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1. Inleiding  
 

Voor u ligt het kwaliteitsverslag van de Zorgboerderij. In dit kwaliteitsverslag wordt de manier 
waarop de organisatie en de medewerkers op een lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en 
verzorging voor de bewoners bekend gemaakt. Vanaf dit jaar zal de Zorgboerderij elk jaar een 
kwaliteitsverslag uitbrengen. Deze is gebaseerd op de evaluatie van de doelstellingen en inhoud van 
het kwaliteitsplan. 

Het maken van een kwaliteitsverslag is een eis uit het kwaliteitskader verpleegzorg. Dit 
kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijk Register van het Zorginstituut 
en vormt daarmee per 1 januari 2017 de wettelijke basis voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Het 
kwaliteitskader beschrijft wat de bewoner* kan verwachten van de dagelijkse interactie met 
zorgverleners en beschrijft de elementen van kwaliteit die belangrijk zijn in het contact met de 
bewoner.  

*De Zorgboerderij spreekt niet over cliënten, maar over bewoners. 

Het kwaliteitskader beschrijft ook de randvoorwaarden die een zorgorganisatie op orde moet 
hebben om de zorg zo goed mogelijk te ondersteunen en vormt een kader voor extern toezicht, 
inkoop en het contracteren van zorg.  

In het kwaliteitskader wordt eveneens uitgegaan van het belang van transparantie. Voor het lokale 
leer- en verbeterproces is het belangrijk dat de relevante informatie in alle openheid beschikbaar is 
voor de betrokkenen. Voor keuze-informatie en externe verantwoording is openbaarheid van het 
kwaliteitsverslag en vergelijkbaarheid van informatie vereist. Daarom wordt dit kwaliteitsverslag 
gepubliceerd op de eigen website en op de Openbare Database van het Zorginstituut Nederland. 

Dit kwaliteitsverslag gaat over het jaar 2017. De Zorgboerderij geeft met dit document een beeld van 
wat er in 2017 voor bewoners en hun naaste, voor de medewerkers én het bestuur heeft 
plaatsgevonden. De oorsprong van de Zorgboerderij ligt al in 2009.   

Allereerst wordt het profiel van de organisatie geschetst. Daarna komen achtereenvolgens via een 
beschrijvend overzicht uitkomsten van de plannen en acties aan de orde op het terrein van:  

Ø Persoonsgerichte zorg en ondersteuning; 
Ø Wonen en welzijn; 
Ø Veiligheid; 
Ø Leren en werken aan kwaliteit; 
Ø Leiderschap, governance en management; 
Ø Personeelssamenstelling; 
Ø Gebruik van hulpbronnen; 
Ø Gebruik van informatie. 
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2. Profiel organisatie  
 

De Zorgboerderij biedt woonruimte en zorg aan 23 mensen. Dit zijn mensen met een verstandelijke, 
een lichamelijke of een psychogeriatrische zorgvraag. Dagbesteding wordt geboden aan 24 mensen 
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of WLZ. Alle bewoners huren hun appartement (met 
hulp van mantelzorgers en familieleden) zelf (scheiden wonen en zorg). Wij richten ons met name op 
de senioren die nu in Mariahout wonen of in een straal van 30 kilometer rondom Mariahout 

Op het landgoed in Mariahout staan vier kleine, oude woonboerderijen. In 1 boerderij vindt de 
dagbesteding plaats. De Zorgboerderij sluit geen groepen mensen uit die zorg nodig hebben. Dit 
betekent dat er zowel mensen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of met 
dementie wonen. Verder is er ook variatie in de hoogte van het inkomen van de bewoners. Ze 
kunnen een laag inkomen hebben of bemiddeld zijn. Iedereen betaalt hier dezelfde huur.    

Het doel van de Zorgboerderij is mensen die intensieve zorg nodig hebben op te vangen en te 
verzorgen. Met behoud van zoveel mogelijk vrijheid en eigen regie over hun leven.  Dit alles wordt 
geborgd in het zorgplan en ingebed in het Elektronisch Cliëntdossier. Kenmerkend is de grote mate 
van betrokkenheid van de medewerkers en behandelaars en allen die een bijdrage aan de 
zorgverlening geven, de korte lijnen en het vele dat binnen de locatie geboden wordt; hiermee 
bedoelen we de excellente zorg die van ons verwacht mag worden maar ook de vele extra’s die 
geboden worden in de vorm van activiteiten op de locatie en daarbuiten. Binnen de Zorgboerderij 
werken zeer gemotiveerde deskundige medewerkers, die werken vanuit hun hart en voor hun taak 
toegerust zijn en telkens (bij) geschoold worden.  

 

 
 

Missie en visie van de Zorgboerderij 

Missie  

De Zorgboerderij heeft als missie mensen met een (intensieve) zorgvraag opvangen en verzorgen. 
 
 

Visie  
De Zorgboerderij wil zijn bewoners en bezoekers van de dagbeleving in een zo veilig mogelijke 

omgeving zoveel mogelijk geluksmomenten bezorgen.  Wij minimaliseren de overhead, waardoor 
zoveel mogelijk geld aan daadwerkelijke zorgverlening kan worden besteed. Een belangrijk 

uitgangspunt voor ons is dat wij onze bewoners allemaal zoveel mogelijk stimuleren zo lang mogelijk 
alles zelf te doen. Wij willen graag dat onze bewoners zolang mogelijk zoveel mogelijk vrijheid en 

eigen regie over hun leven ervaren. 
 

 
 
De Zorgboerderij biedt plek aan 23 mensen in een woon-zorgappartement en dagbesteding wordt 
geboden aan 24 mensen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of WLZ.  
 
De zorg en hulp wordt geboden op basis van de volgende financieringsvormen:  
• Wonen met begeleiding en verzorging op basis van de Wet Langdurige zorg (PGB) 
• Wonen met begeleiding en intensieve verzorging op basis van de Wet Langdurige zorg (PGB) 
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• Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering op basis van de Wet 
Langdurige zorg (PGB) 

• Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 
• Beschermd wonen met intensieve dementiezorg op basis van de Wet langdurige zorg (PGB) 
• Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk 

op begeleiding 
• Dagbesteding op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of WLZ  
 
De Zorgboerderij heeft drie prachtige, oude woonboerderijen tot haar beschikking. In deze 
boerderijen slapen en wonen de mensen. Deze woonboerderijen liggen midden in de natuur. Op 
hetzelfde terrein staat een paardenmanege waar paarden worden verzorgd en nog een boerderij 
waar de dagbeleving wordt gegeven. Aan zowel de vaste bewoners die op het terrein wonen als aan 
de mensen die alleen overdag komen voor dagbesteding.   
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3. Uitkomsten per hoofdstuk van het kwaliteitskader  
 
 
3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat over de wijze waarop de bewoner in alle 
levensdomeinen uitgangspunt is bij zorg- en dienstverlening, met als doel om uiteindelijk de bijdrage 
aan de kwaliteit van leven van een bewoner zo optimaal te laten zijn. Iemand met een zorg en 
ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met een eigen geschiedenis, een eigen 
toekomst en eigen doelen. 
 
We kennen de bewoner   

Indien mogelijk worden toekomstige bewoners gestimuleerd om deel te nemen aan onze 
dagbeleving. Op deze manier leren we onze toekomstige bewoner goed kennen en is er tegelijkertijd 
sprake van gewenning. De overgang naar het wonen wordt op deze manier erg gemakkelijk. 
Voordat een bewoner bij ons in de dagbeleving komt, wordt hem/haar en/of de mantelzorger 
gevraagd een vragenlijst in te vullen.  Tijdens een eerste gesprek wordt naar aanleiding van deze 
vragenlijst gevraagd wat de bezoeker van de dagbeleving heeft meegemaakt in zijn of haar leven, 
wat hij of zij leuk vindt om te doen, wat hij of zij niet prettig vindt, welke problemen er spelen, wat 
hij of zij zelfstandig kan en wat niet etc. Deze formulieren worden daarna in ONS geplaatst. Zo 
kunnen alle zorgmedewerkers hier kennis van nemen.  Op het moment dat de bewoner 
daadwerkelijk komt wonen kennen we elkaar goed.  

Bewonersplan  

Iedere bewoner met een WLZ-indicatie heeft na het inhuizen bij ons binnen 24 uur een voorlopig 
zorgleefplan. Dit plan wordt opgesteld door een van de verpleegkundigen aan de hand van het 
gesprek met de mantelzorger, de overdracht van de vorige zorgorganisatie en informatie uit de WLZ-
indicatie. In het zorgleefplan staan in ieder geval de volgende zaken: waar is hulp bij nodig, eventueel 
dieet, de medicatie en de eerste contactpersoon bij calamiteiten. Het zorgleefplan dan wij gebruiken, 
is van NEDAP. ONS is ingericht op basis van de hoofdstukken woon- en leefomstandigheden, 
participatie en mentaal welbevinden. Daarnaast worden nieuwe bewoners ingeschreven bij onze 
huisartspraktijk Lindeman en Rechters. Zij zijn zorgverantwoordelijk als betrokken huisarts. Het 
bewonersplan wordt binnen zes weken definitief. De bewoner of diens vertegenwoordiger 
ondertekent dit plan.  

Minimaal twee keer per jaar wordt het zorgleefplan geëvalueerd met in ieder geval de 
vertegenwoordiger en soms de bewoner. Het plan wordt waar nodig bijgesteld en opnieuw 
ondertekend. In 2017 hebben 42 evaluaties plaatsgevonden. In 2018 zullen wij zorgen dat alle 
zorgleefplannen 2x per jaar besproken worden.  

Bijna alle bewoners van de Zorgboerderij maken gebruik van dezelfde huisarts. De wensen rondom 
het levenseinde worden met de huisarts of in geval van verschillende meningen binnen familie door 
de specialist ouderengeneeskunde besproken. Deze afspraken worden opgenomen in het 
zorgleefplan en wanneer nodig bijgesteld.  
 
Onbegrepen gedrag  
Het begrijpen en analyseren van onbegrepen gedrag is in het kader van persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning van belang. Het is belangrijk te weten hoe bewoners het beste hun zorg kunnen 
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ontvangen, waarbij ze zo min mogelijk hinder ondervinden van het feit dat hun gedrag niet begrepen 
wordt. Iemand goed leren kennen, onbegrepen gedrag in kaart brengen en psychofarmaca 
afbouwen, wordt steeds belangrijker in de verpleeghuiszorg. Daarom hebben wij hiervoor afgelopen 
jaar ons ingezet op dit gebied. Wij zijn bezig met keurmerk fixatie vrije zorg. Tevens hebben 2 
medewerkers de opleiding gevolgd tot Dementie Care mapping. Dit is een observatie instrument om 
gedrag in kaart te brengen.  

 

3.2 Wonen en welzijn 
 
In deze paragraaf gaan we in op de wijze waarop de zorgverleners en zorgorganisaties in hun zorg- en 
dienstverlening oog hebben voor de beste levenskwaliteit van bewoners en hun naasten. Ook wordt 
er ingegaan op de wijze waarop zij gericht zijn op het bevorderen en ondersteunen ervan. Hierbij 
speelt de zorg van lichaam en geest van de bewoner een grote rol. Maar daarnaast is ook de woon- 
en leefomgeving van de bewoner die zorg ontvangt, van groot belang voor zijn kwaliteit van leven. 
Hieronder wordt beschreven op welke wijze de Zorgboerderij hier invulling aan geeft. 
 
Zingeving  

Tijdens het eerste gesprek met de bewoner en/of mantelzorger(s) komen alle mogelijkheden, 
wensen en behoeften van de toekomstige bewoner ter sprake. Dit vormt de basis van het 
zorgleefplan. We proberen direct zo veel mogelijk te weten te komen over de bewoner.  
 
Zinvolle tijdsbesteding, familieparticipatie en inzet vrijwilligers  

De bewoners van de Zorgboerderij kunnen op het landgoed op verschillende plekken terecht voor 
zinvolle dagbeleving. Er vinden verspreid over het terrein verschillende individuele of 
groepsactiviteiten plaats. Er wordt volop aandacht besteed aan het bewegen voor ouderen door 
onder meer elke dag een wandeling te maken in de buitenlucht. Ook gaan onze bewoners onder 
meer mee boodschappen doen in een klein winkeltje op het terrein en worden zij gestimuleerd mee 
te helpen met de alledaagse, huishoudelijke taken (eten klaar maken, afwassen). Iedere bewoner 
komt zo elke dag buiten. Iedere bewoner gaat ook dagelijks naar de dagbeleving in een andere 
boerderij op hetzelfde landgoed. Om 17.00 uur in de middag gaan ze dan weer naar hun eigen 
woning   

Ook vrijwilligers zijn regelmatig aanwezig om verschillende activiteiten te begeleiden. Binnen de 
Zorgboerderij vinden we het belangrijk dat familieleden de ruimte krijgen om binnen het wonen en 
welzijn te participeren. Dit uit zich in een jaarlijkse familielunch, jaarlijkse lezing en ons traditioneel 
kerstfeest. Verder kunnen de familieleden d.m.v. het systeem Caren ten alle tijden meelezen met de 
dagelijkse rapportages van de bewoner.  

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding  

Alle bewoners worden verzorgd op basis van de zorgbehoefte en de persoonlijke behoefte. Deze 
afspraken worden in het zorgleefplan vastgelegd. Het zorgleefplan wordt opgesteld door een van de 
verpleegkundigen in samenspraak met de bewoner zelf en zijn of haar familie. De persoonlijke was 
wordt gedaan door de familie. Het is ook mogelijk de was tegen betaling te laten doen door de 
Zorgboerderij.  
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Wooncomfort  
Binnen de Zorgboerderij wonen mensen op basis van scheiden wonen en zorg. Dit betekent dat de 
mensen hun appartement zelf huren. Bewoners kunnen dus uiteraard ook zelf hun appartement naar 
wens inrichten. De appartementen worden allemaal schoongehouden door de Zorgboerderij. Ook de 
algemene ruimtes.  
 

3.3 Veiligheid  
 
Deze paragraaf gaat over het waar mogelijk voorkomen van vermijdbare schade bij bewoners en het 
leren van veiligheidsincidenten. Continu werken aan veiligheid is belangrijk en moet berusten op een 
cultuur van openheid. Risico’s moeten met elkaar worden besproken en men moet een grote 
bereidwilligheid hebben om van elkaars fouten te leren.  
 

Veilig melden van incidenten 
Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Zorgboerderij is het leren van fouten.  
Binnen onze organisatie kunnen medewerkers incidenten (bijvoorbeeld medicatie-incidenten, 
valincidenten, agressie-incidenten) en gevaarlijke situaties die betrekking hebben op bewoners 
melden via een MIC-formulier in ONS.  Deze meldingen worden gelezen door de verpleegkundige en 
de zorgmanager. 

Elk kwartaal wordt een evaluatie gehouden met de betrokken personen en hoofd zorg. Tijdens deze 
evaluatie worden de (eventuele) incidenten, gevaarlijke situaties etc. met elkaar besproken en 
worden verbeteracties met elkaar opgesteld. Indien er sprake van een ernstige MIC-melding wordt er 
direct actie ondernomen.  De Zorgboerderij heeft verder een incidentencommissie die alle meldingen 
verwerkt en analyseert. De incidentencommissie werkt volgens vastgestelde procedures.  
 
Medicatieveiligheid 
 
Binnen de Zorgboerderij zijn de ‘Veilige principes in de medicatieketen’ geïmplementeerd. Bewoners 
hebben het recht hun eigen apotheek te kiezen, maar we zijn wel een samenwerking aangegaan met 
een apotheek in de buurt. Een apotheker van deze apotheek helpt ons om het medicatieproces goed 
te stroomlijnen en zo te voldoen aan de veilige principes in de medicatieketen. Het medicatieproces 
is opgenomen in het medicatiebeleid. Door de samenwerking met de apotheek kunnen indicatoren 
ook makkelijker worden gegenereerd, bijvoorbeeld van het gebruik van psychofarmaca en 
antibiotica. De gegevens over aard en prevalentie van psychofarmaca en antibiotica zullen in het 
lerend netwerk worden besproken en vergeleken. Ieder half jaar worden er medicatie reviews 
gehouden met de apotheek/ ons Hoofd Zorg en de huisarts. De resultaten worden vastgelegd in de 
zorgleefplannen.  
 
Binnen de Zorgboerderij hebben we 1 van de verpleegkundigen aangesteld als aandacht functionaris 
medicatieveiligheid. Deze aandacht functionaris houdt toezicht op het correct uitvoeren van het 
medicatiebeleid. Zij zorgt dat overbodige medicatie correct wordt afgevoerd. En zij analyseert de 
MIC-meldingen die te maken hebben met foutieve medicatietoedieningen.  
 
Decubituspreventie 
De bewoners die in een rolstoel zitten wordt elke dag tijdens de ADL door de zorgverlener goed 
gecontroleerd op huidletsel. Zo nodig worden passende maatregelen getroffen om het huidletsel te 
laten genezen en om verder huidletsel te voorkomen. Daarnaast zal regelmatig huidletsel, 
voedingstoestand, mondzorg en incontinentieletsel worden gemonitord door middel van een 
risicosignalering. Wanneer een bewoner een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van decubitus 
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wordt dit opgenomen in het bewonersplan en wordt zo nodig een zorgdoel opgesteld. Wij hebben 
zeer weinig te maken met decubitus door dat wij zoveel lopen met onze bewoners. Bewoners liggen 
alleen in de allerlaatste fase van hun leven in bed.  

Aantal bewoners met decubitus categorie 2,3,4 (2017)  

  Q1 Q2 Q3 Q4 
Aantal bewoners 2017 0 0 0 0 

  Tabel 1: Aantal bewoners met decubitus in 2017   

 

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

De Zorgboerderij maakt geen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen.  Leidend daarbij is de 
nieuwe wet Zorg en Dwang. De Zorgboerderij zet zich op dit moment in om in 2018 het drie sterren 
Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling toegekend te krijgen. Dit zegel wordt uitgereikt door de 
Innovatiekring Dementie. Op dit moment zijn wij al aspirant-lid.  

Preventie van acute ziekenhuisopnamen 
De ongeplande ziekenhuisopnamen worden geregistreerd in ONS. Daarbij wordt de reden van de 
opname geregistreerd (vallen/ heupfractuur, luchtweginfectie/urineweginfectie, delier, CVA, 
onbegrepen gedrag of overig). De ongeplande ziekenhuisopnamen worden altijd met het betreffende 
team besproken. Inzicht in de oorzaken van de opnamen kunnen leiden tot structurele 
verbeteringen.  

In 2017 zijn 3 gevallen gemeld waarbij sprake is geweest van ongeplande ziekenhuisopname. 
Oorzaken waren:  

Benauwdheid 

Darmproblemen 

Hersenbloeding 

Hoewel letsel bij bewoners met ongeplande ziekenhuisopnamen niet te vermijden is, is de 
Zorgboerderij op de volgende manier bezig om ongeplande ziekenhuisopnamen te voorkomen: 

Ø Actueel houden van het zorgplan. Daarmee is altijd inzichtelijk welke zorg de bewoner 
precies nodig heeft en welke afspraken er gemaakt zijn over bijvoorbeeld het aantrekken van 
het juiste schoeisel en welk hulpmiddel de bewoner gebruikt om zich te verplaatsen;   

Ø Actief beleid op valpreventie,  
Ø Het met regelmaat evalueren, bijstellen en opnieuw kenbaar maken van protocollen en 

werkinstructies;  
Ø Scholing en training van medewerkers.  
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3.4 Leren en verbeteren van kwaliteit  
 
Deze paragraaf gaat over de wijze waarop de Zorgboerderij op lerende wijze zorg draagt voor 
optimale zorg en verzorging voor bewoners.  
 
Kwaliteit@ 
De Zorgboerderij is aangesloten bij branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). Verder heeft ze zich 
als zorgorganisatie aangemeld als belangstellende bij Kwaliteit@. Kwaliteit@ is ontstaan vanuit een 
samenwerking van enkele kleinschalige wooninitiatieven die allemaal op zoek wilden naar een 
passende manier om te werken aan kwaliteit en hanteren daarbij het Kwaliteitskader als 
uitgangspunt. Kwaliteit@ gaat uit van 10 klantbeloftes die vorm krijgen in de dagelijkse praktijk door 
de vijf bouwstenen die hieraan ten grondslag liggen. Namelijk: informeren, conformeren, signaleren, 
leren en verbeteren en waarderen. In het 2e kwartaal van 2018 wordt een eerste pilot gedraaid. De 
Zorgboerderij heeft zich aangemeld als een van de 5 zorgorganisaties die bereid is mee te draaien in 
de pilot al.  

 
Deel uitmaken van een lerend netwerk 
We zijn zeer actief binnen ons lerend netwerk. We zijn een samenwerking aangegaan met Het Lerend 
Netwerk Dementie Brabant. Dit is een initiatief van de TU in Eindhoven. Hierin zitten verschillende 
gemeentes in de regio, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en het TU-expertise centrum 
Dementie. Iedere twee maanden komen we bij elkaar om kennis met elkaar uit te wisselen.  
 
Binnen ons lerend netwerk willen wij onder andere:   
- Ideeën, ervaringen, vragen etc. over Kwaliteit@ uitwisselen 
- De gegevens over aard en prevalentie van medicatie (psychofarmaca en antibiotica) bespreken 

en vergelijken; 
- Het kwaliteitsplan- en verslag voor feedback voorleggen en bespreken.  
 
 
3.5 Leiderschap, governance en management 
 
Deze paragraaf gaat over de aansturing en governance van de Zorgboerderij die faciliterend zijn voor 
kwaliteit.  

Het Kwaliteitsverslag en de jaarrekening over 2017 zijn vastgesteld en goedgekeurd door de Directie. 

 

Organogram 

De organisatiestructuur van De Zorgboerderij ziet er als volgt uit:  
 

      Directie 

              l  

 

   Hoofd Zorg    -    Facilitair/personeelsmanagement  
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            l      l  

 

   Zorgteam    fiscalist/accountant 

Facilitair personeel  

 

Wij zijn hierover ook in overleg met de BVKZ over het opzetten van een andere bedrijfsstructuur.  

 
Cliëntenraad 
In 2017 is er getracht cliëntenraad te installeren.  In 2018 gaan we weer diverse personen persoonlijk 
benaderen om toch tot een cliëntenraad te komen. Deze heeft tot taak om, binnen het kader van de 
doelstellingen de gemeenschappelijke belangen van bewoners te behartigen. Minimaal twee keer 
per jaar komt de bewonersraad bijeen voor overleg. Ten minste eenmaal per jaar wordt de algemene 
gang van zaken besproken. De bewonersraad en de Raad van Bestuur gaan dan een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekenen en er wordt dan een reglement bewonersraad 
opgesteld.  

3.6 Personeelssamenstelling  
 
Deze paragraaf gaat over de samenstelling van het personeel. Zonder voldoende, bevoegd en 
bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde zorg worden geleverd.  

Personele situatie  
Van de extra gelden die de overheid beschikbaar heeft gesteld via waardigheid en trots, is er niets 
naar het PGB gegaan. Onze tarieven zijn nog hetzelfde.  

Op dit moment, met de huidige middelen is onze personeelsbezetting boven gemiddeld. Dit 
realiseren wij door een efficiënte inzetting van ons personeel.  

Vrijwilligers 
Op dit moment zijn er 8 vaste vrijwilligers werkzaam binnen de Zorgboerderij. Door alle vrijwilligers 
wordt een vrijwilligersovereenkomst getekend 
Wij hebben een actief vrijwilligersbeleid, wij organiseren 1x per jaar een belangstellende middag. 
Door dat wij gelegen zijn in het buitengebied is het lastiger om vrijwilligers aan ons te binden.  
 
Leerlingen en gediplomeerden 
De Zorgboerderij biedt ook graag stagiaires de mogelijkheid te ervaren en te zien in de praktijk. Zo 
liepen er in 2017 3 Leerlingen rond die werden begeleid door het Hoofd Zorg. De verhouding 
leerlingen/gediplomeerden is als volgt: tegenover iedere leerling staan 2 gediplomeerde krachten.  
Wij hebben afspraken met het summa college in Eindhoven.  
 

Ziekteverzuim 

Over 2017 is het ziekteverzuim binnen de Zorgboerderij 2,2%.   

 

In- en uitdiensttreding 

Over heel 2017 genomen, zijn 11 mensen uit dienst getreden en 13 mensen in dienst gekomen.  
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Voorbehouden en risicovolle handelingen 
Voorbehouden en risicovolle handelingen worden binnen de Zorgboerderij alleen uitgevoerd door 
zorgverleners die bevoegd en bekwaam zijn. Om te zorgen dat medewerkers bekwaam blijven, 
worden continu trainingen, scholingen en klinische lessen georganiseerd. Er is ook een scholingsplan 
2018 gemaakt.  

BHV 

3 medewerkers van de Zorgboerderij hebben in 2017 een BHV-training gevolgd.   

3.7 Gebruik van hulpbronnen  
 
Deze paragraaf gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke 
zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen.  

Vastgoed   
De Zorgboerderij is gevestigd in een oude boerderij met daarbij een grote tuin.  
Voor het kleine onderhoud hebben wij een huismeester in dienst die de kleine klusjes voor zijn 
rekening neemt. Dit betreft het algemeen onderhoud. Verder hebben we een tuinman.  

Leveranciers en samenwerkingspartijen  

 

 
Belangrijkste samenwerkingspartijen 

 
 

Protocollen  
Protocollen die de medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren, kunnen zij 
inzien via NEDAP, ONS.  

Clientdossier   
De Zorgboerderij werkt met een elektronisch cliëntdossier van NEDAP, ONS.  

Leverancier Taak/product 
ONS/NEDAP Software 
Quaestor Zeist Boekhouding 
Fiscalist  Financiële administratie  
Salarispoint Personeelsadministratie  
Jumbo/SPAR/Sligro Boodschappen  
Jurrius Vers fruit 
Van Acht Eierboer 
Aarle Rixtel Aardappelboer 

Samenwerkingspartij  Samenwerking  
BVKZ Branchevereniging  
ZLTO Lerend netwerk  
Apotheek De Laarhoeve te Lieshout Farmaceutisch proces 
Huisartsenpraktijk Lindeman en Rechter te Lieshout Medische zorg 
Fysiotherapie Kemps en Maas te Mariahout Paramedische zorg 
Novicare Specialist Ouderengeneeskunde 
Medipoint Medische hulpmiddelen 
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Materialen en hulpmiddelen 
Er is een overzicht opgesteld met alle (zorg)materialen en hulpmiddelen die binnen de Zorgboerderij 
worden gebruikt. De verantwoordelijkheid voor de diverse taken m.b.t. alle materialen ligt bij het 
Hoofd Zorg.  

Facilitaire zaken  
De diverse facilitaire zaken worden uitgevoerd volgens de wettelijke eisen. 

 

3.8 Gebruik van informatie  
 
Deze paragraaf gaat over het actief gebruik maken van alle bronnen van informatie. Dit heeft tot doel 
de inzet van mensen en middelen, het leveren, monitoren, samen leren en verbeteren van zorg te 
ondersteunen, alsook het bieden van informatie aan bewoners en hun naasten opdat zij er gebruik 
van kunnen maken.  

Bewonerstevredenheid  
De ervaringen van de bewoners met de zorg worden verzameld via Zorgkaart Nederland en zullen wij 
zelf meten door middel van tussentijdse evaluaties en evaluatiegesprekken als bewoners met ontslag 
gaan of overlijden.  

Eenmaal per jaar zal de Netto Promotor Score (NPS) worden aangeleverd voor onderlinge 
vergelijkbaarheid van verpleeghuisorganisaties. Deze score zullen we via Zorgkaart Nederland 
genereren en via de tussentijdse evaluaties en evaluatiegesprekken. De informatie over 
bewonerservaringen is onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsverslag en kan onder andere gebruikt 
worden voor verbetering en voor keuze-informatie voor (potentiële) bewoners.  

Over het jaar 2017 hebben wij zelf uitgevoerde bewonersenquête gehouden. Deze informatie 
kunnen we aanleveren bij het Zorginstituut. Wij zullen in 2018 wel een enquête houden door een 
bedrijf. Wij gaan de jaarlijkse enquête extern laten uitvoeren door “Waardevolle Relaties” 

Klachten  
Alle bewoners ontvangen voor of bij opname in zorg een informatiemap waarin gewezen wordt op 
de interne klachtenregeling. De Zorgboerderij is aangesloten bij de Klachtencommissie 
‘klachtenportaal zorg”.  
Bewoners kunnen klachten melden aan directbetrokkene(n), of aan de directie, waarna de klacht 
eventueel nog voorgelegd kan worden aan de Geschillencommissie.  De Zorgboerderij heeft in 2017 0 
klachten ontvangen.  

Medewerkerstevredenheid  
Naast de bewonerstevredenheid zal ook de tevredenheid van de medewerkers en de vrijwilligers 
eenmaal per jaar gemeten gaan worden. Hoe dit gemeten gaat worden, daar wordt nog over 
nagedacht. Over 2017 hebben we nog geen uitkomsten van de medewerkerstevredenheid.  

 

 

 

 

 


