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Het algemene beeld van het afgelopen jaar 

 

Alle elf deelnemers hebben tijdens de eindejaarsbijeenkomst in december zelf verteld 

welke gebeurtenissen zij in 2013 bijzonder vonden. Dat leverde een bonte lijst op.  

Vooral de feestelijkheden zoals het jaarlijkse uitje naar Giethoorn werden genoemd en het 

gezamenlijke Sinterklaasfeest is weer erg in de smaak gevallen. Maar verrassend genoeg 

werd ook het voeren en strooien van de koeien genoemd, dus heel gewone dagelijkse 

dingen. 

 

Met de deelnemers zelf ging het over het algemeen heel goed. De groep bleef qua 

aantallen op hetzelfde niveau.  

Begin 2013 mochten wij een nieuwe vrouwelijke deelneemster begroeten.  Zij is al een wat 

oudere dame. Met haar vrolijke enthousiasme en haar liefde voor de koeien en het 

boerenbedrijf,  bracht ze een erg leuke sfeer met zich mee.   

In september 2013 mochten we een nieuwe deelnemer begroeten. Hij is nog stagiaire van 

VSO De Brug in Almelo, woont hier ca 3 ½  km vandaan en komt zelf op de fiets. Hij is vast 

van plan om een goede boer te worden. In 2014 gaat hij van school en dan wil hij elke dag 

komen.     

In 2012 was de groep gegroeid naar  8 deelnemers per dagdeel, althans voor de 

ochtenden. Dat aantal was helaas voor één van de deelnemers bijna niet meer te overzien 

en dat uitte zich in zijn gedrag. Met pijn in ons hart hebben we daarom afscheid genomen 

van deze talentvolle deelnemer. Hij zit nu op een plek met veel minder deelnemers en het 

gaat hem goed. Fijn! 

De tweede deelnemer van wie wij afscheid genomen hebben, was al in 2012 naar Zwolle 

verhuisd. De grote afstand van huis naar onze zorgboerderij maakte het noodzakelijk, dat 

hij van zorgboerderij wisselde. Hij is nu werkzaam op een zorgboerderij in Zwolle en de 

berichten over hem zijn goed. 

Met de gezondheid van de deelnemers was het in 2013 over het algemeen goed gesteld.  

Eén deelnemer heeft in het voorjaar een oogoperatie ondergaan, waarvan hij 

voorspoedig is genezen. Dat was wel een spannende gebeurtenis voor hem. 

Eén deelnemer is in juni verhuisd naar een woonvorm in Bergentheim, dat is wel ver weg... 

Maar binnen een week leerde hij met behulp van een maatje zelf te reizen met de bus! Dat 

was heel erg knap. 

De hobby van een andere deelnemer bracht hem als toneelspeler naar de Ommer 

Bissingh. Met onze groep deelnemers zijn we gaan kijken, wat een feestelijke en leuke 

gebeurtenis was. 

 

Er zijn in 2013 diverse feestelijke bijeenkomsten  geweest, met of zonder de deelnemers.  

Wat daarbij opvalt, is dat het steeds mooi weer was !  

Op 26 mei hadden Arie en de deelnemers een verassende speurtocht georganiseerd 

omdat ik 60 jaar werd! Toch wel een speciale leeftijd, waar volgens hen een speciale 

activiteit bij paste. Ik was blij en verrast met dit leuke en actieve cadeau! 

Op 31 mei hebben we een fantastisch feest gevierd voor alle medewerkers, georganiseerd 

door onze medewerkster Gretha. Boswachter Henk Steen nam ons mee op een wandeling 

over het landgoed Eerde en liet ons het kasteel zien. Daarna hebben we gezamenlijk een 

kookworkshop gedaan, wat ons een heerlijk diner opleverde!  

Op 29 juni was de ‘begunstigdendag’ van Natuurmonumenten, waaraan wij hebben 

meegedaan. De vriendenstichting hoopte die dag donateurs te werven. Met de 

ontwapende inzet van onze deelneemster BdB is het goed gelukt om de aandacht te 

vangen. En de proeverij van echte kruudmoes is voor herhaling vatbaar! 

Op 2 juli hebben we het begin van de zomervakantie gevierd met een feestje en meteen 

de goede studieresultaten van de stagiaires  Ilona en Arie gevierd. 

Op 4 september was ons jaarlijkse uitje  met de deelnemers en alle medewerkers. Dit jaar 

zijn we naar Giethoorn geweest, waar we genoten hebben van een leuke rondvaart die 

meteen speurtocht was. En de outdoor spelletjes ’s middags waren erg gezellig! Door het 
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overlijden van mijn schoonzusje 2 dagen voor die tijd, heb ik er voor gekozen om alleen de 

ochtend aanwezig te zijn.  

Op 21 september hebben we een ‘grote’ open dag gehad, samen met de 26  zorgboeren 

in het Vechtdal. Het was een prachtige dag. Maar helaas zijn er op deze open dag maar 

weinig bezoekers gekomen. Wij zijn tenminste veel meer bezoekers gewend.  Dat gaan we 

in 2014 anders aanpakken. 

Het is langzamerhand traditie dat we op 5 december met alle deelnemers samen 

Sinterklaas vieren. Iedereen trekt een lootje en maakt iets. Het is echt genieten om te zien 

wat een creativiteit Sinterklaas los maakt!  

Op 20 december was onze eindejaarsbijeenkomst met de naaste familie van de 

deelnemers. In de sfeervolle zaal en met een lekkere boswandeling hebben we zo afscheid 

genomen van 2013.  De mooie kerstpakketten, die dit keer zelf gemaakt waren door het 

bestuur van de vriendenstichting, werden erg gewaardeerd! 

 

De Vriendenstichting van Zorgboerderij de Meulenhorst is heel actief geworden in 2013 !  

Zij maken daarvan zelf een jaarverslag. Wij zijn hen heel dankbaar voor al hun 

ondersteuning! 

 

We hebben in 2013 afscheid genomen van 3 vrijwilligers  en daarom ook een paar nieuwe 

vrijwilligers mogen begroeten.  

Het afscheid van onze vrijwilligsters Lydia en van Nelleke kwam, nadat beiden zich vele 

jaren voor ons hadden ingezet. Allebei zijn ze al een tijdje gepensioneerd en wilden meer 

aandacht besteden aan familie en vrienden. Lydia was onze allereerste vrijwilligster. En 

Nelleke kwam niet zo lang daarna ons versterken. Wij zijn hen heel erg dankbaar voor al 

hun inzet voor de zorgboerderij! 

Het afscheid begin september van vrijwilliger Henk Kloppenburg was, toen hij een jaar 

eerder begon, al aangekondigd. Hij was vanaf het begin helder, dat hij voor zelf in 

Hardenberg het zorgbedrijf de Boswerkerij wilde beginnen. Dat wij hem al snel weer terug 

zouden zien, was toen nog niet bekend. Zie verderop in dit verslag! 

 

De vele stageverzoeken bleven tot aan het einde van het jaar 2013 doorlopen.  Kennelijk is 

het erg moeilijk om stageplekken te vinden. 

Eén van onze nieuwe vrijwilligers Gerrit H. heeft na een paar maanden bij ons besloten, om 

zich te laten omscholen van bouwvakker tot helpende in de zorg. Zo werd hij in september 

een stagiaire voor 3 dagen/week. 

Onze 3e jaars stagiaire niveau 4 van de Groene Welle,  Ilona H. sloot haar proeve in juni af 

met een ‘excellent’. Heel goed!  Zij is in september samen met klasgenoot Sharon W.  (dus 

een nieuwe stagiaire)  bij ons het laatste  jaar ingegaan van haar opleiding ‘ondernemer 

zorgbedrijf’. 

In september is ook de 47 jarige Christine D. begonnen als stagiaire van de opleiding SAW 

aan het Deltion College Zwolle. Zij is een echt natuurtalent en blijft een heel schooljaar 2 

dagen/week bij ons.  

En hoewel het helemaal niet de bedoeling was, is onze werknemer Arie K. in september 

toch bij ons de stage gaan doen van zijn vierde jaar SAW aan het Alfa College.  

 

Het vervoer van de deelnemers was in 2013 tot twee maal toe een belangrijk item. 

Op 1 januari werd de vergoeding vanuit de AWBZ gehalveerd en op 1 november 2013 

verhoogde de Provincie Overijssel het openbaar vervoertarief van de Regiotaxi met maar 

liefst 50 % !   

In het vroege voorjaar koos er al één deelnemer G.V.  om met de bus te gaan reizen. Hij 

werd daarbij op ons verzoek ondersteund vanuit het project ‘Met MEE op weg’ van MEE 

IJsseloevers. Hij leerde met een maatje hoe het moest.  

Een andere deelnemer B.d.B. besloot om te gaan fietsen vanaf mei tm september.  

Anderen kozen er voor om met een eigen bijdrage toch van de Regiotaxi gebruik te blijven 

maken.  

Maar toen in september duidelijk werd dat de tarieven van de Regiotaxi op 1 november 
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met 50 % (!) omhoog zouden gaan, bleek dat dit geen haalbare kaart meer was. We 

hebben daarop een bijeenkomst georganiseerd met alle deelnemers die dit aanging, 

samen met hun begeleiders en/of familie. 

Daar is het probleem voorgelegd en gevraagd mee te denken met het vinden van 

oplossingen. Spontaan meldde zich een familielid, die wel als vrijwillige chauffeur 

deelnemers wilden halen en brengen tegen een kilometervergoeding voor de autokosten.  

Vanaf 1 november zijn er nu meerdere vrijwilligers die tegen kilometervergoeding een rit 

Dedemsvaart -  Ommen – De Meulenhorst v.v. rijden. Dit betekent wel dat er weer een heel 

stuk organisatie bij gekomen is…. Financieel kan het net wel en niet uit, maar het betekent 

in elk geval dat onze deelnemers hun vertrouwde en veilige plek op de zorgboerderij 

konden behouden! En de deelnemers staan bij ons centraal. 

Overigens was de actiebereidheid van de deelnemers zeer verrassend! Eén van hen wilde 

wel naar premier Rutte in Den Haag, om daar te vertellen wat hij er van vond.  

Prima idee, maar we zijn eerst begonnen met een brief te sturen aan de Gemeente 

Ommen en de Provincie Overijssel.  En we hebben een verzoek ingediend om een bushalte 

te plaatsen bij de Machielseweg. Hierover meer in 2014. 

 

Langzamerhand zijn in 2013 alle zaken afgehandeld, die met de nieuwbouw te maken 

hebben. De bestrating is grotendeels gereed, alles op zijn tijd. In samenwerking met de 

familie Blekkenhorst is de VAB subsidie van de Provincie Overijssel afgerekend.   

 

Zoals al gemeld had Henk Kloppenburg in september afscheid genomen. Maar toen in 

oktober bleek, dat zijn plannen in Hardenberg niet zouden lukken, hebben we Henk en zijn 

vrouw uitgenodigd om maar eens te komen brainstormen over een mogelijke 

samenwerking. Onze motivatie hiervoor was: Zorgboerderij de Meulenhorst wordt gerund 

door Tineke, als alleenstaande ondernemer. En dat is een groot afbreukrisico als haar iets 

overkomt. Henk zijn probleem was de huisvesting. Dat bood kansen! Ook met 

Natuurmonumenten en de familie Blekkenhorst zijn er voorbereidende gesprekken geweest 

over de mogelijkheden om de Boswerkerij  van Henk Kloppenburg naar De Meulenhorst en 

het landgoed Eerde te halen.  

Eind 2013 is besloten om dat plan een kans te geven. En inmiddels is Henk met de 

Boswerkerij gestart vanuit De Meulenhorst en werken wij heel nauw samen op alle niveaus.   

Daarover schrijven we in 2014 meer. 

 

Wij zijn de familie Blekkenhorst en Natuurmonumenten erg dankbaar voor hun steun en 

medewerking aan de zorgboerderij! 

 

Onze deelnemers komen uit 4 gemeentes: namelijk Ommen, Hardenberg (Dedemsvaart en 

Bergentheim), Dalfsen en Twenterand (Den Ham).  

Op 1 januari 2015 is de ‘transitie’ gepland van de AWBZ naar de WMO.  

Wij zullen vanaf  2015 met de 4 genoemde gemeentes zaken moeten doen, waar het nu 1 

zorgkantoor betreft… Het wordt er niet gemakkelijker op.  

Deze  transitie van de AWBZ naar de WMO zal de zorgboerderijen zeker treffen en treft dus 

ook Zorgboerderij de Meulenhorst. 

Wat dit precies gaat inhouden was in 2013 nog maar gedeeltelijk bekend.  Maar zo goed 

als zeker was al wel dat dit gepaard zal gaan met een bezuiniging van maar liefst 25%. 

 

Zorgboerderij de Meulenhorst is aangesloten bij de Vechtdalzorgboeren.  

Wij kunnen niet aansluiten  bij de Twentse zorgboeren, maar zij behartigen wel onze 

belangen.  

Om goed voorbereid te zijn op deze transitie, zijn de Vechtdalzorgboeren uit Dalfsen, 

Ommen en Hardenberg begin 2013 gestart met de pilot “Zorg zoekt Boer”. Hiertoe hebben 

de zorgboeren fondsen ontvangen, en hebben zelf bijgedragen, niet alleen financieel 

maar vooral ook met de inzet van heel veel uren.  

Zorgboerderij de Meulenhorst (lees:  Tineke) is daarvoor bij maar liefst 22 bijeenkomsten 

aanwezig en actief geweest: gezamenlijke bijeenkomsten,  werkgroepvergaderingen, 
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bijeenkomsten met externe zorgaanbieders, gemeentelijke vertegenwoordigers en 

dergelijke.  

De pilot heeft in elk geval opgeleverd dat wij elkaar als Vechtdalzorgboeren goed kennen 

en waarderen, elkaar zien als collega’s met wie we gezamenlijk optrekken als het straks 

aankomt op het zaken doen met de gemeentes. 

 

Het CDA in Ommen heeft zich heel actief opgesteld naar de zorgboeren. Leden van het 

CDA hebben bij de zorgboeren in Ommen een dagdeel meegewerkt en hebben zich zo 

laten informeren over wat een Zorgboerderij kan betekenen. Nu en in de toekomst.  

Op onze zorgboerderij is mw. Alice Makkinga een dagje komen meewerken.  

Daarnaast is Tineke persoonlijk uitgenodigd om in de fractievergadering van het CDA de 

problematiek over het vervoer te komen uitleggen.   

Ook van de kant van de provincie was er aandacht. Wij hebben bezoek gehad van mw. 

Gezina van de Ven met haar medewerkers. Zij is lid voor de SP van de Provinciale  Staten 

van Overijssel. Zij heeft zich uitvoerig laten inlichten over de vervoersproblemen.  

Wij waarderen deze aandacht vanuit de politiek heel erg!  

En we zijn erg benieuwd hoe zich de hele transitie zal ontwikkelen.  

Voor de toekomst van onze zorgboerderij is die van het grootste belang! 

 

Tineke van Gerner 
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De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar 2013 

Aantal Deelnemers 

Deelnemers  aantal begin instroom uitstroom eind 

Psychiatrie 2 0 0 2 

Verstandelijk beperkt 7 2 1 8 

Ouderen 0 0 0 0 

Autisme spectrum stoornis 2 0 1 1 

totaal 11   11 

 

Aantal dagdelen per week bezet eind december 2012: 69 dd / week. 

Aantal dagdelen per week bezet eind december 2013: 69 dd / week. 

  

Redenen uitstroom: verhuizing en gedragsproblematiek 

 

Cijfers over de huidige deelnemers: 

Financieringsvorm Aantal 

deelnemers 

Leeftijdsopbouw Aantal 

deelnemers 

Man/Vrouw 

PGB 

ZIN 

Contract met instelling 

Onbetaalde stage 

2 

8 

0 

1 

18-26 jaar  

30-40 jaar 

50-64 jaar     

6 

2 

3 

 

2 vrouw 

9 mannen 

 

 

Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod  

Neen 

 

Scholing en ontwikkeling 

Twee begeleiders hebben in 2013 een nieuw BHV diploma behaald. 

De BHV herhalingscursus is gevolgd door 2 medewerkers. 

De Calibris cursus  ‘Methodisch opleiden in de beroepspraktijk’ is  gevolgd door 2 mede- 

werkers. 

Cursus (MEE) “Omgaan met ongewenst gedrag op de werkvloer’ is  gevolgd met 5 mede- 

werkers, stagiaires en vrijwilligers. 

Cursus ‘motorkettingzagen lichte velling’ is gevolgd door 1 medewerker. 

Verder is het vervolg gedaan van het ‘train de trainertraject’, waarbij 2 van onze 

begeleiders gekwalificeerd worden om deelnemers te trainen op de zorgboerderij, totdat zij 

in staat zijn een afsluitend (extern) examen te doen. In eerste instantie betreft dat het 

maaien met de bosmaaier en de motorkettingzaag. Hierop moet nog steeds een 

eindbijeenkomst georganiseerd worden door Bezinn in 2014. 

 

De beoogde opleidingsdoelen zijn hiermee grotendeels behaald. 
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Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Neen 

Overzicht Vervolgactie Afgerond? 

NVT   

 

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

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

NVT   

 

Zijn er meldingen van klachten? Neen 

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

NVT   

 

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

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

JH Nieuwe indicatie aanvragen J 

BdB Proefperiode afgerond J 

WK Einde overeenkomst J 

EE Einde overeenkomst J 

MM Verhuizing Ommen naar Bergentheim 

Vervoer met de bus ipv Regiotaxi 

J 

Tevens in februari individueel met 

GV, JH, BdB, HD, RE, BT, MM 

Vervoer financieel en praktisch regelen 

nav budgethalvering 

J 

Oktober groepsgesprek  met GV, JH, 

BdB, HD, RE, BT, MM en hun 

woonbegeleiders en/of familie 

Opnieuw vervoer financieel en praktisch 

regelen n.a.v. kostenverhoging met 50% 

Regiotaxi 

J 

 

Zijn er inspraakmomenten geweest voor de cliënten? 

In 2013 zijn inspraakmomenten geweest voor de deelnemers. 

Op 25 juni en een week later nogmaals,  is er overleg geweest met de deelnemers over de 

huisregels. Hierbij zijn de huisregels aangepast naar aanleiding van wat allen hebben erover 

hebben gezegd. 

Op 14 oktober is  een grote bijeenkomst georganiseerd over hoe nu verder met het vervoer 

van de deelnemers. Deelnemers en hun persoonlijk begeleiders of familie waren aanwezig, 

als mede een medewerkster van MEE Ijsseloevers over het project Met MEE op weg. 

Besloten is om een vrijwilligerspoule te gaan opzetten voor het vervoer van de deelnemers. 

Voor een paar individuele deelnemers is besloten een maatjes project te starten om te leren 

reizen met openbaar vervoer. 

Op 10 december is er een groepsgesprek geweest over “Hoe gaan we met elkaar om?”. 

Aanleiding was onderling geroddel. Afspraken zijn gemaakt over aanraken, bij je klus blijven, 

eerlijk zijn, je grenzen mogen stellen en stil zijn tijdens de werkverdeling. 

20 december is  grote feestelijke eindejaarsbijeenkomst geweest met familie van 

deelnemers, waarin allen een terugblijk hebben gegeven op het afgelopen jaar en een 

vooruitblik op het nieuwe jaar is gegeven door Tineke. 
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Conclusies uit bovenstaand overzicht 
(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) 

 

Er zijn afgelopen jaar erg veel gesprekken nodig geweest over het vervoer. 

De normale evaluatiegesprekken zijn daardoor in de verdrukking geraakt. Dit is een 

actiepunt voor 2014. 

 

 



2014-03-23_jv_1152_zorgboerderijde meulenhorst_jan2013-dec2013  Pagina 10 

 

Voortgang ten aanzien van de actielijst van 2013 

Actielijst naam zorgboerderij : Zorgboerderij de Meulenhorst Datum : 21 februari 2014 

Boerderijnummer: 1152 Jaar: van 1 januari 2013 tot 31 december 2013  

Acties Planning Realisatie 

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

Jaarlijks terugkerende acties      

Actualisatie van de RI&E  Tineke van Gerner Juni 2012 Juni 2013 - - 

Evaluatie gesprekken met deelnemers Tineke van Gerner 

medewerkers 

1 januari 2012 31 dec. 2012 1 jan 2013 31 dec. 2013 

Tevredenheidonderzoek Tineke van Gerner 1 maart 2013 1 okt.  2013 Sept 2013 Sept 2013 

Functioneringsgesprekken medewerkers Tineke van Gerner 1 januari 2012 31 dec 2012 22 okt 2013 22 jan 2014 

Functioneringsgesprekken vrijwilligers Tineke van Gerner   1 jan 2013 29 aug 2013 

Actualisatie BHV 

 

 

Marianne Blekkenhorst 

Arie Kuilder 

Nieuw BHV diploma:  

Tineke van Gerner 

Gretha Blekkenhorst 

Juni 2012 

Nov. 2013 

 

 

Juli 2012 

Dec. 2014 

 

 

 

 

 

Juni 2013 

Dec 2013 

 

23 mei 2013 

23 mei8 2013 

Opstellen jaarverslag  Tineke van Gerner 15 dec 2013 28 febr 2014  23 mrt 2014 

Acties n.a.v. de RI&E      

Legionella laten analyseren zodra de nieuwbouw klaar 

is. 
Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 juni 2013  12 november 

2013 

Protocol uitwerken voor overdraagbare ziekten. 

(Zoönosen certificaat behaald) 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 juni 2013  November 

2013 

Werkvoorschrift voor hygiëne opstellen, voor kantine, 

werkplekken, omgaan met dieren en regelmatig 

bespreken. 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 juni 2013  - 

Verbeteren van de verlichting op de deel, met name 

bij het opgehangen gereedschap. 

Verlichtingsadvies Bartimeus. 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 mei 2013  Gedeeltelijk 

af 
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Vervolg actielijst 2013      

Bij aankoop/vervanging van machines erop letten dat 

deze zijn voorzien van een CE-markering zodat u ervan 

uit kunt gaan dat deze dan voldoen aan de minimum 

voorschriften met betrekking tot veiligheid en 

eventueel geluidsproductie. 

Continue proces. 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 okt 2014 1 jan 2013 31 dec 2013 

Het voorhanden hebben van een Nederlandse 

gebruiksaanwijzingen van machines. Ook op de 

machine aangebrachte waarschuwingen of 

bedieningsinstructies dienen in het Nederlands gesteld 

te zijn. 

Continu proces 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 okt 2014 1 jan 2013 31 dec 2013 

Duidelijke instructies aan de medewerkers geven over 

risico’s en bediening van machines. 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 okt 2014 1 jan 2013 31 dec 2013 

Arbeidsmiddelen worden aantoonbaar  jaarlijks 

gecontroleerd door een deskundige. 

Continu proces. 

Heico Blekkenhorst 

Tineke van Gerner 

1 jan 2013 1 okt 2014 1 jan 2013 31 dec 2013 

Looppaden en werkruimtes zijn vrij van obstakels 

waarover gestruikeld kan worden (gereedschappen, 

emmers,  slangen, snoeren e.d.) en er zijn voldoende 

maatregelen genomen om uitglijden te voorkomen. 

Continu proces. 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 okt 2014 1 jan 2013 31 dec 2013 

Er is extra aandacht voor kindveiligheid. 

Continu proces. 

Heico Blekkenhorst 

Tineke van Gerner 

Medewerkers 

1 jan 2013 1 okt 2014 1 jan 2013 31 dec 2013 

Elektrische installaties worden volgens NEN-EN 

50110/NEN 3140 ten minste1x per 5 jaar geïnspecteerd 

door een EVK-gecertificeerd bedrijf. 

Heico Blekkenhorst 

Tineke van Gerner 

1 jan 2013 1 okt 2014 1 jan 2013 31 dec 2013 

Er zijn afspraken gemaakt over het periodiek 

arbeidsgezondheidskundig onderzoek. (Preventief 

Medisch Onderzoek)  

Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 maart 2013 1 jan 2013 31 dec 2013 
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Vervolg actielijst 2013      

Acties vanuit kwaliteitssysteem, evaluatie of audit      

Klachtenregeling deelnemers aanpassen aan 

regelgeving. 

Tineke van Gerner Mei 2013 Dec 2013  Dec. 2013 

Afspraken over scholing en ontwikkeling met personeel 

en vrijwilligers 

Continu proces 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 31 dec 2013 1 jan 2013 31 dec 2013 

Afspraken over scholing en ontwikkeling met de 

deelnemers 

Continu proces, is onderdeel van het 

evaluatiegesprek. 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 31 dec 2013 1 jan 2013 31 dec 2013 

Klachtenprocedure medewerkers ontwikkelen 

 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 juni 2013 - - 

Controle bekendheid noodplan 

 

M. Blekkenhorst/Arie 

Kuilder 

1 jan 2013 1 juni 2013 1 jan 2013 31 dec 2013 

Oefening noodplan M. Blekkenhorst/Arie 

Kuilder 

1 jan 2013 1 juni 2013 - - 

Zoönosencertificaat behalen. 

 

Heico Blekkenhorst en 

Tineke van Gerner 

1 jan 2013 31 dec 2013 Oktober 2013 November 

2013 

Niet gepland, wel gedaan: 

Meldcode opstellen en verspreiden 

Arie, Tineke   Oktober 2013 November 

2013 

Overige acties      

Nav bezuinigingen op vervoer:  regelen vervoer 

deelnemers  

Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 april 2013 1 jan 2013 31 dec 2013 

Nieuwe dierenweide bedenken. Heico en Marianne 

Blekkenhorst en Tineke 

van Gerner 

Natuurmonumenten 

1 jan 2013 1 oktober 

2013 

- - 

Nieuwe dierenweide uitvoeren. Heico en Marianne 

Blekkenhorst en Tineke 

van Gerner 

vriendenstichting 

1 oktober 

2013 

1 okt 2014 - - 
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Vervolg actielijst 2013      

Definitieve plaats bedenken voor houthakken en  

-hokken  

Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 okt 2013 1 jan 2013 31 dec 2013 

Juridische stappen zetten tbv realisatie nieuwbouw en 

exploitatie daarvan. 

. Aanpassen nieuwe samenwerkingsovereenkomst en 

exploitatieovereenkomst. 

. Recht van Opstel met Natuurmonumenten regelen 

 

 

Heico en Marianne 

Blekkenhorst en Tineke 

van Gerner 

1 jan 2013 31 dec 2013 1 jan 2013 31 dec 2013 

VAB subsidie provincie verantwoorden en afrekenen Tineke van Gerner 

Heico Blekkenhorst 

1 jan 2013 31 maart 2013  Oktober 

2013 

Aanpassen noodplan aan nieuwe situatie 

 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 1 april 2013  31 dec 2013 

Functioneringsgesprekken met werknemers, stagiaires,  

vrijwilligers. 

 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 31 dec 2013 1 jan 2013 31 dec 2013 

Verder ontwikkelen van acties met  

St. Vrienden van Zorgboerderij de Meulenhorst 

Continu proces. 

Tineke van Gerner 

De medewerkers 

Fam Blekkenhorst 

1 jan 2013 31 dec 2013 1 jan 2013 31 dec 2013 

Uitje bedenken speciaal voor de vrijwilligers Gretha en Arie 15 febr 2013 1 juni 2013 15 febr 2103 31 mei 2013 

Verder ontwikkelen van de samenwerking met collega 

zorgboerderijen in kader van wetswijzigingen. 

Verder uitwerken van de pilot ‘Zorg zoekt Boer’ in 

werkgroepen 

Tineke van Gerner 1 jan 2013 31 januari 

2014 

1 jan 2013 31 dec 2013 

Geplande cursussen: 

. Train de trainer motorkettingzagen 

. Idem bosmaaien 

. Cursus Ongewenst gedrag op de werkvloer 

 

. Cursus BHV beginners 

. Herhalingscursus BHV 

. Cursus Calibris  Methodisch opleiden in de  

beroepspraktijk 

. Cursus Veiligheid voor operationeel leidinggevenden 

 

. Arie Kuilder 

. Tineke van Gerner 

Arie, Gretha, Tineke, 

Nelleke, Ilona 

. Gretha, Tineke 

. Marianne, Arie 

. Tineke 

 

. Gretha 

1 jan 2013 31 dec 2013  

29 jan 2013 

Idem 

13 febr 2013 

 

23 mei 2013 

Juni en dec 

29 mei 2013 

 

- 

 

- 

- 

13 mrt 2013 

 

23 mei 2013 

Juni en dec 

29 mei 2013 

 

- 
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Delegeren taken en verantwoordelijkheden van Tineke 

naar anderen 

Tineke van Gerner 

Medewerkers 

1 jan 2013 31 dec 2015 Sept 2013 31 mei 2013 

 

 

Actielijst 2014 

 

Actielijst naam zorgboerderij : Zorgboerderij de Meulenhorst Datum (mm-jjjj) : 20 februari 2014 

Boerderijnummer: 1152 Jaar: van 1 januari 2014 tot 31 december 2014  

Acties Planning Acties 

Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Planning Realisatie Planning Realisatie 

Jaarlijks terugkerende acties      

Actualisatie van de RI&E  Henk Kloppenburg Juni 2014 Sept  2014   

Oefening calamiteitenplan Tineke, Gretha of Arie april Juni 2104   

Evaluatie gesprekken met deelnemers  1 jan 2014 31 dec 2014   

Zorgplannen zo nodig aanpassen  1 jan 2014 31 dec 2014   

Tevredenheidonderzoek Tineke en Henk Juli  2014 Dec 2014   

4 inspraakmomenten per jaar voor deelnemers  Tineke en Henk Januari 2014 December 2014   

Functioneringsgesprekken Tineke Maart 2014 Nov 2014   

Actualisatie BHV Tineke, Gretha en Arie 1 jan 2014 31 dec 2014   

Nieuwe BHV  cursus Henk Kl Maart 2014 Juni 2014   

Opstellen jaarverslag Tineke en Henk Dec 2014 Februari 2015   

      

      

Acties n.a.v. de RI&E      

Werkvoorschrift voor hygiëne opstellen, voor 

kantine, werkplekken, omgaan met dieren en 

regelmatig bespreken. 

Tineke van Gerner 1 jan 2014 31 dec 2014   
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Vervolg actielijst 2014      

Verbeteren van de verlichting op de deel, met 

name bij het opgehangen gereedschap. 

Verlichtingsadvies Bartimeus. 

Tineke van Gerner 1 jan 2014 31 dec 2014   

Bij aankoop/vervanging van machines erop letten 

dat deze zijn voorzien van een CE-markering zodat 

u ervan uit kunt gaan dat deze dan voldoen aan 

de minimum voorschriften met betrekking tot 

veiligheid en eventueel geluidsproductie. 

Continue proces. 

Tineke van Gerner 1 jan 2014 31 dec 2014   

Het voorhanden hebben van een Nederlandse 

gebruiksaanwijzingen van machines. Ook op de 

machine aangebrachte waarschuwingen of 

bedieningsinstructies dienen in het Nederlands 

gesteld te zijn. 

Continu proces 

Tineke van Gerner 1 jan 2014 31 dec 2014   

Duidelijke instructies aan de medewerkers geven 

over risico’s en bediening van machines. 

Tineke van Gerner 1 jan 2014 31 dec 2014   

Arbeidsmiddelen worden aantoonbaar  jaarlijks 

gecontroleerd door een deskundige. 

Continu proces. 

Heico Blekkenhorst 

Tineke van Gerner 
1 jan 2014 31 dec 2014   

Looppaden en werkruimtes zijn vrij van obstakels 

waarover gestruikeld kan worden 

(gereedschappen, emmers,  slangen, snoeren e.d.) 

en er zijn voldoende maatregelen genomen om 

uitglijden te voorkomen. 

Continu proces. 

Tineke van Gerner 1 jan 2014 31 dec 2014   

Er is extra aandacht voor kindveiligheid. 

Continu proces. 

Heico Blekkenhorst 

Tineke van Gerner 

Medewerkers 

1 jan 2014 31 dec 2014   

Elektrische installaties worden volgens NEN-EN 

50110/NEN 3140 ten minste1x per 5 jaar 

geïnspecteerd door een EVK-gecertificeerd bedrijf. 

Heico Blekkenhorst 

Tineke van Gerner 
1 jan 2014 31 dec 2014   
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Vervolg actielijst 2014      

Acties vanuit kwaliteitssysteem, evaluatie of audit      

Afspraken over scholing en ontwikkeling met 

personeel en vrijwilligers 

Continu proces 

Tineke van Gerner  

Henk Kloppenburg 
1 jan 2014 31 dec 2014   

Afspraken over scholing en ontwikkeling met de 

deelnemers 

Continu proces, is onderdeel van het 

evaluatiegesprek. 

Tineke van Gerner 

Henk Kloppenburg 
1 jan 2014 31 dec 2014   

Klachtenprocedure medewerkers ontwikkelen 

 

Tineke van Gerner 1 jan 2014 31 dec 2014   

Controle bekendheid noodplan 

 

Tineke Gretha en Arie  1 jan 2014 31 dec 2014   

Oefening noodplan Tineke Gretha of Arie  juni 2014 Juni 2014   

      

Overige acties:      

. Afmaken aanpassing nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst en 

exploitatieovereenkomst. 

. Recht van Opstel met Natuurmonumenten 

afmaken 

Heico en Marianne 

Blekkenhorst en Tineke 

van Gerner 

1 jan 2014 Juni 2014   

Samenwerking met de Boswerkerij verder uitwerken Tineke en  Henk Kl 1 jan 2014 31 dec 2014   

Samenwerking met de Vechtdalzorgboeren 

continueren 

Tineke en  Henk Kl 1 jan 2014 31 dec 2014   

Alles wat nodig is om na de transitie AWBZ naar 

WMO contracten te kunnen afsluiten met 

gemeenten 

Tineke en  Henk Kl 1 jan 2014 31 dec 2014   

De presentiebenadering bewust invoeren voor de 

begeleiding van de deelnemers 

Tineke en  Henk Kl 1 jan 2014 31 dec 2014   
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Vervolg actielijst 2014      

Verder ontwikkelen van acties met  

St. Vrienden van Zorgboerderij de Meulenhorst 

Continu proces. 

Tineke en  Henk Kl 1 jan 2014 31 dec 2014   

Uitje bedenken speciaal voor alle mede werkende  Tineke en  Henk Kl Jan 2014 Eind maart 

2014 

  

Geplande cursussen: 

. Afmaken train de trainer motorkettingzagen 

. Idem bosmaaien 

. Cursus ‘Geef me de 5’ (autisme) 

. Cursus BHV beginners 

. Herhalingscursus BHV 

. Cursus Calibris  Methodisch opleiden in de  

beroepspraktijk 

. Cursus VCA 

- Cursus VCA-VOL 

 

-Inleiding Presentiemethodiek 

 

Arie 

Tineke 

Tineke 

Henk Kl 

Tineke, Gretha, Arie 

Gretha 

 

Allen incl vrijwilligers 

Henk Tineke Gretha 

Arie 

Allen incl vrijwilligers 

 

1 jan 2014 31 dec 2014   

 


