
 

Actieplan 2021 
We plannen verschillende acties voor 2021 aan de hand van de feedback die kinderen, ouders, 

ouderen en medewerkers ons gaven in het tevredenheidsonderzoek. 

Feedback  

Begeleiders geven in het tevredenheidsonderzoek aan dat hun collega’s hen matig feedback geven 
op hun handelen. In gesprek met de begeleiders benoemen zij dat tijdgebrek (na werktijd druk met 

andere dingen), een algemene nabespreking (niet direct gericht op feedback geven) en eventueel 

ook gevoelens van veiligheid en/of conflictvermijdend gedrag hierin meespelen. Als team willen we 

wel graag feedback van elkaar ontvangen: het geeft ons de mogelijkheid om te blijven groeien en we 

zijn graag goed in wat we doen! We stellen daarom de volgende actiepunten op: 

• Begeleiders evalueren in het tweetal waarin ze hebben gewerkt de dag na en vragen en 

geven daarin feedback. Wanneer de begeleider niet direct heeft samengewerkt met een 

tweede begeleider, vraagt deze feedback bij een naast betrokken persoon.  

• Begeleiders die ervaren dat zij het moeilijk vinden om feedback te vragen, te geven of te 

ontvangen, bespreken dit, bijvoorbeeld in hun functioneringsgesprek, met hun teamleider. 

Fysieke en mentale belasting begeleiders 

Na twee dagdelen achter elkaar op de groep, zijn begeleiders soms behoorlijk moe. Natuurlijk hangt 

dit af van het verloop van de dag (waren er veel of weinig conflicten) en van persoonlijke factoren 

(bijvoorbeeld in geval van zwangerschap) maar toch komt structureel terug dat met name de 

zaterdag veel van begeleiders vraagt. Het overlegmoment aan het begin en einde van de dag worden 

als heel waardevol ervaren en leidt ertoe dat begeleiders mentaal minder moe zijn als ze naar huis 

gaan. Doordat ervaringen gedeeld kunnen worden en er met elkaar een plan gemaakt kan worden 

voor de volgende keer, wordt structureel gewerkt aan het verminderen van de fysieke en mentale 

belasting. Om dit in goede banen te leiden, stellen we hiervoor de volgende actiepunten op: 

• Op zaterdagochtend starten we de dag met elkaar. We nemen het dagprogramma en 

bijzonderheden daarin met elkaar door (15 minuten). Vervolgens bereiden we praktisch de 

dag voor (15 minuten).  

• Wanneer er activiteiten worden aangeboden waar meerdere groepen aan meedoen, gaan 

begeleiders niet van de groep om alvast te rapporteren/op te ruimen, maar maken zij van de 

gelegenheid gebruik om enkele deelnemers meer individuele aandacht te geven ten behoeve 

van hun zorgplan.  

• De activiteiten worden een half uur voordat de deelnemers worden opgehaald, afgerond. Op 

die manier kunnen begeleiders de dag met hen evalueren en is er ruimte om met de 

deelnemers samen om te ruimen.  

• Begeleiders evalueren (in hun tweetal en) in teamverband de geboden dagbesteding en 

maken aan de hand daarvan afspraken voor de volgende keer (15-20 minuten). De mentale 

en fysieke belasting van begeleiders komt hierbij aan bod. 

• In de teamvergaderingen komt het thema ‘Fysieke en mentale belasting’ structureel aan bod. 

 



 
Groepsdynamiek 

Een steeds terugkerend thema in onze actieplannen, is de groepsdynamiek. Dat is niet verwonderlijk: 

bij het invullen van de risico-inventarisaties van deelnemers zien we dat de meeste deelnemers 

gevoelig zijn voor gedrag van anderen en omgevingsprikkels. Tegelijkertijd nemen de meeste 

deelnemers een zekere vorm van gedragsproblematiek met zich mee. Hier rekening mee houden in 

de groepsindeling lukt maar ten dele: we hebben maar één groep ouderen, jeugdigen willen wél in 

de groep van hun interesse worden ingedeeld en de plek die we hebben is nu eenmaal beperkt. Toch 

is daarmee niet alles gezegd. Sturing geven aan groepsdynamiek in een vrije setting als de 

zorgboerderij is een ingewikkelde taak die veel van begeleiders vraagt maar waar we ook in kunnen 

leren en groeien. En dat is precies wat we dit jaar willen doen.  

• Begeleiders gaan en blijven in gesprek met de deelnemers zelf over de groepsdynamiek: wat 

vind je fijn in deze groep, wat vind je moeilijk? Wat kunnen we doen om jou daarin te 

helpen? 

• Bij meerdere begeleiders/ondersteuners op de groep, worden de activiteiten meer verdeeld 

over tijd en ruimte, aansluitend bij de wensen en interesses van de individuele deelnemers, 

waardoor de omgevingsprikkels verminderd worden. 

• We vragen orthopedagoog Ineke ten Thije of Schoolgeluk-coach Andrea Reijersen-van Buren 

teamscholing te geven met betrekking tot het aansturen van de groepsdynamiek.  

Inspraak en onderling contact 

Ouders en ouderen geven aan dat zij graag meer inspraak zouden willen. Ouders hebben dat 

afgelopen jaar ook echt gemist: de geplande contactmomenten konden niet doorgaan vanwege 

COVID-19. Een daarbij passend actiepunt:  

• In 2021 geven we digitaal vorm aan contactmomenten voor ouders zolang fysieke 

ontmoetingen door COVID-19 onverantwoord zijn. Zodra het weer kan, organiseren we weer 

fysieke ontmoetingen waarbij ook ruimte is voor onderling contact. 

Voor de ouderen die ervaren dat hun inspraak beperkt is, stellen we het volgende actiepunt op: 

• De (persoonlijk) begeleiders betrekken de ouderen actief bij het activiteitenaanbod op de 

boerderij. 

• De ouderen ontvangen maandelijks de nieuwsbrief en daarbij behorende bijlagen en blijven 

zo op de hoogte van de ontwikkelingen op de boerderij.   

Procesgericht werken 

In 2020 hebben we een mooie vooruitgang geboekt wat betreft procesgericht werken. We zijn er 

echter nog niet! De dag op de zorgboerderij begint bij de jeugdigen altijd met een klus: we zorgen 

voor de dieren of maken bijvoorbeeld de kachel aan en maken drinken voor elkaar. Op die manier 

geven we jeugdigen niet alleen mee dat ook zij een waardevolle plek in de maatschappij, en op onze 

zorgboerderij innemen, maar oefenen zij ook met het uitvoeren van enkel- en meervoudige taken en 

met samenwerken. Begeleiders verliezen dit in de praktijk soms uit het oog, omdat het zorgen voor 

de dieren ook ‘gewoon gedaan moet worden’. Daardoor ligt de focus soms meer op het resultaat 

(dieren in schone verblijven met voer en water) dan op het proces (werken aan een prettige 



 
groepsdynamiek en de zorgdoelen). Natuurlijk moeten sommige dingen ook echt gebeuren. 

Tegelijkertijd zijn er altijd nog de zorgboer, zorgboerin en de collega’s waar op teruggevallen kan 
worden als het uitvoeren of afmaken van een bepaalde taak ten koste gaat van het proces. De 

deelnemer komt niet op de boerderij om voor de dieren te zorgen, hij komt op de boerderij om 

bepaalde vaardigheden te leren. Het zorgen voor de dieren is daarin een middel. Het actiepunt van 

2020 blijft daarom staan:  

• In de teamvergaderingen wordt structureel aandacht besteed aan ‘procesgericht werken’ en 
motivatietechnieken in schijnbaar taakgerichte activiteiten.   

Rustmomenten  

Kinderen zouden graag meer rustmoment-mogelijkheden hebben op de boerderij. Meer plekken, 

meer materialen, meer tijd en ruimte daarvoor. Dit valt mooi samen met het al opgevatte plan om in 

2021 locatie Erfzicht op te knappen van binnen zodat dit prikkelarmer en warmer aan doet. Ook 

komt het goed uit dat de twee BBL-studenten van dit moment vanuit hun opleiding aan de slag willen 

met het onderzoeken hoe we meer snoezelplekken en -materialen kunnen aanbieden.  

• Het interieur van Erfzicht wordt aangepast zodat dit een meer prikkelarme ruimte wordt. 

• De BBL-studenten onderzoeken de mogelijkheden wat betreft meer snoezelplekken en -

materialen.  

Toekomstvisie 

Begeleiders vragen zich af wat de plannen van de zorgboer en zorgboerin eigenlijk zijn met de 

zorgboerderij en welke plek zij in dat toekomstbeeld hebben. Daar is inderdaad nog weinig over 

bekend en het is logisch dat medewerkers hier graag meer van zouden willen weten.  

• Voor zover mogelijk, worden medewerkers op de hoogte gehouden van de toekomstvisie 

van de zorgboerderij en de plek die zij daarin kunnen vervullen.  

 

 

 


