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Bedrijfsgegevens 

 

Naam van de zorgboerderij: Teun’s Hoeve 

Adres: Maatschappijwijk 36 

Postcode: 7707 SH 

Woonplaats Balkbrug 

Provincie: Overijssel 

Land: Nederland 

Website: www.teunshoeve.nl 

E-mailadres: munst275@planet.nl 

 
 

Gegevens 1
e
 contactpersoon 

 

Naam: A van Munster - Hoekman 

Adres: Maatschappijwijk 36 

Postcode: 7707 SH 

Woonplaats Balkbrug 

Land: Nederland 

Telefoonnummer: 0523 677007 

Mobiel nummer: 06 29505197 

E-mailadres: munst275@planet.nl 

  

Jaarverslag opgesteld door: A van Munster - Hoekman Datum laatste wijziging: 

Overige betrokkenen:  23 – 12 – 2012 10.30 
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Het algemene beeld van het afgelopen jaar 

Ondanks dat het afgelopen jaar veel onzekerheden kende, mogen wij niet klagen. We hebben een 
passende bij tak gevonden voor ons bedrijf en zijn daarover gaan brainstormen en in december 
2012 mee begonnen. Het betreft een paarden melkerij met trekpaarden. 
 
Enkele gebouwen zijn beter heringericht om een beter overzicht te bieden en ook het terrein heeft 
een kleine metamorfose ondergaan, we hebben de speeltoestellen verwijderd en zijn begonnen met 
het inrichten van een natuurspeeltuin en snoezeltuin naar aanleiding dat we zijn uitgekozen door 
stimuland voor het project recreëren in het groen voor mensen met een beperking. Tevens hebben 
wij daarvoor een stuk terrein in gedachten voor een boerencamping voor deze doelgroep. 
 
Ook de activiteiten die we hebben aangeboden en nog gaan aanbieden hebben positief gewerkt op 
ons doel: integratie en saamhorigheid vergroten. 
 
Ook dit jaar ondanks het negatieve geluid over PGB etc. hebben we een nieuwe cliënt mogen 
ontvangen op ons bedrijf en er staan er 2 op punt te komen in afwachting van de procedure. 
 
Ook hebben we dit jaar ons certificaat behaald voor het kwaliteitssysteem van landbouw en zorg en 
zijn AWBZ erkend. En wat het helemaal goed maakt is dat de coöperatie Boer en zorg waar wij 
aangesloten zijn een contract [ zij het beperkt] heeft kunnen krijgen met Achmea 
 
Kortom geen slecht jaar voor onze Teun’s Hoeve.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar 

Aantal Deelnemers 
- Verstandelijke beperking is van 3 naar 4 gegaan 
- Lichamelijke beperking is het zelfde gebleven, dus 2 
- Psychische hulpvraag is ook hetzelfde gebleven, 1 
- Autistisch spectrum hebben we 1 cliënt moeten laten gaan, van 11 naar 10 

 
 
 
 
Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod  
Er zijn dit  jaar geen nieuwe doelgroepen toegevoegd, maar we blijven proberen in de ouderenzorg 
en we zijn ons aan het oriënteren om als een leer-werk boerderij en/of leerboerderij ons te profileren 
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Scholing en ontwikkeling 
 
we hebben dit jaar vele lezingen en cursussen gevolgd vanuit Trias jeugdzorg en vanuit vereniging 
zorgboeren Overijssel.  
 
 
 
 
 
 
Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? 
Helaas door privé omstandigheden heeft de zorgboerin haar opleiding SPW jeugdwerker nog niet 
kunnen afronden 
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Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Nee 

Overzicht Vervolgactie Afgerond? 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

 

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

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

Client met MCCD veroorzaakte 
regelmatig ruzie met mede cliënten 
en is weggelopen 

Meldingsformulier ingevuld en hem de 
toegang tot de boerderij ontzegd kan de 
veiligheid op deze manier niet 
waarborgen 

Ja 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

 

Zijn er meldingen van klachten? Nee 

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

  J/N 

 

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

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

Januari 2012 Sociale omgang vergroten Nee 

Juni 2012 Uitbreiden van concentratie Ja 

Augustus 2012 Werkdoelen bijstellen Ja 

September 2012 Zindelijkheidstraining en leren fietsen gedeeltelijk 

 

 
 
 

Conclusies uit bovenstaand overzicht 
(De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) 

 

Alle doelen die gesteld zijn kunnen worden behaald alleen heeft dat tijd nodig. Maar we blijven er 
met ons team aanwerken. 

We hebben met alle cliënten een evaluatiegesprek gevoerd alleen enkele hiervan uitgelicht zie 
boven. We hebben alle verslagen toegevoegd aan het  clientendossier en aangepast in het 
begeleidingsplan 
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Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar 

Actie gerealiseerd toelichting 

Jaarlijks terugkerende acties   

Actualisatie van de RI&E  Daar waar 
kon 

We ons best gedaan, maar nog niet alles is 
gerealiseerd 

Oefening calamiteitenplan Om de 4 
maand 

 

Evaluatie gesprekken met 
deelnemers 

Elk jaar Dit omdat ouders aangaven dat een half jaar te 
snel is dit door het comm.schriftje en de 
dagelijkse gesprekje 

Tevredenheidonderzoek 
deelnemers 

bijna We hebben nog niet alle cliënten gehad, dat 
gaan we dit jaar anders aanpakken elke maand 1 

Functioneringsgesprekken Elke 6 mnd.  

Actualisatie BHV Elk jaar December 2012 weer gedaan 

brandblussers Elk jaar  

   

   

Actie n.a.v. de RI&E   

Veilig werken met gekeurd 
materiaal 

 Grotendeels vervangen, maar nog niet alles ivm 
financiën  

   

   

Acties vanuit 
kwaliteitssysteem,evaluatie of 
audit 

  

tevredenheidsonderzoek gedeeltelijk Dit jaar elke maand 1 

kwaliteitscertificaat behaald Februari 2012 

   

Overige acties van vorig jaar   

Activiteiten uitbreiding December 
2012 

Wordt in 2013 verder ontwikkeld en afgemaakt 
Paardenmelkerij, camping en natuurspeeltuin en 
snoezeltuin 

   

   

 
 

Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?  
Nee, we doen alles stapsgewijs i.v.m. financiën. Maar alles wat met veiligheid te maken heeft heeft 
prioriteit nummer 1. Aangezien we een goede neventaak hebben gevonden voor ons bedrijf kunnen 
we hiermee verder aan het werk, leuk omdat samen met de cliënten uit te werken 
 
 
 
 
 
 

 
Doelstellingen voor het komende jaar 
Een veilige werkomgeving te creëren en te onderhouden voor onze hulpboeren en medewerkers. 
Onze paardenmelkerij van de grond af helpen, de natuurspeeltuin en snoezeltuin met bijbehorende 
camping te realiseren samen met de hulpboeren en bezoekers en vrijwilligers om zo onze 
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doelstelling nog meer te bevorderen 
 
De zorgboerin is naar bijeenkomsten geweest om te kijken of de projecten leerboerderij voor 
kinderen die om welke reden dan ook het regulier onderwijs [tijdelijk] niet meer kunnen volgen en 
het leer-werk traject iets is voor de Teun’s Hoeve. Daaruit voortvloeiend is er contact geweest met 
trajectbureau boer-en-maat. Doordat er op kort termijn geen cursus was om met dit traject te kunnen 
gaan starten is in overleg met het trajectbureau besloten dat zorgboerin dit zelf probeert op te 
starten in haar gemeente en omliggende gemeenten. Dit kost tijd en veel werk omdat het 
programma lees leertraject herschreven moet gaan worden voor de Teun’s Hoeve en zijn 
capaciteiten. Zorgboerin is gestart in december 2012 met het herschrijven en wil in maart zich gaan 
profileren bij eigen gemeente en omliggende gemeenten. 
 
Het leer-werk traject wil en moet de zorgboerin zich beter in verdiepen wat voor en nadelen zijn. 
Dat gaat na maart 2013 gebeuren. 
 
Het creëren van een leefruimte/woonkeuken voor cliënten, dit gebeurt nu nog in woning van 
zorgboerin maar omdat de groep zo langzamerhand te groot wordt en inbreuk gaat maken op 
privacy van het gezin is er besloten om een nieuwe leefruimte te creëren in een bestaand pand. 
De planning ligt ergens in of na de zomervakantie 2013. 
 
 
 
 
Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar. 
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Actielijst 

 

Actielijst naam zorgboerderij : Teun’s Hoeve Datum (mm-jjjj) : 2 – 1 - 2013 

Boerderijnummer: 1107 Jaar: van januari 2012 tot januari 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  zorgboerin December 
2012 

December 
2013 

December 
2012 

 

Oefening calamiteitenplan zorgboerin Elke 4 mnd Elke 4 mnd Vanaf januari 
elke 4 mnd 

 

Evaluatie gesprekken met deelnemers zorgboerin Elk jaar Elk jaar   

Tevredenheidonderzoek Zorgboerin Januari 2013 Februari 2013   

Functioneringsgesprekken Zorgboerin Elke 6 mnd Elke 6 mnd Vanaf januari 
elke 6 mnd 

 

Actualisatie BHV zorgboerin Dec 2013 Dec 2013   

Actualisatie BHV medewerker medewerker Maart 2013 Maart 2013   

Opstellen jaarverslag Zorgboerin Dec 2013 Januari 2014   

Zoonose check Zorgboerin 
dierenarts 

Oktober 2013 Oktober 2013   

      

Acties n.a.v. de RI&E      

Gekeurde materialen Zorgboer/in Dec 2012 Dec 2013 Dec 2012  

Brandblussers controleren Saval/ zorgboer Elk jaar/april Elk jaar/april   

Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit      

Inleveren jaarverslag Zorgboerin Dec 2013 Januari 2014   

EHBO herhalen Vaste medewerker en 
zorgboerin 

Januari 2013 Januari 2013   
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Overige acties      

Hart voor zorg label halen van landmerc plus Zorgboerin Dec 2012 Januari 2013 Dec 2012  

Zindelijkheid cliënt Zorgboerin, stagiair Dec 2012 Mei 2013 Dec 2012  

Leren fietsen van een cliënt Zorgboerin, stagiair Dec 2012 Mei 2013 Dec 2012  

Samenwerking staatsbos Zorgboerin Jan 2013 Feb 2013   

Project leerboerderij Zorgboerin Jan 2013 maart 2013 Dec 2012  

Project leer-werktraject zorgboerin Maart 2013  December 
2013 

  

Paardenmelkerij Zorgboer/in Dec 2012 Maart 2013 Dec 2012  

Natuurspeeltuin/snoezeltuin/camping Zorgboer/in Okt 2012 Juni 2013 Nov 2012  

Leefruimte creëren voor hulpboeren Zorgboer/in Juli 2013 Dec 2013   

Behalen SPW jeugdwerker Zorgboerin Nov 2011 Dec 2011 Dec 2011  

 


