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Het algemene beeld van het afgelopen jaar
Het afgelopen jaar stond in de eerste paar maanden in het teken van het afscheid van boer
John en de bruiloft van Geert en Corlene. De deelnemers en vrijwiligers zijn hier nauw bij
betrokken. Wij hebben iemand van de kerk uitgenodigd om ons te helpen de hulpboeren
voor te bereiden op het naderende afscheid. Zij is 3 keer geweest en heeft gewerkt met de
rouwkoffer van GEMIVA, die mochten wij gebruiken. Het waren bijzondere middagen en
iedereen beleefde het op zijn eigen manier. Nadat John overleden was is er een speciaal
moment geweest dat de hulpboeren en vrijwilligers met hun familie afscheid konden nemen.
Ook hebben we met elkaar een herinneringsboek gemaakt aan boer John. Het is een
prachtig boek geworden waar nog regelmatig in wordt gekeken. Dat heeft ertoe geleid dat
het nu, ondanks het gemis, goed gaat met iedereen.
En ook was er de bruiloft van Geert met zijn Corlene, een geweldig feest waar alle
hulpboeren en vrijwilligers bij betrokken waren. Ze hebben met elkaar een kado gemaakt en
een lied ingestudeerd. Op de builoft was er een speciale receptie voor de hulpboeren, hun
familie en vrijwilligers. Het was èèn groot feest. Later hebben we met elkaar de film beken
van de bruiloft, bijzonder daarvan is dat boer John er nog opstaat.
Geert heeft de taken van John overgenomen zoals het vee en landbewerken. Het was even
zoeken naar het nieuwe ritme maar hij doet het geweldig!
Daarnaast was er het dagelijkse werk op de boerderij, zoals de verzorging van de dieren, het
onderhouden van de moestuin, en de klussen van technische aard zoals het erf onderhoud
en de fietsenwerkplaats.
De ontwikkelingen met de WMO hebben nog niet veel veranderingen gebracht. Dit komt
omdat de meeste deelnemers lopen via onderaannemerschap of een WLZ indicatie hebben.
Wel duurde het lang voor de facturen betaald werden via het SVB. Een deelnemer die wel
via de WMO loopt heeft bezwaar aangetekent tegen het besluit van de Gemeente. De
tarieven liggen zo laag dat we daar niet voor kunnen werken. Wij hopen dat het goed komt
en deze deelnemer kan blijven. Het veroorzaakt veel stres en onrust voor deze persoon.
Werken via de WMO is meer papierwerk dan via PGB. En facturen sturen om de 4 weken ipv
elke maand. Voor een klein bedrijf als wij, is elke andere vorm een extra taak die door èèn
perrsoon gedaan moet worden. Daar tegenover moet wel een reele vergoeding staan.
De evaluatie gesprekken zijn dit jaar met de hulpboeren gehouden en er is een verslag
gemaakt. Ook hebben alle vrijwilligers funtioneringsgesprekken gehad, Daar kwamen geen
bijzonderheden uit, iedereen wil graag nog blijven. Onze vrijwilligers zijn goud waard! Op de
info avond met hen hebben we de deelnemers besproken en gevraagd naar ons fuctioneren.
Daaruit kwamen enkele vragen met betrekking tot begeleiding. Dit is direct besproken en in
de praktijk opgepakt. Ook hebben we besproken hoe zij vinden dat het het gaat nu John er
niet meer is. Daaruit kwam dat de hulpboeren wel over John praten maar ontspannen en
positief. Twee deelnemers hebben meer problemen met de verwerking van het overlijden
van John. Er zijn van hen ook naaste familieleden of groeps genoten overleden dit jaar. Dat
alles bij elkaar maakt dat ze anders reageren dan wij gewend zijn. Wij ondersteunen hen
door goed te overleggen met thuis en de andere werkplekken. Wij staan open voor het
gesprek en verdriet. Je mag verdrietig zijn en erover praten.
Info avond is er ook geweest voor de taxichauffeurs en deelnemers die hier gebruik van
maken. Zij zijn tevreden en verwachten niet elk jaar een evaluatieavond. Alleen als er
veranderingen zijn.
We hebben cursus gedaan over autisme en dwang en angst stoornissen.
We hebben goed contact met GEMIVA en hebben een keer per jaar overleg. Daaruit kwam
dat we zo doorgaan, iedereen is tevreden.
In september hebben we een familiemiddag gehouden, heel fijn om elkaar weer eens op een
positive manier te ontmoeten na alle verdrietige gebeurtenissen.
In oktober zijn we met alle vrijwilligers en partnes uit geweest. We kijken terug op een heftig
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jaar, veel verdriet maar zo warm en goed doordat iedereen op de boerderij elkaar steund op
zijn/haar manier.
Onze brandput is klaar en getest. Ook alle blusapparatuur is weer getest en goed bevonden.
Elke maand wordt het alarmsysteem getest en dit geraporteerd. Er is 2 keer een
brandoefening gehouden dit jaar. Volgend jaar gaan we ook met de logees een keer
oefenen. Geert en Paulien hebben hun BHV herhaald .
We hebben een mooi bedrag gekregen van de sponsorloop in 2014, daar voor hebben we
hout gekocht voor een nieuwe cavia hok. Ook dit jaar mochten wij het goede doel zijn. Er is
weer een mooi bedrag opgehaald. Dat gaan we besteden aan nieuwe bodywarmers voor
iedereen. Het was een druk en emotioneel jaar. Maar we zijn trots op de saamhorigheid
tussen hulpboeren, begeleiders/vrijwlligers en ouders/vertegenwoordigers die er voor
gezorgd heeft dat we met frisse moed aan het nieuwe jaar beginnen.
De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
Aantal deelnemers
Wij begonnen 2015 met 18 hulpboeren voor dagbesteding, waarvan 2 stagiaires van het
ZMLK onderwijs. Er is een hulpboer gestopt met dagbesteding omdat hij begeleid is gaan
wonen, het vervoer en de veranderingen gaf te veel stress.
Er zijn 2 nieuwe hulpboeren gekomen voor dagbesteding.
Op dit moment hebben we 20 hulpboeren voor dagbesteding waarvan 2 stagiaires van het
ZMLK onderwijs. 1 ZMLK stagiair van vorig jaar is in de zomer als vaste hulpboer gekomen
voor 3 dagen per week. De dagbesteding deelnemers hebben een verstandelijke beperking
en /of een psychische hulpvraag.
Wij begonnen 2015 met 7 logees, waarvan er 2 een weekend deelden omdat we 6
slaapplekken hebben.
Er zijn 3 logees gestopt, 2 zijn begeleid gaan wonen, zij zijn wel als hulpboer op de
dagbesteding gebleven. 1 loge is gestopt doordat het niet ging in de groep.
Op dit moment hebben we 4 vaste logees en 1 deelnemer die op zondag een dagdeel komt.
Er zijn 2 logeerplekken over. Tot nu toe lukt het nog niet om deze in te vullen. Het achter
lopen van de indicaties, die nu via de Gemeente lopen, hebben daar zeker een aandeel in.
De logees hebben een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of psychische
hulpvraag. Op de info avond voor de ouders hebben we besproken dat afzeggen van een
weekend op tijd moet gebeuren. Het is financieel niet aantrekkelijk om voor de helft van de
deelnemers een weekend te draaien. We hebben in overleg met de ouders besloten dat de
afzeg termijn een maand wordt. Hierdoor hebben wij de tijd om een vervangende logee te
benaderen.
Er is een vrijwilliger gestopt ivm het krijgen van een baan, er zijn 2 vrijwilligers aangenomen
voor de begeleiding. Wij hebben nu 9 vrijwilligers voor de begeleiding, en 3 voor het vervoer.
Scholing en ontwikkeling
Dit jaar hebben wij 2 stagiaires voor dagbesteding begeleid als deelnemer van het ZMLK
onderwijs.
Ook zijn door het jaar heen 6 maatschappelijke stagiaires komen mee draaien op de
zorgboerderij, dit is altijd in de schoolvakanties.
1 stagiaire deed SPH 2e leerjaar, 3 stagiaires doen MMZ 4, 1e en 2e leerjaar.
Geert is geslaagd voor zijn MMZ4 en doet nu een jaar de financiele kant van een zorgbedrijf,
op het Warmonderhof in Dronten.
Geert en Paulien hebben een cursus gevolgd : oog op autisme: moeilijk gedrag.
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De BHV is herhaald door Geert en Paulien.
Via de GGZ zijn we naar een ervaringsdeskundige avond geweest over Angst/Dwang/Fobie.
We zijn naar 3 avonden geweest van de Vereniging van zorgboeren Zuid Holland met als
onderwerpen: Intervisie, financien Gemeentes, WMO.
Paulien heeft regelmatig in Zoetermeer de avonden gevolgd van de WMO adviesraad.
En in Leiden en omgeving ook over de WMO info middagen gevolgd.
Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt ?
Ja, ondanks het verdriet en alles wat daarbij komt kijken is het ons gelukt om informatie te
blijven vergaren en ons in te zetten voor scholing.
In 2016 hoopt Geert zijn studie af te ronden. Dat zal rust geven. Nu is hij 2 dagen per 2
weken weg van het bedrijf en als er geen vrjwilligers waren konden we onze hulpboeren op
deze dagen niet goed begleiden. Hulde aan onze vrijwlligers.
Wij blijven avonden van de GGZ volgen over allerlei onderwerpen, ze zijn heel praktisch en
je kunt er direct mee aan de slag. Wij hopen de logeeropvang weer op volle sterkte te
krijgen.
De budgetten zullen ook dit jaar in beweging blijven, doel is dat iedereen zijn indicatie
verlengd krijgt.
De papiermassa gaan we verminderen. We gaan keuzes maken , begeleiden van de
deelnemers gaat voor allerlei verplichtingen zoals lange verslagen schrijven.
Ook zullen wij de georganiseerde inspraak momenten niet gedwongen organiseren, de lijnen
zijn kort, de ouders zitten er niet op te wachten.
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Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden)? Ja
Overzicht
Vervolgactie
deelnemer valt in lege mestkelder
deksel vervangen

Afgerond?
Ja

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
jaarevaluaties met alle hulpboeren
met de vrijwilligers voor gesprekken
gehouden, dat is heel waardevol.
Format gesprekken is vereenvoudigd
en duidelijker te lezen voor de
vertegenwoordigers. in 2016 herhalen.
evaluatie chaufeurs en alle
zijn allemaal tevreden. Volgend
deelnemers met hun
overleg als er een reden voor is, niet
vertegenwoordigers
perse elk jaar.
familiemiddag in september
volgend jaar open voor breder publiek
op 5 mei
Voorbereiden op, en inspraak van
kijken nog regelmatig boek over boer
deelnemers en vrijwlligers bij
John
overlijden boer John
Inspraak deelnemers en vrijwilligers film van de bruiloft gekeken
bij bruiloft Geert
Inspraak/info vrijwilligers avond
info over deelnemers met begeleiding
besproken. in 2016 weer, zeker een
maal per jaar. Ook uitnodigen voor
infoavonden van GGZ. Er zijn
afspraken gemaakt over gebruik
telefoon.
tevredenheidstest op papier, later
via RMS ingevoerd in augustus, door
via RMS=Resultaat Meet Systeem 14 personen ingevuld, resultaat was
van Landbouw en Zorg.
goed.
nieuwsbrief in augustus uitgegeven in 2016, 2 keer een nieuwsbrief maken
in juni en oktober
Bewust inspraakmoment
blijven herhalen , vooral veiligheid is
deelnemers via regels bespreken
heel belangrijk.
elke maand
dag uit met vrijwilligers
volgend jaar weer in het najaar
actief aanwezig tijdens sponsorloop volgend jaar weer in november
ilion Zoetermeer
jaarlijkse uitje met de hulpboeren
volgend jaar weer, ze vragen er in
naar 't Geertje in de kerstsferen
november al naar.
voor de kerstvakantie
inspraak ouders logees
langer opzeg termijn als een loge niet
kan komen, op advies van de ouders
ingevoerd.

Afgerond?
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Conclusies uit bovenstaand overzicht
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(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze
conclusies)
Conclusie is dat je altijd allert moet zijn op veiligheid. Wij waren en van overtuigd dat het
veilig was , Toch is er een deelnemer op onverklaarbare wijze in de lege mestkelder
gevallen.
Conclusie uit de verplichte inspraak momenten is: de ouders zitten er niet op te wachten. De
lijnen zijn kort, en de contacten goed. Wij gaan minder van dit soort verplichtingen nalopen.
De papieren stapelen zich op, Alles ten koste van de begeleiding van de deelnemers, en dat
is toch het belangrijkste.
De inspraak momenten zullen gehouden worden tijdens momenten met ouders tijdens
evaluaties , deelnemers tijdens bespreken van de regels, vrijwilligers tijdens een info avond
per jaar, en ouders logees tijdens een info/evaluatiemiddag per jaar. Ook betrekken wij
iedereen bij de voorbereiding van de opendag op 5 mei en de sponsorloop in april en
november 2016.
Conclusie uit de RMS is dat we het goed doen. Het is door 14 deelnemers ingevuld. We zijn
blij met de positieve uitslag. We gaan er voor dit vast te houden door 100% inzet voor onze
mensen, zowel de deelnemers als vrijwilligers. Met elkaar zijn we De Boerderijn.
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Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar
Actie
gerealiseerd toelichting
Jaarlijks terugkerende acties
(2015)
Actualisatie van de RI&E
Ja
via actielijst
Oefening calamiteitenplan
Ja
2 keer per jaar ,
Evaluatie gesprekken met
Ja
verdeeld over het jaar
deelnemers
Tevredenheidonderzoek
Ja
voor mei 2015 via digitaal systeem is
deelnemers
gedaan
Functioneringsgesprekken
Ja
begin 2015 en najaar weer gedaan
Actualisatie BHV
Ja
maart 2015 gedaan
Opstellen jaarverslag
Ja
Jaarverslag aangemaakt en verzonden
nalopen RIen E
Ja
herzien bij keurmerk februari 2016
oefening calamiteitenplan,
Ja
blussers in voorjaar 2015 brandput in
controle Lobeco, brandblussers
december 2015
zoonose check
Ja
veearts gedaan
Q koorts enten
Ja
veearts gedaan
evaliaties deelnemers
Ja
mag deze eruit is dubbel
functionerings gesprek
Ja
verdeeld over het jaar gedaan
vrijwilligers en stagiaires
BHV herhalen
Ja
Geert en Paulien gedaan
opstellen jaarverslag 2015
Ja
Pfff is klaar
evaluatie avond
Ja
afspraak is alleen indien nodig
ouders/vertegenwoordigers
vrijwlligers vervoer
evaluatie ouders logeeropvang Ja
elk jaar in logeerweekend een keer per
jaar
familie middag
Ja
heel gezellig blijven herhalen een keer
per jaar
EHBO trommel controleren
Ja
hele jaar, als er bruik van gemaakt is.
tevredenheidsonderzoek
Ja
via RMS nieuwe deelnemers toevoegen
uitdelen onder deelnemers
functionerings gesprek
Ja
is gedaan
vrijwilligers najaar 2015
inspraak middag deelnemers in Ja
hebben elke dag inspraak
juni en oktober
bijscholing via GGZ
Ja
volgend jaar vaker
scholing vrijwilligers via info
Ja
op aanvraag maar minimaal 1 keer per
avond op De Boerderijn
jaar.
Acties n.a.v. RI&E
hekwerk zolder Geert maken
onderhoudschema machines
en gereedschap

Ja
Ja

Acties vanuit kwaliteitssysteem
overleg GEMIVA GEMEENTE, Ja
PARNASSIA, MEE, ZMLK
nieuwsbrief uitgeven 2 keer per Ja
jaar

nog niet gedaan
constant bij gebruik

MEE is wat uit beeld, nieuwe contacten
leggen.
maar een keer gelukt
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2.3.2 -> Zijn er afspraken
Nee
gemaakt over scholing en
ontwikkeling? Ja -> Welke en
met wie? Geplande
activiteit(en) toevoegen aan de
actielijst
4.2.2 -> Zijn er individuele
Nee
afspraken over het gebruik van
machines, werktuigen en
apparaten op papier
vastgelegd? Nee -> Waarom
niet?
Acties vanuit evaluatie
cursus autisme
Overige acties
website laten bouwen en
onderhouden

geert opleiding

zie werkplaats voorschriften voor
iedereen gelijk

Ja

heel leerzaam

Ja

nog in opbouw, komt in 2016 klaar

Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?
Nav van 2015: functionereningsgesprekken zijn gehouden, daar maak ik geen verslag van.,
maar gebruik wel een praatpier, zie bijlage. Er waren geen bijzonderheden. We spreken
elkaar elke dag voor vragen en bijzonderheden.
Deelnemers staan in het RMS. inspraak momenten zijn georganiseerd zie lijst.
RI enE door STIGAS op 17 februari 2016.
Doordat John er niet meer is zijn er 2 vrijwiligers bijgekomen. Belangrijk is hen te blijven
informeren en ondersteunen. Dit doen we door eigen info en volgen van avonden bij GGZ.
Jaarevaluaties van de deelnemers worden beter over het jaar verdeeld.
Hekwerk plaatsen op zolder, deelnemers komen er nooit maar het is een eis.
Website in gebruik nemen.
Nieuwsbrieven uitgeven, 2 keer per jaar.
Doelstellingen voor het komende jaar
-RI&E herhalen, alert blijven op veiligheid. STIGAS komt op 17 februari 2016 Na rapportage
de punten aanpassen in 2016.
-Goed en gezond het jaar doorkomen. Door taken te verdelen en doordat Corlene een vaste
dag komt helpen op De Boerderijn zodat Paulien meer tijd heeft voor de administratie. Dit
gaat in per 1 april 2016. De dinsdag groep wordt dan groter. We gaan deelnemers
persoonlijk benaderen met de vraag of ze een extra dag willen komen.
-Administratieve taken verdelen, door PBer Taken verdelen vanaf juli 2016 als Geert zijn
MMZ 4 heeft behaald. Doel is minder administratie voor Paulien.
-Nieuwe logees vinden die bij de groep passen, er is al contact geweest met centrum jeugd
en gezin van onze regio. Zij benaderen de medewerkers, die via de MEE werken, met onze
vraag. Wij willen zo snel mogelijk de groep weer op volle sterkte brengen omdat het nu
financieel niet uit kan.
-Deelnemers behouden met eerlijke budgetten door zakelijk te blijven, dat is het
allermoeilijkst als je deelnemers al jaren hebt. In gesprek blijven met de Gemeente en MEE.
doorlopend in 2016.
-Avonden volgen GGZ, agenda voor het komend jaar opzoek op de site en doorsturen naar
vrijwilligers. Over onderwerpen als ADHD en Autisme. Ter info voor begeleiders. Dit is een
doorlopend proces en verschild per maand.
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-de website klaar maken en in bedrijf stellen. Corlene gaat hem onderhouden.
- paarden inzetten op de zorgboerderij doordat Corlene op dinsdag komt helpen, zij doet een
mencursus. zodat ze niet alleen bevoegd maar ook bekwaam is om met de kar te rijden met
de deelnemers.
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Actielijst
Actielijst naam zorgboerderij: DE BOERDERIJN - Geert en Paulien van Rijn
Boerderijnummer: 192
Acties
Onderwerp actiepunt
Wie is verantwoordelijk
Jaarlijks terugkerende acties (2016)
nieuwe deelnemers aanmelden RMS
Corlene
Actualisatie van de RI&E
Paulien en Geert
Oefening calamiteitenplan
Geert en Paulien
Evaluatie gesprekken met deelnemers
Paulien en Geert
Tevredenheidonderzoek deelnemers
Paulien
Functioneringsgesprekken
Paulien
Actualisatie BHV
Paulien
Opstellen jaarverslag
Paulien
zoonose cheque
Geert
q koorts enten
Geert
functionerings gesprekken met de vrijwilligers en
Paulien en Geert
daarbij ook funtioneren bespreken van Geert en
Paulien, is ook inspraak moment.
inspraak moment ouders logees met elk
Paulienen Geert
logeerweekend
brandblusmiddelen controle door BRAHO
Paulien/Geert
controle EHBO dozen
Paulien
actualisatie RI&E door Stigas
Geert en Paulien
elke maand regels bespreken, inspraak moment
Geert
deelnemers
opendag op 5 mei 2016 inspraak, wie heeft idee en
Paulien en Geert
helpt mee
evaluaties alle
Paulien en Geert
deelnemers/ouders/vertegenwoordigers met daarbij
inspraak moment in 2016
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Datum: februari 2016
Jaar: van 01-01-2016 tot 31-12-2016
Planning
Realisatie
Begin datum Eind datum
Begin datum
01-01-2016
17-02-2016
01-04-2016
01-02-2016
01-01-2016
01-10-2016
23-03-2016
31-12-2016
01-11-2016
01-07-2016
01-10-2016

20-12-2016
17-02-2016
31-12-2016
31-12-2016
31-12-2016
31-12-2016
23-03-2016
28-02-2017
18-12-2016
30-08-2016
18-12-2016

01-01-2016

18-12-2016

05-02-2016
01-03-2016
17-02-2016
01-01-2016

05-02-2016
01-09-2016
17-02-2016
01-12-2016

05-05-2016

05-05-2016

01-02-2016

01-12-2016

Eind datum

01-01-2016
01-01-2016
01-01-2016
01-01-2016
01-01-2016
01-01-2016
01-01-2016
01-01-2016
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nieuwe deelnemers invoeren RMS = inspraak
moment
aanvraag audit
hele jaar door volgen avonden GGZ, ligt aan agenda
info avond autisme voor vrijwilligers op de boerderij
diploma halen geert voor MBO MMZ 4.
volgen avonden WMO adviesraad Zoetermeer
overleg GEMIVA, Gemeente , MEE, ZMLK, REAKT
website actief maken
nieuwe contacten MEE via JGT teams Centrum
Jeugd en Gezin
Corlene komt vaste dag helpen begeleiden op De
Boerderijn
zoonosen cheque
q koorts enten
opstellen jaarverslag
herhalen BHV
nieuwsbrief uitgeven
Acties n.a.v. RI&E
hekwerk zolder maken
schema onderhoud machines maken en aftekenen

Corlene

01-04-2016

01-12-2016

Paulien
Corlene
Paulien
Geert
Paulien
Paulien en Geert
Corlene
Geert

05-02-2016
01-01-2016
01-05-2016
01-01-2016
01-01-2016
01-11-2016
01-04-2016
01-02-2016

31-03-2016
18-12-2016
01-06-2016
01-07-2016
18-12-2016
01-12-2016
01-10-2016
01-04-2016

Corlene

01-04-2016

31-12-2016

Geert
Geert
Paulien
Geert en Paulien
Paulien

01-11-2016
01-07-2016
01-01-2017
23-03-2016
01-06-2016

01-12-2016
15-07-2016
28-02-2017
23-03-2016
18-12-2016

Geert
Geert

01-06-2016
01-01-2016

01-10-2016
01-12-2016

01-01-2013

31-12-2013

01-01-2013

01-01-2013

31-12-2013

01-01-2013

01-05-2016

01-06-2016

01-01-2016

Acties vanuit kwaliteitssysteem
2.3.2 -> Zijn er afspraken gemaakt over scholing en
Paulien
ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie? Geplande
activiteit(en) toevoegen aan de actielijst
4.2.2 -> Zijn er individuele afspraken over het gebruik Paulien, is niet van
van machines, werktuigen en apparaten op papier
toepassing
vastgelegd? Nee -> Waarom niet?
Overige acties
opendag 2016

Paulien en Geert
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website
elke maand regels bespreken is ook inspraak
moment
op verzoek inspraak/evaluatuie moment met ouders

Corlene
Geert

01-02-2016
01-01-2016

01-09-2016
20-12-2016

Geert en Paulien

01-05-2016

18-12-2016
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Opmerkingen bijlage(n)
hierbij de bijlages van 2015.
Ik ga ervan uit dat de bijlages niet openbaar zijn.
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