01-04-2017 01-01-2017
zoonose cheque Geert 01-11-2017 01-12-2017 01-01-2017
Q-koort enten Geert 01-07-2017 01-08-2017 01-01-2017
info/inspraak ouders logees Paulien/Corlene 01-01-2017 22-12-2017 01-01-2017
controle brandblus middelen en EHBO dozen Geert/Paulien 01-01-2017 06-02-2017 01-01-2017
inspraak hulpboeren, elke maand bij bespreken
regels

Geert/Paulien 01-01-2017 22-12-2017 01-01-2017

Acties n.a.v. RI&E
hekwerk zolder maken Geert 01-01-2017 22-12-2017 01-01-2017
schema maken onderhoud machines Geert 01-01-2017 22-12-2017 01-01-2017

Acties vanuit kwaliteitssysteem
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2.3.2 -> Zijn er afspraken gemaakt over scholing en
ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie? Geplande
activiteit(en) toevoegen aan de actielijst

Paulien/Corlene 01-01-2013 31-12-2013 01-01-2013

4.2.2 -> Zijn er individuele afspraken over het gebruik
van machines, werktuigen en apparaten op papier
vastgelegd? Nee -> Waarom niet?

Paulien, is niet van
toepassing

01-01-2013 31-12-2013 01-01-2013

verzamelplekbord bestellen en plaatsen Geert 01-01-2017 22-12-2017 01-01-2017

Acties vanuit evaluatie
cursus autisme Corlene 01-03-2017 01-12-2017 01-01-2017

Acties vanuit audit
3.2.1. overeenkomst met Gem Zoetermeer in KS
hangen

opgezegd 01-01-2016 01-04-2016 01-01-2016 01-09-2016

5.3.3. overeenkomst met Gem. Zoetermeer in KS
hangen

opgezegd 01-01-2016 01-04-2016 01-01-2016 01-09-2016

Overige acties
picto schema's vernieuwen/aanpassen Paulien /Geert 01-04-2017 01-10-2017 01-02-2017
aanschaffen AED apparaat sponsorgeld Geert 01-01-2017 22-12-2017 01-01-2017
feest ivm 15 jarig bestaan op 1 september 2017 Geert/Paulien/Corlene 01-03-2017 01-09-2017 01-01-2017
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Opmerkingen bijlage(n)
in de bijlage enige uitleg over avonden en afspraken.

Alle VOG documenten toegevoegd.


