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Het algemene beeld van het afgelopen jaar
Het afgelopen jaar was een jaar van uitbreiding, verbouwing, nieuwe kinderen, nieuwe
dieren, veel gezelligheid en goede zorg. Er zijn weer allerlei dingen veranderd en daar willen
we in dit jaarverslag graag over vertellen.

We zijn dit afgelopen jaar sterk gegroeid. Eind 2014 mochten we aan 83 kinderen zorg
verlenen. Nu zijn dat er 98. We krijgen veel nieuwe aanmeldingen en soms nemen we
afscheid van kinderen aan wie we zorg hebben verleend. Zij hebben zorg dichter bij huis
gevonden, worden te groot voor de zorgboerderij of hebben geen logeerweekenden meer
nodig.

Verder geven we nog steeds individuele thuisbegeleiding, waar we in 2014 mee begonnen
zijn. Op dit moment wordt er aan drie/vier gezinnen thuisbegeleiding gegeven door
medewerksters van Kinderen op Stap. Ook de woensdagmiddaggroep waar in 2014 mee
begonnen is, draait goed. We ontvangen iedere woensdagmiddag ongeveer elf kinderen en
we hopen dit aantal aankomend jaar uit te breiden. Verder wonen er nog twee kinderen bij
ons op de boerderij.

Niet alleen het aantal cliënten is gegroeid, maar ook het aantal begeleidsters die de kinderen
op de zorgboerderij begeleiden. Ons team bestaat nu uit elf bevlogen medewerksters van
verschillende opleidingen op het gebied van hulpverlening en pedagogiek. Daarnaast zijn
Fennij en Gijs altijd aanwezig op de boerderij. Afgelopen jaar mochten we ook vier stagiaires
begeleiden op de boerderij.

Verder zijn we verbonden aan een orthopedagoog en autismespecialist, Corine Heetebrij,
met wie we kunnen overleggen over de begeleiding aan de kinderen of andere vragen aan
kunnen stellen. Ook heeft Corine ons het afgelopen jaar verschillende cursussen gegeven,
waar ook andere zorgboeren voor uitgenodigd waren.

Hierboven is beschreven dat het aantal cliënten en begeleidsters gegroeid is in het
afgelopen jaar. Ook zijn er nieuwe dieren op de boerderij gekomen. De kinderen zijn nog wel
het meest blij met Belle, ons nieuwe grote paard. Belle geeft gezelligheid aan de pony’s en
laat allerlei kinderen op haar rug een rondje rijden. Verder zijn er dit jaar weer lammetjes,
geitjes, jonge katjes en heel veel cavia’s geboren. De kinderen vinden het leuk om voor de
lammetjes te zorgen en kunnen uren kroelen met de donzige en speelse cavia’s, konijnen en
kittens. Voor ieder wat wils!

Daarnaast is de boerderij ook op fysieke manier uitgebreid, namelijk door de aanbouw van
twee nieuwe schuren en een nieuw huis. Eén schuur is de Paardenschuur, waar onze drie
paarden verblijven wanneer zij niet in het weiland staan. Ook interessant om te melden is dat
er een grote paardenbak is gemaakt waar kinderen onder begeleiding kunnen paardrijden.
De andere schuur heeft twee gedeeltes. De ene helft is ingericht als timmerwerkplaats waar
boer Gijs met de kinderen kan knutselen met hout en de andere helft is de verblijfplaats van
de cavia’s geworden, waar ook een grote volière in is gebouwd waar allerlei gezellig
zingende en piepende vogels vliegen.

Het nieuwe huis zal in 2016 worden ingericht als extra ruimte voor de kinderen. Hier kan
bijvoorbeeld een groep met kinderen eten of kinderen kunnen hier huiswerk maken, met
elkaar spelletjes doen, et cetera. Het huis dat in 2014 is gebouwd, wordt nu ook voor de
kinderen gebruikt. Hier worden de meest kleine kinderen of de kinderen die meer rust nodig
hebben verwelkomd en vermaakt.

Om de begeleiding en het toezicht op de boerderij te optimaliseren, hebben we extra
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beeldschermen opgehangen waar we het beeld van de camera’s die op verschillende
plekken staan, op kunnen zien. Zo kunnen verschillende ruimtes, naast de begeleiding die
daar aanwezig is, nog beter in de gaten gehouden worden. Ook hebben we portofoons
aangeschaft, waarmee de begeleidsters elkaar op verre afstanden vragen kunnen stellen,
zaken kunnen doorgeven of kunnen overleggen. Ook wanneer er bijvoorbeeld een kind van
de ene plek of activiteit naar de andere gaat, wordt dit door de portofoon overgedragen aan
de andere begeleidsters.

Met betrekking tot de transitie is het jaar 2015 een bewogen jaar geweest waar naast
bovenstaande veranderingen ook veel veranderd is op het gebied van contractering en
zorgverlening. Waar de transitie eind 2014 nog zeer onduidelijk was, is dit in 2015 toch
allemaal op zijn pootjes terecht gekomen. Er zijn contracten aangegaan met verschillende
gemeenten, we hebben de zorg voor alle kinderen voort kunnen zetten, we werken samen
met het Sociale Team en andere zorgboeren, et cetera. We kunnen zeggen dat we zeer blij
zijn dat de transitie bij ons op de boerderij zo goed verlopen is.

Volgend jaar hopen we onze zorgboerderij nog meer in te richten naar de Welzijn Nieuwe
Stijl, door verschillende vormen van zorg te integreren op de boerderij. Zo worden meerdere
vormen van hulpverlening op één plek geboden of zijn er minder hulpverleners nodig in één
gezin, waardoor de zorg effectiever en efficiënter wordt.

Kortom, er zijn veel dingen veranderd, allemaal positief! We mogen nog steeds kinderen en
hun gezinnen helpen en zijn blij met de groei die we doormaken op de verschillende
gebieden. Dit blijven we voortzetten in 2016 en we blijven de hulpverlening optimaliseren.

De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
Aantal deelnemers
Stoornis Begin 2015 Instroom 2015

Uitstroom 2015 Eind 2015
ADHD

31

10 5

36
Autisme Spectrum Stoornis 46

18

16

48
Hechtingstoornis

2

2

0
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4
Syndroom van Down

1

3

0

4
MCDD

2

1

0

3
Licht verstandelijk beperkt

1

2

0

3
Totaal

83

36

21

98

Redenen van Uitstroom

Aantal
Zorg niet meer nodig / te oud

14
Zorg bij een andere instelling

6
Te negatieve invloed op de groep

1
Totaal
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Kinderen op Stap heeft een goede doorstroom van cliënten. De meest voorkomende reden
van uitstroom is dat het kind geen zorg meer nodig heeft, wat een zeer positieve reden is.
Daarnaast heeft een aantal kinderen zorg gekregen bij een andere instelling, die vaak
dichterbij was voor hen. Er is van één kind afscheid genomen omdat zijn gedrag een
negatieve invloed had op de groep, waardoor het bieden van een veilige omgeving voor de
andere kinderen bemoeilijkt werd. Dit is in samenspraak gegaan met de ouders van het kind
en het Sociale Team. In de tijd dat er een nieuwe plek werd gevonden voor deze cliënt, heeft
Kinderen op Stap hem nog wel zorg verleend, met extra toezicht en begeleiding.

Scholing en ontwikkeling
Om de zorg die wij verlenen te optimaliseren en mee te kunnen gaan in de ontwikkelingen in
ons vakgebied, hebben we ook afgelopen jaar aandacht besteed aan scholing en
ontwikkeling.

We hebben met ons gehele team twee cursussen gevolgd van Corine Heetebrij,
orthopedagoog en autismespecialist. Corine heeft ons de cursus ‘Omgaan met moeilijk
gedrag’ gegeven, die bestond uit een theoretische avond en een intervisie avond. Daarnaast
hebben we de cursus ‘Seksuele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 16 jaar’ gevolgd, die
bestond uit dezelfde twee avonden van theorie en intervisie. Daarnaast hebben alle
medewerksters een cursus gevolgd over het op een veilige en juiste manier toedienen van
medicatie, door Tinka Schuurman, verpleegkundig specialist.

Ook hebben twee medewerksters van de boerderij een BHV cursus gevolgd en hebben we
een nieuwe medewerkster aangenomen die al BHV had. Hierdoor zullen we aankomend jaar
vijf BHV’ers hebben, van wie er altijd minimaal drie aanwezig zijn.

Verder heeft het middenmanagement het congres ‘Doorbreek de geweldscirkel voor en
achter de voordeur’ bijgewoond. Hierbij is ingegaan op kindermishandeling en huiselijk
geweld en het voorkomen daarvan. Het middenmanagement heeft de opgedane informatie
doorgegeven aan alle medewerksters van de boerderij.

Ook hebben de medewerksters zichzelf verder ontwikkeld door hun studie voort te zetten en
stage te lopen. Zo heeft één medewerkster dit jaar haar diploma Sociaal Pedagogische
Hulpverlening gehaald en is zij geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Een
andere medewerkster heeft haar diploma Zorg en Welzijn niveau 2 gehaald.

Verder trachten de begeleidsters zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cliënt door zich te
verdiepen in de wereld, bezigheden of behoeften van de cliënt. Zo hebben twee
medewerksters een cursus gebarentaal gevolgd, heeft er een medewerkster een dagje
meegelopen op de school van een cliënt en wonen medewerksters gesprekken over cliënten
bij op bijvoorbeeld hun school.

Ook is onze zorgboerderij verbonden aan Corine Heetebrij, aan wie wij extra informatie
kunnen vragen of met wie wij kunnen overleggen over de zorgverlening aan cliënten. Verder
geeft zij ons meer handvaten voor de begeleiding aan kinderen door de kinderen eerst te
observeren.

Als laatste hebben een aantal begeleidsters een cursus gevolgd met betrekking tot het
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digitaal cliëntdossier waarmee Kinderen op Stap werkt, namelijk Zilliz.

Op dit moment worden er al cursussen en scholingen voor het jaar 2016 vastgesteld. Zo
zullen alle begeleidsters van de boerderij in januari een cursus volgen over
Psychomotorische therapie en zullen vier begeleidsters van januari tot en met mei een
uitgebreide scholing ontvangen over Gentle teaching. Verder zal het middenmanagement
een bijeenkomst bijwonen over de inzet van '1 Gezin 1 Plan'. Uiteraard zullen alle
begeleidsters bijgeschoold blijven worden.

Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt ?
Voor 2015 waren er geen opleidingsdoelen opgesteld, omdat we het als zorgboerderij
belangrijk vonden om in te spelen op actuele ontwikkelingen en behoeften van cliënten,
ouders en medewerksters.

Dit hebben we dan ook gedaan door cursussen te volgen over medicatie, omgaan met
moeilijk gedrag, seksuele ontwikkeling bij kinderen, kindermishandeling en huiselijk geweld.
Wij merkten dat er bij de medewerksters de behoefte was om zich hier meer in te verdiepen,
zodat zij weten hoe zij adequaat kunnen reageren wanneer zij in een situatie komen waar
sprake is van deze zaken. Ook is ingespeeld op de behoeften van cliënten door bijvoorbeeld
een cursus gebarentaal te doen.

Omdat het bedrijf groeit vonden wij het belangrijk dat er meer medewerksters waren die hun
BHV diploma hadden, zodat er altijd minimaal drie medewerksters aanwezig zijn die BHV
hebben. Hier hebben we op ingespeeld door twee medewerksters hun BHV diploma te laten
halen. Op dit moment telt het bedrijf zes BHV'ers.

In het jaar 2016 willen wij weer inspelen op actuele ontwikkelingen en speciale behoeften.
Wij vonden dit een fijne, leerzame en goed werkende manier om bij te scholen en de
cursussen waren altijd zinvol. Daarom gaan we ervan uit dat dit in 2016 weer zo zal zijn.
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Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden)? Ja
Overzicht Vervolgactie Afgerond?
Meisje gebeten door moederkonijn.
Moederkonijn wilde haar jongen
beschermen bij het terug zetten van
het babykonijn.

Beet aan vinger ontsmet en meisje
geinstrueerd tot voorzichtigheid
omtrent het beetpakken van konijntjes.
Vervolgactie: meer uitleg richting
kinderen over vasthouden dieren.

Ja

Jongen gevallen op steen, doordat
hij uitgleed.

Zere plek schoongemaakt en koud
doekje tegen aan gehouden tegen de
zwelling.

Ja

Jongen door gat van trampoline in
rand gevallen. Daardoor zere
ribben.

Arm en ribben gecontroleerd, waarbij
geen letsel te zien was. Ibuprofen
gegeven tegen de pijn.
Vervolgactie: direct een nieuwe
trampoline gekocht en de kapotte
trampoline weg gedaan.

Ja

Jongen gebeten door een schaap,
doordat hij zijn vinger in de bek van
het schaap deed.

Vinger ontsmet en pleister erop
gedaan.
Vervolgactie: meer uitleg richting
kinderen over omgang met dieren.

Ja

Jongen in gezicht gekrabd door kat,
nadat hij de kat in zijn nek zette.

Kras in nek ontsmet.
Vervolgactie: meer uitleg richting
kinderen over omgang met dieren.

Ja

Jongen sneed te ver door met het
snijden van zijn boterham, waardoor
hij in zijn vinger sneed.

Vinger schoongemaakt, ontsmet en
een pleister op gedaan.
Vervolgactie: kinderen uitleg geven
over het gebruik van bestek en vaker
helpen met brood smeren of snijden.

Ja

Jongen heeft in zijn hand geboord
doordat hij uitschoot met de boor.

HAP en vader gebeld. Wond
uitgespoeld en verbonden. Vader is
met jongen naar de HAP gegaan.
Vervolgactie: ongeval is onder toezicht
van de zorgboer gebeurd, die samen
met hem aan het boren was. Jongen
kon goed boren. Het toezicht was dus
optimaal en dit wordt in de toekomst
voortgezet. Er hoeft geen verdere
vervolgactie plaats te vinden. Wel blijft
erop gelet worden dat kinderen die zelf
niet goed of veilig kunnen boren, dit
ook niet doen.

Ja

Twee jongens hebben een stukje
paddenstoel gegeten.

Direct huisarts, ziekenhuis,
vergiftigingscentrum en ouders gebeld.
Jongens naar het ziekenhuis ter
controle.
Vervolgactie: Alle paddenstoelen
verwijderd en hier voortdurend op
controleren. En kinderen uitleggen dat
ze geen planten, paddenstoelen en
andere dingen die ze vinden, mogen
eten.

Ja
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Jongen op handen gevallen door
uitglijden bij het rennen.

Schaafwond op handen ontsmet en
koude doek tegen zwelling op hand
gehouden. Jongen kon hand nog
buigen. Hand in de gaten gehouden en
dit overgedragen op moeder.

Ja

Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen?
Ja
Overzicht Vervolgactie Afgerond?
Jongen heeft meisje op mond
gekust.

Gesprek met jongen en meisje en hun
beide ouders. Ouders van meisje
hebben haar uit zorg gehaald.
Vervolgactie: meer toezicht door
portofoons. Alle begeleidsters extra
besef gegeven om in risicovolle plekjes
toezicht te houden, zoals in schuur, hut
of slaapkamer. Cursus seksuele
ontwikkeling bij kinderen ingezet. En
vlaggensysteem geïntroduceerd bij alle
medewerksters. Het vlaggensysteem
is ook in bovengenoemde cursus
besproken en hiermee is door de
medewerksters geoefend.

Ja

Zijn er meldingen van klachten? Ja
Overzicht Vervolgactie Afgerond?
Sommige ouders geven aan dat
kleding of spullen van de kinderen
kwijt raken.

Met de ouders die dit hebben
aangegeven, is afgesproken dat zij
een lijst maken met kleding en spullen
die de kinderen meegenomen hebben
naar de boerderij. Wanneer de
kinderen dan weer naar huis gaan,
wordt door de medewerksters
gecontroleerd of al deze spullen weer
in de tas zitten.

Daarnaast worden gevonden kleding
en spullen op één plek bewaard en
regelmatig neergelegd voor de ouders
om kwijtgeraakte spullen terug te
vinden. Echter, ouders maken hier
weinig gebruik van.

Als laatste wordt bij ouders
aangegeven dat kinderen het beste
niet veel eigen speelgoed kunnen
meenemen, omdat dat snel kwijtraakt.
Ook wordt aan de kinderen uitgelegd
dat zij hun knuffels het beste in bed
kunnen laten, zodat ze niet kwijtraken.

Ja

Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Ja
Overzicht Vervolgactie Afgerond?
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Ja, er zijn bijeenkomsten met de
ouders/verzorgers van de kinderen
geweest. Naast de overdracht die
ouders met de zorgboerin of
medewerksters van de boerderij
hebben wanneer zij hun kind
brengen of halen en de
mogelijkheid tot bellen en mailen,
zijn er ook een aantal formele
bijeenkomsten geweest.

In 2016 willen wij deze vormen van
gesprekken met ouders en inspraak
van ouders voortzetten.

Nee

Er is een bijeenkomst gehouden in
de vorm van een ouderavond.
Hierbij kregen de ouders een
cursus. Deze cursus werd gegeven
door Corine Heetebrij,
autismespecialist en
orthopedagoog. De ouders hebben
hierbij geleerd hoe zij op een juiste
manier met hun kinderen kunnen
communiceren.

Omdat de ouderavond zinvol is
gebleken, willen we volgend jaar meer
ouderavonden organiseren en de
ouders nog meer stimuleren om
hieraan mee te doen.

Nee
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Verder hebben we de ouders in
november van dit jaar de
mogelijkheid gegeven om mee te
werken aan een
tevredenheidsonderzoek. Dit
onderzoek werd anoniem op
internet ingevuld en er is door 31
ouders en 26 kinderen op
gereageerd. De ouders en kinderen
konden allebei apart de vragenlijst
invullen. De uitkomsten van het
onderzoek zijn vastgelegd in een
verslag dat op de website van
Kinderen op Stap te vinden.

Bij deze willen wij een aantal
uitkomsten van het onderzoek
benoemen. Voor de overige
uitkomsten willen wij verwijzen naar
het verslag.

Een aantal mensen heeft benoemd
dat zij het te druk en gehorig vinden
op de boerderij en er naar hun idee
teveel kinderen logeren of spelen.
Wij beseffen dat het aantal kinderen
het afgelopen jaar gegroeid is en
om deze reden is er een extra huis
gebouwd en is het koehuis op het
erf ook in gebruik genomen als
kinderruimte. We verwachten
daarom dat men in 2016 minder
drukte op de boerderij ervaart.

De meeste kinderen en hun ouders
vinden de begeleiding kundig,
correct, professioneel, lief, aardig
en leuk. Ook ervaren zij dat er
genoeg mogelijkheid is om met de
begeleidsters te overleggen. Hier
zijn wij erg blij mee en dit willen we
graag zo houden. Wel zijn er een
aantal ouders die wensen dat er
meer gediplomeerde begeleidsters
zijn. Hier wordt aan gewerkt en in
de nabije toekomst zullen een
aantal begeleidsters hun diploma in
ontvangst kunnen nemen. Wanneer
wij een sollicitatieronde doen,
zoeken wij ook naar gediplomeerde
krachten.

Voor de overige resultaten
verwijzen wij u naar het verslag op
de website van Kinderen op Stap.

Volgend jaar zullen wij weer een
tevredenheidsonderzoek houden en dit
zullen wij op dezelfde manier doen,
namelijk online en anoniem. Wij
merken dat het aantal ouders en
kinderen dat de vragenlijst invult de
afgelopen jaren is gegroeid en dat de
deelnemers het fijn vinden om het
onderzoek online in te vullen. Ook zijn
er uitgebreide antwoorden gegeven en
voelen ouders en hun kinderen zich
blijkbaar vrij om hun mening te uiten.

Het verslag dat we gemaakt hebben
van de uitkomsten van het onderzoek
is een uitgebreid verslag waar alle
uitkomsten inzichtelijk zijn gemaakt. Dit
verslag is ook op de website van
Kinderen op Stap gezet. Dit willen wij
volgend jaar weer doen, omdat de
uitkomsten hierdoor zichtbaar zijn voor
anderen en het uitgebreide verslag ook
een goed leerproces is voor de
begeleidsters van de boerderij.

Nee
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Naast het tevredenheidsonderzoek
is er ook een jaarlijks terugkerende
evaluatie gehouden. Deze is
gehouden in september. Deze werd
door de ouders ingevuld, waarbij
hen werd gevraagd om ook met hun
kind te overleggen. De
evaluatieformulieren waren niet
anoniem. Naar aanleiding van de
evaluatieformulieren konden de
ouders gebruik maken van een tien
minuten gesprek met de zorgboerin
of het middenmanagement van de
zorgboerderij.

Er zijn tien evaluatieformulieren
ingevuld door de ouders en hun
kinderen. Zeven ouders hebben
gebruik gemaakt van een tien
minuten gesprek. Niet alle ouders
hebben het evaluatieformulier
ingevuld en ook niet alle ouders
hadden behoefte aan een tien
minuten gesprek. Wij vermoeden
dat dit komt doordat er voortdurend
geëvalueerd wordt met de ouders.
Na ieder logeerweekend of na de
dagopvang wordt er met de ouders
gesproken over het gedrag, de
begeleiding en de ontwikkeling van
het kind. Ook hebben ouders de
mogelijkheid om de zorgboerin of
het middenmanagement te bellen of
mailen met vragen of
evaluatiepunten. Verder kunnen zij
altijd een gesprek aanvragen.

De evaluatieformulieren en tien
minuten gesprekken zetten wij in 2016
voort. We merken dat ouders dit fijn
vinden en hier gebruik van maken,
maar dat niet iedereen dit doet,
ondanks het feit dat wij hen
gestimuleerd hebben om dit te doen. In
het jaar 2016 willen wij de evaluaties
met ouders daarom anders
aanpakken. Dit doen wij op de
volgende manieren.

Op het moment van schrijven van dit
jaarverslag worden de
begeleidingsplannen aangepast aan
de ontwikkelingen van het kind. In
deze herschreven
begeleidingsplannen wordt
aangegeven dat er jaarlijks een
evaluatie wordt gehouden. Hierdoor
wordt voor de ouders al duidelijk
gemaakt dat er jaarlijks een evaluatie
wordt gehouden, waardoor wij
verwachten dat er meer ouders een
evaluatiegesprek willen houden.

Ook zullen we de evaluatieformulieren
op een ander moment in het jaar
versturen dan het
tevredenheidsonderzoek, waardoor de
ouders meer tijd, gelegenheid en
motivatie hebben om beide formulieren
volledig in te vullen. Ons voornemen is
om het evaluatieformulier rond de
maand mei te sturen en het
tevredenheidsonderzoek in de maand
november.

Verder zullen wij de ouders volgend
jaar niet alleen op papier of per mail,
maar ook persoonlijk vragen of zij
behoefte hebben aan een
evaluatiegesprek en hen daarbij
uitleggen waarom dit goed is om te
doen. Zo wordt voor ouders duidelijk
gemaakt welk doel de
evaluatiegesprekken hebben en dat wij
deze als zorgboerderij graag houden
met de ouders.

Nee
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Begin 2014 is besloten om per
kwartaal een formeel
koffietafelmoment te organiseren.
Hierbij konden de ouders hun
kinderen op vrijdag in plaats van om
16.00 uur al om 15.00 uur brengen
en konden zij met elkaar en met de
zorgboerin verschillende zaken
bespreken die op dat moment
relevant waren voor de ouders.

Het is gebleken dat de ouders het
beter vonden om hun kinderen om
16.00 uur te brengen, omdat ze om
15.00 uur vaak nog op school zaten.
Om die reden is een nieuwe vorm van
inspraak en gesprek georganiseerd.
Deze is hierboven beschreven,
namelijk het tien minuten gesprek naar
aanleiding van het evaluatieformulier.
Hier is door ouders wel gebruik van
gemaakt in 2015.

Nee

Als laatste is het
‘Inspraakdocument’ nogmaals
bijgewerkt en opnieuw naar ouders
verstuurd. In dit document wordt
uitgelegd op welke punten ouders
inspraak hebben en op welke
manier zij dit kunnen uitoefenen. Zo
wordt voor ouders duidelijker hoe zij
inspraak kunnen hebben in de
zorgboerderij.

In 2016 willen wij ouders blijven
duidelijk maken op welke manier zij
inspraak kunnen hebben en welke
bijeenkomsten er mogelijk zijn. Ook
zullen wij deze bijeenkomsten en
gesprekken blijven evalueren met de
ouders en hen vragen of zij behoefte
hebben aan nog meer bijeenkomsten.

Nee

Conclusies uit bovenstaand overzicht
(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze
conclusies)
Uit bovenstaand overzicht is op te merken dat er gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die
passen bij het leven op de boerderij en het verblijf op een groep met kinderen. Kinderen
kunnen onvoorzichtig zijn of snel vallen door bijvoorbeeld impulsief gedrag. Zij zien minder
snel gevaar dan volwassenen. Om die reden is er altijd toezicht van de medewerksters bij
alle kinderen die op de boerderij zijn. Toch kunnen er ongevallen gebeuren, zoals hierboven
genoemd zijn. De medewerksters van Kinderen op Stap hebben adequaat gereageerd door
de wonden te verzorgen en wanneer nodig het ziekenhuis te bellen.

Het ongeval waarbij twee kinderen een stukje paddenstoel hebben gegeten, is een goed
leerproces geweest. Nadien hebben we alle kinderen duidelijk gemaakt dat zij geen planten,
besjes, paddenstoelen of andere gevonden dingen mogen eten. Ook hebben we direct alle
paddenstoelen en giftige planten verwijderd en controleren we de boerderij hier regelmatig
op. Gelukkig zijn de kinderen niet ziek geworden van dit avontuur.

Ook toen het meisje gekust werd door de jongen heeft de boerderij snel gehandeld door met
de kinderen en met de ouders te spreken en oplossingen te vinden. Vervolgens is het besef
gegroeid dat vooral ook in kleine hoekjes als in een hut of een schuur veel toezicht nodig is.
Er zijn direct duidelijkere afspraken gemaakt over het op de slaapkamer spelen en het al dan
niet samen in bad gaan. Verder hebben alle medewerksters een cursus bijgewoond over
seksuele ontwikkeling bij kinderen en het omgaan met seksuele uitingen. Hiervoor is ook het
Vlaggensysteem geïntroduceerd.

Verder blijven de boerderij en haar medewerksters zich ontwikkelen door regelmatig
cursussen of congressen bij te wonen. Hierbij wordt ingespeeld op de actuele ontwikkelingen
in de zorg en de behoeften van verschillende kinderen. In dit vakgebied ben je nooit
uitgeleerd!
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Uit bovenstaand overzicht is ook gebleken dat wij als zorgboerderij zoveel mogelijk
contacten leggen en overleg plegen met de ouders van de cliënten. We geven na het verblijf
van het kind altijd een overdracht, we laten ouders meedenken over het reilen en zeilen van
de boerderij door hen evaluatieformulieren en een tevredenheidsonderzoek te laten invullen,
we geven hen de mogelijkheid tot gesprekken en evaluaties, et cetera. Wel merken wij dat er
veel ouders zijn die hier geen gebruik van maken. Omdat we het wel belangrijk vinden dat de
contacten met de ouders uitgebreid zijn en wij graag van de ouders willen leren wat zij
vinden van de zorgboerderij, hoe wij hun kind nog beter kunnen begeleiden en welke
verbeterpunten zij eventueel hebben, willen wij dit in 2016 stimuleren. Dit doen wij door de
ouders hier meer uitleg over te geven, hen beter voor te bereiden op het feit dat er
onderzoeken of gesprekken gaan plaatsvinden en hen hier vaker voor uit te nodigen. Ook
willen wij volgend jaar vier inspraakmomenten organiseren voor ouders.
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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 Nog niet van toepassing, RI&E is nog up

to date.
Oefening calamiteitenplan Ja Calamiteitenplan is vier keer per jaar drie

weken achter elkaar geoefend met de
kinderen en medewerksters.

Evaluatie gesprekken met
deelnemers

Ja N.a.v. evaluatieformulieren konden
ouders een evaluatiegesprek voeren met
de zorgboerin of medewerksters.

Tevredenheidonderzoek
deelnemers

Ja Online tevredenheidsonderzoek
afgenomen onder deelnemers.

Functioneringsgesprekken Ja Met alle medewerksters is een
functioneringsgesprek gevoerd en daar is
verslag van gelegd.

Actualisatie BHV Ja Twee medewerksters hebben hun BHV
diploma gehaald en de andere
medewerksters hebben hun BHV diploma
verlengd. Daarnaast is het
brandbestrijdings- en ontruimingsplan
bijgesteld en zijn de taken van de
BHV'ers geactualiseerd.

Opstellen jaarverslag Ja Jaarverslag is aangemaakt.
Evaluatiegesprekken met
deelnemers het gehele jaar
door bij breng/haal momenten
en tussendoor

Ja Dit gebeurt bij ieder breng- en haal
moment.

Controle EHBO- doos
maandelijks

Ja EHBO-dozen zijn maandelijks
gecontroleerd en aangevuld. Daarnaast
zijn er twee nieuwe EHBO-dozen
toegevoegd.

Huisbezoek AID is
onverwachts

Ja Huisbezoek heeft nog niet
plaatsgevonden.

Controle temperatuur
koelkasten dagelijks

Ja Dagelijks koelkasten gecontroleerd en
medewerksters via de nieuwe
hygienecode op de hoogte gesteld van de
controles.

Controle afgesloten kasten
gereedschap

Ja De kasten voor het gereedschap zijn
gecontroleerd.

Controle Klim materiaal Ja Het Klim materiaal is gecontroleerd.
Enten Q-koorts Ja Schapen en geiten zijn gevaccineerd.
Controle blusmiddelen vanuit
Onderlinge

Ja Controle is uitgevoerd.

Bijwerken scholing
Medewerksters

Ja Medewerksters zijn door verschillende
cursussen, trainingen en congressen
geschoold. Zie hiervoor 'Scholing en
ontwikkeling'.

Update kwaliteitssysteem +
bijlagen

Ja Het kwaliteitssysteem is bijgewerkt door
het schrijven van het jaarverslag.

Onderhoud CV/ gas door VDI Ja Onderhoud heeft plaatsgevonden.
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Indienen jaarverslag 2014 Ja Jaarverslag is ingediend.
Controle elektrisch
gereedschap iedere 1e
zaterdag van de maand

Ja Elektrisch gereedschap is iedere maand
gecontroleerd.

Deelnemers voorlichten
ergonomie

Ja Deelnemers zijn voorgelicht op het gebied
van ergonomie.

Individuele afspraken omtrent
het gebruik van machines,
iedere eerste zaterdag van de
maand

Ja Afspraken worden duidelijk gemaakt naar
deelnemers.

Vernieuwing website Ja Website is vernieuwd en wordt regelmatig
bijgewerkt.

Acties n.a.v. RI&E
Oefening calimiteiten plan 2 x 3
weken achter elkaar

Ja Calamiteitenplan is vier keer per jaar drie
weken achter elkaar geoefend met de
kinderen en

Evaluatie huisregels is steeds
terugkerend in de begeleiding

Ja Huisregels zij steeds terugkerend in de
begeleiding genoemd naar de kinderen
en ouders.

Behalen Zoönosen certificaat Ja Zoonosen certificaat is behaald.
Audit aanvragen t.b.v.
Keurmerk

Ja Nog niet van toepassing

Realisatie herregistratie BIG Ja Nog niet van toepassing, BIG registratie
is nog up to date.

Update activerings- en
begeleidingsplan

Ja De activerings- en begeleidingsplannen
worden waar mogelijk jaarlijks bijgewerkt.

Acties vanuit kwaliteitssysteem
Mentorsysteem invoeren Ja Mentorsysteem is ingevoerd en hier wordt

mee gewerkt bij kinderen waar dat nodig
is.

Acties vanuit evaluatie
Opstarten begeleid wonen Ja Begeleid wonen is gerealiseerd.

Overige acties
Speelruimte schuur inrichten Ja De schuur is ingericht voor de kinderen.

Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?
De acties die in 2014 zijn opgesteld voor het jaar 2015, zijn allemaal tijdig en op adequate
wijze behaald. De acties zijn verdeeld over het jaar en zijn door verschillende personen
uitgevoerd, waardoor de last voor hen niet te groot was en de acties haalbaar waren. Om
deze redenen geven de acties en ontwikkelingen geen aanleiding om het beleid bij te sturen.
Wel wordt er rekening mee gehouden dat het bedrijf groeit en er meer medewerksters nodig
zijn om de taken te vervullen. In 2015 zijn er vanwege de groei ook medewerksters
aangenomen en is er een medewerkster doordeweeks gaan werken. In 2016 zal er nog een
medewerkster doordeweeks bij komen.

Doelstellingen voor het komende jaar
2015 was een zeer geslaagd jaar voor zorgboerderij Kinderen op Stap en wij hopen dat ook
2016 een geslaagd jaar zal worden. Daarbij hopen we een aantal doelstellingen te behalen,
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welke hieronder beschreven worden.

De nieuwe schuren, voor de cavia's, de paarden en het timmeren met de boer, zijn klaar en
al in gebruik genomen. De kinderen, begeleidsters én de dieren genieten er met volle teugen
van! In 2016 zal ook het nieuwe huis klaar zijn en kunnen we deze gaan inrichten. Hierbij
mogen de kinderen natuurlijk een handje helpen, zodat zij zelf hun eigen nieuwe plekje
vormgeven. Als het huis helemaal is ingericht, kunnen we ook deze in gebruik nemen.

Een ander doel voor het jaar 2016 is het bijscholen van de medewerksters, zoals dat al bij
'Scholing en ontwikkeling' beschreven is. We spelen daarbij zoveel mogelijk in op de
behoeften van de cliënt, de kennis die de begeleidsters willen opdoen en de ontwikkelingen
in de maatschappij. Verder zal de begeleidster die in 2015 SKJ geregistreerd is als
jeugdzorgwerker in 2016 voldoende bijgeschoold worden om deze registratie te behouden.

Om het werken met Welzijn Nieuwe Stijl uit te kunnen breiden, willen wij als zorgboerderij
meerdere takken van zorg integreren in de zorg die wij leveren.

Wij zijn een zorgboerderij die al een aantal vormen van zorg geïntegreerd hadden in ons
bedrijf. Zo waren wij al verbonden aan Corine Heetebrij, orthopedagoog en autismespecialist
en aan Renske, autismespecialist. Ook gaven wij vanuit de boerderij thuisbegeleiding aan
kinderen die ook op de boerderij logeren of spelen, zodat de zorg effectiever geleverd kon
worden. Verder boden wij alternatief verblijf aan waarbij een aantal kinderen het grootste
gedeelte van de week op de zorgboerderij woonden. En Fennij is BIG geregistreerd, wat
ervoor zorgt dat wij bredere zorg kunnen leveren en wij ook kinderen kunnen ontvangen die
lichamelijk extra zorg nodig hebben.

In het jaar 2016 willen wij deze vorm van Welzijn Nieuwe Stijl uitbreiden. Dat willen wij doen
door met andere disciplines vanuit het platform Kleine Aanbieders en de vrij gevestigden
(jeugd) in Midden Holland samen te werken. Ook bestaat het voornemen en wordt het plan
gevormd om de expertise van psychomotorisch therapeut Annelies van Eijselendoorn en
kinderfysiotherapeut en sensorisch integratietherapeut Wies Spaan bij de zorgboerderij in
huis te halen.

Het voordeel van bovenstaand genoemde uitbreiding is dat de behandeling op de juiste plek
binnen de juiste context gegeven kan worden, namelijk de plek waar kinderen ter plekke
kunnen leren spelen en hun vaardigheden kunnen uitbreiden. Bovendien kunnen de
behandeltrajecten verkort worden doordat de begeleidsters van de zorgboerderij deze
behandeling tegelijkertijd in de begeleiding van het kind kunnen integreren.

We gaan weer een enerverend jaar tegemoet!
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Actielijst

Actielijst naam zorgboerderij: Kinderen Op Stap Datum: januari 2016
Boerderijnummer: 1323 Jaar: van 01-01-2016 tot 31-12-2016
Acties Planning Realisatie
Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum
Jaarlijks terugkerende acties (2016)
Giftige planten, paddenstoelen en onkruid
verwijderen.

Fennij 01-01-2016 31-12-2016

Deelnemers voorlichten m.b.t. huisregels Fenij 01-01-2016 31-12-2016
Tien minuten gesprekken met ouders Fennij en

middenmanagement
01-01-2016 31-12-2016

Rots en Water training Nancy en Juliette 01-01-2016 31-12-2016
Controle speeltoestellen Gijs 01-01-2016 31-12-2016
Uitgebreide teamvergadering Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Bijeenkomst ouderraad Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Ouderavond Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Protocollen waar nodig vernieuwen Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Koehuis extra inrichten als kinderruimte Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Ouders wederom uitleg geven over inspraak Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Actualisatie van de RI&E Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Oefening calamiteitenplan Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Evaluatie gesprekken met deelnemers Fennij en

middenmanagement
01-01-2016 31-12-2016

Tevredenheidonderzoek deelnemers Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Functioneringsgesprekken Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Actualisatie BHV Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Opstellen jaarverslag Carola 01-01-2016 28-02-2017
Individuele afspraken omtrent het gebruik van
machines, iedere eerste zaterdag van de maand

Fennij 01-01-2016 31-12-2016

Evaluatie huisregels is steeds terugkerend in de
begeleiding

Fennij 01-01-2016 31-12-2016

Behalen Zoonosen certificaat Fennij 01-01-2016 31-12-2016
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Controle elektrisch gereedschap iedere eerste
zaterdag van de maand

Gijs 01-01-2016 31-12-2016

Indienen jaarverslag 2015 Carola 01-01-2016 31-12-2016
Update kwaliteitssysteem + bijlagen Carola 01-01-2016 31-12-2016
Onderhoud CV/gas door VDI Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Bijwerken scholing medewerksters Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Update activerings- en begeleidingsplan Middenmanagement 01-01-2016 31-12-2016
Controle blusmiddelen Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Enten Q-koorts Gijs 01-01-2016 31-12-2016
Controle Klim materiaal Gijs 01-01-2016 31-12-2016
Controle afgesloten kasten gereedschap Gijs 01-01-2016 31-12-2016
Controle temperatuur koelkasten dagelijks Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Huisbezoek AID is onverwachts Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Controle EHBO doos maandelijks Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Activiteiten oudere kinderen Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Vernieuwing website Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Stichting promoten gehele jaar door Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Vier inspraakmomenten met ouders Fennij 01-01-2016 31-12-2016
Begeleidingsplannen vernieuwen Fennij 01-01-2016 31-12-2016

Overige acties
SKJ geregistreerde medewerkster bijscholen Carola 01-01-2016 31-12-2016
Nieuw huis inrichten als huis voor kinderen Fennij 01-01-2016 31-12-2016
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Opmerkingen bijlage(n)


