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Het algemene beeld van het afgelopen jaar 

 

In 2018 is Stichting op je gemak kwantitatief en kwalitatief verder gegroeid. Zo’n 60 cliënten 

ervaren onze zorgboerderij als een prettige plek om dagbesteding en begeleiding te krijgen. 

Bijzonderheden vanaf de werkvloer in 2018 waren: 

 

• In juni 2018 is er een open dag geweest voor directe familie van cliënten, zodat zij 

een goed beeld krijgen hoe een zaterdag er bij ons uitziet. Dit voorzag in een 

behoefte. 

• In 2018 is een groep bejaarde cliënten van Terweel (bijna) maandelijks op bezoek 

geweest. 

• Vervoer van cliënten door vrijwilligers bleek kwetsbaar te zijn, doordat deze 

regelmatig niet beschikbaar waren. Voor personeel was het niet altijd makkelijk om dit 

erbij te doen. Gekozen is voor meer gebruik making van taxivervoer. Dit geeft rust en 

duidelijkheid. 

• De schoonmaak van de toiletunit en keuken is uitbesteed aan de Betho. 

• De vacature voor de zaterdaggroep bleek moeilijk invulbaar, waardoor er constant 

sprake is van een managen met risico’s. Later in het jaar werd de zaterdaggroep wat 

minder groot, terwijl er tevens de inzet was van een stagiair, waardoor het probleem 

zichzelf min of meer oploste.  

• De horseboy method wordt vaker toegepast. Kinderen leren met de hulp van het 

paard te ontspannen en staan daardoor meer open voor het aanleren van nieuwe 

vaardigheden. 

• In 2018 hebben 8 kinderen, die ook begeleiding groep hebben, in totaal 44 uur 

behandeling gekregen door onze psycholoog, onder supervisie van Praktijk van 

Waterschoot. Gemiddeld gaat het om 1 uur per week in totaal. De meeste kinderen 

hebben maar enkele uren behandeling nodig om weer beter te functioneren in de 

groep.  

 

Op bestuurskundig gebied speelden de volgende zaken: 

• Voor de boekhouding zijn we per 1 januari 2018 op een ander administratiekantoor 

overgestapt. Het inzicht in inkomsten en uitgaven is hierdoor toegenomen. 

• Op de huidige locatie, die wij huren, is binnen enkele jaren asbestsanering nodig, 

waardoor wij enkele maanden elders onderdak zouden moeten vinden. Aangezien de 

locatie ook wat te klein wordt, gezien ons groeiend cliëntenaantal, is nagedacht over 

het dilemma: verbouwing of verhuizing. De voorkeur gaat uit naar verhuizing, zowel 

vanwege de perceelgrootte, als ook omdat de eigenaar niet wil investeren in de 

huidige locatie. In 2019 zal de zoektocht voortgezet worden naar een andere locatie. 

• Binnen het bestuur is nagedacht welke medewerker(s) financieel en praktisch in staat 

worden gesteld om te voldoen aan de SKJ-registratie. Gekozen is om alleen degenen 

die al daadwerkelijk SKJ-geregistreerd zijn (2 medewerkers) hiertoe (voor een deel) 

te faciliteren. Het kost veel geld en energie om medewerkers bij te laten scholen die 

nu nog lang niet aan de criteria voldoen.  
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• Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een VOG aangevraagd en gekregen. Het 

bestuur hecht hier veel belang aan, om te doen wat wij kunnen voor een veilig klimaat 

voor de cliënten. 

• In 2018 is voor het eerst een Jaarverantwoording ingediend (over 2018) bij het 

Ministerie van Volksgezondheid. Ook voor kleinere zorginstellingen is dat verplicht 

geworden. Er is geen reactie op ontvangen van het Ministerie. 

• Er zijn diverse documenten opgesteld om te voldoen aan de AVG-vereisten. In het 

werkoverleg is aandacht gevestigd op het omgaan met privacy-gevoelige informatie. 

Alle medewerkers die zorgplannen en evaluaties of andere persoonlijk informatie 

over cliënten versturen, maken gebruik van de beveiligde omgeving van ZorgMail. 

• Er is gewerkt aan een nieuwe website die eind 2018 online kwam. De oude website 

werd niet meer bijgewerkt en we kregen signalen dat het lastig was om er informatie 

op te vinden. De nieuwe website heeft veel positieve respons opgeleverd en er lijkt 

ook direct al sprake van toenemende informatievragen. 

• Er is over gesproken hoe wij ouders of andere familieleden beter kunnen betrekken 

bij de zorg. Dit heeft geresulteerd in de organisatie van ouderkind-middagen 

(uitgevoerd begin 2019), waarop gezamenlijk activiteiten werd ondernomen. Ouders 

zijn ook uitgenodigd om eens een uurtje eerder te komen als normaal bij het ophalen, 

om zo te zien hoe hun kind bezig is.  

• Er is gesproken over de bestuursvorm, zie verder paragraaf: “Veranderingen in 

bestuur en evaluatie”. 

 

Kwaliteitszorg 

In 2014 zijn wij voor het eerst HKZ-gecertificeerd en in het voorjaar van 2018 hebben wij dit 

keurmerk behouden na een succesvolle controle-audit.  

Aandachtspunten vanuit deze audit:     

• Meer inzichtelijk maken hoe gestuurd wordt op resultaten:  

- in de begeleidingsrapportages, meer aandacht nodig voor interventies ipv 

focus op activiteiten cliënt; 

- in het beter formuleren van onze positie in de keten van zorgpartners. 

• Een overzicht van registraties van verbetersignalen kan er toe leiden dat periodiek 

wordt vastgesteld of er trends waar te nemen zijn in incidenten/fouten/ afwijkingen; dit 

overzicht actualiseren; 

• Meer analyses van trends en waar beleidsaanpassingen nodig zijn 

• Verbetering samenwerking met Agathos inzake (ouder)begeleiding 

• Hoe wordt vastgesteld of de ketenpartnerrelatie met Praktijk van Waterschoot aan 

wederzijdse eisen voldoet?      

• Horse Boy Method: Gevolgen voor het begeleidingsaanbod / duidelijk maken welke 

resultaten worden beoogd. 

• Verdere ontwikkeling ouderbegeleiding en evaluatie van resultaten. Staat in onze 

scope, maar doen we het nog? Willen we het nog doen? 

• Het bestuur wordt door drie medewerkers en een externe partij vorm gegeven. 

Evaluatie van deze werkwijze uitvoeren.       
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Personeel en opleiding 

• Aantal personeelsleden. Per 1 januari 2018 waren 12 medewerkers in dienst, meest 

parttimers. Het aantal fulltime formatieplaatsen was per 1 januari 2018 4,36 (per 31 dec. 

4,14), maar in de praktijk wordt door overuren bijna de 5 wel gehaald. In 2018 is géén 

medewerker nieuw in dienst gekomen. Er zijn 3 medewerkers met een klein parttime 

dienstverband uit dienst gegaan. 

• In het voorjaar van 2018 zijn met alle medewerkers functioneringsgesprekken gehouden, 

waarbij een schriftelijk verslag is opgesteld. 

• Eindverantwoordelijke medewerkers houden hun BHV-nascholing actueel. 

• Eén medewerker heeft een deel van de opleiding horseboy method gevolgd. 

• SKJ-registratie: twee medewerkers zijn SKJ-geregistreerd en houden hun registratie 

geldig door het volgen van gerichte nascholingen. O.a. systeemtherapie.  

• Eén medewerker heeft een korte cursus kwaliteitsmanagement gevolgd. 

• Een medewerker opleiding kindercoaching. 

 

Aantal deelnemers 

Het aantal deelnemers is de afgelopen jaren jaarlijks gestegen. In 2018 was de groei 

ongeveer 7 %. 

 

Redenen uitstroom 

• Begeleiding succesvol, geen zorg meer nodig: 2 

• Wel zorg nodig, maar geen motivatie bij cliënt en/of ouders: 6 

• Niet tevreden, naar andere zorgboerderij: 1 

• Verhuizing: 0 

• Andere zorg nodig: 0 

• PGB wordt zorg in natura (dus per saldo geen uit/instroom): 0 
 

Doelgroep 31-12-
2013 

31-12-
2014 

31-12-
2015 

31-12-
2016 

31-
12-
2017 

Instroom 
2018 

Uitstroom 
2018 

31-12-
2018 

PGB kinderen 
(WLZ) 

26 17 10 10 2 0 0 2 

PGB volwassenen 
(WLZ) 

0 3 5 4 4 0 1 3 

ZIN kinderen JW 8 14 28 35 46 12 8 50 

ZIN kinderen WLZ 

(voor 2018 onder 
ZIN kinderen JW) 

    2 0 0 2 

Onderaanneming 1 2 2 5 6 1 1 6 

WMO 0 0 0 0 0 1 0 1 

Totaal 35 36 45 54 60 14 10 64 
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De meeste cliënten komen 1 of 2 dagdelen per week of 2 dagdelen per 2 weken. De 

volwassen cliënten komen 2 tot 6 dagdelen per week. Gemiddeld per week werken er 5 

verschillende personeelsleden en zijn er ongeveer 25 verschillende cliënten. We komen 

daarmee in de buurt van de grens van 25 personen per week, waarbij een RI&E bedrijfstoets 

door een Arbo-deskundige verplicht is. Medio 2016 heeft deze toets plaatsgevonden, maar 

omdat het formeel niet verplicht is, herhalen we dit niet elk jaar. 

 

Naamsbekendheid 

• Wat betreft de doelgroep Jeugd zijn wij goed in beeld wat betreft de zorg. Wij staan goed 

bekend bij de professionals die zich bezighouden met de verwijzing naar zorg. 

• Ook onder ouders van potentiële jeugdige cliënten is onze naamsbekendheid groot. 

Veelal door mond op mond reclame, maar ook door PR in huis aan huis bladen. Verder 

zijn er kinderen die bij ons binnenkomen voor paardrijlessen en in de loop van de tijd deel 

gaan nemen aan de dagbesteding. 

• Wij sinds december de eerste rechtstreekse WMO-cliënt. Wij staan vooral bekend om de 

hulp van kinderen/jongeren. We hadden in 2018 wel 1 WMO-cliënt in onderaanneming 

via zorgboerderij Rust na onrust.  

 

Veranderingen in bestuur en evaluatie 

Eind 2017 is gekozen voor een driemans-directie, die alle drie ook een plaats in het bestuur 

heeft, aangevuld met een penningmeester van buiten. De achtergrond was dat wij te klein 

zijn voor een professioneel, betaald bestuur op afstand en te groot voor een amateurbestuur. 

Daarbij speelde ook dat wij geen geschikte kandidaten van buitenaf konden vinden voor een 

eventueel bestuur van buitenaf. 

• De voormalige directeur-bestuurder, die eindverantwoordelijk is voor de locatie 

• Een psycholoog/begeleider, die eindverantwoordelijk is voor de zorg / het personeel 

• De administratieve medewerker / beleidsmedewerker, die verantwoordelijk is voor beleid 

/ administratie / externe contacten / certificering. 

In de praktijk werkt het goed met de driemans-directie en de penningmeester van buitenaf, 

omdat we de organisatie op deze manier adequaat kunnen aansturen, door de korte lijnen 

en de bekendheid met de werkvloer. In het verleden bleek dit met een bestuur op afstand erg 

lastig om de vertaalslag te maken van de werkvloer naar het bestuur. Anderzijds kan de 

schijn van belangenverstrengeling ontstaan, doordat medewerkers die in dienst zijn ook de 

organisatie besturen. We hebben ons georiënteerd op de Governancecode Zorg, in hoeverre 

die van toepassing is op onze stichting. Daaruit bleek dat kleine zorgorganisatie (minder dan 

50 medewerkers) de Governancecode Zorg, die in zeven principes is uitgewerkt, niet 

integraal toe hoeven te passen, maar kunnen volstaan met het voldoen aan principe 1 en 

voor zover relevant principe 2.  

• Principe 1: De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is 

het bieden van goede zorg aan cliënten. We bieden goede zorg die aansluit bij de 

behoeften en wensen van de cliënt. We handelen daarbij professioneel, conform de 

handelswijze die verplicht is gesteld voor onze sector (o.a. SKJ-voorwaarden). We 

houden onze dossiers goed op orde. 
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• Principe 2: De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen 

die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. Dit principe is niet 

verplicht voor een kleine organisatie, maar wel wordt verwacht dat we streven naar 

het organiseren en benutten van tegenspraak. Dit betekent een open 

aanspreekcultuur  en het tegengaan van een schijn van belangenverstrengeling. We 

doen dit door korte lijntjes te hebben met onze medewerkers, open en eerlijk te 

informeren wat er speelt binnen de organisatie en we vragen hen ook mee te denken 

bij vraagstukken die spelen. Degenen die zowel bestuurslid als medewerker zijn 

belonen zichzelf niet extra en we spreken elkaar er op aan als er sprake is van een 

zichzelf bevoordelen boven anderen. 

 

Incidenten 

- In 2018 zijn er gelukkig geen ernstige ongevallen of andere vervelende incidenten 

voorgevallen. 1 kind heeft een breuk opgelopen bij het spelen op de trampoline. De 

veiligheid van de trampoline hebben we hoog in het vaandel staan en we vervangen 

zeker elk jaar het veiligheidsnet en zo nodig ook de hele trampoline. Verder waren er 

enkele ongevallen waarbij kleine kneuzingen of snijwondjes zijn ontstaan. De omvang 

van het letsel was steeds gering. De veiligheid blijft uiteraard wel hoog op de agenda 

staan. 

- Er waren géén meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare 

handelingen. 

- Er zijn geen klachten ingediend. 

 

Evaluaties en inspraak 

- Met elke (ouder van een) cliënt heeft twee keer een zorgplangesprek of 

zorgplanevaluatiegesprek plaatsgevonden, waarvan een schriftelijk verslag is gemaakt 

en ondertekend door de cliënt of zijn ouders. Dit betekent dat er ongeveer 2 x 60 = 120 

gesprekken over (evaluaties van) zorgplannen zijn gehouden. De halfjaarlijkse 

evaluatiegesprekken worden door (ouders van) cliënten als prettig ervaren.  

- Nieuwe cliënten zijn thuis bezocht, bestaande cliënten zijn telefonisch gesproken. 

- Er zijn voor verschillende cliënten met complexere zorgvragen netwerkoverleggen 

bijgewoond (met school en/of hulpverlening). 

- Wij sturen geen cliënttevredenheidsonderzoeken, omdat de vragenlijsten die wij vanuit 

SZZ hiervoor kunnen gebruiken, niet goedgekeurd zijn door het Ministerie. Bovendien 

hebben we enkele jaren wel met dergelijke vragenlijsten gewerkt, waarbij de respons 

vrijwel nihil was. We hebben daarom besloten er geen tijd en energie in te stoppen en te 

wachten tot er een goedgekeurde vragenlijst wordt verstrekt door SZZ. Wat we sinds 

medio 2016 wel doen is het stellen van een paar algemene vragen naar 

tips/verbeterpunten, twee keer per jaar bij de evaluatiegesprekken. Vrijwel alle (ouders 

van) cliënten waren tevreden met de zorg. Als er al verbeterpunten worden gegeven, zijn 

dit geen eenduidige punten. 
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Ketenpartners 

In 2018 is samengewerkt met de volgende ketenpartners: 

• Praktijken voor psychologische of orthopedagogische zorg, zoals: 

o Praktijk van Waterschoot. Wij geven behandeling aan kinderen onder supervisie 

van Praktijk van Waterschoot. Tevens hebben wij contact over cliënten die bij ons 

dagbesteding krijgen en behandeling bij Praktijk van Waterschoot. 

o Villa Nova, orthopedagoog. Wij overleggen over gezamenlijke cliënten. 

• Zorginstellingen waarvoor wij als onderaannemer zorg leveren: Emergis (1 dagdeel per 

week dagbesteding voor een groep cliënten + 1 dagdeel per week zorg voor een 

individuele cliënt), Sjaloom Zorg (1 cliënt voor 3 dagdelen per week), Juvent (1 cliënt voor 

1 dagdeel per week), zorgboerderij Rust na Onrust (1 cliënt voor 1 dagdeel per week). 

• Orthopedagogen en leerkrachten van diverse scholen, waar jeugdige cliënten naar toe 

gaan. Er is deelgenomen aan netwerkoverleggen, zeker bij cliënten met een complexere 

zorgvraag. 

• Juvent: Overdracht vanuit de BSO +. 

• Medewerkers van de Toegang bij de gemeenten. 

• CCE, bij complexe zorgvragen is advies ingewonnen. 

• Raad voor de Kinderbescherming bij ongerustheid over een cliënt 

In de organisatiebeoordeling wordt de samenwerking met ketenpartners geëvalueerd in het 

licht van doelstellingen en missie.  

 

Nieuwe wet- en regelgeving 

• In 2018 is hard gewerkt om de nieuwe privacy wetgeving (AVG) die in mei 2018 is 

ingegaan, te implementeren. 

• Nieuwe eisen vanuit de Jeugdwet: inzet van voldoende gekwalificeerd personeel in de 

omgang met kwetsbare jeugdigen. Er moet sprake zijn van SKJ-geregistreerd personeel, 

naast de inzet van niet-SKJ-geregistreerde werknemers. We hebben hierover een aantal 

zaken op schrift gezet. 

 

Plannen locatie Molhoekseweg 

Eind 2017 is duidelijk geworden dat binnen enkele jaren onze locatie aan de Molhoekseweg 

1 in Yerseke een verbouwing moet ondergaan. De aanleiding hiervoor is asbestsanering van 

de stallen. In 2018 hebben wij enkele keren gesproken met (de tussenpersoon van) de 

eigenaar om een plan van aanpak te maken. We hebben gevraagd of het mogelijk is dat, 

naast de asbestsanering van de stallen, het aantal vierkante meters voor kantine / keuken / 

kantoorruimte uitgebreid kan worden. De eigenaar bleek echter niet bereid om te investeren 

in de locatie, ook gezien de onzekerheid wat betreft het bestemmingsplan voor de lange 

termijn. Daarom is ons gevraagd om na te denken over onze plannen voor de middellange 

en lange termijn. Verhuizing naar een andere, ruimere locatie of de komende jaren, na 

asbestsanering, tijdelijke units plaatsen op de huidige locatie. Wij geven de voorkeur aan de 

eerste optie en gaan in 2019 dit verder uitwerken. Het lijkt ons verstandig om het opnieuw 

aanzoeken van externe bestuursleden uit te stellen tot we op een nieuwe locatie zitten.  
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Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar 

Actie Gerea-
liseerd 

Toelichting 

Jaarlijks terugkerende acties (2018)   

Actualisatie van de RI&E Ja Afgerond ter voorbereiding op de audit van maart 
2018. 

Oefening calamiteitenplan Ja  

Evaluatiegesprekken met 
deelnemers 

Ja Elke cliënt krijgt twee keer per jaar een evaluatie. Er 
wordt ook gevraagd naar algemene tips 
/verbeterpunten. 

Tevredenheidonderzoek deelnemers Deels Zie paragraaf inspraak. 

Functioneringsgesprekken Ja Met alle medewerkers gehouden voorjaar 2018 

Actualisatie BHV Ja Alle eindverantwoordelijke medewerkers op de 
werkvloer hebben een actueel BHV-certificaat.  

Opstellen jaarverslag Ja Jaarverslag 2018 gemaakt. 

Controle brandblusser en EHBO-
doos 

Ja Controle brandblusser door een extern bureau. Wij 
lopen zelf de ehbo doos langs. 

Veiligheid in de omgang met paarden 
blijvend onder de aandacht brengen 
van cliënten en leerlingen. 

Ja Dit is een dagelijks aandachtspunt.  

(Ouders van) nieuwe cliënten tekenen bij de start 
van de zorg dat zij zich bewust zijn van de risico’s 
van het werken met paarden. 

Bij evaluatiegesprekken met (ouders 
van) cliënten nadrukkelijk vragen 
naar tevredenheid en het bestaan 
van eventuele klachten. 

Ja Dit gebeurt bij de evaluatiegesprekken die met elke 
cliënt twee keer per jaar worden gehouden. 

Behalen Zoonösencertificaat. Ja  

Overige acties uit beleidsplan 
2018/2019 

  

AVG-wetgeving implementeren Ja  

Voldoen aan eisen SKJ en bepalen 
welke medewerkers wij faciliteren om 
SKJ-geregistreerd te worden of te 
blijven. 

Ja  

Groei op rustige dagdelen, bijv. 
inloopochtend. Voldoende cliënten. 

Nee Door drukte op de middagen en zaterdagen hebben 
wij weinig energie gestoken in het werven van 
nieuwe cliënten voor de rustige dagdelen. De 
rustige dagdelen zijn gebruikt om op te ruimen / 
klusjes te doen, die anders zouden blijven liggen. 

Uitbreiding aantal uur behandeling Nee Er zijn niet zoveel kinderen die in aanmerking 
komen voor behandeling en de kinderen die wel 
behandeld worden, blijken vaak slechts enkele uren 
behandeling nodig te hebben. 

Samenwerking met ketenpartners 
uitbreiden en onze deskundigheid 
onder de aandacht brengen met het 
oog op goede zorg voor de cliënt 

Deels Als zorgboerderij zijn we niet altijd in beeld bij 
ketenpartners. Mede ook door wisselende 
medewerkers bij organisaties die ambulante hulp 
geven aan cliënten die ook bij ons in zorg zijn. 

Evaluatie bestuur/directie Deels In de praktijk voldoet de huidige werkwijze met 
bestuur / directie, maar formeel voldoen we niet aan 
de eisen die gesteld worden in het kader van good 
governance in de zorg. Er zijn wel acties 
ondernomen om te proberen meer scheiding aan te 
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brengen tussen directie en bestuur, maar die 
hebben nog niet tot resultaat geleid. 

Beleid formuleren voor omgang met 
paarden 

Nee Wordt alsnog gedaan in voorjaar 2019. 

Inspraak / medezeggenschap: kijken 
of we nog meer kunnen doen  

Ja We hebben er over nagedacht en zien geen 
mogelijkheden om meer te doen dan we nu al doen. 
Cliënten blijken weinig tot geen behoefte te hebben 
aan inspraak. 

Plannen locatie Deels Het gaat om een langlopend traject, wat wel volop 
onze aandacht heeft, maar waarin we niets kunnen 
forceren, we wachten tot een goede kans zich 
voordoet. 

Evalueren huidige kwaliteitssysteem Ja HKZ opstapschema zorgboerderijen voldoet voor 
ons, omdat het nieuwe denken over kwaliteit 
(minder afvinken, meer focussen op verhogen van 
de klanttevredenheid) ook bij het HKZ-
opstapschema leidend kan zijn in het 
kwaliteitsmanagement. 

Duurzame oplossing vervoer Ja We hebben vaker een taxibedrijf ingeschakeld en 
zijn minder afhankelijk van vrijwilligers of eigen 
medewerkers. 

Systeem betrekken bij wat cliënten 
leren (transfer naar thuissituatie). 

Deels Organisatie van ouder-kind middagen, echter pas 
begin 2019 gehouden. 

Ouders gestimuleerd om een uurtje eerder te 
komen bij het ophalen om op deze manier meer 
idee te krijgen van wat hun kind leert en  
onderneemt op de zorgboerderij. Hiervan is helaas 
weinig gebruik gemaakt. Ouders vinden een aparte 
activiteit aantrekkelijker, waarbij de ook contact 
hebben met andere ouders. 

 

Evaluatie jaarverslag en beleidsvoornemens 

Aan de hand van dit jaarverslag komen we tot de volgende doelstellingen voor het komende 

jaar: (zie ook Beleidsplan 2019-2020) 

• In 2019 willen we vaker ouder-kind activiteiten gaan ondernemen, waarbij er ook 

gelegenheid is voor ouders om contact met elkaar te hebben. Verder willen we het 

idee uitwerken om kinderen die nog niet in zorg zijn ook dit aanbod te doen. We gaan 

hiervoor een pilot te starten in samenwerking en hopelijk met financiële hulp van de 

gemeente. Ook zijn wij van plan om een activiteit voor het hele gezin te organiseren. 

Ouders hebben een gestructureerde activiteit nodig, om contact te hebben met 

elkaar. Wij proberen om ouders uit hun passieve rol te halen. Als wij kinderen 

motiveren voor de activiteiten, komen de ouders vanzelf wel.  

• Aandachtspunt nieuwe locatie blijft staan. 

• Beleid formuleren voor omgang met de paarden. 

• Extern bestuur opnieuw overwegen als er een nieuwe locatie is gevonden.  

 


