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Wat is dit? 
 
Uit de verschillende toetsingskaders van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de ARBOwet en uit 
allerlei eisen van het Keurmerk “Kwaliteit laat je zien” en het HKZ voor Kleinschalige Zorg blijkt dat er 
een heleboel zaken zijn die je schriftelijk moet hebben vastgelegd en die bekend moeten zijn bij 
iedereen – minimaal bij al je personeel. 
Best veel werk en best onoverzichtelijk. Daarom proberen we ze in dit document op een rijtje te 
zetten én actueel te houden. Aanvullingen en opmerkingen zijn altijd van harte welkom op 
info@kei.nl! 
 
Dit document is vooral bedoeld voor onszelf en onze eigen deelnemers. Maar het is openbaar: 
andere kleinschalige zorgaanbieders (voor de grote instellingen is dit document waarschijnlijk niet zo 
geschikt) kunnen en mogen er gebruik van maken. Dat doe je wel voor eigen risico: wij denken dat 
we het hiermee goed opgelost hebben, maar regels veranderen en als blijkt dat dit document fouten 
bevat die jij hebt overgenomen, dan is dat heel naar (en horen we het heel graag) maar jij blijft zelf 
de baas over je eigen regeltjes en wij van KEI kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
 
Bij KEI gebruiken we dit als een werkdocument (het zal ook nooit afkomen en altijd blijven 
veranderen). De wijzigingen bespreken wij tijdens de inspraakmomenten met onze deelnemers 
(hebben we meteen een agenda voor zo’n vergadering én de inhoud van dit document is 
voortdurend netjes gedeeld).  
 
Voor alle onderwerpen die nog leeg zijn geldt dat wij die protocollen en procedures vaak al lang 
hebben, maar dat ze nog in dit systeem moeten worden geplaatst. 
 
Onze droom is om dit document min of meer ‘af’ te maken en dan te laten bekijken door de IGJ. 
Zodat we zeker weten dat we goed zitten en zodat iedere kleinschalige zorgaanbieder weet: als ik al 
deze onderwerpen goed op een rijtje heb, dan ben ik verantwoord en professioneel aan het zorgen.  
 
 
 
  

mailto:info@kei.nl


Regeltjesboek van KEI 
Versie januari 2022 
Opgesteld door: zorgboerderij KEI 

 
 

 
2 

 

  

Inhoudsopgave 

 
Wat is dit? ............................................................................................................................................ 1 

Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 

Agressie, fout gedrag en intimidatie ................................................................................................... 4 

Alcohol en drugs .................................................................................................................................. 4 

Continuïteit .......................................................................................................................................... 4 

Functiebeschrijvingen ......................................................................................................................... 4 

Hygiënecode / HACCP / Keukenzaken ................................................................................................. 5 

Koken ............................................................................................................................................... 5 

Eten.................................................................................................................................................. 5 

Inkopen ............................................................................................................................................ 5 

Schoonmaken .................................................................................................................................. 5 

Gezond en gezellig ........................................................................................................................... 6 

Incidentenprotocol .............................................................................................................................. 6 

Werkomgeving, inkoop en uitbesteding, onderhoud ......................................................................... 6 

Uitstraling en veiligheid ................................................................................................................... 6 

Inkoop en uitbesteding.................................................................................................................... 6 

Onderhoud ...................................................................................................................................... 6 

Inspraak en medezeggenschap ........................................................................................................... 6 

Jeugdzorg ............................................................................................................................................. 7 

Keurmerk ............................................................................................................................................. 7 

Klachtenprocedure .............................................................................................................................. 7 

Klanttevredenheid ............................................................................................................................... 8 

Kwaliteitscycli (Plan, Do, Check, Act) .................................................................................................. 8 

Dagelijkse cyclus .............................................................................................................................. 8 

Deelnemercyclus ............................................................................................................................. 8 

Groepencyclus ................................................................................................................................. 8 

Beleidscyclus.................................................................................................................................... 8 

Legionella ............................................................................................................................................ 8 

Medicijngebruik ................................................................................................................................... 8 

Meldcode ............................................................................................................................................. 9 

Missie, visie, beleid en indicatoren ..................................................................................................... 9 

Missie............................................................................................................................................... 9 



Regeltjesboek van KEI 
Versie januari 2022 
Opgesteld door: zorgboerderij KEI 

 
 

 
3 

 

Visie ................................................................................................................................................. 9 

Beleid ............................................................................................................................................... 9 

Beleidsplan 2016-2020 .................................................................................................................... 9 

Acties, evaluaties, indicatoren ...................................................................................................... 10 

Organisatiebeoordeling, verbetercyclus ....................................................................................... 11 

Opleiding en scholing ........................................................................................................................ 10 

Privacy en dossiers ............................................................................................................................ 11 

Wat bewaren we? ......................................................................................................................... 12 

Wie krijgt dat te zien? ................................................................................................................... 12 

Wat gebeurt er verder mee? ......................................................................................................... 12 

Processen .......................................................................................................................................... 12 

Zorgproces ..................................................................................................................................... 12 

Dagelijkse begeleiding ................................................................................................................... 13 

Administratief proces .................................................................................................................... 14 

Professioneel handelen ..................................................................................................................... 14 

Profiel van KEI .................................................................................................................................... 14 

Risico Inventarisatie .......................................................................................................................... 15 

Samenwerkingsovereenkomst .......................................................................................................... 15 

Seksuele ontwikkeling ....................................................................................................................... 15 

Uitsluitingscriteria ............................................................................................................................. 15 

Vertrouwenspersonen ...................................................................................................................... 16 

Verzuimbeleid ................................................................................................................................... 16 

VOG en begeleiden ............................................................................................................................ 16 

Zorgaanbod ....................................................................................................................................... 17 

Bronnen ............................................................................................................................................. 18 

 
 

  



Regeltjesboek van KEI 
Versie januari 2022 
Opgesteld door: zorgboerderij KEI 

 
 

 
4 

 

Agressie, fout gedrag en intimidatie 
(FLZ) december 2018 

Wij willen graag dat álle deelnemers begrijpen wat er wel en niet mag. Daarom hebben we 
geworsteld met de moeilijke woorden, en ons eigen Leerblad “Fout gedrag” gemaakt. Toen bleek het 
eigenlijk erg simpel: alles waarmee je een ander boos, bang of verdrietig maakt is ‘fout gedrag’.  
Gebeurt dat dan nooit? Tuurlijk wel! Onze deelnemers zijn geen engeltjes, soms pesten ze elkaar (of 
ons) en soms worden ze verliefd. Maar we weten allemaal waar de grens ligt en (mogelijk) fout 
gedrag wordt besproken.  
Omdat iedereen bij ons komt om te leren, willen we niet per definitie iedereen die een fout maakt 
meteen de deur wijzen. Van fouten moet je leren. Daarvoor is de “Gele Kaart” bedacht. Daarin staat 
wat je verkeerd hebt gedaan en je mag er zelf opschrijven wat je ervan geleerd hebt en/of wat je 
eraan gaat doen.  Natuurlijk wordt een Gele Kaart alleen gegeven als de veiligheid van iedereen 
gewaarborgd kan worden én als we denken dat je er iets aan hebt. En twee keer Geel is echt Rood. 
Een Rode kaart hebben we niet. In plaats daarvan is er een exit-gesprek. Want voor mensen die onze 
deelnemers boos, bang of verdrietig maken hebben we niet zo heel veel tijd. 
 

Alcohol en drugs 
Nee dat mag natuurlijk niet! Lees ons leerblad hierover. 
 

Continuïteit 
Jaarlijks maken wij een overzicht met onze vakantieperioden. In die weken (meestal 4 en zoveel 
mogelijk met de deelnemers vastgesteld) zijn we dicht en heeft iedereen dus vakantie. Dat mailen we 
naar alle deelnemers en de actuele versie staat op de website. 
Als de boer of de boerin ziek zijn, dan moet de ander ietsjes harder werken. 
Als de boer en de boerin allebei ziek zijn, of er is een calamiteit, dan hebben alle deelnemers een 
onverwachte vrije dag. Dat is een bewuste keuze omdat de meeste deelnemers ofwel twee 
werkplekken hebben en vaak wel een dagje kunnen wisselen, óf zonder problemen thuis kunnen 
blijven. Het bedrijf sluiten is dan prettiger (en duidelijker) voor ze dan opeens een vreemd gezicht 
tegenkomen. 
 

Corona 
Onze regels: 

- Niet komen als je niet lekker bent, vooral niet als je hoest, snottert of keelpijn hebt 
- Niet komen als iemand van je huisgenoten of jijzelf koorts heeft 
- Alleen op afspraak komen 
- Bezoekers wachten bij het hek 
- Anderhalve meter afstand houden 
- Handen desinfecteren wassen als je binnenkomt en als je gaat 
- De schuur en de keet gebruiken we in overleg 

Wij zorgen voor: 
- Zo min mogelijk bezoek op het erf 

- Een bezoekerslijst 

- Desinfecteren van de plekken waar veel mensen aankomen 

- Corona veilige zitplekken en looproutes 

- Piepers die je helpen afstand houden 

Functiebeschrijvingen 

http://www.kei.nl/KEI/procs/026foutgedrag.pdf
http://www.kei.nl/KEI/forms/gelekaart.pdf
http://www.kei.nl/KEI/procs/010alcoholendrugs.pdf
http://www.kei.nl/agenda/agenda.htm
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(FLZ) 

We hebben functiebeschrijvingen waarin de rol van de zorgboer, begeleider, boer en deelnemer 
beschreven is. 
 

Hygiënecode / HACCP / Keukenzaken 
Een boerderij is een minder schone plek dan een restaurant. We hebben meer dieren ( vooral 
vliegen), meer inloop van vuil en we zijn zelf ook viezer. Daarom besteden we rond het eten en de 
keuken extra aandacht aan de hygiëne: 

Koken 
- In de keuken alleen koks, met schone handen en kennis van de regels 

- Hulpkoks krijgen hun werkzaamheden aangereikt vanuit de keuken, maar blijven er zelf 

buiten. Hulpkoks bereiden alleen voedsel voor dat daarna nog verhit wordt tot minimaal 100 

graden 

- Handen wassen! Pleisters of wondjes aan je handen? Dan kun je niet (helpen) koken 

- Werkblad altijd schoon maken voor je eten gaat bereiden, met een schoon doekje 

- Gebruik zoveel mogelijk een onderzetter of snijplank, zodat eten niet met de tafel in 

aanraking komt 

- Snijplanken en messen gaan na elk gebruik meteen bij de vuile vaat, niet hergebruiken! 

- Pak koude dingen pas uit de koelkast als je ze nodig hebt 

- Controleer van álle ingrediënten de THT datum 

- Restjes bewaren in de koelkast? Dan de datum van openen noteren en netjes verpakken 

- Voor serveren controleren of eten gaar en warm genoeg is - kernthermometer 

- Voorbereid eten wordt zo snel mogelijk teruggekoeld, koel bewaard en voldoende warm 

gemaakt (meten!) voor het serveren 

- Na het eten meteen de keuken opruimen, werkblad weer afnemen en droog maken, vuile 

vaat verzamelen en afvoeren 

Eten 
- Alle eters wassen hun handen voor het eten en mogen dan geen dieren meer aanhalen tot 

na het eten 

- Dieren voeren mag niet 

- Koude dingen (uit de koelkast) komen het laatst op tafel en gaan het eerst terug in de 

koelkast 

Inkopen 
- Inkopen worden direct opgeborgen, de koude zaken het eerst 

Schoonmaken 
- De vaat gaat op 65 graden door de machine  

- Koffiezetmachine steeds volgens protocol schoonmaken 

- Koelkast wekelijks controleren op zaken die wegmoeten (THT verstreken) ééns per maand 

ontdooien en temperatuur controleren (max 7 graden, liever 5). 

- Gemorst eten (ook dierenvoer) meteen opruimen 

- Vóór en na het eten wordt de tafel afgenomen 

- Gebruikte doekjes meteen de was in, niet hergebruiken! 

- WC wordt elke morgen gedaan (fonteintje, toilet, prullenbak) en één keer per week gedweild 

http://www.kei.nl/KEI/procs/functiebeschrijvingen.pdf
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- Contactpunten (deurknoppen, zeepdispenser, kraan) worden dagelijks schoongemaakt 

Gezond en gezellig 
- Het is niet toegestaan eigen etenswaren of drinken mee te brengen of op het terrein te 

nuttigen (ook geen kauwgom), omdat het niet gezellig is als de één loopt te eten en de ander 

niet 

- Tracteren mag natuurlijk, als je jarig bent, voor je eigen groep 

- Eten en drinken doen we samen, tijdens pauzemomenten 

- Wij gebruiken zo weinig mogelijk suiker, serveren geen frisdrank of zoetigheden en letten op 

gezonde voeding. Met dieetwensen wordt rekening gehouden (glucose, lactose, gluten, 

vegetarisch, veganistisch, geen varkensvlees) 

Incidentenprotocol 
(GGD Thema 7) 

Er gebeurt van alles op de boerderij. Een geschaafde knie is geen incident, en ruzie rond de 
voetbaltafel ook niet. Maar als er sprake is van pesten, of een wondje doordat een dier krabde of 
beet, of ‘serieus’ letsel of serieuze gekwetstheid, dan vullen we het incidentenformulier in. 
Daar staat op wat er gebeurd is en ook wat we gaan doen om te zorgen dat zoiets niet nog een keer 
gebeurt. Daar hoort een standaard evaluatie bij, waarin het slachtoffer gevraagd wordt om te kijken 
of de maatregelen geholpen hebben. 
 

Werkomgeving, inkoop en uitbesteding, onderhoud 
(HKZ hfdst 3 en 4) 

Uitstraling en veiligheid 
Het is een bewuste keuze dat onze kantine niet luxueus of steriel is, maar de sfeer uitstraalt van een 
clubhuis. Waar je met je vieze klompen zo binnen mag lopen en waar honden en kinderen rommel 
mogen maken. Ook ons erf is niet altijd aangeharkt. Dat is belangrijk, want onze deelnemers zijn 
geen ‘cliënten’, maar ‘gewone mensen’. 
Maar hoe rommelig het soms ook lijkt, we zorgen wel voor ARBO-eisen, veiligheid en voldoende 
hygiëne.  

Inkoop en uitbesteding 
Wij gebruiken geen apparaten om zorg te verlenen en we besteden geen zorgdiensten uit.  
Wel hebben we langdurige contracten voor de ‘backoffice’. Daar gaat het om de certificatie, de 
branchespecifieke RI&E, de BHV-cursussen, het gebruik van ons registratiesysteem ZilliZ en het 
onderhoud van de brandblussers en AED. We letten er bij de inkoop op dat de partij met wie wij in 
zee gaan erkend en deskundig is, niet te duur en past bij de omvang en ambitie van onze organisatie.  
Daar hebben we geen inkoopeisen voor opgesteld, omdat we in de regel niet eens elk jaar één 
aankoop doen. 
Zolang er geen klachten zijn overwegen wij niet van leverancier te veranderen en wordt er niet 
tussentijds geëvalueerd. 

Onderhoud 
Voor de zorg zijn er geen apparaten die onderhouden moeten worden. De koffiemachine wordt 
dagelijks schoongemaakt volgens het (ingebouwde) protocol en geeft zelf met codes aan wat er voor 
onderhoud nodig is. Hier is dus (nog) geen apart document voor. 
 

Inspraak en medezeggenschap 
(GGD Thema 7) 

http://www.kei.nl/KEI/forms/incidentenformulier.pdf
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Wij hebben vier inspraakavonden per jaar, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd en waarin alles op 
tafel mag komen. Deelnemers kunnen hun eigen agendapunten aandragen en dit hele document 
(eigenlijk ons hele beleid) staat continu ter discussie. 
Deelnemers bepalen (zover ze kunnen) zélf wat ze gaan doen, maar de zorgboer bepaalt waar ze uit 
kunnen kiezen. Daar is geen medezeggenschap mogelijk, pruimen plukken kan alleen in juli en 
augustus en niet in maart, en als iets vies is, dan moet het gewoon schoon. 
Wekelijks hebben we werkoverleg waarin we aandacht besteden aan veilig werken, het werkaanbod, 
de huisregels en alles wat verder ter tafel komt. Deelnemers worden aangemoedigd om zelf hun 
wensen kenbaar te maken. 
Deelnemers bepalen (zover ze kunnen) zelf hoe hun groep eruitziet (proefdraaien is soms net 
ballotage), maar de zorgboer beslist uiteindelijk. 
Het is voor ons belangrijk om aan te geven dat al onze deelnemers ook de optie hebben om NIET te 
komen. Niemand zit in een afhankelijkheidsrelatie met onze boerderij, alle deelnemers kunnen ook 
elders terecht en ze hebben ook allemaal een eigen regisseur die ze daarbij kan helpen. Je komt bij 
ons dan ook geen ontevreden deelnemers tegen – die zijn allang verder gereisd naar een plekje dat 
beter bij ze past! 
Natuurlijk is er ook nog een ideeënbus en vragen we bij alle evaluaties expliciet wat mensen graag 
anders zouden willen zien. 

 
Jeugdzorg 
(JZ) 

Er worden terecht stevige eisen gesteld aan de aanbieders van Jeugdzorg. Veel gaat over 
samenwerken en het bieden van passende hulp in het netwerk. Dat doen we allemaal graag, maar 
het wijkteam (of bijvoorbeeld Pactum, ’s Heerenloo of Entrea) bepalen wat de passende hulp is – wij 
worden ingeschakeld om in dat totale plan ons stukje bij te dragen, en dat doen we in nauw overleg 
met de regievoerder. 
Zo dragen wij ook bij aan de veiligheid van kinderen: we signaleren en rapporteren (bij ouders en/of 
de regievoerder, maar wij zijn niet de partij die eindverantwoordelijk is. 
Wij hebben geen Raad van Bestuur en ook geen Raad van Toezicht – niet alleen omdat dat 
belachelijk zou zijn voor onze kleine omvang maar ook om principiële redenen: onafhankelijk toezicht 
kunnen wij nooit garanderen. Een onafhankelijke Raad van Toezicht kan in het ergste geval de 
zorgboer ontslaan. Maar wij zijn wel de eigenaar van KEI, en de boerderij is ons thuis (en dat van 
onze kinderen). Daar gaan wij geen Raad van Toezicht macht over geven.  
In plaats van zo’n Raad in te stellen zorgen we liever dat onze partners en deelnemers altijd in een 
positie blijven waarin ze zelf macht houden. Wij zijn nooit de ‘baas’ over de zorg en deelnemers zijn 
niet afhankelijk van ons – ze kunnen gemakkelijk kiezen voor een andere oplossing. Dát, en een zo 
groot mogelijke transparantie zorgen er naar ons idee voor dat we voorlopig nog wel zonder Raad 
van Toezicht kunnen. 
 

Keurmerk 
(GGD Thema 7) 

‘Kwaliteit laat je zien’, Keurmerk geldig tot 2024, als we netjes onze jaarverslagen indienen. 

 
Klachtenprocedure  
(GGD Thema 7) 

Die is verplicht en standaard voor zorgboeren die het Keurmerk van de FLZ voeren. Hij staat hier. 
 

http://www.kei.nl/KEI/procs/klachtenprocedure.pdf
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Klanttevredenheid 
Wij doen een klanttevredenheidsonderzoek. In oktober en november worden er vragenlijsten 
verstrekt aan de deelnemers, vrijwilligers en stagiairs. Begin december worden de resultaten 
uitgewerkt en bekend gemaakt aan alle deelnemers door middel van de nieuwsbrief. Als er op basis 
van de resultaten maatregelen worden genomen, dan worden die voorgesteld op de eerstvolgende 
inspraakavond. 
 

Kwaliteitscycli (Plan, Do, Check, Act) 
Dagelijkse cyclus 
We plannen elke dag de activiteiten (planbord), we voeren ze uit, we controleren het werk (waarbij 
we kijken of het goed gedaan is maar vooral of het werk de deelnemers gebracht heeft wat het had 
moeten brengen) en we zorgen dat we bij de planning voor de volgende dag rekening houden met 
wat we ervan geleerd hebben. 

Deelnemercyclus 
Voor elke deelnemer maken we, direct na de gewenningsperiode, een zorgplan met leerdoelen dat 
de basis vormt voor de dagelijkse begeleiding. We evalueren dat plan regelmatig en stellen dan de 
doelen bij (of stellen nieuwe doelen). 

Groepencyclus 
In de zomervakantie maken we een plan voor de groepen (ook de volwassenen) voor het volgende 
schooljaar. We bedenken dan per groep hoe de interactie tussen de deelnemers zich kan 
ontwikkelen en voor welke deelnemers de betreffende groep geschikt is. Ook kijken we hoe we de 
groep willen begeleiden en welk soort activiteiten er kunnen worden aangeboden. Op basis hiervan 
maken we de dagelijkse cycli. Aan het eind van het schooljaar evalueren we de groepen (hadden we 
ze goed ingedeeld, waren de activiteiten goed, was de sociale interactie goed en hebben we 
iedereen goed kunnen begeleiden?) en die kennis gebruiken we bij het maken van het nieuwe 
groepenplan. 

Beleidscyclus 
Er is een beleidsplan, dat vier jaar beslaat en dat gedurende het jaar wordt uitgevoerd. Vier keer per 
jaar evalueert de zorgboer hoe het gaat met de voortgang en of de doelen moeten worden 
bijgesteld. Hiervan doen we tijdens de inspraakavond verslag en in overleg met de aanwezigen 
worden er eventueel wijzigingen in het beleidsplan vastgesteld. 
 

Legionella 
We zijn geen prioritaire instelling en hebben geen Legionellaplan. Maar we maken het risico op 
legionella wel zo klein mogelijk:  

- alle ‘dode leidingen’ zijn afgedopt 

- al ons water, ook dat uit de boilers, wordt dagelijks verbruikt 

o tijdens vakanties wordt er extra op gelet dat dagelijks ook de tappunten in het 

bedrijfsgedeelte worden doorgespoeld (grotendeels gaat dat vanzelf omdat de 

dieren altijd worden verzorgd) 

o de benedendouche wordt wekelijks doorgespoeld 

- als we een groot zwembad opzetten dan wordt het water gecontroleerd (PH en Chloor) en 

op peil gehouden 

Medicijngebruik 
(GGD Thema 5, FLZ) 
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Als je medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat we een medicijnpaspoort van je hebben. Dat is 
eigenlijk alleen maar nodig voor de ambulance, áls je hier een ongeluk zou krijgen, maar we zijn wel 
verplicht het dan in ons mapje te hebben zitten… dus zorgen jullie er voor dat we steeds de laatste 
versie hebben? Dank! 
Als je bij KEI je medicijnen gebruikt, dan kun je in de procedure medicijngebruik precies lezen onder 
welke voorwaarden dat kan. 

 
Meldcode 
(GGD Thema 4, FLZ) 

Sinds 2015 hebben wij een (verplichte) meldcode waarin staat wat wij doen als we vermoedens 
hebben van kindermishandeling, -misbruik of andere risicovolle omstandigheden. Begin 2019 is deze 
aangepast aan de nieuwe norm. 
 
 

Missie, visie, beleid en indicatoren 
(HKZKO, FLZ) 

Missie 
Elk mens wil zijn talenten ontplooien en elk mens wil waardering ontvangen. Daarvoor is het nodig 
dat je je veilig voelt, dat je uitgedaagd wordt en dat je gezien wordt. 
Daar zijn we voor - voor iedereen die zich deel wil voelen van onze kleine samenleving. Een veilig 
plekje waar iedereen ertoe doet en waar we samen zorgen dat iedereen zich veilig genoeg voelt om 
te kunnen leren. 
 

Visie 
Onze kleine samenleving kan alleen blijven bestaan als we niet te veel groeien, maar wel voldoende 
omzet blijven genereren om de zaak draaiend te houden. 
Daarvoor is het belangrijk dat we slim (net)werken, omdat we geen personeel willen aannemen en 
we niet alles alleen kunnen doen. 
Omdat onze deelnemers deel zijn van onze kleine samenleving bepalen ze mede de koers ervan. 
Het is ook belangrijk dat alle stakeholders kunnen zien wat de kracht is van onze kleinschaligheid, en 
onze kleine samenleving willen steunen. We investeren dan ook in: 

- Laten zien wat we doen (inclusief de SROI) 

- Transparant en eerlijk zaken doen 

- Uitstekende service voor de cliënten en de verwijzers 

Beleid 
1. Iedere gast op het erf voelt zich welkom en er komen regelmatig gasten. Hiermee laten we 

zien dat we de maatschappij laten delen in onze zorgboerderij. 

2. Al onze regels zijn beknopt en gesteld in begrijpelijke taal. 

3. Wij doen een klein onderdeel van de zorg voor onze deelnemers onder regie van een andere 

partij en houden ons aan alle eisen die daaraan worden gesteld. 

4. Een sterk netwerk van professionals om ons heen waar we ván en mee kunnen leren. 

Beleidsplan 2021-2025 
1. Eens per maand een aanschuiftafel, of een andere ‘openbare’ activiteit.  

2. Voldoende plekken realiseren voor kwetsbare stagiairs en vrijwilligers (totaal 8 dagdelen per 

week) per jaar. 

http://www.kei.nl/KEI/procs/medicijngebruik.pdf
http://www.kei.nl/KEI/procs/meldcode.pdf
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3. In 2022 is dit regeltjesboek vertaald naar een prettig leesbaar, handzaam boekje of appje dat 

door alle deelnemers gedragen en gebruikt wordt. 

4. Inkoopvoorwaarden 2019ev, toetsingskaders en kwaliteitscirkels worden allemaal 

opgenomen in dit regeltjesboek, en daarmee onderdeel van onze dagelijkse praktijk. 

5. Versterken samenwerking met Pactum en de wijkteams.  

Acties, evaluaties, indicatoren 
1. Samenwerking met Ouderen Gelderland en realisatie aanschuiftafel (gereed per 2017, 

volgende evaluatie eind 2022). Indicator: 100 tevreden dinergasten per kalenderjaar, in 

2021 wegens Corona niet gehaald.  

2. Stageplekken en vrijwilligers: Volgende evaluatie medio 2022. Indicator: 400 dagdelen per 

jaar, in 2021 wegens Corona net niet gehaald. 

3. In 2019 begint de ‘hertaling’ en de afstemming met de deelnemers. Daarbij wordt hoofdstuk 

voor hoofdstuk alle ‘ballast’ eruitgehaald en te tekst verbeterd. Evaluatie begin 2022. 

Indicator: Compleet regeltjesboek bevat 25 pagina’s leesbare tekst. 

4. Eind 2018 is het regeltjesboek ‘compleet’ – álle kwaliteits- en wettelijke eisen zitten erin en 

alles wat we hier doen is beschreven. Indicator: HKZ-certificaat binnen bereik. Bereikt in 

2020, nu is het een kwestie van bijhouden. 

5. Wijkteams vinden ons steeds gemakkelijker en vragen onze hulp. Omgekeerd is het voor ons 

lastig om alle wijkteams te vinden en goed te weten voor welke deelnemers we bij wie 

moeten zijn. Door het opnemen van de naam en telefoonnummer van de ‘regisseur’ in het 

dossier van de deelnemers gaan we dat verbeteren. Evaluatie medio 2019. Indicator: elke 

jeugdige deelnemer heeft een regisseur. Is behaald. 

6. Met Pactum is ingezet op zoeken naar een betere manier/beter kanaal om deelnemers die 

hier in de regio bij ons terecht komen in hun netwerk te laten landen. Eerste pilot was 

augustus 2018, evaluatie begin 2019. Indicator: Pactum is tevreden over de procedure en wij 

kunnen gemeenten en voogden precies vertellen hoe ze hen kunnen inschakelen. Is behaald. 

7. Vanaf 2013 investeren we in de regio en vooral Culemborgse kleinschalige zorgaanbieders 

(een platform dat voorop loopt in onze regio). De relatie is hartelijk, wij helpen elkaar. 

Evaluatie medio 2018 – er gebeurt veel, maar het is nog te vrijblijvend. Actie: we gaan kijken 

of we tot een gezamenlijke planning kunnen komen. Volgende evaluatie: begin 2019. 

Indicator: Er is een plan voor 2019. Is niet behaald. In plaats daarvan is er in 2021 een 

enorme slag gemaakt en hebben we in het platform nu 70% van de lokale aanbieders. 

Hiermee gaan we de inkoop 2023 in, wat zal leiden tot een intensivering van de 

samenwerking. 

Los van het beleidsplan gebruiken we indicatoren om te kijken of het zorgproces naar wens 
loopt. Dat zijn de volgende: 
Klanttevredenheidsonderzoek (ingevuld door 50%, algemene tevredenheid 8): in 2021 56 
procent resp ruime 8) 
Evaluatiegesprekken, exitgesprekken en klachten (0 klachten – 0 deelnemers zijn ontevreden 
over de begeleiding die ze krijgen – 85% van de deelnemers is tevreden over de activiteiten 
en de keuzevrijheid): in 2021 behaald 

 
Opleiding en scholing 
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Als je (als vrijwilliger) denkt dat je meer kennis nodig hebt, of je komt een opleiding, cursus of 
training tegen waarvan je denkt dat hij nuttig zou zijn, dan mag je dat ALTIJD laten weten!  
Zelf denken wij, en zo werken wij ook, graag met het GezondBoerenVerstand: hoe minder je weet 
van de zorg, des te vrijer ben je om te kijken wat mensen kunnen en willen – dat let je niet op 
regeltjes, kostenplaatjes of diagnoses maar je gaat puur met mensen om. 
De zorgboer en de zorgboerin hebben voor zichzelf ook geen opleidingsplan. Verplichte of handige 
scholingen (BHV, medicijngebruik, MMZ, gebarentaal) zijn afgerond of nog in ontwikkeling en we 
houden het aanbod van opleidingen goed in de gaten. Zien jullie iets wat voor ons nuttig zou zijn? 
Roep maar! 
Er moet wel een opleidingsplan komen om de SKJ-registratie te behouden. Dat was gepland voor 
2021 maar vanwege Corona is dat uitgesteld naar 2022. 
 

Organisatiebeoordeling, verbetercyclus 
(HKZKO) 

In de dagelijkse praktijk, en in de kwaliteitscycli komen we dingen tegen waarvan we denken “dat 

kan beter”. Ook een tip van een collega, een opleiding of een nieuwe wettelijke eis kan nieuwe 

inzichten opleveren. Al deze kleine verbeteringen gaan bij ons ‘vanzelf’: we hoeven niet te 

overleggen, als we denken dat het beter kan dan doen we het meteen beter. 

 

Begin december, als het klanttevredenheidsonderzoek klaar is, beginnen wij met de jaarlijkse 

organisatiebeoordeling. Allereerst lopen we de RI&E na en kijken die helemaal actueel is. Daarna 

kijken we naar de Werkbeschrijving (FLZ) en dit document. Klopt het allemaal nog en werken de 

processen zoals we zouden willen? Zijn alle kleine verbeteringen die sluipenderwijs zijn ingevoerd 

gedocumenteerd en (waar nodig) besproken op een inspraakavond? 

 

Daarna kijken we naar de indicatoren die we bijhouden, en naar de feedback die we van onze 

deelnemers, vrijwilligers en stagiairs krijgen.  

 

Deze gegevens zijn input voor ons jaarverslag, waarin staat hoe het afgelopen jaar is verlopen en wat 

we bereikt hebben. Ook de samenwerking met anderen, (verwachte) maatschappelijke 

ontwikkelingen en de resultaten van de uitgevoerde acties maken daarvan deel uit. 

Als deze hele analyse voorbij is kijken we naar het totaalplaatje: waar zijn we tevreden mee, wat is er 

lastig of vervelend, waar zijn we goed in en worden we blij van? 

 

Uiteindelijk resulteert dat in verbeterplannen waarmee we de goede en leuke dingen proberen te 

versterken en de lastige en vervelende te verminderen. De kleine verbeteringen zijn of worden direct 

geïmplementeerd, grotere plannen bespreken we eerst op een inspraakavond. 

Personeelsreglement 
(Arbowet) 

Voor personeel gelden de huisregels, de afspraken over alcohol en drugs en over ongewenst gedrag 
die ook voor de deelnemers gelden. Verlof kan altijd worden opgenomen, mits tevoren gemeld. 
Verzuim wordt zo snel mogelijk gemeld en als het langer dan twee werkdagen duurt wordt er een re-
integratieplan gemaakt. 

 
Privacy en dossiers  
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(FLZ, GGD Thema 4) 

Zie voor de exacte tekst onze privacyverklaring. 

Wat bewaren we? 
We moeten van alle deelnemers informatie bewaren. Dat is logisch, want iemand betaalt ervoor dat 
jullie hier mogen komen en dat dat zinvol is moeten we kunnen verantwoorden. Wat bewaren we? 

 Intake gegevens (hemd van je lijf), medicijninformatie, zorgovereenkomst 

 Evaluatiegesprekken, zorgplannen en indicaties 

 Presentie (kruisjeslijst) en ons eigen dagverslag (dat kun je niet inzien, want dat zijn onze 

eigen aantekeningen, maar we willen je wel vertellen wat erin staat) 

 Rapportages over je leerdoelen en wat we daaraan hebben gedaan 

 Tekeningen, brieven, e-mails, formulieren: eigenlijk bewaren we alles wat we van je krijgen 

Wie krijgt dat te zien?  
 De zorgboer en zorgboerin 

 Jijzelf en/of je ouder, verzorger, bewindvoerder (je geeft zelf aan wat van toepassing is) 

 Mensen die bij ons komen om te kijken of de dossiers op orde zijn (als je dat goed vindt) 

 Het kernteam, wijkteam of gebiedsteam, om te kijken of de zorg werkt (als je dat goed vindt) 

 Je school, jobcoach, ambulante begeleider, woonbegeleider (als dat handig is en je het 

goedvindt) 

 De toeziend voogd 

Wat gebeurt er verder mee? 
We gebruiken die gegevens om je goed te kunnen helpen. Om bijvoorbeeld je huisarts te bellen als er 
iets mis zou gaan. Om te weten dat je geen kippeneiwit verdraagt. Om te begrijpen dat jij autist bent 
en dus graag veel structuur hebt. Of dat jij niet zo slim bent als je lijkt en dat je extra instructie nodig 
hebt.  
We gebruiken ze ook om te kunnen bewijzen dat wij je zo goed mogelijk geholpen hebben. Dát we 
echt rekening met je houden, dat we aan jouw doelen werken en dat je er was op de dagen dat wij 
zeiden dat je er was. Daarom moeten we alles wél zeven tot vijftien jaar bewaren… 
Tenslotte gebruiken we alles wat we over jou weten en wat relevant is om de andere mensen die 
hier zijn (vooral de stagiaires, maar ook je collega’s) te helpen om jou te begrijpen en goed voor je te 
zorgen. We zijn geen dokters en delen geen diagnoses, maar we zeggen dan bijvoorbeeld wel “zij 
heeft nare ervaringen met mannen gehad, let je erop dat ze niet alleen is met een man?” of “hij vindt 
het erg naar als je hem stoort in zijn werk” of “zij is wisselend van gedrag en soms begrijpt ze je niet”. 
Wil je weten wat we over je zeggen? Vraag het – het is geen geheim! 
 

Processen 
GGD Thema 1, 2, 3, 5 en 6, HKZ, FLZ 

Zorgproces 
Kennismaken 
Nieuwe deelnemers nemen contact met ons op, en telefonisch beantwoorden we hun eerste vragen. 
Als ze daarna nog belangstelling hebben dan nodigen we ze uit voor een kennismakingsgesprek. In 
dat gesprek geven we een rondleiding en vertellen we wat we precies kunnen bieden (en wat niet). 
Zij geven ons wat informatie over de zorgvraag en samen kijken we of ons erf en onze manier van 
werken veilig genoeg is voor de deelnemer in spé. 
Alle nieuwe deelnemers hebben een eigen regisseur, die in deze fase beoordeelt of wij een goed 
antwoord hebben op de zorgvraag van de deelnemer en of wij passen binnen het totale zorgpakket 
voor de betreffende persoon en zijn of haar systeem. 

http://www.kei.nl/KEI/procs/privacyverklaring.pdf
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Proefdraaien 
Er kan één of meer keren worden proefgedraaid. We kijken dan of de deelnemer in de betreffende 
groep goed door ons begeleid kan worden en of het ‘klikt’. Onze conclusies bespreken we direct met 
de deelnemer of diens vertegenwoordiger. Voor het proefdraaien hebben we een heel beknopt 
formulier (kennismakingspapier) met alleen de hoognodige informatie. 
Intake 
Als we tot plaatsing overgaan dan krijgen deelnemers de welkomstbrief (waarin we aangeven wat we 
nodig hebben voor het dossier en een aantal belangrijke zaken vastleggen, zoals het noodplan en de 
klachtenprocedure) en een HemdvanjeLijfformulier om alles in te vullen wat we van een deelnemer 
willen weten. Wij helpen met invullen tijdens het intakegesprek.  
Gewenning 
In de eerste periode (meestal ongeveer 6 dagdelen) werken wij zonder zorgplan. De deelnemer moet 
de weg op de boerderij leren kennen, ons gaan vertrouwen en een beetje bij de groep gaan horen. 
Wij observeren intussen de deelnemer en leren hem of haar hoe het bij ons gaat. De eerste periode 
sluiten we af met een evaluatie, waarbij we samen met de ouder en de regisseur een zorgplan 
opstellen. Daarin staat waarom iemand bij ons komt en welke beperkingen iemand ondervindt en 
eventueel welke extra risico’s dat oplevert. Ook staan er leerdoelen in een geplande evaluatiedatum.  
Zorgperiode 
Vervolgens werken we cyclisch aan de leerdoelen uit het zorgplan en evalueren dat periodiek. Na een 
evaluatie wordt het zorgplan bijgewerkt met een beknopt evaluatieverslag en aangepaste (of 
nieuwe) leerdoelen. De regisseur is vaak aanwezig bij de evaluaties en bepaalt anders op basis van de 
zorgplannen of onze zorg nog passend is.  
Als wij zaken signaleren waar we ons zorgen over maken, als we denken dat een deelnemer risico 
loopt of als we denken dat er meer (of minder) zorg nodig is dan wachten we natuurlijk niet op een 
evaluatie maar nemen we direct contact op met de deelnemer en/of diens vertegenwoordigers en/of 
de regisseur. 
Uitstroom en doorstroom 
Deelnemers die gaan vertrekken mogen afscheid nemen van de groep en krijgen een exitgesprek, 
waarbij we in elk geval vragen naar de reden van vertrek en of wij kunnen helpen bij de overstap 
naar een andere zorgaanbieder.  
 
Bij het zorgproces zijn de deelnemers betrokken en hun regisseur. Alleen volwassen deelnemers die 
zélf handelingsbekwaam zijn mogen als ze dat willen zelf de regie voeren. Daarnaast nemen we graag 
deel in het team dat de deelnemer al heeft (de regisseur bepaalt dat) zodat alle zorg op één lijn zit. 
 

Dagelijkse begeleiding 
De zorgboer voert de dagelijkse begeleiding uit. Dat begint bij het opstellen van het dagplan, waarbij 
we activiteiten en situaties verzinnen waarin de deelnemers de kans krijgen aan hun leerdoelen te 
‘werken’. Achteraf evalueren en registeren we hoe dat heeft uitgepakt en die kennis gebruiken we bij 
het opstellen van het volgende dagplan. Dagplannen staan overigens meestal niet op papier, het is 
onze input voor de werkbespreking.  
Onderdeel van de dagelijkse begeleiding is observatie. Wij kijken goed hoe het met de deelnemer 
gaat en nemen contact op met de ouder/verzorger of regisseur als wij ons zorgen maken. We 
observeren ook goed hoe het samenwerken gaat en werken in alle groepen bewust aan het 
vergroten van de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van alle deelnemers. 
Daarnaast wordt er voor de volwassenen natuurlijk gewerkt en doorgezet, zodat ze vaardigheden 
leren en de voldoening krijgen dat ze zinvol zijn bezig geweest. 

http://www.kei.nl/KEI/forms/kennismakingspapier.pdf
http://www.kei.nl/KEI/forms/welkom.pdf
http://www.kei.nl/KEI/procs/noodplan.pdf
http://www.kei.nl/KEI/procs/klachtenprocedure.pdf
http://www.kei.nl/KEI/forms/hemdvanjelijf.pdf
http://www.kei.nl/KEI/forms/evaluatieformulier.pdf
http://www.kei.nl/KEI/forms/doorstroomformulier.pdf
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Voor de jeugd worden activiteiten aangeboden die helpen bij het samenspelen, ontwikkelen van de 
creativiteit of sportief bezig zijn.  
Bij de dagelijkse begeleiding zijn geen externe deskundigen betrokken. Waar wij zaken signaleren die 
wij niet kunnen duiden of niet op kunnen lossen nemen we contact op met de regisseur, of in 
noodgevallen met de hulplijn van Pactum. 
Stagiairs en vrijwilligers kunnen de deelnemers helpen bij hun spel of hun werkzaamheden maar ze 
begeleiden niet: ze hebben geen kennis van de beperkingen of leerdoelen van de deelnemers, en ook 
geen gezagsverhouding. Natuurlijk vertellen we ze wel wat een deelnemer echt nodig heeft! Een 
uitzondering hierop zijn stagiairs die een opleiding volgen in de zorg – zij leren wel begeleiden, maar 
dan voortdurend onder toezicht van de zorgboer(in). 
 

Administratief proces 
We houden dossiers bij van de deelnemers, stagiairs en vrijwilligers, waar alles inzit wat er nodig is. 
Ook zorgen we dat dossiers op tijd verwijderd worden, door elk jaar even de map door te lopen. 
We hebben berichtenverkeer met de gemeenten, waardoor we indicaties aanvragen, de zorg kunnen 
starten en stoppen en onze facturen kunnen versturen. Dit gaat via Vecozo. 
Voor deelnemers die op een andere manier worden gefinancierd hebben we raam- en 
deelcontracten. 
De presentielijst wordt bijgehouden, ingevoerd en op basis daarvan worden de facturen gemaakt en 
verzonden. Dit is ook de basis voor de productieverantwoording die maandelijks en jaarlijks van ons 
wordt gevraagd. 
In de boekhouding houden we bij wat er uitgaat en inkomt. Op basis daarvan kunnen we onze 
belastingaangiften correct doen en in de gaten houden of onze facturen betaald worden. 
 

Professioneel handelen 
(HKZ 5) 

Het is belangrijk dat we bij risicovolle activiteiten of handelingen goede afspraken maken, zodat het 
risico vermindert. Bijvoorbeeld dat we niet verder dan tot onze ‘snavel’ in de Waal mogen, dat we 
ladders platleggen als we er weg lopen, dat we kleine kinderen niet alleen achter het bruine hek 
toelaten. Die afspraken zijn er wel, maar ze staan niet op papier, omdat er geen personeel is aan wie 
het moet worden overgedragen: de zorgboer is er altijd.  
Datzelfde geldt voor de informatieverstrekking – omdat alles via de zorgboer loopt is het eigenlijk 
uitgesloten dat mensen tegenstrijdige of onjuiste informatie krijgen. 
Elke dag evalueren we of onze manier van begeleiden goed gewerkt heeft of dat er zaken anders 
kunnen. Daarbij leren we graag van de andere zorgaanbieders in het team rond de deelnemer of van 
collega’s, zodat we over een steeds groter palet van methodieken beschikken. 
Wij onderschrijven de beroepscode voor professionals in sociaal werk, omdat er nog geen 
beroepscode (of register) voor zorgboeren is. 
Wij werken niet met een opleidingsplan, omdat er geen concrete opleidingsbehoefte is. Wij volgen 
opleidingen op het moment dat we merken dat we ergens niet genoeg van weten (nieuwe 
deelnemer, nieuwe norm) óf dat we een opleidingsaanbod zien voorbijkomen dat ons interesseert. 
Dat komt ook omdat het vak van zorgboer juist zo gebaseerd is op GezondBoerenVerstand en samen 
in de klei staan en veel minder op zorgspecifieke methoden.  
 

Profiel van KEI 
(FLZ 3.1.3) 
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Onze boerderij is kleinschalig en divers: er zijn honden, katten, paarden, geiten, schapen, varkens, 
kippen, kwartels, ganzen, vogeltjes en konijnen en drie tuinen. Verder doen we veel 'projecten': van 
knutselen tot het verbouwen van de schuur. 
De mensen die bij ons werken zoeken rust en regelmaat, maar vooral saamhorigheid. Binnen de 
veiligheid en de gezelligheid van de KEI-familie werken we aan nieuwe vaardigheden en versterken 
van het zelfvertrouwen. 
 

Risico Inventarisatie 
De procesrisico’s zijn grotendeels al geïnventariseerd door de inspectie IGJ en de GGD. Om de risico’s 
te verminderen stellen zij normen op, zoals het verplicht stellen van de VOG en het hebben van een 
meldcode.  
Jaarlijks lopen wij de (verplichte) branchespecifieke RI&E van Stigas door, en als daar verbeterpunten 
uit komen dan voeren we ze uit. In 2018 hebben wij een externe toetsing laten uitvoeren, en dat 
moet opnieuw als wij meer dan 25 unieke deelnemers op het erf hebben. 
 

Samenwerkingsovereenkomsten 
(FLZ 3.2.2) 

Soms werken wij als onderaannemer van een andere instelling. Dan gelden hun regels, zij bestieren 
het zorgplan en de evaluaties en wij bieden alleen de zorg. Hiervoor worden er meestal een raam- en 
een deelovereenkomst afgesloten. Die beschouwen wij als ‘niet openbaar’, maar elke deelnemer kan 
natuurlijk zijn of haar eigen overeenkomsten inzien. 
 

Seksuele ontwikkeling 
(VSSG 1) 

Wij hebben oog voor de sociale en seksuele ontwikkeling van de kinderen die aan ons zijn 
toevertrouwd. In de evaluatiegesprekken komt dit onderwerp aan de orde en indien gewenst wordt 
er in het zorgplan aandacht aan besteed. 
Voor alle deelnemers is er het leerblad Fout gedrag, waarin we een standpunt innemen over 
ongewenste intimiteit.  
Wij gebruiken het vlaggensysteem om opvallend gedrag te signaleren en bespreekbaar te maken en 
nemen direct contact op met de ouder/verzorger of de regievoerder als wij daar reden toe zien.  
Indien nodig treedt de meldcode in werking en eventuele incidenten worden geregistreerd. 
Wij hebben geen programma om de seksuele ontwikkeling van kinderen te bevorderen en/of te 
corrigeren. Wanneer het nodig is om daar extra aandacht aan te besteden dan gebeurt dat via het 
zorgnetwerk van het kind zelf (wijkteam, Pactum, behandelaars etc.). Natuurlijk werken wij aan een 
dergelijk programma graag mee waar we kunnen, maar we hebben een bijrol. 
 

Uitsluitingscriteria 
Door uitsluitingscriteria geven de zorgboer en -boerin aan dat ze nagedacht hebben over wat ze wél 
en niet kunnen en willen bieden. Wij willen liever geen complete doelgroepen uitsluiten, omdat we 
mensen niet op hun diagnose beoordelen, maar kijken wat ze kunnen en willen.  
Maar we sluiten wel mensen uit, als we ze niet de begeleiding kunnen bieden die ze nodig hebben. 
 
Wij willen geen zorg bieden aan mensen die: 

- Onze huisregels niet onderschrijven 

- Niet gemotiveerd zijn om hier te komen, of niet vrijwillig komen 

Wij kunnen geen zorg bieden aan mensen die: 

http://www.kei.nl/KEI/procs/026foutgedrag.pdf
http://www.vlaggensysteem.nl/
http://www.kei.nl/KEI/procs/meldcode.pdf
http://www.kei.nl/KEI/forms/incidentenformulier.pdf
http://www.kei.nl/KEI/procs/huisregels.pdf
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- Gefixeerd en/of gesepareerd moeten kunnen worden 

- Voorbehouden medische handelingen moeten ondergaan 

- Niet zelf hun medicatie kunnen innemen 

- Voor de andere deelnemers in de groep een te grote belasting betekenen 

Maar in deze gevallen kunnen we in overleg wel extra deskundigheid inhuren of samenwerken 
met de ‘eigen’ begeleiders . 

 
Dus iedereen is welkom? Niet helemaal: 

- Iedereen mag komen kennismaken en als we allebei denken dat het zou kunnen passen… 

- Dan mag je komen proefdraaien en kijken we vrijblijvend of we je, in de groep waarin je 

geplaatst wilt worden, goed kunnen begeleiden. Als dat positief uitpakt (van beide kanten) 

dan kun je geplaatst worden 

- Maar als er iets verandert in het bovenstaande rijtje begint het allemaal weer van voren af 

aan: we moeten altijd goed voor je willen en kunnen zorgen in de groep waarin je zit. 

 

Vertrouwenspersonen 
Onze eigen vertrouwenspersoon is Kirsten. Vanwege de AVG zetten we hier geen verdere gegevens 
van haar, maar haar telefoonnummer hangt in de schuur en je mag haar altijd bellen als je een 
probleem hebt dat te maken heeft met KEI en dat je niet kunt of wilt bespreken met Frank of 
Antoinette. 
Zorgbelang Gelderland is door de Regio aangesteld als vertrouwenspersoon voor iedereen die zorg 
nodig heeft (Jeugd, WMO etc.). Kijk even op www.adviespuntzorgbelang.nl voor de actuele 
contactgegevens. 
 

Verzuimbeleid 
Als je niet kunt komen op de dag/tijd dat je verwacht wordt, dan geef je dat zo snel mogelijk door, 
liefst per mail.  
Voor stagiairs en vrijwilligers geldt dat we bij verzuim dat langer dan een week duurt contact met je 
opnemen en samen bespreken wanneer je denkt weer aan de slag te kunnen gaan. 
Overigens heeft iedereen ALTIJD het recht om niet te komen – desnoods zonder opgave van 
redenen. We vragen je dan wel om het zo lang mogelijk van tevoren door te geven.  
Het kan zijn dat iemands verzuim vervelend is voor de groep. Bijvoorbeeld als je er vaak niet bent, of 
als je het te laat doorgeeft. Ook dan nemen we contact met je op en gaan we samen kijken hoe we 
de rust in de groep kunnen terugbrengen. Mogelijk vragen we je dan om je aan te melden als je wél 
gaat komen of te verhuizen naar een andere groep. 
Als je erg laat afmeldt (minder dan 24 uur vantevoren) , en we hebben al kosten voor je gemaakt, 
dan kunnen we je een bijdrage van € 5,-- vragen.  
 

VOG en begeleiden 
(GGD Thema 4)  

Van iedereen die bij ons mensen begeleidt en/of in een machtsverhouding tot de mensen of 
deelnemers zou kunnen komen te staan, vragen wij een VOG  
Heb je die niet of hebben we je die niet gevraagd? Dan denken wij niet dat je een begeleider bent. 
We vragen je dan om een beetje op te letten dat je wat afstand houdt: 

- Zonder je niet af met één deelnemer 

- Wissel met onze deelnemers geen persoonlijke zaken uit (telefoonnummers, facebook) 

http://www.adviespuntzorgbelang.nl/
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- Geef geen adviezen (je weet niet wat de begeleiders hebben gezegd…) 

Wil je wel graag gaan begeleiden? Laat even weten dat je dat zou willen, dan kijken we samen wat er 
wel en niet kan. 

 
Zorgaanbod 
Wij bieden: 

- Begeleiding in kleine groepen voor gemotiveerde mensen die een actieve, zinvolle 

dagbesteding zoeken. Een nuttige bijdrage leveren is belangrijk (iedereen draagt z’n steentje 

bij), maar het maakt niet uit hoeveel iemand kan bijdragen.   

- Begeleiding in kleine groepen voor kinderen die met name hulp nodig hebben bij de sociale 

vaardigheden en het invullen van hun vrije tijd.  

- Logeeropvang (Kort Verblijf), om de opvoeders te ontlasten 

- Crisisopvang / tijdelijk wonen als Pactum Jeugdzorgboerderij 

Wij bieden niet: 
- Therapie, behandeling en dergelijke. Wel kunnen we met onze deelnemers en hun 

behandelaar samenwerken, zodat we goed op elkaar aansluiten. 

- Puur belevingsgerichte dagbesteding 

- Wonen en/of logeren voor volwassenen 

- Permanent wonen en/of pleegzorg voor kinderen 

- Begeleiding in de zwaarste categorieën, waarbij specialistische zorg nodig is 

- Naschoolse opvang of andere vormen van kinderopvang waarbij niet de zorg voor het kind 

maar de ontlasting van de ouders voorop staat 

Zorg en Dwang 
(WZD) 

De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten van cliënten die onvrijwillige zorg krijgen. Er staat 
bijvoorbeeld in dat vastbinden, fouilleren en toezicht uitoefenen niet mogen, tenzij daar een hele 
goede reden voor is. Wij vinden dat die wet op ons niet van toepassing is, omdat we geen 
onvrijwillige zorg willen leveren: iemand komt bij ons omdat hij/zij dat graag wil, niet omdat het van 
de rechter moet. 
Maar natuurlijk doen we (zeker met de jeugd) dingen die volgens de WZD niet zomaar zouden 
mogen: 

- We pakken je bij de hand als er gevaar is (druk plein, langs de weg, bij het water) 

- Je mag niet van het erf af zonder begeleiding 

- Wij houden voortdurend toezicht (niet met camera’s, maar we houden je in de gaten) 

- Het hoort bij ons dat we allemaal samen eten en drinken. Je mag dus geen ‘eigen voorraad’ 

meebrengen. Als we denken dat je daarom jokt, dan controleren we je tas of je zakken 

- Dingen die gevaarlijk zijn (drank, drugs, medicijnen, messen) mag je niet zelf bewaren. Veel 

te gevaarlijk, stel dat een andere deelnemer eraan komt? 

- Bezoek kan alleen in overleg met ons, op tijden die wij met de bezoeker afspreken. Je ouder, 

vertegenwoordiger of voogd bepaalt welke bezoekers er mogen komen. Je bezoek mag niet 

hinderlijk zijn voor de andere KEIen. Voor belmomenten van kinderen geldt hetzelfde. 

- Elektronica en speelgoed: wij spelen en werken de hele dag met elkaar. Voor alles wat je 

alleen doet (laptop, boek lezen) heb je overdag geen tijd. Voor ’s avonds kun je een boekje 
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meebrengen als je wilt, maar geen tablet of laptop: die gaat te gauw kapot. Volwassenen 

hebben uiteraard hun telefoon, maar gebruiken hem niet waar anderen er hinder van 

kunnen hebben (loop even weg). 

- Foto’s maken mag. Foto’s waar andere deelnemers herkenbaar op staan mag je niet delen 

(insta, appen, noem maar op). Ook mag je niet ‘taggen’ en dus andere mensen laten weten 

wie er bij jou op de boerderij zijn. Waarom niet? Omdat je nu nog niet kunt weten of het 

over 10 jaar niet negatief kan uitpakken als iedereen ziet dat Pietje op een zorgboerderij zat. 

 

Bronnen 
 
Als je Jeugdzorg levert, dan is er een wettelijk toetsingskader, het JIJ-kader: 
https://www.igj.nl/publicaties/toetsingskaders/2021/01/05/het-jij-kader (JIJ) 
Daarbij geldt ook nog: 
https://www.igj.nl/publicaties/toetsingskaders/2014/03/01/toetsingskader-voorkomen-seksueel-
grensoverschrijdend-gedrag (VSGG) 
Bij https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck kijken we na of we aan de eisen 
voldoen (Zorg) 
Het WMO-toezicht wordt uitgevoerd door de GGD. Kan daar sinds 2018 niets meer over vinden: 
(GGD) 
De factsheet van IGZ en IJZ “naar zichtbare kwaliteit van kleinschalige jeugdzorg”: 
https://www.igj.nl/publicaties/brochures/2017/08/30/facsheet-kleinschalige-jeugdhulp-met-verblijf  
(IGJ klein) 
Kwaliteitssysteem “Kwaliteit laat je zien” van de FLZ (FLZ) 
HKZ voor Kleinschalige Organisaties (HKZKO) 
Regionale of gemeentelijke afspraken (Overige) 
Voor het erf gebruiken we de informatie van de voedsel- en Warenautoriteit: 
https://www.veiligheid.nl/allesoverspelen  
www.dwangindezorg.nl over de Wet Zorg en Dwang (WZD)  
Informatie over de ARBO wet staat goed bij Stigas: https://www.stigas.nl/agroarbo/  
Beroepscode voor professionals in sociaal werk 
 

Versiebeheer 
 
2020: 

- Hoofdstuk Corona toegevoegd (RI&E en regeltjesboek) 

- Gereedschapslijst toegevoegd (RI&E) 

- Roken aangepast aan ‘rookvrij erf’ 

2021: 
- Andere RI&E, links gecontroleerd, aanpassing medicijnprotocol (alweer…) 

- Andere RI&E, nu met Corona en Personeel 

- Bronnen gecheckt 
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