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Buiten! Lekker je energie kwijtraken...
Het seizoen bepaalt wat we kunnen doen op de boerderij. In
de zomer doe je andere dingen dan in de winter. ’s Zomers
gaan we bijvoorbeeld aardbeien plukken en ’s winters gaan
we de lammetjes voeren.
Werken in de tuin en de kas
We hebben een hele grote moestuin met groente, kruiden,
bloemen en bessenstruiken. In de kas kweken we groente en
kleine plantjes voor de moestuin. Je kunt een eigen stukje tuin
onderhouden maar ook meedoen met al het werk in de grote
tuin. De groente worden verkocht in ons winkeltje.

De tuin: water geven, zaaien, oogsten, plantjes
verplanten, aardbeien en bessen plukken
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Werken met de dieren
We hebben paarden, kippen en varkens. Ook helpen we bij het netjes
houden van de stal met 600 geiten. Het varken vindt het heerlijk om
natgespoten te worden in de zomer, de lammetjes klimmen graag over je
heen, zelfs de kippen komen bij je zitten.

Dieren: we voeren elke dag
de dieren en kijken goed of ze
nog gezond zijn. We repareren
hokken en de hekken om
de weides, we mesten de
stallen uit en na het melken
wordt de melkput geveegd.
In de winter worden de
lammeren geboren; die hebben
allemaal een flesje melk en een
warm schoon plekje nodig.

Werken in het onderhoud van erf, gebouwen en machines
Erf, gebouwen en machines hebben veel onderhoud nodig. Dat doen we
vooral in de herfst en de winter. In de zomer hebben we vooral veel werk
met het maaien van de grasvelden.

Onderhoud: bomen en struiken snoeien,
maaien met de bosmaaier, paden
aanvegen, dakgoten leeghalen, paden
leggen, gereedschap onderhouden.
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Binnen: koken, verzorgen, genieten
We hebben een grote boerderij waar veel mensen rondlopen. Binnen
zorgen we goed voor die harde werkers en maken we lekkere dingen
voor de winkel. En we organiseren de jaarlijkse feesten en uitjes.
Werken in de kantine
We hebben een grote kantine en een
keuken. Daarin maken we vaak een
lekker hapje voor bij de lunch. Je kunt
ook kookles krijgen. Van de groente en
het fruit uit de moestuin maken we
heerlijke jams en chutneys.

De keuken: we verzorgen de koffie en thee, met
soms iets lekkers erbij. We leven ons echt uit
met de boerderijfeesten; dan bakken we taarten
en maken we soep, brood en feestkoekjes.

Werk aan de winkel
We hebben een kleine
winkel met zelfbediening.
Daar verkopen we onder
andere groente, eieren, kaas,
zelfgemaakte jams en in
de zomer heerlijk ijs.
De winkel: we oogsten de groentes
uit de tuin en maken ze schoon.
Wat we zelf niet hebben gaan we
halen bij de buren. We wegen af,
houden administratie bij en zorgen
voor een mooie aankleding.
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Aanmelden, hoe doe je dat?
»	Je maakt een afspraak om te komen kijken en kennismaken. Je kunt
alleen komen maar ook samen met je coach, begeleider of ouder.
Bel Marjolein: 06 12 80 58 57 of mail: gerbrandastatezorg@outlook.com

»	Als je langskomt geven we een rondleiding en laten je zien wat er te
doen is. Je hoeft dan nog helemaal niet te beslissen of je bij ons wilt
komen werken. Denk er eerst rustig over na.

»	Daarna hebben we telefonisch contact en als je besluit hier te komen
werken maken we verdere afspraken.

»	Het is belangrijk om te weten of je de juiste indicatie hebt voor de
zorgboerderij. Als je dat nog niet hebt gaan we kijken of we dat alsnog
kunnen regelen.

»	Op je eerste dag krijg je een werktrui en laarzen van ons. Je krijgt ook
een kluisje waar je jouw eigendommen zoals een portemonnee, sleutels
en mobieltje in kunt leggen.

»	We houden een intakegesprek en bedenken wat je de komende tijd gaat
doen. Je kunt ook eerst een beetje rondkijken en wennen.

»	De eerste maand noemen we de proefmaand. Je kunt kijken
welke klussen bij jou passen en we kijken of wij de geschikte
dagbestedingsplek zijn voor jou.

»	Na deze maand hebben we weer een gesprek en maak je een keuze of je
wilt blijven of niet. We stellen dan ook een plan op met werkdoelen en
leerpunten. Als je wilt kan je coach, begeleider of ouder bij dit gesprek
zijn.

Openingstijden
	maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

:
:
:
:
:

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

-

15.30
15.30
15.30
15.30
12.00
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Wie begeleiden je?

Simon

Merijn

Simon is teamleider
en begeleider.

Merijn en Cathinke zijn begeleiders.

Cathinke

Marjolein
Marjolein is eigenaar
en coördinator van de
zorgboerderij.

En er zijn altijd vrijwilligers en stagiaires die helpen.

Huisregels
»	Afmelden bij ziekte
06 51 69 25 11 (Simon)

»

In geval van nood

	In noodgevallen zoals brand of een ongeluk zijn er vaste procedures.
Die hangen in de gebouwen.
- Luister altijd naar de instructie van je begeleider.
- Er zijn altijd mensen op de boerderij met een EHBO-diploma of BHV.

»	Werkkleding en persoonlijke bezittingen
	Bij aankomst doe je werkkleding aan. Persoonlijke spullen zoals je
mobieltje en je portemonnee bewaar je in je eigen kluisje.

»

Hoe gaan we met elkaar om?

	We gaan vriendelijk met elkaar om. We luisteren naar elkaar, we helpen
en steunen elkaar. Problemen lossen we met praten op!
	Intimidatie, ongewenste intimiteiten, agressie en diefstal accepteren
we niet. Er worden dan passende maatregelen genomen.
Gebruik van alcohol en/of drugs en het onder invloed aanwezig zijn is
niet toegestaan. Het dragen van een eigen mes mag niet.
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Erf en gebouwen
»	Erf en schuren
- Betreden

van erf, stallen en schuren mag alleen met toestemming van
de begeleiding. Er rijden machines rond, het kan gevaarlijk zijn.
Laat geen rotzooi slingeren. Gooi het netjes in de afvalcontainer of
prullenbak. P
 euken en sigaretten horen in de asbak.

»

Woonhuizen
- H
 et binnengaan van de woningen en tuinen mag alleen met
toestemming van de bewoners.

»

Kantoor
-H
 et binnengaan van het kantoor mag alleen met toestemming van de
begeleiding. Altijd even kloppen en wachten op reactie.

»

Kantine / kleedruimte
- Werkschoenen/laarzen, overall en jas uittrekken en ophangen
in de kleedruimte.
- Berg de spullen op waar ze horen.
- Handen wassen in de kleedruimte voor de pauzes.
- Aan het eind van de pauze brengt iedereen zijn eigen bord, bestek en
beker naar het aanrecht.
- Gebruik van de laptop alleen met toestemming van je begeleider.

»

Rustkamer
-G
 ebruik van de rustkamer na overleg met je begeleider.
Altijd kloppen als de deur dicht is.

Werkafspraken
»

Algemeen

	Je houdt je aan de werkopdracht. Als je wat anders wilt doen zeg je dat
tegen je begeleider. Altijd even melden als je ergens anders heen wilt
gaan, ook al is dit op het erf.
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»

Roken

	Onder het werken wordt niet gerookt. Roken mag aan het einde van
de korte pauzes en na het eten. Op andere tijden mag het als daar
afspraken over zijn gemaakt. Roken is in alle gebouwen en op het erf
streng verboden vanwege brandgevaar!
Roken mag alleen op de terrassen bij het bankje achter de werkplaats.

»

Omgaan met gereedschap, machines en trekkers
-

Houd je aan de regels die in de werkplaats hangen.
Hanteer je gereedschap voorzichtig, het kan scherp zijn.
Blijf uit de buurt van rijdende trekkers of heftrucks.
H
 et zitten, starten en rijden op trekkers mag alleen als daar afspraken
over zijn met de begeleiding.
-H
 et werken met de zitmaaier mag alleen met toestemming van je
begeleider.

Stalafspraken
Waarom hebben we stalafspraken?
»

Voor de gezondheid en veiligheid van mensen en dieren.

	

»	Omdat dieren onvoorspelbaar kunnen reageren en iemand
daardoor kunnen verwonden.
Op de boerderij hebben we de volgende diersoorten:
geiten, varkens, paarden, kippen, eenden, honden en katten.
	
	Dieren kunnen overdraagbare ziektes bij zich hebben (overdraagbaar
van dier op dier en van dier op mens). Vooral zwangere vrouwen,
jonge kinderen, ouderen en mensen met verminderde weerstand zijn
hiervoor vatbaar. Overdracht kan plaatsvinden door aaien, knuffelen en
contact met de mest.
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Daarom gelden voor alle boerderijdieren de volgende regels:
»

Werk schoon
- Was je handen goed met water en zeep als je bij
de dieren bent geweest.
- Raak je gezicht en mond niet aan met ongewassen handen.
- Niet eten en drinken in de stallen.

»

Werkkleding
- D
 raag werkkleding die past bij de klus; we hebben eigen vesten,
t-shirts en laarzen.
- Draag een overall bij het uitmesten van stallen.
-H
 oud je in de lammertijd (februari – april) aan de extra regels;
dan doen we staljassen aan, wassen onze handen met desinfecterende
zeep en ontsmetten we schoenen voordat we de stal betreden.

»

In de stal/weide
-B
 egeef je niet in de stallen en weides zonder uitdrukkelijke
toestemming van je begeleider.
- Wees in de buurt van de dieren altijd kalm: rustig bewegen en praten.
-K
 lim niet op en over de stalhekken.
-S
 luit hekken en weides altijd weer goed af. Sommige weides worden
afgezet met stroomdraad. Zorg altijd dat de stroomdraad weer
aangesloten is als je die had losgemaakt.
-U
 itmesten en schoonmaken van stallen alleen als de dieren er niet in
staan. Denk er goed om dat je het gereedschap weer opruimt, het moet
zeker niet in de stal blijven staan.

»

Voeren
- Alle dieren hebben hun eigen voerschema’s. Houd je daaraan en
geef ze geen andere dingen.
- Let

er op dat je niet in het voer gaat staan dat bij de geiten ligt.

»

Winkel en kantine
- De honden en katten mogen niet in de winkel en kantine komen.

»	Tot slot: geniet van alle dieren, lach om ze, verwonder je en
knuffel ze! Veel plezier.
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Privacy
Het Privacyreglement schrijft voor hoe Zorgboerderij Gerbranda
State met de persoonsgegevens van de deelnemers omgaat.
Privacyreglement
De zorgboerderij begeleidt deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn
allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van iedereen wordt daarom een
persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens, zoals je
naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, werkplan en evaluaties. Maar
ook de door jou of door je vertegenwoordiger aangeleverde documenten. Soms
worden bijvoorbeeld onderzoeken en testresultaten in jouw dossier opgenomen.
Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden,
te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk
wordt verzameld en bewaard in de afgesloten dossierkast. Dit dossier is te allen
tijde op aanvraag in te zien door jou of je familie die daartoe gemachtigd is. Ook
andere personen die daarvoor jouw toestemming hebben (bijvoorbeeld coach, case
manager e.d.) kunnen op aanvraag toegang krijgen tot het dossier.

Toestemming geven
Er wordt zonder jouw toestemming geen informatie over jou verstrekt aan anderen,
of opgevraagd bij andere instanties.

Rechten van deelnemers
Je hebt het recht om in je eigen dossier te kijken, fouten te laten verbeteren,
dingen aan te vullen en bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen.
Indien je hier gebruik van wilt maken kun je dit aangeven bij Marjolein of Simon.

Toegang tot het dossier
Op de zorgboerderij worden jouw persoonlijke gegevens in een daartoe geschikte
afsluitbare kast bewaard zodat onbevoegden hier geen toegang toe hebben. Deze
dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de
zorgboerderij. De begeleiders mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in
de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen. De stagiaires van de
zorgboerderij mogen alleen nadat zij een verklaring van geheimhouding hebben
getekend in de dossiers kijken en alleen dan als het relevant is voor de fase van de
opleiding (bijvoorbeeld snuffelstagiaires niet).
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Agressie, strafbare handelingen
Bij agressie, diefstal of ongewenste intimiteiten volgen
we een stappenplan:
»	De eerste keer dat we merken dat je grenzen overschreden hebt krijg
je een waarschuwing. We maken samen een plan om te voorkomen dat
het weer gebeurt.

»	Gebeurt het toch nog een keer dan kun je een tweede waarschuwing
krijgen.

»	Bij de derde keer volgt ontslag.
Maar als de situatie zo ernstig is, dat anderen zich door jou bedreigd voelen,
of de situatie op de boerderij onveilig wordt, dan kunnen we de stappen
overslaan en meteen overgaan tot ontslag.
Je ouders of begeleiders worden altijd betrokken in dit proces. Gelukkig
komt het hier op de boerderij bijna nooit voor.

Grenzen van zorg
Wanneer je niet langer op de boerderij kunt of wilt blijven
Soms bereiken we de grens van zorg; als iemand teveel begeleiding nodig
heeft, als iemand niet meer gemotiveerd is, als iemand een gevaar wordt voor
zichzelf of zijn omgeving. Dan beëindigen we de zorg en denken graag mee
over een vervolgtraject.
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Klachten
Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Met een
klacht geef je aan dat je ontevreden bent over iets dat je meemaakt op het
werk.

Wat te doen bij een klacht:
»	Bespreek de klacht met Simon en/of Marjolein op een rustig tijdstip.
Maak met Simon en/of Marjolein een afspraak om over de klacht te
praten. Neem eventueel je ouders of vertegenwoordiger(s) mee.

»	Als we er niet samen uitkomen kun je contact opnemen met de
vertrouwenspersoon van de boerderij, Dr Ds A.J (Hans) Jonker uit
Sexbierum. Stuur een e-mail naar: jonkerdraj@gmail.com
of bel: 06 51 35 12 13.

»	Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld daarin:
- j ouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegen
woordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
-d
 e naam, adres en telefoonnummer van de boerderij en de persoon
over wie je een klacht indient;
-e
 en zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis
waarover je een klacht hebt;
-d
 e reden waarom je hier een klacht over hebt;
-e
 en beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing
van de klacht te komen.
- stuur je brief naar:
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
p/a Federatie Landbouw en Zorg, Postbus 54, 3780 BB Voorthuizen
De commissie gaat de klacht onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld
of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te
vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht
van de klachtencommissie. Zij geven dan aan of je klacht terecht is en
welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren.

»	Wil je meer weten? Op www.landbouwzorg.nl staat meer infor
matie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke
klachtencommissie werkt. Ook kun je meer informatie vinden bij
het Ministerie van Volksgezondheid: www.landelijkmeldpuntzorg.nl
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Meldcode huiselijk geweld
Bij vermoeden of kennis nemen van verhalen over geweld, mishandeling
in de omgeving van de deelnemer, tegen de deelnemer zelf of door de deel
nemer tegen anderen, nemen we de volgende stappen:

1. We brengen de signalen in kaart
De opgevangen signalen worden in het team besproken en we besluiten
of het stappenplan in werking wordt gesteld. We maken een apart
dossier “melding huiselijk geweld”.

2. Extern overleg
We vragen raad en advies aan deskundigen in onze omgeving. Ook
kunnen we Veilig Thuis bellen (0800-2000). Dit is het landelijke meldpunt
voor huiselijk geweld.

3. Gesprek
Openheid en eerlijkheid is een belangrijke grondhouding bij ons, daarom
wordt jij, en als het kan iemand uit je netwerk, zo snel mogelijk in het
stappenplan betrokken. Als er een vermoeden van mishandeling is
bespreken we de signalen. Als je zelf met een melding bent gekomen,
bespreken we met jou de mogelijke stappen. We kunnen ook de ver
trouwenspersoon van de boerderij inschakelen als je dat prettiger vindt.
In sommige gevallen zullen we juist geen gesprek met jou of mensen in
je omgeving voeren, vooral om gevaarlijke situaties te voorkomen.

4. Het wegen van het geweld of de mishandeling
Met de verzamelde gegevens beschikken we over de informatie om risico’s
in kaart te brengen. Bij twijfel nemen we contact op met Veilig Thuis.

5. Beslissen: hulp organiseren of melden
We bekijken wat onze competenties zijn, waar onze verantwoordelijk
heden liggen en waar de grenzen zijn. De vraag is: kunnen wij effectieve
hulp bieden of organiseren? Als dat niet zo is, doen we een melding.
Als de deelnemer hiertegen in bezwaar gaat gaan we in gesprek.

Zelf geweld melden? Kijk op veiligthuis.nl of bel gratis 0800-2000
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Hoarnestreek 7
8856 RV Pietersbierum (Frl)
06 12 80 58 57
gerbrandastatezorg@outlook.com
www.gerbrandastate.nl

open op:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

:
:
:
:
:

9.00 - 15.30
9.00 - 15.30
9.00 - 15.30
9.00 - 15.30
9.00 - 12.00

