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Bedrijfsgegevens 

 

Naam van de zorgboerderij: Limosahoeve 

Adres: Oudelandsdijk 8 a 

Postcode: 1458 PN 

Woonplaats Spijkerboor 

Provincie: Noord-Holland 

Land: Nederland 

Website: www.limosahoeve.nl 

E-mailadres: pietmaas@online.nl 

 
 

Gegevens 1
e
 contactpersoon 

 

Naam: A.M Krijgsman 

Adres: Oudelandsdijk 8a 

Postcode: 1458 PN 

Woonplaats Spijkerboor 

Land: Nederland 

Telefoonnummer: 0756411320 

Mobiel nummer: 0612975846 

E-mailadres: pietmaas@online.nl 

  

Jaarverslag opgesteld door: Annelies Krijgsman Datum laatste wijziging: 

Overige betrokkenen: Piet Maas 10-03-2013  11.35 
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Het algemene beeld van het afgelopen jaar 

 
Nadat  2011 is uitgeluid met alle cliënten aan een oliebol zijn allen weer met frisse zin begonnen 
aan een nieuw jaar op zorg/ontmoetings-boerderij Limosahoeve. Af en toe vindt er een verhuizing 
plaats van een cliënt waarvan uitgebreid afscheid wordt genomen met de nodige gebakjes, bloemen 
en foto’s hier op de boerderij. Vervolgens verwelkomen wij weer nieuwe cliënten die wij na, soms al 
één dag maar, meestal een paar weekjes een veilige, vertrouwde dagbesteding kunnen bieden. 
 
Zo was er weer van alles met de dieren te beleven en  begroetten wij het afgelopen jaar weer 10 
jonge kalfjes, 9 jonge Vlaamse reus konijntjes, 4 jonge caviaatjes en twee kleine biggen waar wij 
voor sommige mooie naambordjes hebben geverfd en met een houtbrandertje hebben beschreven 
en versierd. Hier en daar werd er een traantje weggepinkt toen ons Belgisch trekpaard verhuisde 
naar Drenthe maar hier wordt een mooi herinneringsbord voor gemaakt zodat wij nog vaak aan hem 
kunnen denken. 
 
Via ‘de ‘ontmoetingsboerderij’, een nieuw project van Landzijde waar wij van het begin af aan bij 
betrokken zijn geweest en waar de Limosahoeve zich op donderdagen voor open stelt in overleg 
met Landzijde, laten wij mensen kennismaken met ons bedrijf én de cliënten. Een eyeopener voor 
de bezoeker die helemaal niet weet wát deze precies verwachten kan.  De meeste cliënten vinden 
het leuk en gezellig om een praatje te maken met zo’n nieuw gezicht  en te laten zien waar zij op dat 
moment mee bezig zijn.  Ook kregen wij opvallend veel bezoekjes van mensen van de 
geheugenpoli/casemanagers. Zij willen ook wel eens met eigen ogen zien waar mensen terecht 
komen die zij doorsturen naar de zorgboerderij en wat dat zoal inhoud. Bij deze mensen hoorden 
zelfs people from England waar het fenomeen zorgboerderij nog niet bekend is. 
 
Deze ervaringen en andere wisselen wij uit tijdens de netwerkavonden die door landzijde 4x per jaar 
worden georganiseerd. Ook woonde wij de twee workshopavonden over dementie bij en volgde 
Annelies een cursus van 5 avonden over ‘het lerend vermogen bij mensen met dementie’. Fijn om 
met vele mensen kennis en ervaringen uit te wisselen en nieuwe handvatten te krijgen aangereikt 
Twee extra mensen die ook met regelmaat aanwezig zijn op ons bedrijf haalde hun BHV. 
Behalve de snuffel stages die hier met enige regelmaat vervuld worden aan leerlingen van het 
VMBO namen wij nu ook een MBO stagiair aan voor een ruim halfjaar die 2 dagen per week komt. 
DE kroon op het werk was wel dat wij in juli 2012 ons bordje “kwaliteit laat je zien” konden ophangen 
naast het inmiddels behaalde zoönosen bordje. 
 
Alhoewel……laten wij onze TROUWDAG die wij met al onze cliënten én vele andere gasten 
mochten vieren op 21 juni 2012 ook niet vergeten! Een GROOT genot om op terug te kijken. 
 
De Limosahoeve was dit jaar voor het eerst ook ingeschakeld als vakantieopvang voor een cliënt 
die dagbesteding doet bij een nabijgelegen zorgboerderij. Een mooie ervaring die voor herhaling 
vatbaar is. Sommige cliënten raken anders uit hun ritme en ervaren het als’ fijn’ om dan tijdelijk op 
een andere boerderij hun dagritme door te kunnen draaien. 
Ook ontvingen wij een cliënt die recht had op een vierde dag zorg maar op een boerderij kwam die 
‘maar’ drie dagen zorg bood. Die vierde dag vulde hij bij ons in en verliep wonderbaarlijk goed. Een 
mooi leermoment voor de zorgbieders. 
 
Het hele jaar door ondernamen wij kleine ‘uitstapjes’ met een paar cliënten tegelijk, zodat wel 
iedereen eens aan de beurt komt, naar collega zorgboerderijen om daar eens een kijkje te nemen of 
naar dierenwinkel/tuincentra enz.  
Beleefde wij een oergezellig ‘koe-op-stal-familie/vrienden en bekenden- bijeenkomst’ en verorberde 
wij met elkaar een heerlijke paaslunch en aan ’t eind van ’t jaar een kerstlunch met alle cliënten, 
zorgbieders en stagiair tegelijk! Wij bedankten iedereen hartelijk voor de fijne samenwerking het 
afgelopen jaar en benadrukte dit met een eigen gemaakt kerstpakketje wat zéér gewaardeerd werd 
door allen. 
Het jaar werd weer traditioneel afgesloten met eigen gebakken oliebollen. 
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De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar 

Aantal Deelnemers 
 
 
                                             Begin                Instroom               Uitstroom              Eind 
Dementie:                                4                        4                            3                        5 
Psychische aandoening:         3                        2                                                      5 
 
Totaal                                     7                         6                            3                       10 
 
Reden uitstroom: 
 
Verhuisd :               3 
 
Totaal     :               3 
 
 
Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod  
We hebben een cliënt met Lewy body dementie, iemand met Asperger en een cliënt met Parkinson. 
 

 
 
 
 
 
  
 
Scholing en ontwikkeling 
 
 
Piet en Annelies hebben de workshop over dementie gevolgd via Landzijde. 
 
Annelies heeft dit jaar de cursus ‘lerend vermogen bij dementie’ gevolgd in Haarlem bij Ruud Dirkse. 
 
Piet en Annelies en Mark wonen de netwerkavonden van Landzijde bij. 
 
Ontmoetingsboerderij helpen ontwikkelen. 
 
Mark heeft BHV cursus gevolgd.(dec.2012) 
Merel heeft BHV cursus gevolgd.(dec.2012) 
 
Mark heeft zich opgegeven voor de cursus zorgboer in Alkmaar.(start 15 mrt.2013) 
Merel heeft zich opgegeven voor de cursus zorgboer in Alkmaar.(start 15 mrt.2013) 
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Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? 
 
Wij blijven actief de netwerkavonden volgen en proberen ieder jaar een cursus te volgen die bij ons 
past. In die zin is het beoogde doel voor dit jaar wel bereikt maar er valt ook nog een hoop kennis te 
vergaren, verbreden en te delen. 
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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? Nee 

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

  J/N 

  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? ja 

Overzicht  Vervolgactie Afgerond? 

3 april 2012 H.S. Doorgaan op dezelfde manier Ja 

26 juni 2012 D. van der Z. Doorgaan op dezelfde manier Ja 

25 juli 2012 J. B. Doorgaan op dezelfde manier Ja 

23 januari 2012 S. B. Uitbreiding van taken half 

19 december 2012 J.K.                              Doorgaan op dezelfde manier                        ja 

 
 
 

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

 

Deelnemers hebben graag hun vaste taken en genieten van de afwisselende werkjes die volgen. 

Taken uitbreiden. 
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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  April 2012 Verbodentoegangbordjes opgehangen 
Brandblusser aangeschaft 
Blusdeken aangeschaft 

Oefening calamiteitenplan Feb. En aug. Extra vluchtbordjes werkt goed. 2x per jaar  
blijven oefenen  

Evaluatie gesprekken met 
deelnemers 

Jan.apr.jun.jul.en 
dec.2012 

Deze gesprekken worden door stichting 
Landzijde georganiseerd. 

Tevredenheidonderzoek 
deelnemers 

o.a. tijdens 
evaluatiegesprekken 
en de zorg 
familiedagen 

Dit onderzoek wordt door Stichting 
Landzijde ook aan een extern en 
onafhankelijk bureau overgedragen. 
Zie kwaliteitsysteem. 

Functioneringsgesprekken nvt geen personeel (Piet, Annelies en Mark 
houden eens per maand een bespreking 
over functioneren van elkaar) 

Actualisatie BHV 8+15 okt. Annelies Herhaling BHV  

 10+17 dec. Mark BHV cursus doorlopen 

   

   

Actie n.a.v. de RI&E Maart 2013 Zoönosen 

 Feb. en aug. Oefening calamiteitenplan 

  Verboden toegangbordjes vernieuwen(stuk 
gewaaid!) 

   

Acties vanuit 
kwaliteitssysteem,evaluatie of 
audit 

Tips vanuit de audit Kleiner foto aanbod op website om misbruik 
te voorkomen. 
Boerderijnaam op bord voor aan de weg 
willen wij realiseren dit jaar. 
Medicijnpaspoort up-to-date- houden tijdens 
jaarlijks terugkerende evaluatie gesprekken. 
Paspoort voorzien van laatste check-datum. 
VOG formulier. Navragen bij Landzijde. 
 

Boerderij en hygiëne checklist 
jaarlijks invullen 

Nov.2012 n.a.v. netwerkavond. Ieder jaar in november 
checklist nalopen en actie ondernemen 
waar nodig 
 

   

   

Overige acties van vorig jaar   

   

   

 
 
RI&E  

  
 
Elektrische installatie laten keuren eind 
2015 
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Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen?  
 
 
Door het werken met het kwaliteitsysteem en het maken van bijbehorende jaarverslagen, worden wij 
alert gehouden. Wij zijn hierover tevreden en vinden dat wij op deze manier de door ons ingeslagen 
weg kunnen blijven volgen. 
 
 
 
 
 
 

 
Doelstellingen voor het komende jaar 
 
Het komende jaar ons best blijven doen dat we al onze hulpboeren net zo tevreden kunnen 
stemmen als het afgelopen jaar.  
 
Meedoen in juni met de maand van de zorg 
 
Actief blijven werken aan De Ontmoetingsboerderij 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar. 
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Actielijst 

 

Actielijst naam zorgboerderij : Limosahoeve Datum (mm-jjjj) :01-2013 

Boerderijnummer: 1504 Jaar: van januari 2013 tot januari 2014 

Acties Planning Realisatie 

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

Jaarlijks terugkerende acties      

Actualisatie van de RI&E  Piet Jan.+juli 2013  16 jan.2013  

Oefening calamiteitenplan Piet Feb.+aug.2013  14+15 
feb.2013 

 

Evaluatie gesprekken met deelnemers Landzijde Hele jaar 
door(afhankelijk 
startdatum 
cliënt) 

 10-1,6-3,  

Tevredenheidonderzoek Landzijde Jan 2013  Jan.2013  

Functioneringsgesprekken Annelies/Piet/Mark/Merel Apr.+Nov.2013    

Actualisatie BHV Annelies Najaar 2013    

Opstellen jaarverslag Annelies Belangrijke 
momenten 
noteren het 
hele jaar door 
en opstellen 
Jan.2014 

   

      

Huisregels aanpassen Annelies Jan 2013  11-jan.2013  

Acties n.a.v. de RI&E      

Zoönosen updaten via veearts Annelies Feb,2013  30 januari 
2013 

 

Brandblussers nakijken 
Verboden toegangbordjes vernieuwen 

Piet 
Piet 

Juli 2013 
Maart 2013 
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Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit      

Bord maken voor aan de weg Piet Juni 2013    

Website aanpassen(minder foto’s zichtbaar) 
V.O.G. in orde maken 

Piet 
Annelies 

Jan 2013 
Maart 2013 

 
 

Feb..2013  

Overige acties      

Actief mee blijven denken met voortgang 
ontmoetingsboerderij 

Piet en Annelies April 2013    

Hygiëne protocol bijhouden  Annelies Jan.+aug.2013  14+15 
feb.2013 

 

 


