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Bedrijfsgegevens 

 

Naam van de zorgboerderij: De Thuishaven 

Adres: Viaductstraat 105 

Postcode: 6659 CM 

Woonplaats Wamel 

Provincie: Gelderland 

Land: Nederland 

Website: www.zorgboeren.nl 

E-mailadres: de-thuishaven@hetnet.nl 

  

 
 

Gegevens 1
e
 contactpersoon 

 

Naam: A. Miedema 

Adres: Viaductstraat 105 

Postcode: 6659 CM 

Woonplaats Wamel 

Land: Nederland 

Telefoonnummer: 0487 592644 

Mobiel nummer: type hier uw antwoord 

E-mailadres: De-thuishaven@hetnet.nl 

  

Jaarverslag opgesteld door: A. Miedema Datum laatste wijziging: 

Overige betrokkenen: J. Miedema 08-02-2013 

 

http://www.zorgboeren.nl/
mailto:de-thuishaven@hetnet.nl
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Het algemene beeld van het afgelopen jaar 

Het afgelopen jaar is een goed jaar geweest. Het jaar begon met een tijd een flink pak 
sneeuw. Wij wonen aan de dijk en wat is er nu leuker dan met de slee van de dijk naar 
beneden komen glijden. Zoals bij iedereen nog welbekend was het ook een warm jaar. 
Hierdoor zijn we heel veel buiten bezig geweest.  
De kinderen kunnen goed met elkaar overweg. De samenstelling van de groep is goed. 
Kinderen  zoeken elkaar op. Ook thuis zet zich dat voort op een medium als Hyves. In de 
loop van het jaar zijn een aantal kinderen via pleegzorg gekomen in de vakantie opvang en 
zijn ook weer weggegaan. Daarnaast zijn er een paar kinderen met een PGB aangemeld en 
draaien inmiddels lekker mee. De meeste kinderen willen graag meehelpen met het 
verzorgen van de dieren. Een enkel kind kiest bewust voor het “zwaardere” werk zoals een 
paardenstal uitmesten. Anderen daar en tegen kiezen voor de kleinere dieren (konijnen en 
kippen) 
Wij wonen vlak bij de rivier. Als het mooi weer is lopen wij hier heen en kunnen de 
kinderen op het strandje spelen. Als het erg heet is zelfs met de voeten in het water. Wat 
is er leuker dan spelen met waterballonnen en een zwembad. En dat hebben we erg veel 
kunnen doen dit jaar. 
Naast ons perceel ligt een maïsperceel. Als alle maïs geoogst is kunnen de kinderen het 
veld in om de achtergebleven kolven te rapen. 
 
Ook zijn op diverse plaatsen in onze gebouwen vernieuwingen uitgevoerd zoals een nieuw 
dag op de schuur en werkplaats, een hooi zolder boven de schapenhokken en in de 
werkplaats voor opslag van grotere pakken strooimateriaal. 
 

 
 

De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar 

Ook dit jaar is er hard gewerkt  aan het werkboek voor het kwaliteitskeurmerk.  
Met in oktober een positief eindresultaat. Wij mochten het keurmerk “kwaliteit laat je 
zien” in ontvangst nemen. 
Er is een samenwerkingsverband tussen zorgboeren in de regio om met elkaar een loket te 
vormen naar de gemeentes in verband met de veranderingen rondom de wetgeving rond 
het PGB. 
Ook huren wij elkaar in om een kind de juiste begeleiding te geven. 
 
Aantal Deelnemers 

 Begin  Instroom Uitstroom Eind 

Jongeren 8 7 7 8 

     

     

Reden uitstroom     

Verhuisd 1    

Leeftijd 2    

Crisis 3    

Overige 1    

 
Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod  
Nee 
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Scholing en ontwikkeling 
In het afgelopen jaar heeft Anneke een cursus medicatieverstrekking gevolgd. Deze cursus is 
afgesloten met een praktijk examen waarna een diploma volgde. 
 
 
 
 
 
 



2013-01-23_jv_1199_de Thuishaven2013-01-23_jv_1199_dethuishaven_jan2012-dec2012  Pagina 4 

 

 

Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? J 

Overzicht Vervolgactie Afgerond? 

Hond onder auto (dood tot gevolg) Jongere in overleg met jeugdzorg laten werken J 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

 

Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? N 

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

 

Zijn er meldingen van klachten? N 

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

 

Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Nee 

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

 

 
 
 

Conclusies uit bovenstaand overzicht 

De  agressie had te maken met hechtingsproblematiek. Dit kind werd in crisis geplaatst 
wachtend op een definitieve plek in een groep. Het was een wegloper en in die zin konden 
wij hem ook laten lopen, met diverse contacten met politie en overige hulpverleners. 
Uiteindelijk is de jongere weer weggelopen en geplaatst in een crisis groep. 
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Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar 

Actie gerealiseerd Toelichting 

Jaarlijks terugkerende acties   

Actualisatie van de RI&E  Ja  

Oefening calamiteitenplan Ja  

Evaluatie gesprekken met 
deelnemers 

Ja  

Tevredenheidonderzoek 
deelnemers 

Ja  

Functioneringsgesprekken NVT  

Actualisatie BHV Ja  

   

   

   

Actie n.a.v. de RI&E   

   

   

   

Acties vanuit 
kwaliteitssysteem,evaluatie of 
audit 

Ja  

   

   

   

Overige acties van vorig jaar   

   

   

   

 
 

Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?  

Ons beleid is er steeds op gebaseerd dat we kwalitatieve zorg willen bieden, aan m.n. 
jonge kinderen, vanuit een gezinssituatie. Hierbij worden ouders even ontlast van hun 
dagelijkse zorg voor hun kind. De huidige regelgeving maakt dat niet gemakkelijker. De 
eisen van een evaluatieverslag en klant tevredenheid onderzoek is met jonge kinderen 
eigenlijk niet te doen. Een evaluatie van de ouders/begeleiders is het enig haalbare.  Het 
ene moment geeft een kind aan dat de dag saai was en dat hij nooit meer komt en het 
volgende moment vraagt hij of hij volgende week een film mee mag nemen. Als de pet 
verkeerd staat of ze zijn de dag met strijd thuis begonnen, is niets goed. Een evaluatie met 
het kind kan op zo’n moment een vertekend beeld geven.  
Met een aantal ouders zijn inmiddels de evaluatiegesprekken gehouden. 
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Doelstellingen voor het komende jaar 
Het komende jaar willen we een familiedag organiseren waarbij ouders elkaar ontmoeten 
en ervaring kunnen uitwisselen. 
De samenwerking tussen de verschillende zorgboeren blijft. Hierdoor kunnen wij het 
zorgaanbod verbeteren. 
Met betrekking tot de veranderingen in de zorg om de huidige PGB’s om te zetten naar ZiN 
is lidmaatschap bij de Coöperatie Boer en Zorg is aangevraagd. Hierdoor kunnen wij 
volgend jaar voldoen aan de vraag van zorgvragers met een hulpvraag hebben die een 
indicatie met ZiN hebben. 
 
Met de huidige energieprijzen is het nuttig om te kijken of het plaatsen van zonnepanelen 
haalbaar is. Indien mogelijk worden deze dan ook in het voorjaar van 2013 geplaatst. 
 
 
 
Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar. 



 

 

Actielijst 

Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar 

Actie Gerealiseerd Toelichting 

Jaarlijks terugkerende acties   

Actualisatie van de RI&E  Ja  

Oefening calamiteitenplan Ja  

Evaluatie gesprekken met 
deelnemers 

Ja  

Tevredenheidonderzoek 
deelnemers 

Ja Dit wordt ook wekelijks besproken. 

Functioneringsgesprekken Nvt Geen personeel/ vrijwilligers 
 

Actualisatie BHV Ja  

Actualisatie EHBO Ja  

Controle blusmiddelen Ja  

Controleren verbanddoos Ja  

Noodplan controleren Ja  

Vaccineren dieren  Ja  

   

Actie n.a.v. de RI&E   

Keuren gereedschap  Niet elektrisch gereedschap wordt door ons 
zelf gecontroleerd op mankementen en 
indien nodig gerepareerd of vervangen. 
Elektrisch gereedschap wordt niet gebruikt 
door cliënten, alleen door ons zelf,  wordt 
regelmatig nagekeken en evt ter reparatie 
weggebracht naar een erkend bedrijf 

Gevaarlijke stoffen   De gevaarlijke stoffen  en dier medicijnen 
staan in een afgesloten kast 

   

Acties vanuit 
kwaliteitssysteem, evaluatie 
of audit 

  

Controle contracten Ja  

   

   

Overige acties van vorig jaar   

Jaarverslag Ja Januari tot december 2012 
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Actielijst 

 

Actielijst naam zorgboerderij : De Thuishaven Datum: januari 2013 

Boerderijnummer: 1199 Jaar: van januari tot december 2012 

Acties Planning Realisatie 

Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum 

Jaarlijks terugkerende acties      

Actualisatie van de RI&E  Zorgboer 01-01-2013 31-03-2013   

Oefening calamiteitenplan Zorgboer 01-02-2013 28-02-2013   

Evaluatie gesprekken met deelnemers Zorgboerin 01-01-2013 01-06-2013   

Tevredenheidonderzoek Zorgboerin 01-01-2013 01-06-2013   

Functioneringsgesprekken Zorgboerin     

Actualisatie BHV Zorgboer(in) 01-06-2013 30-06-2013   

Opstellen jaarverslag Zorgboerin 01-06-2013 31-12-2013   

      

      

Acties n.a.v. de RI&E Zorgboer     

Controle blusapparatuur Zorgboer 01-01-2013 31-12-2013   

Controle elektriciteit Zorgboer 01-01-2013 31-12-2013   

Acties vanuit kwaliteitssysteem evaluatie of audit Zorgboer(in) 01-01-2013 31-12-2013   

      

      

Overige acties      

Plaatsen zonnepanelen Zorgboer 01-01-2013 10-06-2013   

      

 
 


