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Auditverslag

Bedrijfsgegevens

Ondernemingsgegevens

Zorgboerderij Paarlberg

Registratienummer: 790

Middenweg 7, 1746 EA Dirkshorn

Rechtsvorm Eenmanszaak ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 50343068

Website: http://zorgboerderijpaarlberg.nl

Locatiegegevens

Zorgboerderij Paarlberg

Registratienummer: 790

Middenweg 7, 1746 EA Dirkshorn

Aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg via: LTO-Noord
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1 Schriftelijke toetsing

1.1 Verloop van de schriftelijke toetsing

Mede dankzij deskundige ondersteuning van vaste netwerk deskundigen dat al lange tijd betrokken is bij de Paarlberg soepel lopend traject

waarbij de RIE nog even een laatste hobbeltje was. Heldere info op eigen site. Alles nu conform de norm waarbij de laatste aanpassingen in

de werkbeschrijving direct na de audit vooral gezien moeten worden als een verdere verfijning. Klasse. 
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2 Praktische toetsing

2.1 Algemene indruk

Van oorsprong een bedrijf voor de bollenteelt dat in de loop van een aantal jaren is getransformeerd naar zorgboerderij. Dat begint direct

naast en achter het woonhuis met een door de deelnemers gerealiseerde vijver. Een paar pauwen kijken je via het raam van buiten aan

terwijl je in de huiskamer in gesprek bent. Via een buitenren met kippen (en nieuw hekwerk) loop je richting schuurtje voor de varkens en het

leghok van de kippen. Verderop staat de oude bollenopslag die nu dienst doet als paardenstal (ook hier met stukje renovatie). Daarachter

de nieuwe topper in de vorm van een ruime buitenbak waar enkele deelnemers van een instructeur wat rijles kunnen krijgen. Veel paarden;

dat is zo gebleven. Overal rond de weides nieuw hekwerk en een flink nieuw stuk met verharding door betonplaten. wel zo prettig met deze

grond. Onveranderd is de oude geitenschuur en de activiteitenruimte waar deelnemers nu creatief bezig zijn onder het gekwetter van heel

veel vogeltjes in grote en kleine kooien en een mega-aquarium.  Ook onveranderd (nou ja wat verder ingezakt) is de oude boerderij waar

grootse plannen tot wonen mee zijn. Voorlopig nog stevig omgeven met een hekwerk. Het is zes jaar terug dat ik hier ook ben geweest en

ten opzichte van toen is er flink wat  geinvesteerd om woonhuis (dak),  gebouwen en gronden een upgrade te geven. Daarmee nu een goed

ogend en divers geheel. Net zo is dat eigenlijk het geval tijdens het auditgesprek waarbij naast zorgboer Kees Paarlberg ook 2 van zijn vaste

externe ondersteuners aanwezig zijn. Marja  die zelf actief als auditor voor een ander keurmerk is (en heeft geholpen bij de invulling van de

werkbeschrijving) en Jacqueline die hier ooit als meisje in de bollen heeft gewerkt en nu als professional in de zorg actief is maar hier

graag blijft komen voor een stukje rust en meedenken (en genieten). Waardevol! Dat deze zorgboerderij ook het HKZ keurmerk heeft maakt

het plaatje wel compleet. 

2.2 Profiel van de zorgboerderij

Hier wordt dagbesteding geboden gedurende 5 dagen per week aan volwassen personen die vanuit de WMO en WLZ komen en veelal een

psychiatrische of verstandelijke handicap hebben. De meeste deelnemers komen meerdere dagen per week en gemiddeld zijn er zo'n 16

personen aanwezig op een gelijk moment. Een enkeling heeft een hogere zorgzwaarte VG6/7 maar in dat geval is de lijn met de GZ

psycholoog kort. De doorstroming verloopt traag en dat zorgt voor een stevige onderlinge band én bekendheid met de werkzaamheden. De

mate van begeleiding daarbij is passend en het activiteitenpalet is breed. Van stevig met mest kruien tot creatief bezig zijn. 

2.3 Personeel & Scholing

Naast Anjuta en Kees is ook zoon Klaas (LH Wageningen met minor zorg) dagelijks actief op de zorgboerderij. Met drie invalmedewerkers

zijn nul uren contracten afgesloten. zij werken een beperkt aantal uren per week en hebben alle drie een gerichte HBO opleiding. Voor hen

wordt de CAO Sociaal werk gehanteerd. Marja Post is als ZZPér bezig met Kwaliteit op locatie en er is deskundige ondersteuning voor de

clientenraad . Externe ondersteuning is er verder vnauit de GGZ NHN en een GZ psycholoog. Daarmee is er al met al een stevig

kennisniveau aanwezig. Meerdere personen hebben de BHV en iedereen een actuele VOG. Op het vlak van scholing en kennisverrijking

zorgen nemen de externe betrokkenen een mooi stuk van de nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied mee naar deze locatie. 
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2.4 Begeleidingstraject

Bij de opstelling van de bij de begeleiding gebruikte formats zie je de ervaring van het hier actieve team mooi terug. Er is een zeer gedegen

intake met daarnaast een RIE. De nieuwe client krijgt een infomap mee waar ook de procedures en huisregels in worden benoemd. Voor de

map wordt getekend. Het begeleidingsplan is eveneens uitgebreid en grijpt terug op de informatie uit de intake. De evaluatie sluit hierbij

aan. Bij het beoordelen van de werkbeschrijving heeft de auditor al geattendeerd op de 2x per jaar evaluatie bij WLZ en daarvoor een actie

aangemaakt. aan de inspraak wordt een groot belang toegekend. Daarom is er ook externe deskundige ondersteuning voor gevraagd. Deze

persoon is als voorzitter aangeschoven. Voor de tevredenheidsmeting wordt een format van het Trimbos gebruikt. 

2.5 Dossiervorming & Procedures

Er zullen niet veel zorgboerderijen zijn die voor het clientendossier zulk hoogwaardig papier (125 grams) gebruiken en eigenlijk geeft dat

erg mooi weer welke waarde wordt gehecht aan dat dossier. Ook een mooie manier om 'kwaliteit laat je zien' een stukje inhoud te geven. De

5 doorgenomen dossiers zijn allemaal compleet en actueel en een genoegen om in te zien. In 1 geval is de medicatieprint te oud. een

jaarlijkse check tijdens het evaluatiegesprek kan dat voorkomen. Een rol op het vlak van medicatie heeft de zorgboer niet. Procedures staan

in de infomap en worden aan de deelnemers verstrekt. 

2.6 Organisatie & Beleid

Ergens in het verleden is de keuze gemaakt het Stevig en Goed voor elkaar te hebben. Dat men naast HKZ ook het keurmerk zorgboeren wil

behouden geeft wat aan. Zo ook het omgaan en beschrijven van de geboden kwaliteit in de werkbeschrijving. Soms heb je als auditor wel

eens het gevoel dat de click tussen ondersteuner en zorgboer maar beperkt is maar dat is hier zeker niet het geval. Gedegen en betrokken.

Noodplan, zoonosen en RIE (nieuw) zijn op orde. 
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3 Conclusie en advies

3.1 Conclusie en advies

Zeker een positief verlengingsadvies. Heb tijdens auditgesprek mogen genieten van 3 personen die ieder op zijn of haar manier (met hoofd

n hart) betrokken zij bij het wel en wee van de deelnemers en daarnaast beseffen dat dit ook moet blijken uit een kwalitatief goed

toegepast kwaliteitssysteem. De rondgang leverde op dat er sprake is van een soort permanente stap voor stap verbetering als het gaat om

gebouwen en gronden. En de deelnemers: die waren lekker creatief bezig of hadden alle aandacht voor de dieren. 
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Actielijst

In het volgende overzicht zijn de acties opgenomen die door de auditor naar aanleiding van dit verslag zijn toegevoegd aan het dossier:

Let op: Bij WLZ dient jaarlijks 2 x te worden geevalueerd

Geplande uitvoerdatum: 31-12-2019

neem actuele medicatieprint mee tijdens evaluatiegesprek

Geplande uitvoerdatum: 01-05-2019
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Checklist

Bedrijf Onderneming

naam/nummer

Zorgboerderij Paarlberg

790

Rechtsvorm Eenmanszaak

KVK nummer 50343068

Website http://zorgboerderijpaarlberg.nl

Location naam/nummer Zorgboerderij Paarlberg

790

Locatie adres Middenweg 7, 1746 EA

Dirkshorn

Regionale organisatie LTO-Noord

Datum praktijktoets 25-03-2019

Naam auditor W.J. (Wim) de Jong

Contactpersoon locatie Kees Paarlberg

 

Algemene indruk Ja/Nee Prioriteit Opmerking

Er wordt Dagbesteding geboden. Ja

Er wordt Wonen geboden. N.v.t

Bij de audit zijn meerdere locaties getoetst. N.v.t

De zorgboerderij oogt verzorgd en uitnodigend. Ja Was hier 6 jaar terug en kon daarmee mooi zien hoe

zaken in de loop van de tijd verder waren aangepakt

De zorgboer/begeleiding heeft een open houding

t.a.v. de auditor en de audit.

Ja ook enkele vaste deskundige betrokkenen waren bij

het gesprek aanwezig. Prettig.

De sfeer die de auditor waarneemt is goed. Ja

De karakteriseringsvragen zijn overeenkomstig de

praktijk beantwoord.

Ja

Het zorgaanbod komt overeen met zorgvraag. Ja

Informatie over bedrijf, locatie en eigenaar onder

bedrijfsgegevens en in de werkbeschrijving komen

overeen met de praktijksituatie.

Ja

Informatie op zorgboeren.nl en eigen website

zorgboerderij zijn overeenkomstig de praktijk.

Ja

 

Profiel van de zorgboerderij Ja/Nee Prioriteit Opmerking

De locatie en bereikbaarheid van de zorgboerderij

zijn zoals aangegeven in de werkbeschrijving (ov,

veilige fietspaden, pendeldienst, etc.).

Ja

Er is een duidelijke omschrijving van de

zorgboerderij overeenkomstig de praktijk

(bedrijfstakken, productie, dieren, teelt en

nevenactiviteiten).

Ja

De betrokkenheid van deelnemers bij de

verschillende bedrijfsonderdelen zijn duidelijk

afgebakend.

Ja

De organisatievorm is zoals aangegeven in de Ja
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werkbeschrijving.

Er is landbouwactiviteit aanwezig (voldoet aan

definitie zorgboerderij).

Ja

De verdeling tussen landbouw en zorg in inkomen en

arbeidsbesteding is in balans.

Ja

De beschrijving van de doelgroep komt overeen met

de praktijk en is passend op basis van de

competenties en persoonlijkheid van de zorgboer en

begeleidingsteam.

Ja

De zorgzwaarte is bekend en passend. Ja

Het (maximaal) aantal deelnemers is bewust

gekozen en passend.

Ja

De openingstijden en de bezetting zijn bewust

gekozen en passend.

Ja

Het zorgaanbod is duidelijk beschreven en komt

overeen met de praktijk.

Ja

Wonen en werken zijn gescheiden voor de

deelnemers.

Ja

Er is een bewuste keuze voor begeleidingsvorm en

aanpak gemaakt, deze is passend bij de zorgboer.

Ja

Het is duidelijk voor de deelnemers wie de

begeleiding biedt.

Ja

Er is voldoende begeleiding aanwezig. Ja

Indien er behandeling wordt geboden, wordt deze

geboden door een gekwalificeerde behandelaar.

N.v.t

De zorgboerderij hanteert een duidelijke zorgvisie

(evt. levensbeschouwing of methode).

Ja

De grenzen aan zorg zijn duidelijk beschreven en

worden goed toegepast (in- en exclusiecriteria).

Ja

Het activiteitenaanbod komt overeen met het in de

werkbeschrijving aangegeven aanbod en is passend

bij de zorgvraag.

Ja

Wonen: overige activiteiten behorend bij het

dagelijkse leven op de zorgboerderij is goed

beschreven en passend bij de doelgroep.

N.v.t

Er wordt zowel door deelnemers als door

begeleiding goed met dieren omgegaan.

Ja

Wanneer zorg een neventak is op de boerderij zijn er

de benodigde aanpassingen doorgevoerd, de

activiteiten voor de zorg zijn gescheiden van de

zwaardere/risicovollere bedrijfsmatige

werkzaamheden.

N.v.t zorg is leidend

De ontwikkelingsmogelijkheden voor deelnemers

zijn goed beschreven, worden zo uitgevoerd en zijn

passend bij de doelgroep.

Ja
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Personeel & Scholing Ja/Nee Prioriteit Opmerking

De zorgboerderij heeft de benodigde competenties,

kennis en vaardigheden duidelijk in beeld.

Ja

De competenties, kennis en vaardigheden zijn

voldoende aanwezig.

Ja

Er is voldoende personeel. De verantwoordelijkheden

worden door de juiste personen (functie) gedragen.

Ja

Er is zo nodig bevoegd en bekwaam personeel voor

medicatieverstrekking, etc.

N.v.t zorgboer heeft geen rol in medicatietraject. Of

deelnemer neemt zelf in of er is ondersteuning van

buiten zoals thuiszorg

De verschillende functies zijn goed omschreven. Ja

Het is iedereen (ook de deelnemers) duidelijk wie de

verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak draagt.

Ja

Er zijn regelmatig en minimaal 1 maal per jaar

evaluatie en/of functioneringsgesprekken.

Ja

De uitkomst van de evaluatie en/of

functioneringsgesprekken word meegenomen in de

verdere bedrijfsvoering.

Ja

De arbeidsvoorwaarden zijn schriftelijk geregeld

(contract, CAO, etc.), personeelsdossier(s) is

ingezien.

Ja CAO sociaal werk

Er is sprake van goed werkgeverschap. Ja

De in- en uitstroom van personeel verloopt volgens

de procedures (incl. vergewisplicht).

Ja

Indien er op de zorgboerderij plaats is voor

stagiaires, wordt er een goed stagebeleid toegepast

en is er een passende overeenkomst voor stagiaires.

N.v.t

Indien er op de zorgboerderij plaats is voor

vrijwilligers, wordt er een goed vrijwilligersbeleid

toegepast en is er een passende overeenkomst voor

vrijwilligers.

N.v.t

De kwaliteit van het team is voldoende gewaarborgd. Ja

De klachtenprocedure voor medewerkers is bekend

bij de medewerkers.

Ja

Er is een recente VOG aanwezig van alle relevante

medewerkers inclusief vrijwilligers, stagiaires en de

zorgboer(in). Bij jeugdzorg ook van gezinsleden

ouder dan 12 jaar.

Ja

 

Begeleidingstraject Ja/Nee Prioriteit Opmerking

De zorgboer is zich bewust van de toetsings- en

kwaliteitskaders die van toepassing zijn.

Ja

Het professionele netwerk is goed georganiseerd. Ja ZEKER

De juiste personen en organisaties zijn betrokken bij de

begeleiding. De rollen zijn helder.

Ja

Wonen: iedere deelnemer heeft een eigen begeleider. N.v.t

Jeugd: een onafhankelijk gedragsdeskundige is

verantwoordelijk voor de zorg. De gedragsdeskundige

heeft een SKJ of BIG registratie.

N.v.t

De intakeprocedure voldoet en is bekend bij deelnemers

en medewerkers. De procedure wordt toegepast.

Ja
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Voor iedere deelnemer wordt een persoonlijke RI&E

uitgevoerd.

Ja

Er is een deelnemersovereenkomst welke alle relevante

zaken afdekt tussen de zorgboer en de deelnemer

opgesteld, de overeenkomst is afgestemd op het

zorgaanbod (Dagbesteding, Wonen en ambulante zorg).

Ja

Er zijn duidelijke afspraken over vakantie- en/of

weekendopvang.

Ja

Wonen: er is een huurovereenkomst. N.v.t

Er is voor alle deelnemers een passend persoonlijk

begeleidingsplan opgesteld, dat regelmatig wordt

geactualiseerd.

Ja

De deelnemers of hun vertegenwoordiger hebben het

begeleidingsplan ondertekend.

Ja

Jeugd: voor iedere deelnemer ligt vast wie de

regievoerder is.

N.v.t

De deelnemers hebben voldoende eigen regie over de

geboden zorg.

Ja

Wonen: er zijn duidelijke afspraken over welk deel van de

dag begeleidt wordt en welk deel de deelnemer zelf

invult.

N.v.t

De evaluatieprocedure voldoet en is bekend bij

deelnemers en medewerkers. De procedure wordt

toegepast.

Ja

De inhoud van de evaluaties voldoen en de uitkomsten

van de evaluatiegesprekken worden meegenomen in de

bedrijfsvoering.

Ja

Het proces van de deelnemerstevredenheidsmeting

voldoet en is bekend bij deelnemers en medewerkers.

Het proces wordt toegepast.

Ja jaarlijks

De inhoud van de tevredenheidsmeting voldoet en de

uitkomsten worden meegenomen in de bedrijfsvoering,

verslagen zijn aanwezig.

Ja Trimbos

Het inspraakproces voldoet en is bekend bij deelnemers

en medewerkers. Het proces wordt toegepast.

Ja clientenraad die door externe in de rol van

voorzitter wordt ondersteund

De inhoud van de inspraakbijeenkomsten voldoen en de

uitkomsten worden meegenomen in de bedrijfsvoering,

verslagen zijn aanwezig.

Ja

Het proces van door- en uitstroom voldoet en is bekend

bij deelnemers en medewerkers. Het proces wordt

toegepast, er vindt overdracht plaats.

Ja

De redenen voor doorstroom/uitstroom van deelnemers

zijn bij de zorgboer bekend.

Ja
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Dossiervorming & Procedures Ja/Nee Prioriteit Opmerking

Er is een deelnemersdossier aanwezig van alle

deelnemers.

Ja

Het dossier van de deelnemer bevat minimaal alle

verplicht gestelde en door de zorgboer in

werkbeschrijving aangegeven documenten.

Ja

De begeleidingsplannen bevatten SMART-doelen en

evaluatieverslagen zijn aanwezig.

Ja

De deelnemers kunnen hun eigen dossier inzien. Het

privacyreglement voldoet (toegang tot dossiers is

goed vastgelegd en wordt dusdanig uitgevoerd)

Ja

De dossiers van (ex-)deelnemers worden bewaard

voor ten minste 15 jaar en daarna vernietigd.

Ja

De verschillende procedure zijn aanwezig, bekend bij

deelnemers en personeelsleden en worden goed

uitgevoerd.

Ja

De verantwoordelijkheden en rol bij medicatie in de

werkbeschrijving komt overeen met de praktijk.

Ja dus geen

Indien er deelnemers op de boerderij komen die

medicijnen of voorgeschreven voeding gebruiken zijn

hier schriftelijk afspraken over vastgelegd in het

deelnemersdossier.

Ja

Indien er deelnemers op de boerderij komen die

medicijnen gebruiken is er een recent

medicatiepaspoort aanwezig.

Ja

In het geval voorbehouden medische handelingen

worden uitgevoerd, gebeurd dit door een bevoegd en

bekwaam persoon en zijn de juiste papieren

aanwezig (BIG-registratie, bekwaamheidsverklaring,

medicijnlijst etc.).

N.v.t

In het geval van medicatieverstrekking of ander

voorbehouden medisch handelen zijn instructies en

uitvoeringsprotocollen voor de medewerkers

beschikbaar (aangepast op de doelgroep).

N.v.t

Medicijnen worden goed opgeborgen. N.v.t

 

Organisatie & Beleid Ja/Nee Prioriteit Opmerking

Missie en visie zijn duidelijk en overeenkomstig de

praktijk.

Ja

De continuïteit van de zorg is voor alle deelnemers

duidelijk inclusief de consequenties.

Ja

Vervanging van het team is bekend en voldoet. Ja

Het bedrijfseconomisch perspectief voor het bedrijf in

zijn geheel is positief.

Ja

De aanbesteding en vullen van productieruimte

verloopt goed.

Ja

Er is een ondersteunend netwerk voor de zorgboer

aanwezig (bij wonen/jeugd: ook achterwacht buiten

kantoortijden)

Ja ZEKER

Het werken met het kwaliteitssysteem voldoet (incl.

actielijst).

Ja Top!
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De risico's van zorgverlening zijn voldoende in beeld

en eventuele maatregelen zijn getroffen.

Ja

Er is een goede balans tussen zorg en professionele

distantie.

Ja

Wonen: iedere deelnemer heeft een onafhankelijk

contactpersoon voor financieel beheer.

N.v.t

Meldingen en klachten worden goed afgehandeld. Ja

Er is een extern toetsingsrapport (IGJ, gemeente, GGD,

etc.).

N.v.t wel vanuit HKZ

Grenzen aan zorg worden goed bewaakt en

gecommuniceerd.

Ja

De benodigde vergunningen zijn aanwezig. Ja

In geval van samenwerking met derden

(zorginstellingen, wooncentra, etc.) is deze

samenwerking vastgelegd en zijn er regelmatig

evaluaties.

N.v.t wel rondom specifieke clienten

Verzekeringen zijn aangepast aan de zorgboerderij en

worden regelmatig geëvalueerd (1x/jaar), voor zowel

deelnemers als personeel. Dit is schriftelijk

vastgelegd.

Ja

De zorgboer controleert of de deelnemers een eigen

aansprakelijkheidsverzekering hebben.

Ja

Er is een preventiemedewerker aanwezig en deze

houdt zijn deskundigheid op peil.

Ja

Er is een recent RI&E-verslag aanwezig, indien nodig

ook een agrarische of andere RI&E. De uitvoer van het

plan van aanpak RI&E loopt op schema.

Ja maart 2019

De zorgboerderij zorgt voor een goed bedrijfshygiëne

(indien nodig is een actueel zoönosenkeurmerk

aanwezig).

Ja

Het noodplan, de ontruimingsoefeningen en de

aanwezigheidsregistratie voldoen.

Ja

Er zijn voldoende bevoegde en bekwame BHV’ers

aanwezig.

Ja

Gevaarlijke goederen en machines zijn goed

afgeschermd voor deelnemers.

Ja deelnemers gebruiken geen machines

De deelnemers hebben voldoende (eigen) ruimte en

weten welke ruimten door hen gebruikt kunnen

worden.

Ja

Indien beperkingen en/of mogelijkheden van de

deelnemers om bepaalde materialen en middelen

en/of aanpassingen in de voorzieningen vragen, zijn

deze aanwezig en/of gerealiseerd.

Ja

De sanitaire voorzieningen zijn goed toegankelijk en

schoon.

Ja

De zorgboerderij biedt een veilige omgeving, de

toegankelijkheid op en van het erf is goed

georganiseerd.

Ja

De privacy van de zorgboeren is gewaarborgd.

Voldoende scheiding tussen wonen en werken voor de

zorgboer en zijn gezin.

Ja

De privacy van deelnemers is gewaarborgd. Ja

De privacy van de medewerkers is gewaarborgd. Ja
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