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Het algemene beeld van het afgelopen jaar
De deelnemers
Tijdens de eindejaarsbijeenkomst kan elke deelnemer vertellen aan de aanwezigen wat hij of
zij het afgelopen jaar het leukste vond. Natuurlijk kwamen de feestelijke gebeurtenissen naar
voren, zoals het gezamenlijke uitje, de gezamenlijke viering van het Sinterklaasfeest, de
open dag ed. Maar verassend genoeg ook de gewone dagelijkse werkzaamheden, zoals het
verzorgen van de koeien in de potstal en het werken in de boswallen! Dat geeft wel aan hoe
belangrijk de dagelijkse activiteiten zijn voor deze deelnemers.
Het uitje ging dit jaar naar Zwolle. De rondvaart door de grachten met één langzaam vaartuig
en een tweede wat snellere boot voor onze jonge snelle mensen is erg in de smaak gevallen.
Het weer werkte 100% mee met volop zon! Het bezoek aan de Vreugdehoeve en de
wandeling met de boswachter door de nieuw aan te leggen uiterwaarden van de IJssel was
ook een succes.
Afgelopen jaar hebben we van 1 deelnemer afscheid genomen. Hij wilde een vervolgstap
maken in zijn ontwikkeling als timmerman en is daarom naar een andere werkplek gegaan.
Onze stagiaire-deelnemer kreeg er in 2014 steeds meer dagen op de zorgboerderij bij. Aan
het eind van 2014 heeft hij definitief en heel feestelijk afscheid genomen op de
Boslustschool. Wij waren daarbij ook uitgenodigd. Inmiddels komt hij een volle week op de
zorgboerderij. De bezetting van de zorgboerderij is daarmee op het zelfde peil gebleven.
Aan het begin van 2014 is er een deelnemer verhuisd van Ommen naar Hardenberg,
wegens sluiting van zijn woonvorm in Ommen. Dat was voor hem een enorme overgang,
vooral omdat hij een groot sociaal netwerk heeft in Ommen en een graag geziene figuur in
de Ommer straten is. Hij is er erg bekend. Dat resulteerde in stukken in de kranten en zelfs
in bemoeienis door de politiek en de wethouder. Opeens had de transitie naar de WMO een
gezicht gekregen! En opeens lag allerlei privacygevoelige informatie op straat en lang niet
alles klopte... Dat heeft geleid tot het groepsgesprek over privacy. Daar bleek op dat moment
erg behoefte aan te zijn.
Gelukkig kon onze deelnemer met medewerking van het RIBW wel naar de zorgboerderij
blijven komen. Dat stuk van zijn sociale contacten bleef daarom bestaan. Daarvoor heeft hij
geleerd te reizen met de trein. Met behulp van een maatje is dat met de nodige moeite
uiteindelijk gelukt.
De door hemzelf opgeknapte stationsfiets, waarmee hij in het weekend van het station naar
zijn familie reed, bleek na korte tijd te zijn gestolen... Inmiddels is een andere organisatie
bezig een nieuwe woonvorm te (ver)bouwen en als alles goed gaat, verhuist onze deelnemer
begin 2015 weer terug naar zijn oude woonplek in Ommen!

Personeel
In 2013 was het overleg begonnen over een nauwe samenwerking met een oud vrijwilliger,
die vergaande plannen had om te beginnen met zijn zorgbedrijf de Boswerkerij. Dat
resulteerde uiteindelijk in een nauwe samenwerking in het Eerder Achterbroek met de
Boswerkerij! Vooral ook op strategisch managementniveau is vanaf begin 2014 heel nauw
samengewerkt, onder het motto met z'n tweeën kun je meer en weet je meer dan alleen. Het
was uitdrukkelijk de bedoeling dat de posities van beide medewerkers niet zouden vervallen.
Toch is dat in 2014 wel gebeurd.
Aan het begin van het jaar vond onze medewerker/stagiaire een nieuwe betaalde baan. Met
veel meer uren dan ooit mogelijk zou zijn op onze zorgboerderij. Hij koos er in maart voor om
bij ons weg te gaan en om zijn eindexamenopdracht af te ronden op zijn nieuwe werkplek. In
mei hebben we daarom gezamenlijk een goed, maar emotioneel afscheid van hem
genomen.
Ook de andere werknemer koos er voor om te vertrekken. Zij wilde voor zichzelf nieuwe
activiteiten beginnen. Tijdens het uitje in september hebben we ook van haar afscheid
genomen.
Eén van onze ex- stagiaires is sinds begin september onze vaste invalkracht geworden. De
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deelnemers kennen haar allemaal goed, en zij kent de deelnemers en de gang van zaken op
de zorgboerderij goed. In 2014 heeft ze meerdere keren ingevallen, zowel voor de
zorgboerderij als voor de Boswerkerij.

Stagiaires
Tijdens het schooljaar 2013-2014 hebben we 5 stagiaires gehad.
Mw X is een jaar lang als stagiaire voor haar opleiding SAW MWD bij de zorgboerderij
geweest. Zij heeft haar eerste studiejaar met zeer goed gevolgd afgesloten en loopt nu stage
bij het RIBW op een woonvorm.
Daarnaast waren er twee stagiaires van het eindexamenjaar nivo 4 van de Groene Welle.
Beiden hebben in mei hun eindproeven bij ons gedaan en zijn daarvoor geslaagd! Eén van
hen is inmiddels een HBO studie begonnen en de andere heeft ervoor gekozen te gaan
werken.
Onze oud-bouwvakker-stagiaire is eind januari naar een andere stageplek gegaan, alwaar hij
zijn diploma helpende niveau 2 heeft behaald.
De vijfde stagiaire was de al genoemde medewerker/stagiaire.
Aan het eind van het schooljaar hebben we dus van 4 stagiaires afscheid genomen.
Voor het schooljaar 2014-2015 hebben we nu besloten dat we het aantal stagiaires beperkt
houden. De impact op de groep van het telkens wisselen van begeleiding is groot, vooral het
afscheid nemen. Bovendien kost het veel tijd en aandacht alle stagiaires te begeleiden.
Begin november hebben we onze nieuwe stagiaire begroet. Hij doet de opleiding SAW MWD
bij Landstede. Hij heeft al een opleiding landbouw en zorg gevolgd in Noord Holland,
waardoor hij erg goed past op de zorgboerderij.

Vrijwilligers
Tijdens de besprekingen met de Gemeenten en met de Vechtdal zorgboeren kwam naar
voren, dat het helemaal in de participatiegedachte past om vrijwilligers een kans te geven om
op je zorgboerderij te komen werken. Zij doen daarmee werkervaring op en maken zich voor
de maatschappij nuttig. En de zorgboerderij heeft er natuurlijk veel steun van: op het grote
en onoverzichtelijke erf van De Meulenhorst is het belangrijk om voldoende extra
begeleiding, oren en ogen te kunnen inzetten ter ondersteuning van onze deelnemers.
Eerlijk gezegd had ik nog niet eerder door de participatiebril gekeken naar de inzet van de
vrijwilligers. Maar feit is wel dat er in de loop van de jaren bij ons regelmatig vrijwilligers weer
aan betaald werk zijn gekomen. Mede doordat zij als vrijwilliger laten zien te willen werken
en doordat ze toch weer extra ervaring hebben opgedaan.
In de loop van 2014 was dat voor 2 vrijwilligers het geval. In januari kwam een vrijwilliger
voor 2 dagen per week bij ons. Hij was door omstandigheden zijn werk in het onderwijs kwijt
geraakt en had geen hoop meer ooit aan het werk te komen op zijn leeftijd. Toch bleek in juni
dat hij in september weer betaald aan het werk zou gaan! De tweede vrijwilliger die in 2014
vertrok, kreeg ook weer betaald werk. En in de herfst hebben we van een derde vrijwilliger
afscheid genomen omdat zij als mantelzorger voor haar bejaarde ouders het vrijwilligerswerk
er niet meer bij kon doen. Helaas is dat ook een neveneffect van onze nieuwe
participatiesamenleving. Ze heeft uitdrukkelijk laten weten haar afscheid als tijdelijk te zien.
Voor ons betekende dit alles wel dat we nieuwe vrijwilligers moesten vinden. En dat is
inmiddels gelukt. In de loop van 2014 hebben we zelfs 4 nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen, die de ontstane plekken hebben ingevuld. Bovendien is er eind 2014 het
eerste contact gelegd met een vijfde vrijwilligster, die inmiddels ook heeft besloten onze
gelederen te versterken. Natuurlijk hopen we voor hen dat diegenen die betaald werk zoeken
dat zullen vinden, maar voor de continuïteit en de rust in de groep is een stabiele bezetting
toch het beste.

Leuke dingen
Een paar leuke gebeurtenissen om te benoemen zijn het appels plukken in de prachtige
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boomgaard van het nabij gelegen kasteel Eerde; de 65e verjaardag van een deelneemster,
die in de grote zaal op de zorgboerderij werd gevierd; de aanleg van een heuse
boomkwekerij door de Boswerkerij; de bouw en de feestelijke opening van het mooie grote
brandhouthok achter de potstal; en natuurlijk het feestje voor de vrijwilligers, stagiaires en
medewerkers.

Hacker op de mail
Een bijzonder vervelende gebeurtenis in 2014 was dat door een stroom van onbegrijpelijke
foutmeldingen op de mail van de zorgboerderij bleek, dat ons mailaccount was gehackt. Wat
dat voor narigheid en werk met zich mee heeft gebracht, laat zich vast wel raden. Het heeft
wel geresulteerd in een kritische blik op de beveiliging van ons hele digitale systeem en
maatregelen die hopelijk zullen voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.
Functioneringsgesprekken
Met het vaste personeel zijn in 2014 de geplande functioneringsgesprekken en
eindgesprekken gevoerd. Dit zijn privacygevoelige gesprekken waar hier niet verder op
ingegaan kan worden.
Met de vrijwilligers die afscheid hebben genomen, zijn de eindgesprekken gevoerd. Hiervan
is niet altijd een verslag gemaakt.
Met de stagiaires zijn per stagiaire gemiddeld eens per 4 weken stagegesprekken gevoerd.

Het kwaliteitssysteem
Het kwaliteitskeurmerk 'Kwaliteit laat je zien' liep eind 2014 af. Inmiddels is het
kwaliteitssysteem ingeleverd en is de audit gepland en met goed gevolg afgerond. In het
betreffende document zijn alle wijzigingen etc. opgenomen. Daarom verwijzen wij dit jaar
naar het nieuwe kwaliteitssysteem.

Vervoer van deelnemers
In het vorige jaarverslag is al uitgebreid besproken wat er aan de hand was met de
financiering en de organisatie van het vervoer van deelnemers. In 2014 heeft dat een vervolg
gekregen.
De provincie Overijssel had voor het openbaar vervoer een groot bezuinigingsplan gemaakt.
Om de Provinciale Statencommissie te informeren dat in verband met de bezuinigingen op
het vervoer in de zorg er steeds meer mensen met een beperking gebruik zullen willen
maken van het openbaar vervoer, hebben ondergetekende en één van onze deelnemers
begin maart ingesproken in de commissie vergadering. Dit werd ondersteund door de VZO.
Het was een spannende ervaring voor ons beiden, want dat is bepaald geen dagelijks werk.
RTV Oost kwam ons vervolgens nog de zelfde dag interviewen voor hun nieuwsprogramma.
De aandacht heeft er niet toe geleid dat de bezuinigingen niet door gingen.
Gelukkig heeft het voor onze zorgboerderij geen verdere vervoersproblemen opgeleverd.
Daarnaast heeft ondergetekende deelgenomen aan het zorgdebat van het CDA Ommen. Het
CDA is de zorgboerderijen gunstig gezind en gaf mij alle kans om de problemen uit de
doeken te doen. Het CDA Ommen heeft in 2014 de zorgboerderijen en het vervoer positief
opgenomen in hun verkiezingsprogramma.

De verandering in zorgfinanciering
De veranderingen in de zorgfinanciering hebben in 2014 veel tijd en energie gekost.
Onder de deelnemers heerste en heerst veel ongerustheid. Het is voor de leiding al moeilijk
om te begrijpen en te doorgronden wat de consequenties zijn van de enorme wijzigingen in
het zorgstelsel, de participatie etc etc., maar voor de deelnemers is het nog veel moeilijker te
bevatten.
In de loop van 2014 werd stukje bij beetje duidelijker wat de transitie betekent voor onze
zorgboerderij.
Vijf van onze deelnemers gaan per 1 januari 2015 over naar financiering via de WMO, dus
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via de gemeenten. Twee van hen via de gemeente Twenterand. Twee van hen via de
gemeente Ommen en één via de gemeente Hardenberg en na zijn verhuizing begin maart
via de gemeente Ommen, maar omdat dit een GGZ indicatie betreft, is de financiering
ondergebracht bij de Centrumgemeente Zwolle. Kunt u het nog volgen?
Het wordt er alles met elkaar niet overzichtelijker van.
Drie van onze deelnemers wonen bij een instelling (intramuraal) en blijven in de opvolger van
de AWBZ, vanaf 1 januari 2015 is dat de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Voor de financiering
van hun dagbesteding verandert er bijna niets.
Twee van onze deelnemers hebben een volledig zorgzwaartepakket en ondanks dat ze niet
in een instelling wonen, blijven ook zij in de WLZ. Dit hadden wij niet verwacht, dat was eind
2014 een verassing voor ons.
Eind 2014 hebben wij alle deelnemers een brief geschreven waarin wij hebben aangegeven
onder welke regeling zij in 2015 zouden vallen.
De 5 deelnemers die onder de WMO vallen, wacht in 2015 een zogenaamd
keukentafelgesprek. Zij worden dan geheel opnieuw geïndiceerd, dan zal duidelijk worden of
ze op onze zorgboerderij kunnen blijven of niet... Zowel voor de deelnemers als voor ons is
dat dus nog koffiedik kijken of eind 2015 de deelnemers allemaal nog bij ons zijn. Dat is echt
geen leuke gedachte. Hun veilige werkplek staat hiermee op de tocht.
Zorgboerderij de Meulenhorst werkt voor de transitie nauw samen met de andere
zorgboeren.
Voor de gemeentes in het Vechtdal (Hardenberg, Ommen en Dalfsen) werken de
Vechtdalzorgboeren al twee en een half jaar nauw samen en hebben gezamenlijk al veel
bereikt.
Begin 2015 heeft Zorgboerderij de Meulenhorst zich ons als lid aangesloten bij de
Coöperatie Boer en Zorg in Wageningen. Via de Coöperatie Boer en Zorg in Wageningen is
er gezamenlijk ingeschreven bij deze gemeenten.
Voor de deelnemers in de gemeente Twenterand hebben we nauw samengewerkt met alle
Twentse zorgboeren. De 14 Twentse gemeenten hebben al in mei/juni 2015 de zorg
aanbesteed en liepen daarmee voor de wetgeving uit. Ook hier weer is de werkelijke
inschrijving gedaan door de Coöperatie Boer en Zorg.
Zorgboerderij de Meulenhorst is al jaren aangesloten bij de St Bezinn uit Assen. De St
Bezinn heeft ook een contract afgesloten met Ommen en Hardenberg, maar in overleg met
ons niet met Twenterand. In de loop van 2015 zullen wij het besluit nemen of wij voor de
financiering wel of niet helemaal zullen overstappen van St. Bezinn naar de Coöperatie.
Voorlopig zijn en blijven wij bij beide zorgboer-organisaties aangesloten.
Een paar cijfers over de inspanning die de transitie in 2014 ons heeft gekost:
Bijeenkomsten met de Vechtdalzorgboeren: 23 bijeenkomsten waaronder 4 met de
werkgroep financiën.
Vier bijeenkomsten op uitnodiging van de gemeente Ommen en Hardenberg. Een 2 van de
Twentse gemeenten.
Ledenvergaderingen en bijeenkomsten van Vereniging Zorgboeren Overijssel, van Bezinn
en van de Coöperatie Boer en Zorg: 10 bijeenkomsten.
Al deze bijeenkomsten zijn 's avonds gehouden en moesten naast het reguliere werk worden
bijgewoond.

Social Media
Het was stagiaire mw. X die met het idee kwam om op Facebook te gaan. Zij heeft erg
geholpen om het in de benen te krijgen en in 2014 is Zorgboerderij de Meulenhorst dus
online gegaan op Facebook! Dit is een leuke en welkome manier om ons naar buiten toe te
laten zien. Het bijhouden ervan wordt vaak ook door CD gedaan.

Conclusie
De conclusie van bovenstaand verhaal is kortweg dat het een enorm bewogen jaar was met
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veel wijzigingen en onzekerheden. Maar ook met mooie momenten en gebeurtenissen.
Het heeft moeite gekost om de rust te bewaren in de groep deelnemers, maar in zijn
algemeenheid is dat ondanks alles wel gelukt.
Wel is mij duidelijk dat alle tijd en aandacht die naar de transitie is gegaan, ten koste is
gegaan van de aandacht voor de alles op de werkvloer. En dat kan niet zomaar worden
goedgemaakt.

Tineke van Gerner
Zorgboerderij de Meulenhorst

De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
Aantal deelnemers
Aantal Deelnemers:
Deelnemers aantal begin instroom uitstroom eind
Psychiatrie

2

0

0 2
Verstandelijk beperkt

8

0

0 8
Ouderen

0 0 0 0
Autisme spectrum stoornis 1 0

1

0
totaal 11

10

Redenen uitstroom: voelde zich beter op de plaats bij een zorgboerderij die gespecialiseerd
is in autisme.

Aantal dagdelen per week bezet eind december 2013: 69 dd / week.
Aantal dagdelen per week bezet eind december 2014: 68 dd / week.

Deze wijzigingen geven geen aanleiding tot acties.

Overige cijfers over de huidige deelnemers:
Financieringsvorm Aantal deelnemers
PGB 2
ZIN 8
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Contract met instelling 0
Onbetaalde stage

0

Leeftijdsopbouw deelnemers:
18-30 jaar 5 deelnemers
30-45 jaar 1 deelnemers
45-65 jaar 4 deelnemers

Man-vrouwverhouding:
2 vrouwen
8 mannen

Scholing en ontwikkeling
De BHV herhalingscursus is gevolgd door de zorgboerin.
De onderaannmer heeft in 2014 een nieuw BHV diploma behaald.
De zorgboerin heeft deelgenomen aan de 2 daagse cursus "Geef me de 5" (autisme).
Alle medewerkers hebben zo veel mogelijk deel genomen aan de in company
cursusavonden "presentiebenadering" gegeven door Dhr D. Klein Bramel.
De cursus ‘motorkettingzagen lichte velling’ is met goed gevolg door de onderaannemer
gedaan.
Vanuit de Vechtdalzorgboeren zijn er intervisie avonden geweest waaraan de
onderaannemer heeft deelgenomen.
De zorgboerin heeft in 2014 coachingesgesprekken gehad met de heer D. Klein Bramel
waarin diverse onderwerpen aan de orde zijn gekomen.

De stagiaires:
In 2014 waren er veel stagiaires:
Tot ca eind juni 2014:
Mw X heeft een vol jaar stage gelopen en haar schooljaar met goed gevolg afgerond.
De medewerker/stagiaire heeft bijna een vol jaar stage gelopen en heeft zijn studie
afgemaakt bij zijn nieuwe werkgever.
De beide stagiaires van de Groene Welle hebben samen een vol jaar stage gelopen en zijn
zijn beiden geslaagd voor hun eindexamens.
De ex bouwvakker stagiare liep vanaf september 2013 stage en heeft in januari 2014 nog
een maand stage gelopen. Daarna is hij naar een andere stageplek gegaan.

Vanaf september 2014 is er 1 nieuwe stagiare. Hij doet de opleiding MWD 1e jaar niveau 3.
Deze stage loopt nog door tot eind schooljaar 2014-2015.

De deelnemers:
Voor 1 deelnemer staat een cursus Bosmaaien op het programma. Helaas werd die in 2014
niet gegeven in de omgeving.
Van de Vrienden van Zorgboerderij de Meulenhorst heeft de zorgboerderij een aantal
boeken gekregen die door de deelnemers kunnen worden geraadplaagd. Deze boeken zijn
geheel geschreven op het niveau van de deelnemers en worden regelmatig ter hand
genomen.

Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt ?
De beoogde opleidingsdoelen zijn hiermee grotendeels behaald.
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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?
Groepsgesprek over privacy 14
februari

geen Ja

Groepsgesprek over hygiene, oa
handen wassen 23 juni

Plan van aanpak: voorlichting, helpen
herinneren, oefenen en herhalen.

Ja

Groepsgesprek over roddelen 28
februari

Begeleiding gaat nadenken hoe te
handelen bij voortdurend roddelen.

Ja

Groepsgesprek evaluatie BHV
ontruimingoefening 7 november

Koolmonoxide melders plaatsen
2e verzamelpunt opnemen in noodplan
Markering 2e verzamelpunt

Ja

Groepsgesprek over bemoeien en
roddelen 28 augustus

Begeleiders hebben persoonlijke
gesprekken met sleutelfiguren.
Vrijwilligers worden gevraagd alert te
zijn op bemoeien en roddelen.
Leiding denkt na over mogelijke
sancties.
Verder continu alert blijven.

Ja

Feestelijke eindejaarsbijeenkomst
met familie 19 december

geen Ja

Conclusies uit bovenstaand overzicht
(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze
conclusies)
De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden is dat het de moeite waard is om de
groepsprocessen goed te blijven volgen en zo nodig gezamenlijk bij te sturen. Dit komt de
sfeer op de zorgboerderij zeer ten goede.
De gemaakt afspraken zijn voor de verstandelijk beperkte deelnemers moeilijk vol te houden,
vooral door het beperkte zelfinzicht.
Begeleiding en herhaling daarvan zijn daarom een continu proces.



2015-02-23_JV_1152_Zorgboerderij_de_Meulenhorst2014-0.pdf 10

Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar
Actie gerealiseerd toelichting

Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?
De genoemde ontwikkelingen geven vooralsnog geen aanleiding om het beleid aan te
passen.

Doelstellingen voor het komende jaar
- De zorgboerderij levensvatbaar houden, in verband met de gewijzigde financiering en de
bezuinigingen (AWBZ naar WMO/WLZ)
- De samenwerking met de Boswerkerij verder uitwerken
- De samenwerkingsverbanden met de zorgboeren onderling en met de Coöperatie Boer en
Zorg verder uitwerken.
- De workshops over de presentiebenadering voor alle medewerkenden (inclusief
vrijwilligers) opnieuw opstarten en toepassen.
- De tevredenheid van de deelnemers omhoog brengen middels de presentiebenadering
mbv het tevredenheidonderzoek
- De website en de brochure herschrijven en wijzigen
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Actielijst

Actielijst naam zorgboerderij: Zorgboerderij de Meulenhorst Datum: februari 2015
Boerderijnummer: 1152 Jaar: van 01-01-2015 tot 31-12-2015
Acties Planning Realisatie
Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum
Jaarlijks terugkerende acties (2014)
Actualisatie van de RI&E Tineke/Henk 01-09-2014 19-12-2014 14-10-2014
Oefening calamiteitenplan Tineke/Henk 01-10-2014 19-12-2014 07-11-2014
Evaluatie gesprekken met deelnemers Tineke/Henk 01-02-2014 19-12-2014 19-12-2014
Tevredenheidonderzoek deelnemers Tineke/Henk 01-02-2014 19-12-2014 19-12-2014
Functioneringsgesprekken Tineke 01-02-2014 31-12-2014 19-12-2014
Actualisatie BHV Tineke 01-10-2014 31-12-2014 19-12-2014
Opstellen jaarverslag Tineke 01-01-2015 28-02-2015 22-01-2015

Jaarlijks terugkerende acties (2015)
Actualisatie van de RI&E Tineke van Gerner 05-01-2015 31-12-2015
Oefening calamiteitenplan Tineke 05-01-2015 31-12-2015
Evaluatie gesprekken met deelnemers Tineke 05-01-2015 31-12-2015
Tevredenheidonderzoek deelnemers Tineke 05-01-2015 31-12-2015
Functioneringsgesprekken Tineke 05-01-2015 31-12-2015
Actualisatie BHV Tineke 05-01-2015 31-12-2015
Opstellen jaarverslag Tineke 05-01-2015 28-02-2016

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

bij bhv oefening, Tineke 07-11-2014 07-11-2014 07-11-2014

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

jaarlijks, Tineke 07-11-2014 07-11-2014 07-11-2014

2.3.2 -> Zijn er afspraken gemaakt over scholing en
ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie? Ligt vast in de
zorg-/begeleidingsplannen van de deelnemers

Tineke 01-02-2014 31-12-2014 01-02-2014
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4.7.3 -> Is er een klachtenprocedure voor de
medewerkers? Nee -> Waarom niet? Er zijn geen
vaste medewerkers

Tineke 01-02-2014 19-12-2014 01-02-2014
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Opmerkingen bijlage(n)
De actielijst van 2014 is als bijlage bijgevoegd.


