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Kwaliteit

Kwaliteit is of iets goed is. Of het goed werkt. Of je er blij en tevreden mee bent. 

Bijvoorbeeld een televisie die werkt en waar je je programma’s op kan kijken. En dat het eten niet
bedorven is.

Op de zorgboerderij willen we dat jij en je familie tevreden zijn over de zorg en ondersteuning. Dat je een
goed leven hebt.

Dat noemen we de kwaliteit van de zorgboerderij. Dat het goed gaat met jou en de andere jongeren.

We schrijven dat op en dat heet een kwaliteitsrapport.
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Zorg en 
ondersteuningspl
an

Zorg en 
ondersteuningsplan
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Op de zorgboerderij willen we dat iedere bewoner een goed leven heeft. Iedere bewoner is 
anders, is uniek. 
Je hebt allemaal je eigen persoonlijk begeleider. Voor iedere bewoner is er een
ondersteuningsplan. Als je dat wil is er een digitaal persoonsbeeld. De persoonlijk begeleider
praat met jou, meestal zijn je ouders daar bij. Of als je wilt een broer of zus. 
Maar het kan ook alleen. 

Of je tevreden bent. En blij. Of het goed met je gaat. 
Wat je graag doet en ook wat je anders wilt en wat je voor nieuwe dingen wilt doen. 
Je begeleider schrijft dat op. We noemen dat een zorg- en ondersteuningsplan.
Samen maak je daar afspraken over. Bijvoorbeeld of je zelf wil koken, of boodschappen doen. 
Of dat je graag elke dag een stuk wil fietsen. Dat je leert kleren wassen in de wasmachine. Of dat
je wat meer of minder gaat eten.
Je persoonlijk begeleider zorgt dat de andere begeleiders die afspraken ook weten.
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Veiligheid
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Veiligheid

Veiligheid is heel belangrijk en gaat over veel dingen. 

Voor sommige bewoners betekent dit dat de deur op slot moet, dat er een hek is. Voor andere bewoners dat
we heel zorgvuldig zijn dat ze de goede medicijnen krijgen. Dat er geen gevaarlijke dingen kunnen gebeuren. 
Bijvoorbeeld uitglijden of te heet water bij de douche of in bad.

En dat alles met de elektriciteit goed gaat. En dat er een brandalarminstallatie is en dat je een brandoefening
doet. Maar ook dat er niet gepest of geschopt/geslagen wordt. Of dat er iemand zo maar je kamer binnen
komt.

Het afgelopen jaar waren er ook allemaal nieuwe regels, doordat

we met corona te maken kregen.

Als er toch iets mis gaat wordt dat gemeld en kijken de 

begeleiders met Astrid hoe het beter kan.
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Gezondheid
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Gezondheid

Gezondheid is ook belangrijk. Dat je je goed voelt en energie hebt. Dat je geholpen wordt als je ziek
bent. Dat de dokter dan komt. Dat je schoon bent en schone kleren hebt; dat je tanden goed poetst
of dat je geholpen wordt met poetsen.

En ook het eten is belangrijk. Vers, lekker en gezond. Genoeg voor iedereen, maar niet te veel. Eten 
uit eigen tuin, bij Henry van de Proeftuin of uit de winkel. 

En natuurlijk elke dag bewegen en even buiten zijn. Lekker een stuk fietsen of wandelen
bijvoorbeeld over het weiland of in de tuin op de trampoline. Dat is goed voor je gezondheid.
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Wat vinden bewoners zelf
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Wat vinden de bewoners zelf!

We  vinden het heel belangrijk dat jullie, de bewoners mee praten over hoe het gaat op de boerderij. En dat
we weten wat de bewoners belangrijk vinden en of ze blij zijn op de boerderij. Op de Wilg is regelmatig
huiskameroverleg. Met jullie ouders, broer of zus is overleg in de cliëntenraad. Voor het kwaliteitsrapport
hebben we elk jaar een interview met een bewoner. Dit jaar een interview met Tim.

Ook houden we een tevredenheidsonderzoek. Er zijn twee nieuwe manieren van onderzoek, voor de 
bewoners die goed kunnen praten en voor de bewoners, die minder goed of niet kunnen praten. Het ene
heet Dit vind ik ervan; het andere Ik toon.

In 2021 heeft Astrid met de cliëntenraad gesproken. Vanuit de begeleiders komt naar voren dat ze liever niet
met hun eigen auto met de bewoners op pad gaan. Iemand van de cliëntenraad is op onderzoek gegaan naar
een mogelijkheid voor ander vervoer. Dit is gelukt, we krijgen begin van 2022 een bus. 
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Goed beter best
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We willen dat het goed gaat op de boerderij en dat de bewoners blij en tevreden zijn. Dat hun familie dat 
kan zien dat de boerderij een goed plek is om te wonen.

Belangrijk is het dat Astrid, Kim, Kris, Ellen, Marloes en Cindy goed met elkaar praten en goede afspraken 
maken. Ook met het team alle medewerkers moet Astrid goed overleggen. Gesprekken met het hele team 
en ook met iedere begeleider apart. Dat moest door de corona wel op een andere manier. We konden niet 
meer bij elkaar komen en moesten het allemaal via de computer doen.

De medewerkers zijn naar school geweest en hebben een goed opleiding. Maar op de boerderij leren ze 
verder. Soms op de boerderij soms ergens anders, op cursus of (online) bijscholing.

De cliëntenraad hebben we al genoemd. Zij geven advies aan Astrid wat we nog verbeteren kunnen. 

Geld is belangrijk. Astrid let daar goed op. Door de corona moesten we wel extra dingen kopen en een 
andere werkplek maken voor de kantoormedewerkers, maar daar hebben we gelukkig wat extra geld voor 
gekregen.
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Regels en controle
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Regels en controle

Astrid en het team van de boerderij kunnen niet zo maar hun gang gaan. 

Er zijn ook mensen en organisaties, die controleren of het goed gaat op de boerderij. Ze komen kijken; 
hebben een gesprek en geven advies. Ook zijn er heel veel regels hoe het allemaal moet.

Ouders en cliënten kunnen het zeggen als ze echt niet tevreden zijn en een klacht indienen. Er zijn in 
2021 geen officiële klachten ingediend. 

In 2020 hebben wij afspraken gemaakt met mensen van Zorgstem. Deze mensen zijn
vertrouwenspersoon voor onze bewoners en hier kan iedereen terecht met klachten over de zorg, die ze 
ontvangen.

14



Resultaten; wat is er allemaal gedaan en gelukt
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Wat is er allemaal gedaan vorig jaar

Een paar voorbeelden:

• Er is 1 bewoner nieuw gekomen

• Er is een extra tv in de woonkamer van de wilg gekomen

• Er zijn 2 nieuwe vrijwilligers gekomen, ze reiden een rondje de bewoners of komen koken

• Door de corona konden we minder dingen doen buiten de boerderij en kon er geen bezoek
komen in de boerderij.
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We hebben ook nieuwe plannen:

• We zijn aan het kijken of we over kunnen gaan op groenenergie

• We gaan er net als vorig jaar voor zorgen dat er goede stagiaires zijn, die mee 
helpen.

• De begeleiders gaan verschillende training volgen, over medicatie, bhv, hygiene en 
over de samenwerking met de ouders, de bewoner en de Begeleider
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Het team
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Personeel is belangrijk om de bewoners goed te helpen en te zorgen dat het goed gaat met de 
bewoners. Maar het moet ook goed gaan en leuk zijn voor de begeleiders. Er zijn gesprekken geweest
met de begeleiders.

• Ze werken graag op de boerderij. Vinden het leuk. De bewoners, de dieren en het buiten zijn. En ze 
vinden het een warme plek

• Ze vinden het fijn, dat ze makkelijk met de ouders en met de mensen op kantoor kunnen praten. 

• Ze vinden het fijn, dat ze op hun eigen manier kunnen werken en flexibel kunnen omgaan met het 
programma

Er zijn ook wel dingen, die ze soms moeilijk vinden of niet zo leuk.

• Soms vinden ze dat ze beter moeten communiceren en beter moeten overdragen naar elkaar en 
Familienet moeten gebruiken, zodat iedereen overal vanaf weet.

• Ze willen een betere communicatie met elkaar en met de mensen op kantoor. Door alle corona 
perikelen is dit een grote uitdaging. 

• Soms moeten dingen wat sneller worden opgepakt en moet er niet gewacht worden tot de 
persoonlijk begeleider dit doet.
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Heb je nog vragen? 

Vraag Astrid, Kim, Kris of een andere begeleider. 

Je kunt bellen maar ook op ons afstappen en jouw vraag stellen. 

Je mag ook iets vertellen over een idee, wens of klacht als je dat fijn
vindt. 

06 53 21 44 32
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