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1. Algemene informatie 

Dit hoofdstuk biedt een beknopt overzicht van kinderboerderij De Goudse Hofsteden met een beschrijving 

wat de kinderboerderij doet en wat zij biedt.   

1.1  Bedrijfsprofiel 

Kinderboerderij De Goudse Hofsteden is een unieke plek in Gouda, waar kinderen en volwassenen in contact 

kunnen komen met allerlei boerderijdieren. Daarnaast organiseert de kinderboerderij veel leuke en leerzame 

activiteiten en vormt een groene ontmoetingsplek voor inwoners uit Gouda en omgeving. Jaarlijks wordt de 

kinderboerderij ruim 100.000 keer bezocht (gebaseerd op bezoekersteller, incl. correctie).  

 

De kinderboerderij is een stichting en wordt beheerd door vaste betaalde medewerkers, die worden 

ondersteund door een grote groep vrijwilligers. De kinderboerderij ontvangt subsidie van de gemeente Gouda, 

aangevuld met donaties, giften en sponsorgelden van bedrijven en andere organisaties en eigen inkomsten. 

1.2  Achtergrondinfo 

Kinderboerderij ‘De Goudse Hofsteden’ is een middelgrote kinderboerderij. Deze bevindt zich aan rand van 

Gouda tussen twee woonwijken in. De boerderij waarin de kinderboerderij is gevestigd is een monumentale 

boerderij die stamt uit begin 1900 en is gelegen aan de Bloemendaalseweg. Dit is een landelijke weg waar geen 

gemotoriseerd verkeer is toegestaan.  

De kinderboerderij is opgericht in de jaren ’70 (1974). De boerderij is toen begonnen met een geit en een 

shetlandpony. In de loop der jaren is er veel veranderd. Er zijn veel diersoorten bijgekomen en nieuwe stallen 

geplaatst. Er zijn landbouwhuisdierrassen te zien, zoals kalveren, geiten, schapen, varkens en pluimvee. 

Daarnaast worden er ook pony's en ezels gehouden, maar ook veel soorten watervogels, konijnen en cavia's. 

Een overzicht van alle bedrijfsinformatie is opgenomen in bijlage 1.  

1.3 Faciliteiten 

- Horeca en keuken met verkoop koffie/ thee, ijs en eenvoudige snacks 

- Speeltuin, natuurspeelstrook en waterspeeltoestel 

- Moestuin en educatieve borders 

- Bijen- en vlindertuin met bijeninfohuis 

- Kantoorruimtes 

- Leszolder met kantoorruimte (verhuurd aan milieudienst) 

 

1.4 Openingstijden 

- 1 april – 30 september: Dinsdag t/m zondag: 10 tot 17 uur. Maandag geopend vanaf 13 uur. 

- 1 oktober – 31 maart: Dinsdag t/m zondag: 10 tot 16.30 uur. Maandag gesloten.  

- Tijdens de schoolvakanties op maandag geopend vanaf 10 uur. 

- Gesloten op: Nieuwjaarsdag, Eerste Kerstdag.  
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1.5 Toegang 

De entree van de kinderboerderij is gratis. Dit past binnen de hoofddoelstelling om voor iedereen toegankelijk 

te zijn en het zo laagdrempelig mogelijk houden. Wel geven we aan op welke manier bezoekers de 

kinderboerderij kunnen steunen, zoals een gift in de melkbus of door vriend te worden.  

1.6 Kinderboerderij digitaal 

- Website:  www.kinderboerderijgouda.nl (incl. digitale nieuwsbrief bezoekers en vrijwilligers) 

- Facebook: https://www.facebook.com/KinderboerderijGouda 

- Twitter:  https://twitter.com/kb_gouda 

1.7 Kwalificaties en erkenningen 

 

Keurmerk kinderboerderijen  

Het Keurmerk toetst op wet- en regelgeving, geldend voor kinderboerderijen en een aantal aanvullende eisen 

op het gebied van organisatie en dierenwelzijn. Het Keurmerk wordt beheerd door de vSKBN 

(brancheorganisatie kinderboerderijen) en getoetst door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Het 

Keurmerk is drie jaar geldig. Hierna volgt een hertoetsing.  

 

Keurmerk Zoönosen Verantwoord Bedrijf 

Het Keurmerk heeft criteria op het gebied van maatregelen om de kans op zoönosen te verkleinen. De checklist 

wordt jaarlijks samen met de eigen dierenarts ingevuld en opgestuurd naar de gezondheidsdienst voor Dieren.  

 

Erkend Leerbedrijf 

De kinderboerderij voldoet aan de eisen om leerlingen vanuit het groen onderwijs een stageplaats te bieden. 

De erkenning geldt voor een aantal opleidingen en niveaus. Registratie via Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 

 

ANBI-status 

Stichting kinderboerderij De Goudse Hofsteden is per 1 januari 2008 erkend als ANBI. Dit betekent dat het door 

de belastingdienst als 'algemeen nut beogende instelling' is aangewezen. De schenkers aan de kinderboerderij 

kunnen hierdoor gebruik maken van fiscale voordelen: 

- Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de 

ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. 

- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de schenking. 

- Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de 

inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 

 De gegevens die de kinderboerderij per 1 januari 2014 openbaar moet maken, zijn op 

www.kinderboerderijgouda.nl te vinden.   

http://www.kinderboerderijgouda.nl/
https://www.facebook.com/KinderboerderijGouda
https://twitter.com/kb_gouda
http://www.kinderboerderijgouda.nl/
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2. Organisatie 

Met dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de organisatie door een beschrijving van de missie, visie en 

doelstellingen. In het organogram is de structuur van de organisatie weergegeven en beschreven.  

2.1 Missie kinderboerderij  

Het beheren en exploiteren van een kinderboerderij waarbij kinderen en volwassenen uit de regio op een 

recreatieve en educatieve manier in aanraking komen met (landbouwhuis)dieren en planten om op deze wijze 

een respectvolle houding ten aanzien hiervan stimuleren. De interactie tussen bezoeker en dier staat hierbij 

centraal. 

2.2 Visie kinderboerderij  

Om de visie te verwezenlijken wil de kinderboerderij een organisatie zijn die: 

- Professioneel functioneert en een professionele uitstraling heeft richting personeel, vrijwilligers en 

bezoekers. Veiligheid en hygiëne staan hierbij hoog in het vaandel.  

- Een aantrekkelijke en goed onderhouden locatie biedt aan bezoekers om te recreëren en met elkaar in 

contact te komen op een vrijblijvende en laagdrempelige wijze in een ontspannen omgeving.  

- Een voorbeeldfunctie zijn richting het publiek aangaande het houden en verzorgen van dieren. De 

gezondheid en welzijn van de dieren staat hierbij centraal. 

- Contact tussen dier en mens (en in het bijzonder kinderen) stimuleert. 

 

2.3 Hoofddoelstelling  

De kinderboerderij heeft twee hoofddoelstellingen: 

- Recreatie en sociaal maatschappelijk: De kinderboerderij biedt bezoekers de gelegenheid  tot een 

vrijblijvende en laagdrempelige wijze van recreatie en ontspanning door middel van de aanwezige dieren, 

planten, faciliteiten en activiteiten en fungeert daarbij tevens als groene ontmoetingsplaats voor de wijk 

en de regio. 

 

- Educatie: De kinderboerderij stelt inwoners van de gemeente Gouda en buurtgemeentes (regio), 

maatschappelijke organisaties, scholen, (groot)ouders/begeleiders/verzorgers in staat om kinderen, 

jongeren, maar ook volwassenen kennis te laten maken en te informeren over de verzorging van de 

aanwezige dieren en planten op de kinderboerderij teneinde affiniteit, waardering en respect hiervoor te 

stimuleren.  
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2.3.1 Subdoelstellingen  

De hoofddoelstelling kan onderverdeeld worden in de volgende subdoelstellingen: 

Recreatief en sociaal maatschappelijk: 

- Het regelmatig (minimaal maandelijks) organiseren van activiteiten geschikt voor kinderen vanaf 0 tot circa 

12 jaar.   

- Het aanbieden van activiteiten voor alle leeftijdscategorieën.  

- Het aanbieden van faciliteiten voor recreatief gebruik, waaronder speeltuin, kantine, groen (tuinen).  

Educatief: 

- Voorlichting geven over de dieren en hun verzorging aan bezoekers, zowel door middel van bebording als 

mondeling.  

- Educatieve activiteiten aanbieden, zoals educatieve speurtochten, kabouterpad, rondleidingen, 

kinderfeestjes (onderdeel meehelpen) , themadagen, knuffeluurtjes en dreumesochtenden 

- Voorlichting geven over duurzaamheid en hierin zelf een voorbeeld vormen (bijv. ophalen apparaten in het 

kader van het Wecycleproject) 

Therapeutisch/ ondersteunend: 

- Het bieden van plaats voor vrijwilligerswerk in het kader van re-integratie en soortgelijke trajecten.   

- Het (beperkt) aanbieden van plekken voor mensen met een beperking, mits goede begeleiding 

gegarandeerd kan worden.  

Leerplekken : 

- Het bieden van een stageplaatsen voor leerlingen van het vakgericht onderwijs (meestal VMBO en MBO 

dierverzorging. 

- Het bieden van leerplekken voor leerlingen van het praktijkonderwijs. 

- Het bieden van stageplaatsen voor middelbare scholieren in het kader van een maatschappelijke stage.  

2.3.2 Doelgroepen  

Bezoeker: 

- Kinderen van 0 – 12 jaar en hun (groot) ouders/verzorgers/begeleiders 

- Leerlingen van basisscholen, kinderen van PSZ/ KDV/ BSO (groepen) 

- Ouderen uit verpleeghuizen/ verzorgingshuizen  

- Mensen met een beperking  
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Vrijwilliger: 

- Jongeren, volwassenen en ouderen in de rol van vrijwilliger 

- Mensen met een beperking  

- Maatschappelijke instellingen als HALT, re-integratie etc.  

- Stagiaires van diverse (groen)opleidingen en maatschappelijke stagiairs 

 

2.4 Organogram 

De beheersvorm van de kinderboerderij is een stichting: Stichting kinderboerderij De Goudse Hofsteden. Het 

bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering hiervan. Tevens onderhouden zij contacten met de 

gemeente Gouda als subsidiegever. De stichting heeft personeelsleden in dienst. Daarnaast zijn veel 

vrijwilligers werkzaam voor de kinderboerderij. Zij verrichten ondersteunende werkzaamheden in opdracht van 

het  personeel.  

 

 

Fig. 1 Organogram: schematische weergave van de organisatie. 
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Toelichting bij organogram 

2.4.1 Gemeente Gouda 

De gemeente Gouda is de subsidieverstrekker. Het grootste deel van de inkomsten is hiervan afkomstig. De 

gemeente is tevens eigenaar van de grond, gebouwen en opstallen. De kinderboerderij huurt deze van de 

gemeente.   

- Huurcontract: de kinderboerderij huurt de grond, gebouwen en terrein van de gemeente. De gemeente is 

verantwoordelijk voor het groot onderhoud (afd. Vastgoed).  

- Subsidiebeschikking: jaarlijks wordt er een nieuwe subsidiebeschikking opgesteld. 

- Overleg: Er vindt overleg plaats tussen gemeente, bestuur en beheerder van de kinderboerderij.  

2.4.2 Bestuur Stichting Vrienden van kinderboerderij De Goudse Hofsteden 

De Stichting Vrienden van kinderboerderij De Goudse Hofsteden is een zelfstandige stichting. Zij is 

verantwoordelijk voor het werven van vrienden en sponsoren en het bijhouden van de administratie daarvan. 

In de statuten zijn hun rechten en plichten vastgelegd. Er vindt overleg plaats tussen het bestuur van de 

Vrienden en het bestuur van Stichting Kinderboerderij De Goudse Hofsteden.  

2.4.3 Bestuur Stichting kinderboerderij De Goudse Hofsteden 

De Stichting wordt geleid door het bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en 

algemeen bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de financiën. Hun taken en 

verantwoordelijkheden zijn onder andere vastgelegd in de statuten.  

 

2.4.4 Personeel 

Onder personeel wordt verstaan: de betaalde medewerkers met een vast of tijdelijk contract en de 

oproepkrachten die tijdens de vakanties, weekenden of bij ziekte de medewerkers vervangen.  

 

Op de kinderboerderij zijn drie personeelsleden in dienst van de stichting. Zij werken allen 28,8 uur per week 

(80% op basis van een 36-urige werkweek). Via de sociale werkplaats is 1 werknemer gedetacheerd als 

administratief medewerker.  

 

Beheerder 

De beheerder (niveau 4) is verantwoordelijk voor het beheer van de kinderboerderij en valt onder 

verantwoording van het bestuur. De beheerder geeft leiding aan de vrijwilligers en stagiaires of delegeert dit 

aan de dierverzorgers. De bijbehorende taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in bijlage 2 

(functieprofiel beheerder).  
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Dierverzorger/ oproepkracht 

Bij afwezigheid van de beheerder is altijd iemand aanwezig die minimaal niveau 3 dierverzorging (dierverzorger 

of oproepkracht) heeft. Dit om voldoende vakbekwaamheid richting de dierverzorging te kunnen garanderen. 

Tevens kennen zij de werkzaamheden goed en zijn goed op de hoogte hoe hun werkzaamheden op een veilige 

en verantwoorde manier dienen te worden uitgevoerd. Dit is ook belangrijk richting vrijwilligers, stagiaires en 

bezoekers. De dierverzorgers en oproepkrachten zijn opgeleid tot minimaal niveau 3 dierverzorger. Het 

functieprofiel voor de dierverzorger is opgenomen in bijlage 3.  

 

2.4.5 Vrijwilligers 

Onder vrijwilliger wordt verstaan: Een vrijwilliger is een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis 

werkzaamheden verricht voor een organisatie of een instelling zonder dat hij daarvoor een reële 

arbeidsvergoeding ontvangt. Ook stagiaires vallen hieronder. Er is geen sprake van een arbeidscontract. Wel 

wordt er een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. De functieprofielen voor vrijwilligers zijn opgenomen in 

bijlage 4.  
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3. Vrijwilligersbeleid 

Op de kinderboerderij zijn ruim 70 vrijwilligers actief. Zij houden zich met verschillende taken bezig, zoals 

dierverzorging, verzorgen van de pony’s en ezels, weekenddienst, de tuin, klussenteam, kantinedienst, 

aquaria, bestuur en de weerclub. De groep vrijwilligers is heel divers: De jongste vrijwilligers (hulpkrachten) 

zijn circa 10 jaar. Het grootste deel van de vrijwilligers is ouder dan 18 jaar. Verder zijn nagenoeg alle 

leeftijden (tot ruim 70 jaar) op de kinderboerderij vertegenwoordigd.  

3.1 Doelstelling inzet vrijwilligers 

- Realiseren doelstellingen door middel van het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden. 

- Bieden van een plek aan vrijwilligers in het kader van betrokkenheid en deelname aan de 

maatschappij en/ of een re-integratietraject.  

3.2 Eisen aan vrijwilligers 

- Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  

- De vrijwilliger ondersteunt de missie, visie en doelstellingen van de kinderboerderij.  

- De vrijwilliger beschikt over de vaardigheden en eisen zoals genoemd in de profielomschrijving bij de 

desbetreffende taak (zie bijlage 5).  

- De vrijwilliger voert zijn taken met passend enthousiasme uit, is vriendelijk naar andere vrijwilligers, 

medewerkers en bezoekers. 

- De vrijwilliger gaat rustig en respectvol met dieren om.  

- De vrijwilliger werkt volgens protocollen en instructies en houdt zich hieraan, zodat werkzaamheden 

op een veilige, hygiënische en verantwoorde wijze worden uitgevoerd.  

- De vrijwilliger is bereid tot samenwerking en overleg.  

- De vrijwilliger levert een VOG aan, indien dit wordt verzocht.  

3.3 Inzet vrijwilligers 

 

Vrijwilligers werkzaam in het weekend (zonder personeelslid) 

Wanneer vrijwilligers zelfstandig werkzaam zijn in het weekend, zonder vaste kracht, dienen zij in het bezit te 

zijn van een opleiding dierverzorging minimaal niveau 3. Daarnaast beschikken zij over een geldig BHV-diploma 

en volgen zij jaarlijks minimaal één ontruimingsoefening.  

 

De vrijwilliger heeft de verantwoordelijkheid voor de basisverzorging van de dieren (voeren, water geven, 

uitmesten en vegen), veiligheid van het publiek en eventueel meewerkende vrijwilligers. Zij houden toezicht op 

het terrein. Bij problemen of vragen is de beheerder telefonisch bereikbaar. 
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- Dierverzorging: diverse werkzaamheden in dierverzorging. Wisselende frequentie.   

- Hulpkrachten: kinderen jonger dan 18 jaar. Voeren klussen uit onder begeleiding van personeelslid.  

- Verzorging van pony's en ezels: werken volgens een rooster en maken (onderlinge) afspraken.   

- Kantine: verkoop producten, schoonmaken en publieksgericht. Werken volgens een rooster dat is 

opgesteld door de beheerder.  

- Klussers: Diverse onderhoudsklussen. Worden in overleg ingezet.  

- Tuingroep: bestaande uit groep voor moestuin en groep voor educatieve borders.  

 

Stagiaires 

Naast de vrijwilligers zijn er circa 2-3 stagiaires per dag werkzaam (doordeweekse dagen, buiten 

schoolvakanties).  De stagiaires zijn afkomstig van verschillende groenopleidingen (V-MBO en MBO),  

het ID-college en het praktijkonderwijs (Het Segment). Daarnaast voeren diverse leerlingen van de middelbare 

school hun maatschappelijke stage uit op de kinderboerderij (meestal in de weekenden, tijdens vakanties en bij 

grote activiteiten).   

De kinderboerderij is een erkend leerbedrijf (VMBO/ MBO-groen). De Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) houdt zich onder andere bezig met de beoordeling van 

opleidingsbedrijven. 

 

Andere trajecten 

Ook worden er mensen via bureau HALT (jongeren < 18 jaar) en de Raad voor de kinderbescherming op de 

kinderboerderij aan het werk gezet. De stagiaires en jongeren vanuit deze trajecten worden begeleid in hun 

werkzaamheden door de dierverzorgers en/ of beheerder.  

3.4 Zelfstandige werkgroepen 

De onderstaande onderdelen worden zelfstandig uitgevoerd door de vrijwilligers. Wanneer nodig vindt er 

overleg plaats met de beheerder.  

 

Weerclub 

De weerclub bestaat uit vrijwilligers. Zij houden zich bezig met het verzamelen van gegevens over het weer. 

Verder houden ze zich bezig met voorlichting, zoals bijvoorbeeld het organiseren van cursussen over het weer 

(www.weerclubgouda.nl).  

 

 

  

http://www.weerclubgouda.nl/
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3.5 Beloning vrijwilligers 

Vergoedingen en onkosten 

De vrijwilliger ontvangt geen vergoeding of loon voor de werkzaamheden. Ook verstrekt de kinderboerderij 

geen vergoedingen voor gemaakte reiskosten (huis-kinderboerderij). Indien andere onkosten worden gemaakt, 

bijvoorbeeld voor de aanschaf van materialen of reiskosten om iets op te halen of weg te brengen, dan kunnen 

deze kosten gedeclareerd worden. Voorwaarde is dat dit vooraf is afgesproken met een personeelslid van de 

kinderboerderij en dat een betaalbewijs wordt aangeleverd.  

 

Presentje 

Rond kerst/ het einde van het jaar ontvangen de vrijwilligers een presentje als dank voor hun inzet.  

 

Vrijwilligersdag 

Eénmaal per jaar wordt er een vrijwilligersdag georganiseerd. Deze dag is bedoeld om de vrijwilligers in het 

zonnetje te zetten voor al het werk dat ze verrichten. Daarnaast kunnen alle vrijwilligers elkaar eens 

tegelijkertijd ontmoeten. Deelname is voor vrijwilligers gratis. Partners en kinderen betalen wel een 

vergoeding.  

 

3.6 Introductiebeleid vrijwilligers 

Er is een checklist opgesteld, waarin is opgenomen op welke wijze omgegaan wordt met nieuwe vrijwilligers. 

Hierin is onder andere opgenomen het intakegesprek, aanleveren VOG, vrijwilligerscontract, vrijwilligersdossier 

en ontvangst van informatiemap en eventueel andere instructies. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat 

iedere nieuwe vrijwilliger dezelfde informatie ontvangt en een basiskennis heeft omtrent de werkzaamheden 

en omgangsregels op de kinderboerderij. Er geldt voor iedere nieuwe vrijwilliger een proefperiode.  

 

Er wordt binnen het introductiebeleid onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers jonger dan 18 jaar en 

vrijwilligers van 18 jaar en ouder. Dit heeft betrekking op de aanvraag van de VOG en het ondertekenen van de 

vrijwilligersovereenkomst, welke verplicht zijn voor de vrijwilligers van 18 jaar en ouder.  

 

3.6.1 Werven vrijwilligers 

- Vacaturebank vrijwilligers: De kinderboerderij  plaatst haar vacatures voor vrijwilligerswerk op de 

vacaturebank van het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) Gouda. Deze zijn te  vinden onder de categorie 

natuur, milieu. 

- Via de kinderboerderij (flyers) en website worden ook vrijwilligers geworven. Zij melden zich rechtstreeks 

bij de kinderboerderij aan.  
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3.6.2 Aanstelling nieuwe vrijwilliger 

Als een nieuwe vrijwilliger zich aanmeldt volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de motivaties en 

verwachtingen besproken. Na dit gesprek volgt een proefperiode en zal de vrijwilliger gevraagd worden een 

vrijwilligerscontract te ondertekenen, een VOG aan te vragen (vrijwilligers van 18 jaar en ouder) en het 

vrijwilligersdossier in te vullen.  

 

Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de doelstellingen van de kinderboerderij, een 

publieksvriendelijke houding hebben, respectvol omgaan met de medewerkers en vrijwilligers en hun 

werkzaamheden gemotiveerd en op een veilige manier uitvoeren.  

 

3.6.3 Vrijwilligerscontract  

Iedere vrijwilliger van 18 jaar of ouder ontvangt een vrijwilligerscontract dat ondertekend moet worden en in 

moet worden geleverd bij de beheerder. Hierin staan alle rechten en plichten vernoemd van de vrijwilliger en 

hiermee heeft de vrijwilliger tevens een collectieve WA- en ongevallenverzekering. 

 

3.6.4 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Aan nieuwe vrijwilligers (18 jaar en ouder) kan gevraagd worden om een VOG aan te leveren. Deze wordt 

aangevraagd bij de gemeente. Bij een VOG-aanvraag gaat het ministerie van Justitie na of de aanvrager 

strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt 

aangevraagd. De vrijwilliger kan de kosten die hiervoor worden gemaakt vergoed krijgen van de 

kinderboerderij.   

 

3.6.5 Vrijwilligersdossier 

Van iedere (nieuwe) vrijwilliger wordt gevraagd om een aantal gegevens in te vullen, welke wordt gebruikt voor 

het personeelsdossier. De gegevens worden beveiligd opgeslagen op de computer en zijn alleen inzichtelijk 

voor belanghebbenden (beheerder, medewerkers). Er wordt vertrouwelijk met de informatie omgegaan.  

 

3.6.6 Beleid omgangsvormen en ongewenst gedrag 

Er is een apart beleidsplan opgesteld dat betrekking heeft op omgangsvormen en ongewenst gedrag. Dit heeft 

zowel betrekking op medewerkers als vrijwilligers. Tevens is opgenomen hoe wordt omgegaan met ongewenst 

gedrag van publiek. Dit beleid is deels gebaseerd op informatie uit het project ‘in veilige handen’, een initiatief 

van de NOV en gericht op de preventie van seksueel misbruik binnen vrijwilligersorganisaties.  
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4. Opleidingsbeleid  

 

Het doel van het opleidingsbeleid is om de kennis en vaardigheden van het personeel op peil te houden of te 

verbeteren en nieuwe kennis op te doen. De cursussen of opleidingen houden direct verband met de aard 

van de werkzaamheden.  

 

4.1 Opleidingsbeleid personeel 

Een maal per jaar, tijdens het functioneringsgesprek wordt met het personeelslid besproken of er wensen zijn 

voor het volgen van een cursus. Dit kan aangegeven worden door de leidinggevende komen 

(beheerder/bestuur). Mochten er eerder wensen zijn/ noodzaak zijn dan wordt dit tussentijds besproken met 

het desbetreffende personeelslid.  

 

Voor personeel zijn er diverse mogelijkheden om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.  

 

Vakgerichte studiedagen/ workshops 

Meerdere malen per jaar zijn er bijeenkomsten van onder andere de vSKBN en GD waar aan deelgenomen kan 

worden. Personeel kan dit zelf aangeven of gevraagd worden deel te nemen.  

 

Cursus 

Wanneer een personeelslid behoefte heeft om een cursus te volgen dan kan er in overleg met het bestuur/ 

beheerder besproken worden. Dit kan ook vanuit de leidinggevende worden voorgesteld. Afhankelijk van de 

financiën en nut en noodzaak met betrekking tot de werkzaamheden kan besloten worden tot het wel of niet 

volgen van de cursus. 

 

BHV 

Een geldig BHV diploma is een vereiste voor het vaste personeel. Daarvoor worden er twee maal per jaar 

(herhalings)cursussen op de kinderboerderij zelf gegeven, waarvan deelname verplicht is aan één van deze 

herhalingen. Daarnaast vindt er tweemaal per jaar een ontruimingsoefening plaats. Deelname aan minimaal 

één ontruimingsoefening per jaar is verplicht, bij voorkeur deelname aan beide ontruimingsoefeningen. 

 

EHBO 

Personeelsleden die in bezit zijn van een EHBO-diploma volgen het jaarlijkse herhalingsprogramma bij hun 

vereniging om het EHBO-diploma geldig te houden.  

 

Nieuwe apparatuur/ machines 

Bij de aanschaf van nieuwe machines/apparatuur wordt er mondeling of schriftelijk informatie over verstrekt. 

Indien nodig worden vakbekwaamheidscertificaten behaald.  
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Vakliteratuur 

Er ligt diverse vakliteratuur in het kantoor, onder andere het vakblad van de vSKBN, vakbladen van de GD en 

maandbladen van de stamboeken. Deze bladen mogen, in overleg, meegenomen worden naar huis om te 

lezen. 

 

4.2 Opleidingsbeleid vrijwilligers 

Voor vrijwilligers zijn er ook een aantal mogelijkheden tot het volgen van cursussen of workshops.  

BHV 

Een deel van de vrijwilligers is intern opgeleid tot BHV-er. Vanuit de beheerder kan ook het verzoek komen aan 

de vrijwilliger tot het volgen van de BHV cursus. Wanneer een vrijwilliger op eigen initiatief hier aan deel wenst 

te nemen kan hij/zij contact opnemen met de beheerder, die vervolgens bepaald of het wenselijk is dat de 

vrijwilliger in het bezit is van een BHV diploma. 

 

Voor deze vrijwilligers geldt de verplichting om zorg te dragen voor het geldig houden van hun BHV diploma. 

De vrijwilligers worden jaarlijks opgeroepen om deel te nemen aan de herhaling. Deze herhaling vindt 

tweemaal per jaar plaats, waarbij zij zelf kunnen aangeven welke datum hun voorkeur heeft.  Daarnaast vindt 

er twee maal per jaar een ontruimingsoefening plaats. Deelname aan minimaal één ontruimingsoefening per 

jaar is verplicht. De kosten voor zowel de opleiding als de herhaling worden betaald door de kinderboerderij.  

 

Er is een vooraf bepaald aantal vrijwilligers in bezit van een geldig BHV-diploma. De beheerder ziet erop toe dat 

dit aantal gehandhaafd blijft.  

 

Nieuwe apparatuur/ machines (indien vrijwilligers hiermee mogen werken) 

Bij de aanschaf van nieuwe machines/apparatuur wordt er mondeling of schriftelijk informatie over verstrekt. 

Indien nodig worden vakbekwaamheidscertificaten behaald.  

 

Overig 

Zo mogelijk kan een vrijwilliger ook deelnemen aan studiedagen/workshops, welke verband houden met de 

aard van de werkzaamheden voor de kinderboerderij. Dit in overleg met de beheerder.  
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5. Arbowet en arbeidsomstandigheden 

 

De Arbowet geeft de rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op het gebied van 

arbeidsomstandigheden. De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij bedrijven, maar 

ook bij verenigingen of stichtingen. In dit hoofdstuk is aandacht voor de arbowet en de maatregelen die de 

kinderboerderij genomen heeft.  

 

5.1 Arbowet en vrijwilligers 

De Arbowet is sinds 2007 in beginsel niet meer van toepassing op vrijwilligers. Hierop zijn een aantal 

uitzonderingen. Voor organisaties die werken met vrijwilligers geldt: 

- Bij aanwezigheid ernstige risico’s zijn Arbo voorschriften wel van toepassing 

- Voor vrijwilligers die behoren tot de kwetsbare groepen gelden aanvullende voorschriften 

- Vrijwilligersorganisaties zijn op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en 

gezonde werkomstandigheden voor hun vrijwilligers 

 

Ernstige risico’s 

Arbovoorschriften blijven wel van toepassing als er sprake is van ernstige risico’s voor de gezondheid en 

veiligheid van de vrijwilligers. Ernstige risico’s (mogelijk van toepassing op een kinderboerderij) zijn: 

- werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia 

- werken op hoogte (boven de 2,5 meter) 

- werken met grote fysieke belasting (incl. het werken onder hoge druk) 

- werken met geluidsbelastingen (boven 85 dB) 

- werken met onveilige en niet deugdelijke arbeidsmiddelen 

 

Aanvullende voorschriften voor kwetsbare groepen 

Onder kwetsbare groepen wordt door de Arbo verstaan: Jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrijwilligers en 

vrouwen die borstvoeding geven. Voor deze groepen gelden een aantal aanvullende voorschriften. Zij mogen 

niet worden blootgesteld aan een aantal gevaarlijke stoffen. Daarnaast voeren zij geen risicovolle handelingen 

uit en/ of moeten bij risicovolle werkomstandigheden altijd begeleiding krijgen. Zwangere vrouwen en jonge 

moeders die hun baby borstvoeding geven, moeten voldoende gelegenheid hebben om te rusten. In het 

arbeidstijdenbesluit zijn ook regels opgenomen omtrent de werktijden van vrijwilligers jonger dan 18 jaar. 

 

Veilige en gezonde werkomstandigheden 

In het algemeen komt dit er op neer dat vrijwilligers veilige toegang tot de werkplek hebben en deze, ook in 

geval van nood, veilig kunnen verlaten. De werkplek is zodanig ingericht dat er veilig gewerkt kan worden en 

dat er voorlichting en veiligheidsinstructies worden gegeven zodat materiaal en werktuigen veilig gebruikt 

worden. Ook de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen vallen hieronder. Om geen onnodige 
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risico’s te lopen, is het verder belangrijk om ook de duur van het vrijwilligerswerk in de gaten te houden. 

Vrijwilligers die immers lange tijd achter elkaar voor de organisatie in touw zijn, kunnen steken laten vallen 

waardoor zij de veiligheid in gevaar kunnen brengen. 

 

5.2 Maatregelen kinderboerderij 

De kinderboerderij werkt volgens de Arbowet, welke ook is opgenomen in het Keurmerk kinderboerderij. 

Hierin zijn specifieke maatregelen opgenomen, welke betrekking hebben op juiste werkomstandigheden. 

Tevens communiceert de kinderboerderij hierover naar de medewerkers en vrijwilligers door middel van 

instructies en protocollen. Iedereen die werkzaam is ontvangt de ´informatiemap medewerkers en 

vrijwilligers´. Zie verder hieronder.  

 

5.2.1 Schriftelijke instructies 

De onderstaande instructies en protocollen zijn beschikbaar voor de medewerkers en vrijwilligers. Zij zijn 

specifiek voor hen geschreven. De informatiemap wordt uitgereikt aan alle medewerkers en vrijwilligers. Het 

calamiteitenplan wordt beschikbaar gesteld aan alle BHV-ers. De overige documenten zijn op het kantoor in te 

zien en digitaal beschikbaar.  

- Informatiemap medewerkers en vrijwilligers 

- Instructies veilig werken (toolboxen) 

- Zoönosenprotocol en overzicht zoönosen 

- Handleiding bevallingen  schapen en geiten 

- Zwangerschapsprotocol 

- Calamiteitenplan 

- Meldformulieren 

 

5.2.2 Hygiëne en veiligheid 

De kinderboerderij werkt volgens de criteria uit het keurmerk kinderboerderijen (versie 2012), welke ook 

gebaseerd is op de hygiënecode voor kinderboerderijen. Tevens is de kinderboerderij in bezit van het Keurmerk 

Zoönosen Verantwoord bedrijf. Zowel in het beleidsplan als in de informatiemap voor medewerkers en 

vrijwilligers is veel aandacht voor hygiëne en veiligheid.  

 

5.2.3 Aanbod vaccinatie Tetanus 

Medewerkers en vrijwilligers hebben de mogelijkheid zich preventief te laten vaccineren tegen Tetanus. Dit is 

niet verplicht. De kinderboerderij kan de vaccinatie vergoden, indien de zorgverzekering dit niet doet. Het 

aanbod voor vaccinatie is opgenomen in de informatiemap Medewerkers en vrijwilligers en het 

zoönosenprotocol.  
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5.3 Aansluiting bij Arbodienst 

De kinderboerderij is aangesloten bij een Arbodienst. Zij is hiertoe verplicht omdat er betaalde medewerkers in 

dienst zijn.  

5.4 Ziekmelding  

Indien een personeelslid zich ziek meldt, gaat een protocol via de Arbodienst in werking. Als een vrijwilliger zich 

ziek meldt, dan geldt hiervoor geen specifiek protocol. Afhankelijk van de oorzaak en de duur wordt contact 

met de vrijwilliger onderhouden. Indien de ziekmelding verband houdt met de werkzaamheden op de 

kinderboerderij dan zal extern advies worden ingewonnen.  
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6. Risicogroepen en maatregelen medewerkers en vrijwilligers 

 

Risicogroepen worden ook wel YOPI’s (Young, Old, Pregnant and Immuno-compromised) genoemd. Dit wil 

zeggen: jonge kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand. Zij 

lopen verhoogde risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid. Daarnaast zijn er de risicoberoepen. Dit 

is zowel op medewerkers als vrijwilligers/ stagiaires van toepassing. 

 

6.1 Risicogroepen en de arbowet 

In de Arbowet expliciet benoemde gevoelige groepen: 

- Jongeren (minder specifieke afweer)  

- Ouderen (verminderde algemene afweer) 

- Zwangeren (verhoogde gevoeligheid, gezondheid ongeborene) 

De Arbowet gaat ervan uit dat in principe niemand schade aan zijn gezondheid mag oplopen door zijn werk. Dit 

wordt ook wel het voorzorgsprincipe genoemd. Dat betekent dat er, zeker bij biologische blootstelling, hoge 

eisen aan de risicoinventarisatie en –evaluatie worden gesteld. Het Arbobesluit dat over biologische agentia 

gaat stelt, naast de algemene eisen uit de arbowet, hier nadere eisen aan. De werkgever moet dus, proactief én 

reactief, alert zijn. Enerzijds moeten alle potentieel gevaarlijke factoren in de RI&E (risico-inventarisatie en -

evaluatie) aangeven worden. Anderzijds moet ook rekening gehouden worden met de individueel minder 

belastbare werknemer. Dit laatste zou bepaald kunnen worden bij het PAGO (Periodiek 

Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) dat arbowettelijk aan iedere werknemer moet worden aangeboden 

voor zover dat enige medisch-wetenschappelijke zin heeft. Ook bij het modernere PMO (Preventief Medisch 

Onderzoek) kan dit een belangrijke doel zijn. 

6.2 Risicoberoepen 

In veel beroepen hebben mensen contact met dieren of met dierlijke producten. Een beroepsgroep die een 

bijzonder type risico op infectieziekten loopt, wordt gevormd door werknemers die met dieren werken. Het 

betreft een grote en zeer uiteenlopende beroepsgroep. Naast het risico op infectieziekten (zoönosen) zijn 

directe verwondingen door dieren een beroepsrisico. Volgens schattingen van de faculteit Diergeneeskunde 

(Universiteit Utrecht) loopt tien procent van de mensen die met dieren werken vroeg of laat een allergie op. 

De kinderboerderij besteedt zowel in de informatiemap als het zoönosenprotocol specifiek aandacht aan de 

risico’s bij het werken met dieren en het nemen van maatregelen om deze risico’s te verkleinen.  

6.3 Mensen met een verstandelijke beperking 

Deze werknemers (cliënten) hebben vaak onvoldoende besef van hygiëne en veiligheid en lopen daardoor 

meer risico op bijv. een infectie of verwonding. Ook kunnen zij hun klachten (vaak) niet goed verwoorden. Dit 

betekent dat er vanuit de begeleiding voldoende toezicht en aandacht hiervoor moet zijn.  
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6.4 Toelichting op risicogroepen 

Jeugdigen 

Jongere werknemers (dit zullen in de praktijk vaak vrijwilligers of stagiaires zijn) hebben nog niet zoveel 

weerstand opgebouwd als een volwassene. Soms komt een extra gevoeligheid voor ontstekingen/infecties pas 

op de puberleeftijd tot uiting. Ook hebben jongeren meer kans op het oplopen van kleine verwondingen, 

omdat de coördinatie van de spieren nog niet optimaal is en ze veel werkzaamheden nog goed in de vingers 

moet krijgen. Veilig werken moet ook geleerd worden. Om de risico’s te verkleinen werken jeugdigen daarom 

altijd onder deskundig toezicht. Bepaalde werkzaamheden zijn absoluut verboden. De mate van toezicht hangt 

af van het soort werk dat wordt uitgevoerd. 

Enkele regels (ook voor vrijwilligers en stagiaires): 

- Onder de 18 jaar mogen jeugdige werknemers weinig tot niet overwerken, ‘s nachts werken. 

- Onder de 18 jaar mogen jeugdige werknemers niet  werken met gevaarlijke machines. 

De kinderboerderij heeft in de informatiemap deze regels vastgelegd. De personeelsleden zien toe op de 

uitvoering van de werkzaamheden door jeugdigen (hulpkrachten). Zij voeren hun werkzaamheden altijd onder 

begeleiding uit.  

 

Oudere mensen 

Oudere werknemers hebben vaak een specifieke afweer tegen vele organismen opgebouwd, maar een 

verminderde algemene afweer. Zoals het hele lichaam ouder wordt, wordt ook het immuunsysteem ouder. Het 

zal niet meer optimaal functioneren. Hierdoor neemt de kans op een infectie toe. Sommige ziekten zijn als 

kinderziekte betrekkelijk ongevaarlijk, maar als ze op volwassen of oudere leeftijd worden opgelopen, kunnen 

ze een ernstig en soms zelfs dodelijk verloop hebben. 

Zwangere vrouwen 

Voor zwangeren en werkneemsters die borstvoeding geven zijn nadere voorschriften gesteld in de wet- en 

regelgeving ter bescherming van het ongeboren kind en de zuigeling. Daarom bestaan voor zwangeren en 

werkneemsters in de periode van borstvoeding specifieke voorschriften. Zwangere werknemers en 

werknemers die borstvoeding geven moeten veilig en gezond kunnen werken. De werkgever moet het werk zo 

inrichten dat het geen negatieve invloed heeft op de zwangerschap of borstvoeding. Hierbij is het uitgangspunt 

dat de werknemer zo veel mogelijk haar eigen werk kan blijven doen, in haar eigen functie en op haar eigen 

werkplek. In de RI&E worden mogelijke specifieke gevaren voor zwangere werknemers in kaart gebracht. Als er 

binnen de kinderboerderij risico’s aanwezig zijn, moet de werkgever maatregelen nemen, bijvoorbeeld de 

manier van werken aanpassen of hulpmiddelen inzetten. Er dienen goede afspraken te worden gemaakt met 

de arbodienst. Binnen twee weken nadat de werknemer heeft verteld dat ze zwanger is, moet de werkgever 

voorlichting geven en informatie verschaffen over: 
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- De gevaren voor haar en het ongeboren kind 

- De maatregelen die getroffen zijn om haar te beschermen 

- De maatregelen die getroffen worden als zij na de bevalling weer gaat werken 

De kinderboerderij heeft een zwangerschapsprotocol opgesteld, waarin deze informatie en maatregelen 

vastgelegd zijn.  

Mensen met een verminderde weerstand 

Dit zijn mensen bij wie het immuunsysteem niet goed functioneert. Bijvoorbeeld doordat zij een ernstige ziekte 

onder de leden hebben, zoals hiv. Het kunnen ook mensen zijn die medicijnen moeten slikken om de afweer te 

onderdrukken. Dergelijke medicijnen worden gebruikt om de soms kwalijke bij-effecten van een heftige 

infectie te onderdrukken, bij sommige chronische ontstekingen, maar ook bijvoorbeeld na transplantaties. Ook 

chemokuren en bestraling bij de behandeling van kanker onderdrukken de weerstand. 
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7. Risico-inventarisatie en Plan van Aanpak 

 

Het opstellen van een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en bijbehorend Plan van Aanpak is wettelijk 

verplicht voor werkgevers waardoor risico’s voor medewerkers en derden (waaronder bezoekers) worden 

vastgesteld en beheerst. 

 

7.1  Doel van de RI&E 

- Compleet betrouwbaar en actueel inzicht krijgen in de mate waarin er rekening wordt gehouden met de 

arbeidsomstandigheden in het bedrijf. 

- Inzicht krijgen in de gevaren en risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de 

medewerkers worden blootgesteld. 

- Ook speciale risico’s voor werknemers jonger dan 18 jaar en voor zwangere werkneemsters worden in een 

RI&E beschreven. 

 

De RI&E dient te worden aangepast bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of 

gebruikte techniek, zoals een ingrijpende verbouwing of ingrijpende wijzigingen in werknemerstaken. Ook als 

nieuwe oplossingen beschikbaar komen op het gebied van techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of 

arbeids- en bedrijfskunde, moet de RI&E daarop worden aangepast. Een richtlijn voor het herzien van de RI&E 

is om de 4-5 jaar. De kinderboerderij overlegt hierover met deskundigen.  

 

7.2 Plan van Aanpak 

Het is verplicht bij de RI&E een plan van aanpak te maken. In het plan van aanpak is aangegeven welke 

maatregelen worden genomen in verband met de gekozen risico’s, en binnen welke termijn deze maatregelen 

zullen worden getroffen. Het plan van aanpak is een onderdeel van de RI&E. Uit dit plan van aanpak komen de 

punten naar voren die als eerste de aandacht verdienen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het 

plan stelt een tijdslimiet waarin deze punten verbeterd moeten gaan worden. Tevens wordt in dit plan 

opgenomen wie voor welke onderdelen verantwoordelijk is en welk budget hiervoor nodig is. 

 

Kinderboerderij Gouda heeft in 2007 een RIE en plan van aanpak opgesteld. Deze is goedgekeurd in 2008 door 

een extern deskundige.  

 

7.3 Preventiemedewerker 

De beheerder is door het bestuur aangewezen als preventiemedewerker. Hiertoe is een brief ondertekend, 

welke te vinden is in de personeelsmap. Een preventiemedewerker moet de werkgever bijstaan bij het voldoen 

aan de Arbeidsomstandighedenwet en heeft minimaal de onderstaande wettelijke taken: 
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- meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E);  

- adviseren aan en nauw samenwerken met het bestuur of de belanghebbende werknemers, inzake de 

maatregelen voor een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid;  

- uitvoeren of meewerken aan de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak 

Tevens houdt de preventiemedewerker zich bezig met: 

- het geven van voorlichting over het onderhoud van apparaten;  

- het geven van instructie over het werken met gevaarlijke stoffen;  

- het stimuleren en het controleren van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

7.4 Meldformulieren 

Er zijn formulieren aanwezig (map in de keuken en op kantoor) waarin ongevallen en  bijna-ongevallen moeten 

worden gemeld. De betrokkene (vrijwilliger) vult het formulier in en laat dit ondertekenen door de beheerder. 

Indien nodig of van toepassing worden er maatregelen genomen. Er zijn twee soorten formulieren: 

- A. Registratieformulier bezoekers (bijna) ongelukken 

- B. Registratie accidenten en (bijna) ongevallen bij personeel/vrijwilligers en stagiaires 

 

Medewerkers en vrijwilligers zijn hierover geïnformeerd via de informatiemap medewerkers en vrijwilligers. 

Ook tijdens de ontruimingsoefeningen/ herhaling BHV is hier aandacht voor.   
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8. Bedrijfshulpverlening (BHV) 

Het doel van bedrijfshulpverlening (BHV) is kunnen ingrijpen bij calamiteiten, zoals (beginnende) brand, 

ontruiming of het verlenen van EHBO. Wanneer nodig wordt professionele hulp ingeroepen en eventueel 

ondersteund. De kinderboerderij is verplicht een BHV-organisatie te hebben, zowel richting eigen 

medewerkers en vrijwilligers als het publiek.  

 

8.1 BHV op de kinderboerderij 

Op de kinderboerderij is dagelijks minimaal 1 persoon, maar bij voorkeur twee personen aanwezig met een 

geldig BHV-diploma. Tijdens activiteiten worden meer mensen ingezet met een BHV-diploma. Op die manier 

kan bij calamiteiten of ongelukken/ ongelukjes adequaat worden ingegrepen. Op het bord in de hal is 

aangegeven welke medewerkers en vrijwilligers zijn opgeleid tot BHV-er en wie aanwezig zijn. Alle 

medewerkers en circa 18 vrijwilligers zijn opgeleid tot BHV-er. Jaarlijks wordt bekeken of het nodig is meer 

mensen op te leiden (bij verloop van vrijwilligers).  

8.2 Opleidingsbeleid BHV 

Alle BHV-ers zijn opgeleid volgens de NIBHV-richtlijnen (Nederlands Insituut voor Bedrijfshulpverlening). Dit 

biedt een garantie op de kwaliteit. De opleiding bestaat uit een tweedaagse cursus, welke per cursusdag wordt 

afgesloten met een examen (brand/ ontruiming en EHBO). Iedereen die deze examens met succes afsluit 

ontvangt een certificaat en een pasje. Beide zijn 1 jaar geldig. Ieder moet jaarlijks een herhalingscursus volgen 

om het BHV geldig te houden en de kennis op peil te houden. Er wordt twee keer per jaar een herhalingscursus 

aangeboden om iedereen de kans te geven hieraan deel te nemen. Zowel de opleiding als de herhaling vinden 

plaats op de kinderboerderij, zodat de oefeningen zo gericht en effectief mogelijk zijn. Zie ook hoofdstuk 

opleidingsbeleid.  

8.3 Ontruimingsoefeningen 

Het doel van de ontruimingsoefeningen is om de vaardigheden in de praktijk te oefenen en deze te verbeteren, 

zowel met betrekking tot de handelingen zelf (EHBO, brandbestrijding en ontruiming) als de communicatie. 

Twee keer per jaar wordt een ontruimingsoefening georganiseerd op de kinderboerderij. Hiervoor wordt een 

BHV-organisatie ingeroepen om dit te begeleiden en evalueren. De oefeningen worden in samenspraak me hen 

bedacht en uitgevoerd. Voor iedere BHV-er is het verplicht minimaal 1 oefening per jaar bij te wonen, maar bij 

voorkeur twee.  

De ontruimingsoefeningen worden ’s avonds gehouden zonder publiek. Als vervanging hiervoor worden andere 

vrijwilligers ingezet. Wellicht wordt in de toekomst ook met publiek geoefend.  
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8.4 Calamiteitenplan 

Er is een calamiteitenplan geschreven, waarin de afspraken rondom BHV en het ontruimingsplan zijn 

opgenomen. Dit ontruimingsplan is gecontroleerd door HVE-holding en hieraan is hun goedkeuring gegeven. 

Wanneer nodig zal dit plan herzien worden, bijvoorbeeld bij veranderingen in de organisatie, grote 

verbouwingen of wanneer van buitenaf (bijv. door wet- en regelgeving) hieraan andere eisen gesteld worden. 

Voor inhoudelijke wijzigingen en/ of goedkeuring hiervan zal deskundige hulp ingeroepen worden.  

Bij grotere activiteiten (bijv. Hofstedendagen) wordt een apart BHV-plan geschreven, aanvullend op het 

aanwezige calamiteitenplan.  

8.5 BHV en EHBO-materialen en brandblusmiddelen 

Er zijn diverse middelen en materialen aanwezig ten bate van de BHV. Deze worden hier kort besproken en in 

het calamiteitenplan nader toegelicht.  

- Brandblusmiddelen: brandblussers en brandslanghaspels, welke jaarlijks worden gecontroleerd door 

leverancier. Op diverse zaken rondom brandpreventie wordt ook controle uitgevoerd door de brandweer 

Gouda.  

- BHV-kist: Materialen voor de BHV-ers welke nodig (kunnen) zijn bij een calamiteit. Plattegronden: In de 

gebouwen bevinden zich plattegronden, waarop de nooduitgangen en BHV-middelen zijn aangegeven.  

- EHBO-middelen: In de keuken en werkruimte bevinden zich EHBO-koffers en oogdouches. Periodiek vindt 

controle plaats of dit nog compleet is door eigen personeel.  

- Gifwijzer: Overzicht giftige stoffen/ planten en bijbehorende maatregelen.  

- AED: In het kantoor bevindt zich een AED-apparaat. Deze zit in een kastje. Bij openen gaat een alarm af.  

- Portofoons: Voor communicatie bij calamiteiten tussen BHV-ers onderling worden portofoons ingezet. 

Deze worden ook ingezet tijdens de dagelijkse werkzaamheden, zodat iedereen al vertrouwd is met het 

gebruik ervan.  

- Veiligheidsinformatiebladen (VIPS): Bij iedere opslag vangevaarlijke stoffen (schoonmaakmiddelen, 

chemische stoffen) zijn mapjes met informatiebladen te vinden. Deze zijn afkomstig van de fabrikant of 

leverancier. Er is overal ook een verkorte versie van gemaakt met EHBO-maatregelen. Bij aankoop van 

nieuwe gevaarlijke stoffen wordt een nieuwe VIP toegevoegd.  

- Overig toezicht: BHV-ers houden ook in de gaten of zich onveilige situaties voordoen, nooduitgangen vrij 

zijn, noodverlichting nog werkt en de BHV en EHBO-materialen nog compleet en doelmatig zijn. Zowel 

gevraagd als ongevraagd.  
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9. Publiek 

De kinderboerderij brengt mens en dier bij elkaar. Daarnaast heeft de kinderboerderij recreatie en educatie 

in haar doelstellingen staan. Dit uit zich in de uitvoering van verschillende activiteiten en aanbieden van 

diverse faciliteiten. De kinderboerderij wil haar taak op een verantwoorde en professionele wijze uitvoeren. 

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen met betrekking tot de omgang en communicatie richting 

de bezoekers en de verantwoordelijkheid richting deze doelgroep.  

 

9.1 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

De kinderboerderij moet er zorg voor dragen dat een bezoek verantwoord is. Dit heeft betrekking op de fysieke 

gesteldheid van het terrein en gebouwen. Deze moeten goed onderhouden en schoon zijn. De speeltoestellen 

moeten regelmatig worden geïnspecteerd en zijn goedgekeurd. Er moet aandacht zijn voor de risico’s van 

contact tussen mens en dier. Bij calamiteiten moet adequaat kunnen worden ingegrepen. Wettelijk is hiervoor 

aandacht in de Arbowet (aansprakelijkheid voor derden) en wet Publieke gezondheid.  

 

De bebording met de tekst: ‘het bestuur is niet aansprakelijk voor…’ wijzen bezoekers op hun eigen 

verantwoordelijkheid. Echter in het geval dat blijkt dat de kinderboerderij in gebreke is gebleven of nalatig is 

geweest, heeft deze tekst juridisch gezien weinig waarde.  

 

Door een professionele bedrijfsvoering, voldoende vakbekwaamheid van het personeel, de bhv-organisatie en 

goed ingezette communicatie richting zowel publiek als vrijwilligers geeft de kinderboerderij invulling aan haar 

verantwoordelijkheid.  

 

9.2        Omgang en communicatie bezoekers 

De kinderboerderij heeft een publieksgerichte functie en verwacht van haar medewerkers en vrijwilligers een 

publieksvriendelijke houding. Dit wordt gecommuniceerd en is ook opgenomen in de informatiemap voor 

medewerkers en vrijwilligers.  

- Wees altijd vriendelijk en servicegericht naar de bezoekers toe.  

- Probeer de vragen van bezoekers zo goed mogelijk te beantwoorden. Weet je het antwoord niet, verwijs 

ze dan door naar iemand die het wel weet of vraag het zelf na.  

- Loop op mensen af als je ziet dat ze iets willen weten of hulp nodig hebben. 

- Help bezoekers bij de interactie met dieren. 

- Glimlach naar de bezoekers en zeg ze gedag. 

- Help de bezoekers waar mogelijk en verwijs anders door naar beheerder. 
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9.2.1 Huisregels 

Voor de bezoekers zijn zogenaamde ‘boerderijregels’ opgesteld. Via het infobord bij de ingang en de website 

worden bezoekers van deze regels op de hoogte gesteld. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn via de 

informatiemap op de hoogte van deze regels. Bij overtreding worden bezoekers hierop aangesproken.  

 

9.2.2 Informatieborden 

Op verschillende plaatsen zijn informatieborden te vinden. Op het hek is een klein infobord met algemene 

informatie. Aan de zijkant van de stal bevindt zich een groot infobord met aankondigingen van activiteiten en 

nieuwsberichten. Waar nodig worden informatieborden geplaatst, zoals de borden ‘niet voeren’ en 

‘waarschuwingsbord’ zwangere vrouwen bij de dierverblijven. Op diverse plaatsen zijn ook borden met 

educatieve teksten te vinden.  

 

9.2.3 Klachten- en verbetervoorstellen 

Bezoekers, vrijwilligers en ook andere gebruikers van de kinderboerderij kunnen hun klachten of voorstel tot 

verbetering schriftelijk indienen op het klachtenformulier. Deze informatie wordt verzameld en waar nodig 

behandeld of teruggekoppeld. Klachten kunnen een goed beeld geven van risicosituaties of plekken en geven 

mogelijkheid tot verbetering hiervan.  

9.3 Gebruik kinderboerderij 

De kinderboerderij wordt bezocht door (groot)ouders met (klein)kinderen, scholen, BSO, kinderdagverblijven, 

andere groepen en overige individuele bezoekers. Om meer te weten te komen over de bezoekers en hun 

behoeften worden diverse gegevens bijgehouden.  

 

9.3.1 Activiteiten 

De kinderboerderij organiseert regelmatig activiteiten voor publiek, meestal gericht op kinderen en voor 

groepen, zoals scholen, BSO en kinderdagverblijven. In de activiteitenkalender is een overzicht te vinden van 

alle activiteiten. De activiteiten worden aangekondigd via persberichten, website e Facebook. Ook op het 

infobord op de kinderboerderij worden aankondigingen opgehangen.  

 

Bij de activiteiten wordt het aantal deelnemers bijgehouden. Soms wordt een korte evaluatie uitgevoerd.  

9.3.2  Bezoekersteller  

Bij de hoofdingang ter hoogte van het kantoor is een bezoekersteller aangebracht. Hiermee wordt het aantal 

bezoekers globaal in kaart gebracht. De ingang is vrij breed, waardoor bij groepen sommige bezoekers worden 

gemist. Ook komt het soms voor dat een (bak)fiets voor de teller wordt geplaatst, waardoor tellen niet mogelijk 

is. Er wordt een correctie toegepast door het aantal bezoekers door twee te delen (in- en uitgaande 

bezoekers). Hiervan wordt vervolgens 10% afgehaald. Dit is een globale inschatting van het aantal vrijwilligers 

en andere mogelijke dubbeltellingen.  
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9.3.3 Bezoekerstevredenheidsonderzoek 

In het najaar van 2012 is voor het eerst een bezoekerstevredenheidsonderzoek gehouden. Dit kan een goed 

beeld geven hoe bezoekers de kinderboerderij waarderen. Het is de bedoeling dit onderzoek jaarlijks of 

tweejaarlijks te herhalen. Van dit onderzoek is een verslag geschreven door een derdejaars HBO-studente van 

Hogeschool INHolland.  

9.4 Hygiëne en veiligheid 

De kinderboerderij werkt volgens de criteria uit het keurmerk kinderboerderijen (versie 2012), welke ook 

gebaseerd is op de hygiënecode voor kinderboerderijen. Tevens is de kinderboerderij in bezit van het Keurmerk 

Zoönosen Verantwoord bedrijf. Zowel in het beleidsplan als in de informatiemap voor medewerkers en 

vrijwilligers is veel aandacht voor hygiëne en veiligheid.  

 

9.5 Risicogroepen bezoekers 

Risicogroepen worden ook wel YOPI’s (Young, Old, Pregnant and Immuno-compromised) genoemd. Dit wil 

zeggen: jonge kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand (als 

gevolg van een ziekte of een bepaald medicijngebruik). Kwetsbaren lopen verhoogde risico’s op het gebied van 

gezondheid. Omdat juist deze risicogroepen het grootste deel van de bezoekers van kinderboerderijen 

uitmaken, is het verlagen van de infectiedruk op de kinderboerderijen door een goed hygiënemanagement van 

extra groot belang. Op plaatsen waar dieren gehouden worden, komen ziektekiemen voor die specifiek voor de 

risicogroepen extra gevaar kunnen opleveren. Het moet voorkomen worden dat deze groep mensen in 

aanraking komt met zieke dieren of dieren die verdacht zijn van besmetting met bepaalde ziektekiemen. 

Tevens lopen risicogroepen een verhoogd risico op besmetting bij de geboorte van dieren en zeker bij 

aborterende dieren. Het goed en regelmatig handen wassen is bij deze groep van extra groot belang.  

 

Jonge kinderen 

Jonge kinderen hebben nog niet zoveel weerstand opgebouwd als een volwassene. Hierdoor is de kans om 

besmet te raken groter. Vooral jonge kinderen steken hun handen en andere voorwerpen makkelijk in hun 

mond. Deze kunnen bevuild zijn met bijv. mest. Dit vormt hierdoor een extra risico op besmetting. 

 

Oudere mensen 

Naarmate mensen ouder worden, neemt de weerstand af waardoor de kans op een infectie toeneemt. 

 

Mensen met een verminderde weerstand 

Door een verminderde weerstand is de kans op een infectie groter. 
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Voor iedereen, maar in het bijzonder voor de risicogroepen is het onderstaande van belang. Om de risico’s te 

verkleinen is het belangrijk de hygiënische maatregelen van de kinderboerderij op te volgen: 

- Was de handen met water en zeep na aanraken van de dieren. 

- Was de handen met water en zeep voordat er iets gegeten wordt. 

- Vermijd het aanraken van gezicht en mond voordat de handen gewassen zijn. 

- Niet eten en drinken in de dierweiden maar alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen. 

 

Zwangere vrouwen 

Zwangere vrouwen wordt geadviseerd om met onderstaande zaken rekening te houden. Dieren kunnen 

ziektekiemen bij zich dragen die gevaarlijk kunnen zijn voor de zwangere vrouw en het ongeboren kind. Op het 

waarschuwingsbord voor deze doelgroep is het volgende vermeld: 

- U kunt tijdens uw zwangerschap beter niet in de geitenwei en in de stallen komen. (Drachtige) geiten en 

schapen kunnen ziektekiemen bij zich dragen. 

- Vanaf [maand] worden er weer jonge geitjes en lammetjes geboren. Deze periode vormt voor zwangere 

vrouwen een extra risico. Wij adviseren u om niet in de kraamstal te komen. 

- Wij adviseren u om de geiten en schapen niet te aaien en contact met de mest, stro en voer vermijden.  

- Vermijd ook contact met mest van andere dieren 

- Was altijd goed uw handen met water en zeep na een bezoek aan de kinderboerderij of voordat u gaat 

eten. 

  



 
28 

Kinderboerderij De Goudse Hofsteden | Beleidsplan 2016 

10. Communicatie 

 

Communicatie binnen een organisatie is erg belangrijk. Zowel onderling (medewerkers en vrijwilligers) als 

richting bezoekers. Dit hoofdstuk noemt een aantal aspecten van de communicatie. In het voorgaande 

hoofdstuk is dit uitgewerkt voor de bezoekers. Hoofdstuk 5 geeft aandacht aan de schriftelijke instructies 

voor medewerkers en vrijwilligers.  

 

10.1 Overlegstructuren  

Er worden verschillende soorten overleg gehouden op de kinderboerderij. De soorten overleg, frequentie, 

agendapunten en archivering hiervan zijn te vinden in  bijlage 5. Een groot deel van de notulen worden digitaal 

bewaard.  

 

10.2 Pers 

Regelmatig worden er persberichten verstuurd naar de pers om hen op de hoogte te stellen van activiteiten of 

andere nieuwsberichten. Soms neemt de pers (journalist of fotograaf) ook zelf het initiatief en komt 

onaangekondigd langs. De beheerder of het bestuur is in alle gevallen de enige die contact opneemt met de 

pers én de pers te woord staat. Medewerkers en vrijwilligers mogen  dus nooit op eigen initiatief contact 

opnemen en wanneer pers langskomt, wordt hen gevraagd  deze altijd door te sturen naar de beheerder  of bij 

afwezigheid naar een ander personeelslid. 

 

10.3 Digitale communicatie 

De kinderboerderij zet de website in als ‘landingspagina’ om bezoekers in het algemeen te informeren over de 

kinderboerderij. Daarnaast wordt social media ingezet om specifieke boodschappen te verspreiden of bepaalde 

doelgroepen te bereiken. Er is een onderlinge samenhang tussen de digitale media. Echter er wordt per 

doelgroep gekeken wat er al dan niet geplaatst wordt.  

10.3.1 Website 

De website: www.kinderboerderijgouda.nl heeft tot doel het informeren van bezoekers, scholen en 

(potentiele) vrijwilligers en overige geïnteresseerden over kinderboerderij De Goudse Hofsteden. 

Subdoelen: 

- Informeren over de activiteiten 

- Informeren over de kinderboerderij 

- Bijhouden van nieuwsberichten 

- Plaatsen van sponsorenoverzicht 

- Mogelijkheid tot ‘Vriend van’ te worden 

- Mogelijkheid per mail contact op te nemen 

- Mogelijkheid tot aanmelden voor digitale nieuwsbrief 

http://www.kinderboerderijgouda.nl/
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- Informatie over veel gestelde vragen online te vinden: openingstijden, adres etc 

- Verwijzen naar Facebookpagina, Twitter en Youtube 

 

10.3.2 Nieuwsbrief bezoekers 

Het doel van de nieuwsbrief is geïnteresseerden direct te kunnen informeren over activiteiten en 

nieuwsberichten over de kinderboerderij. Iedereen kan zich via de website aanmelden voor de digitale 

nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief komt circa eens per maand uit of vaker indien nodig. Bezoekers kunnen zichzelf 

afmelden of hun gegevens (mailadres) wijzigen.  

10.3.3 Nieuwsbrief vrijwilligers 

Iedere vrijwilliger en medewerker die beschikt over een e-mailadres zal worden aangemeld voor de digitale 

nieuwsbrief voor vrijwilligers, die een aantal keer per jaar verschijnt. Ook ontvangen alle vrijwilligers de 

nieuwsbrief voor bezoekers. Deze verschijnt circa maandelijks en bevat informatie over activiteiten en 

nieuwsberichten.  

 

10.3.4 Facebook 

De kinderboerderij heeft een Facebook-organisatiepagina (non-profit). Geïnteresseerden kunnen aangeven dat 

ze de pagina leuk vinden. Ze ontvangen vervolgens alle statusupdates in hun startpagina. Voorwaarde is dat ze 

zelf een Facebookaccount hebben. Facebook is bedoeld om de bezoekers (en ook vrijwilligers) direct en op 

korte termijn te informeren over aankomende activiteiten en grote en kleine nieuwsberichten. Tevens is 

Facebook erg geschikt om foto’s te plaatsen en fotoalbums te maken. Bezoekers kunnen een reactie of ‘vind ik 

leuk’ op foto’s en berichten geven. Via Facebook is meer interactie mogelijk dan via de website en is mede 

bedoeld om de betrokkenheid te vergroten.  

10.3.5 Twitter 

De kinderboerderij heeft een Twitteraccount. Via Twitter kunnen korte berichten (max. 140 tekens) verstuurd 

worden. Ook kan een foto worden toegevoegd. De kinderboerderij kan personen en organisaties volgen en zelf 

gevolgd worden. Door middel van het beantwoorden of retweeten van berichten worden ze onder een groter 

netwerk verspreid. Twitter kent een wat andere doelgroep en is met name ook bedoeld om sponsoren, 

bedrijven en politiek Gouda te bereiken. De kinderboerderij volgt zoveel mogelijk van hen de updates en volgt 

tevens ook andere kinderboerderijen en organisaties gelinkt aan kinderboerderijen om hiervan op de hoogte te 

blijven. 

Daarnaast heeft de kinderboerderij ook een account bij Youtube, Google +, Pinterest en een bedrijfspagina bij 

LinkedIn. Ter informatie en mede om de vindbaarheid op internet nog verder te vergroten. Ook is er een 

overzicht bekend van alle externe websites waarop de kinderboerderij te vinden is. Zo nodig en mogelijk wordt 

dit actueel gehouden. In een aparte handleiding is meer info opgenomen over de website en andere vormen 

van digitale communicatie. Hierin staan ook alle accountgegevens en gegevens provider.  
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11.  Duurzame kinderboerderij 

De laatste jaren is duurzaamheid een steeds belangrijker thema op de kinderboerderij geworden. Zo kunnen 

we zowel in de bedrijfsvoering als in de educatie veel laten zien op dit gebied. De kinderboerderij heeft 

aansluiting gevonden bij het project ‘Alle kinderboerderijen duurzaam’. 

 

11.1  Intentieverklaring Alle kinderboerderijen duurzaam 

Met het tekenen van de intentieverklaring, laten we zien duurzaamheid uit te dragen naar onze bezoekers, 

duurzame keuzes te maken in de bedrijfsvoering en deel te nemen aan activiteiten met dit thema. Daarnaast 

bieden we de mogelijkheid om educatieve activiteiten uit te voeren met aanverwante organisaties of de 

gemeente. De intentieverklaring is te vinden in bijlage 6  

 

Per 2015 neemt de kinderboerderij deel aan  het project ‘Alle kinderboerderijen en hun bezoekers 

klimaatbestendig en waterbewust’. Een initiatief vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het 

kennisprogramma DuurzaamDoor (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).  

11.2 Mogelijkheden en voorbeelden voor bezoekers 

11.2.1 Recycling 

We vormen een inzamelpunt voor Wecycle voor het inzamelen van kleine elektrische apparaten. Ook nemen 

we deel aan het project 'vet, recycle het' en kan gebruikt, vloeibaar frituurvet worden ingeleverd.  

11.2.2 Energie 

Al jarenlang bevinden zich op ons dak enkele zonnepanelen en een zonneboiler. In 2014 is ons aantal 

zonnepanelen fors uitgebreid. In 2013 deden we mee met de stemactie van Natuur en milieu 'Zet 

kinderboerderijen in het zonnetje en wonnen hiermee tien zonnepanelen inclusief installatie.  

 

11.3 Bedrijfsvoering 

In onze bedrijfsvoering hebben we duurzaamheid zoveel mogelijk ingezet, zoals het gebruik van regenwater 

voor de kas, slootwater voor de moestuin, een composthoop voor het omzetten van groenafval naar bruikbare 

grond. Ook gebruiken we zoveel mogelijk energiezuinige lampen (bij nieuwbouw of vervanging).  

11.4 Educatie en lessen 

Om bezoekers meer bewust te maken van de omgeving en alles wat om ons heen leeft, bieden we lessen aan. 

Ons volledige lesaanbod is te vinden op de website onder: Activiteiten voor scholen en BSO.  

11.5 Samenwerking en meer mogelijkheden 

De kinderboerderij biedt veel mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Waar mogelijk gaan we 

amenwerkingen aan. We zoeken nog meer partners die we graag met onze middelen willen faciliteren om de 

duurzaamheidsboodschap uit te dragen naar onze bezoekers en nog meer in te bedden in onze bedrijfsvoering. 
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Bijlage 1: Algemene bedrijfsinformatie 

 

1. Algemeen 

Naam kinderboerderij:      Stichting Kinderboerderij De Goudse Hofsteden 

UBN nummer:      894333 

Beheerder/ verantwoordelijke:    Sandra Harkes 

Bezoekadres:      Bloemendaalseweg 34a 

Postcode en plaats:     2804 AB Gouda 

Telefoonnummer:     0182-514219 

E-mailadres:      sandra@kinderboerderijgouda.nl 

Website:      www.kinderboerderijgouda.nl 

 

2. Bedrijfsomschrijving 

 

Beheersvorm  

Gemeentelijke kinderboerderij 

Onderdeel (zorg)instelling 

X  Stichting 

Vereniging 

Particulier 

Anders, nl       

 

Type bedrijf 

X  Kinderboerderij 

Stadsboerderij 

Dierenweide 

Dierenpark/ dierentuin 

NME-centrum 

Recreatiepark 

Zorgfunctie 

 

Medewerkers en vrijwilligers 

Totaal aantal fulltime eenheden (fte):    3.25 

Aantal fulltime medewerkers:     0 

Aantal parttime medewerkers:    6 (waarvan 2 oproep) 

Aantal vrijwilligers:      circa 75 

Aantal cliënten (indien zorginstelling/ zorgfunctie):  1 
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Stagiaires 

Worden stagiaires (maatschappelijke stage) ingezet? Ja  

Worden stagiaires (beroepsopleiding) ingezet?  Ja  

Is de kinderboerderij een ‘Erkend Leerbedrijf’ (Aequor)? Ja  

 

Dieren    Ras(sen)/ soort(en) 

X   runderen:   Meestal HF of kruisingen (kalveren) 

X   geiten:    Toggenburger, dwerggeit, witte melkgeit, bonte melkgeit 

X   schapen:   zwartbles, ouessantschaap 

X   paarden/pony’s:  Tinker, shetlander 

X   ezels:    Huisezel 

X   varkens:   Kunekune varken 

X   kippen:   Brahma, Chabo, Barnevelder, Wyandotte 

X   watervogels:   zwanen, ganzen, eenden 

X   duiven   Antwerpse Smierel 

X   overig pluimvee   

X   konijnen:   Lotharinger, Ned. Hangoor, dwergkonijn, rasloos 

X   cavia’s:   gladhaar, borstel, US-teddy 

      knaagdieren:   geen 

X   overige dieren:  aquaria/ kat/ bijenvolken 

 

Schatting totaal aantal dieren*:  230, bijen en vissen niet meegerekend 

* gangbare aantal dieren (bv. jonge dieren die niet aangehouden worden, hoeven niet te worden meegeteld en 

inschatting van aantal kleine knaagdieren/ pluimvee) 

 

Grond en bebouwing 

Totaal aantal hectare grond:    1,3 

Aantal hectare weide:    0,52 

Oppervlakte bebouwde grond (m2):   0,09 

Zijn er wateren (vijvers, sloten) aanwezig?  Ja  

Is er een speeltuin/ speelgelegenheid? Ja  

Is er een moestuin/ educatie tuin?  Ja  

 

Inrichting  

Is er een kantoor?   Ja  

Is er een keuken (huishoudelijk)?  Ja  

Is er een keuken (verkoop consumpties)? Ja  

Is er een kantine/ verkoopgelegenheid? Ja  
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Aanwezige werktuigen: Bladblazer, bosmaaier, grasmaaier, divers elektrisch 

gereedschap 

Is er een bedrijfsauto aanwezig?   Nee 

 

Kwalificaties / keurmerken 

X   Predikaat ‘Goed voor Elkaar’ 

X   Zoönosen Verantwoord Bedrijf (GD) 

 Erkend fokcentrum/ erkend educatiecentrum (SZH) 

X   Ziektevrij (CL/ CAE en zwoeger) (GD) 

 Anders, namelijk     …..……………………………………………… 

 

Is er een jaarplanning opgesteld?   Ja  

Is er een beleidsplan/ meerjarenplan opgesteld?  Ja 

Is er een financiële begroting opgesteld?  Ja  

 

(Geschat) bezoekersaantal per jaar:   >100.000   

 

Openingstijden 

1 april – 30 september: 

Maandag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur 

1 oktober – 31 maart:  

Maandag gesloten. Dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.30 uur 

Schoolvakanties: Tijdens de schoolvakanties op maandag geopend vanaf 10 uur. 

De kinderboerderij is op de volgende feestdagen gesloten: Nieuwjaarsdag en Eerste Kerstdag.    
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Bijlage 2:  Functieprofiel beheerder 

 

Omschrijving functieprofiel beheerder 

 

A. Organisatie 

Ressorteert onder het bestuur. Geeft leiding aan de personeelsleden van de kinderboerderij en de 

personeelsleden die gedetacheerd  werkzaamheden verrichten op de kinderboerderij, vrijwilligers, stagiaires 

en  jongeren die via diverse instanties op de kinderboerderij te werk gesteld worden via onder andere bureau 

Halt en de Raad van de Kinderbescherming.  

 

B. Doelstelling 

Draagt zorg voor de ontwikkeling van de kinderboerderij met educatieve en recreatieve aspecten ten behoeve 

van en toegankelijk voor bewoners van Gouda en de omliggende regio, op basis van een door het bestuur goed 

te keuren beleidsplan en begroting. 

 

C. Werkomschrijving 

 

  Is verantwoordelijk voor de verzorging van dieren en land:  

 Bewaakt de gezondheidstoestand, dient medicijnen toe, regelt dekkingen, begeleidt bevallingen, 

consulteert en assisteert de dierenarts, uitvoering gezondheidsprogramma  

 Draagt de eindverantwoordelijkheid voor de verzorging van het dierbestand.  

 Koopt voer in en alles wat verder nodig is voor de dagelijkse verzorging van de dieren en draagt er 

zorg voor dat dit (op de juiste wijze) aan de dieren verstrekt wordt. 

 Bemiddelt bij en regelt de aan- en verkoop van dieren, begeleidt transporten en ziet erop toe dat deze 

volgens de wettelijke eisen verlopen. 

 Houdt de (wettelijk verplichte) administratie bij over de geboorten, sterfte en aan en verkoop van 

dieren/ logboeken van de diverse diersoorten. 

 Houdt toezicht op beplanting, weidepercelen en moestuin t.a.v. beregenen, maaien, snoeien, 

bemesten, wieden, beplanten etc.  

 

Educatieve activiteiten 

 Draagt zorg voor het organiseren en is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse activiteiten en 

educatieve tentoonstellingen en informatieborden. 

 Leert bezoekers wetenswaardigheden over o.a. dieren, beantwoordt vragen en adviseert in zaken als 

verzorging van dieren. 
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Onderhoudswerkzaamheden 

 Houdt toezicht op onderhoudswerkzaamheden. 

 Voert, zo nodig samen met de assistent beheerder, met de gemeente, afdeling Vastgoed, over de 

wederzijdse taken van het onderhoudscontract. 

 Draagt zorg voor de ongediertebestrijding.  

 

Leiding en coördinatie 

 Geeft dagelijks leiding aan de personeelsleden en houdt de personeelsadministratie bij. 

 Houdt toezicht op het naleven van regelgeving en up to date houden van kennis van werknemers. 

 Coördineert de jongeren via die via diverse instanties op de kinderboerderij te werk gesteld worden 

(zoals Bureau Halt en de Raad van de Kinderbescherming), vrijwilligers en stagiaires die op de 

kinderboerderij werkzaamheden uitvoeren 

 Maakt een planning voor werkzaamheden op het gebied van dierverzorging, onderhoud en kantine. 

 Maakt werkroosters voor het personeel, is verantwoordelijk voor het geven en inplannen van vrije 

dagen/ vakantiedagen etc  

 Verricht functioneringsgesprekken.  

 Houdt ruggespraak met collegae en bestuur zodat continuïteit van de kinderboerderij gewaarborgd 

blijft. 

 Houdt werkoverleg met collegae. 

 Spant zich in om financiële middelen te vergaren door o.a. het werven van donateurs, adoptanten en 

sponsoren en het organiseren van diverse activiteiten.  

 Voert samen met een bestuurslid overleg met de gemeente over de subsidie en de daarbij behorende 

voorwaarden en eisen. 

 Is betrokken bij de selectie en het aannemen van nieuw personeel.  

 

Administratie 

 Houdt budgetten van o.a. voer, personeel en activiteiten bij. 

 Draagt zorg voor de uitvoering mestwetgeving, naleving destructie-en kadaverwet, gezondheids- en 

welzijnswet voor dieren, identificatie en registratie en andere wet- en regelgeving die van toepassing 

zijn op de kinderboerderij. 

 Houdt de adoptie administratie bij. 

 Schrijft werkinstructies en protocollen tbv uitvoering werkzaamheden door personeel, vrijwilligers en 

stagiaires. 

 Stelt het beleidsplan op voor een periode van 5 jaar en legt deze ter goedkeuring voor aan het 

bestuur. 

 Schrijft het jaarplan voor het komende jaar.  

 Is betrokken bij de samenstelling van de begroting en de invulling van de budgetten.   
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Kantine 

 Is verantwoordelijk voor de bezetting, schoonhouden, inrichting, onderhoud etc. van de kantine. 

 

Contact 

 Onderhoud contact met diverse instanties op het gebied van o.a. diergezondheidszorg (ipv 

geneeskunde) en wet- en regelgeving, daarnaast ook met de gemeente en semi-overheden. 

 Is contactpersoon voor diverse leveranciers en (potentiële) sponsors en externe partners. 

 Onderhoudt de interne contacten met alle op de boerderij werkzame organisaties/ instanties en 

vertegenwoordigers. 

 

Verantwoordelijkheden/ bevoegdheden 

 Verantwoordelijk voor van de dagelijkse gang van zaken op de kinderboerderij, het (laten) verrichten 

van de verzorgende-, onderhoudswerkzaamheden en administratieve taken, het werven van 

vrijwilligers en het coördineren van educatieve en andere activiteiten, het verwerken van de 

personeelsadministratie en de daarbij behorende functioneringsgesprekken en dossiers, betrokken bij 

het aannemen van nieuwe personeelsleden, het opstellen van beleidsplannen en meewerken aan de 

jaarlijkse begroting, het schrijven van een jaarverslag en een deel PR. 

 Is aangewezen als preventiemedewerker en daarbij verantwoordelijk voor de bij deze aanstelling 

beschreven taken.  

 Bevoegd om uitgaven te doen tot een bedrag van € 200,- zonder dat daar toestemming van nodig is 

van een bestuurslid, uitgezonderd de aanschaf van voer en vee. 

 Advisering gevraagd en ongevraagd aan het bestuur. 

 Bepaald de prioriteiten in de aanpak van het werk.  

 Is volledig verantwoordelijk voor het inrichten van haar werkzaamheden volgens de 

functiebeschrijving zodanig dat de effectieve werktijd gemiddeld 28.8 uur per week bedraagt.  
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Bijlage 3: Functieprofiel dierverzorger 

Omschrijving functieprofiel dierverzorger 

 

A. Organisatie 

De dierverzorger is werkzaam op Stichting kinderboerderij De Goudse Hofsteden en ressorteert onder de 

beheerder en het bestuur. Geeft leiding aan vrijwilligers, stagiaires en  jongeren die via diverse instanties op de 

kinderboerderij te werk gesteld worden via bureau Halt en de Raad van de Kinderbescherming en andere 

organisaties. Bij aanwezigheid van de tweede dierverzorger gebeurt dit in onderling overleg. 

 

B. Doelstelling  

Draagt zorg voor een schone en veilige leef- en werkomgeving, houdt de dieren in goede conditie draagt mede 

zorg aan een goede gezondheid en welzijn, begeleidt taken rondom voortplanting en geboorte, is zich bewust 

van het belang van een publieksgerichte en klantvriendelijke houding en voert publieksgerichte taken uit. 

Draagt bij aan alle werkzaamheden die samenhangen met de openstelling van de kantine.  

 

C. Werkomschrijving 

 

 Voert taken uit op het gebied van de verzorging van dieren, land en erf  

 Voert de dieren en zorgt voor schoon drinkwater. 

 Zorgt voor geschikte en schone huisvesting van de dieren. 

 Bewaakt de gezondheidstoestand en het welzijn van de dieren, signaleert problemen, dient 

medicijnen toe (zowel preventief als curatief), zorgt voor uitvoering fokbeleid en dekkingen, begeleidt 

bevallingen, assisteert de dierenarts, voert het gezondheidsprogramma uit. Dit in overleg met de 

beheerder.  

 Verzorgt het dierbestand (nagels knippen, klauwen kappen, borstelen etc). en houdt in de gaten of 

bekappen of beslaan bij pony’s/ ezels nodig is.  

 Consulteert in overleg met beheerder deskundigen, zoals dierenarts, hoefsmid, scanner. 

 Regelt in overleg met de beheerder de aan- en verkoop van dieren, voorbereiden en eventueel 

begeleiden transporten.  

 Voorziet de varkens, geiten, schapen van identificatiemiddelen (oormerken) en houdt toezicht op 

verlies hiervan.  

 Noteert informatie over geboortes, sterfte, gezondheidstoestand, identificatie en aan en verkoop van 

dieren/ diverse diersoorten. 

 Onderhoudt en verzorgt de beplanting, weidepercelen en moestuin met betrekking tot beregenen, 

maaien, snoeien, bemesten, wieden, beplanten etc.  

 Draagt zorg voor het schoonhouden van het terrein, gereedschappen, materialen, wasbakken etc. 
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 Houdt controle over de hoeveelheid aanwezig voer, voorraden stro, hooi etc. en bestelt in overleg met 

de beheerder. 

 

Educatieve activiteiten 

 Helpt mee met het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten en educatieve tentoonstellingen 

en informatieborden. 

 Begeleidt kinderfeestjes en geeft rondleidingen. 

 Leert bezoekers desgevraagd wetenswaardigheden over o.a. dieren, beantwoordt vragen en adviseert 

in zaken als verzorging van dieren. 

 

Onderhoudswerkzaamheden 

 Verricht schilderwerk en kleine reparaties aan gebouwen en opstallen. 

 Voert onderhoud uit aan gereedschappen. 

 Repareert afrasteringen.  

 Houdt toezicht op de onderhoudstoestand van gebouwen, stallen, hekwerken en speeltoestellen.  

 Bewaakt de eventuele overlast door ongedierte en bestrijd deze zo nodig. 

 

Kantine 

 Draagt zorg voor de openstelling, schoonhouden, inrichting, onderhoud etc van de horecaen keuken. 

 Draagt zorg voor het schoonhouden van toiletten, gangen en kelder. 

 

Algemeen 

 Spant zich in om financiële middelen te vergaren door o.a. het werven van donateurs, het mede 

organiseren van diverse activiteiten en verkoop van diverse producten.  

 Houdt toezicht op het terrein. 

 Spreekt bezoekers aan op ongewenst gedrag. 

 Voert taken uit voor de Milieudienst in opdracht van de beheerder. 

 Verricht administratieve taken uit in opdracht van de beheerder. 

 Draagt zorg voor en houdt toezicht op een hygiënische en veilige omgeving voor personeel, 

vrijwilligers en bezoekers. 

 Vervangt de beheerder bij ziekte/vakantie/ vrije dagen als aanspreekpunt.  

 

Verantwoordelijkheid 

Is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van alle noodzakelijke taken tijdens de weekenddienst en op 

overige werkdagen voor de uitvoering van de door de beheerder opgedragen werkzaamheden. Werkt volgens 

instructies en protocollen en draagt deze ook actief uit naar anderen (vrijwilligers, stagiaires). Is op de hoogte 

van de keurmerken en de eisen om daar aan te blijven voldoen. Heeft een geldig BHV diploma en neemt deel 

aan de ontruimingsoefeningen.  
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Contact 

Weet stimulerend met mensen om te gaan, zowel personeel, vrijwilligers, stagiaires als bezoekers. Is zich 

bewust van het feit dat een positieve en klantvriendelijke uitstraling naar bezoekers, vrijwilligers, stagiaires en 

externe contacten van wezenlijk belang is voor het voortbestaan van de kinderboerderij en draagt dit ook uit. 

 

Arbeidsomstandigheden 

Werkt veelal buiten in alle weersomstandigheden. Verricht ook minder plezierige werkzaamheden als 

uitmesten en reinigen van stallen en incidenteel zwaardere werkzaamheden als spitten, graven, hooi en stro 

lossen. Is bereid om onregelmatig en in de weekenden te werken. Stelt zich bij gebruik van machines en 

apparatuur (bladblazer, hogedrukspuit etc.) op de hoogte van de juiste werking ervan en gebruik maakt van de 

aangeboden persoonlijke beschermingsmiddelen. 
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Bijlage 4: Functieprofielen vrijwilligers  

 

Algemeen: 

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Vanwege de veiligheid en hygiëne voor de vrijwilligers, medewerkers en de 

bezoekers wordt gewerkt volgens protocollen. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de 

doelstellingen van de kinderboerderij, een publieksvriendelijke houding hebben, respectvol omgaan met de 

medewerkers en vrijwilligers en hun werkzaamheden gemotiveerd en op een veilige manier uitvoeren.  

 

Werkgroepen: 

Zelfstandige onderdelen. Aanname van vrijwilligers vindt plaats in overleg met de betrokkenen.  

 

Dierverzorging 

 

Werkzaamheden: 

- Voeren en verzorgen van de dieren 

- Uitmesten van de stallen en de hokken 

- Diverse schoonmaakwerkzaamheden 

- Netjes houden van het erf 

- Toezicht terrein en zorg dragen voor veiligheid 

 

Profiel: Zelfstandig in het weekend (weekenddienst): 

- Gemotiveerde mensen met een zelfstandige werkhouding 

- Minimaal opleiding dierverzorging niveau 3 

- In bezit van geldig BHV/diploma of bereid deze te halen 

- Deelname aan ontruimingsoefening(en) 

- Minimumleeftijd 18 jaar 

 

Profiel: Onder begeleiding personeelslid 

- Gemotiveerde mensen met een zelfstandige werkhouding 

- Mensen die het leuk vinden om met dieren te werken  

- Mensen die niet bang zijn om vies te worden 

- Ervaring met dieren is handig, maar niet noodzakelijk 

- Minimumleeftijd 14 jaar 
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Horeca en keuken 

 

Werkzaamheden: 

- Verkoop van consumpties (ijs, fris, koffie/ thee, koeken) aan publiek 

- Klaarmaken van eenvoudige snacks (tosti’s, poffertjes) 

- Netjes houden van de verkoopruimte 

- Lichte schoonmaakwerkzaamheden 

Profiel: 

- Gemotiveerde mensen met een zelfstandige werkhouding 

- Mensen met een representatief voorkomen (verzorgde kleding, verzorgd uiterlijk) 

- Ervaring met horeca is handig, maar niet noodzakelijk 

- Minimumleeftijd 16 jaar 

Tuin/ moestuin 

Werkzaamheden 

- Zaaien en planten 

- Oogsten 

- Onkruid wieden 

- Netjes houden van de tuin 

 

Profiel: 

- Gemotiveerde mensen met een zelfstandige werkhouding 

- Mensen die het leuk vinden om in de tuin te werken  

- Mensen die niet bang zijn om vieze handen te krijgen 

- Ervaring met tuinieren is handig, maar niet noodzakelijk 

 

Overig: 

 

Profiel begeleider activiteiten: 

- Gemotiveerde mensen met een zelfstandige werkhouding 

- Mensen die het leuk vinden om met kinderen (en volwassenen) te werken 

- Minimumleeftijd 16 jaar 

 

Profiel klusser: 

- Handige mensen (goed timmeren, schilderen, lassen of andere klusvaardigheden) 

- Gemotiveerde mensen met een zelfstandige werkhouding 

- Minimumleeftijd 18 jaar 
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Bijlage 5 : Overlegstructuren 

Bestuursvergadering 

 

Doel   Besturen van de kinderboerderij 

Besluitvorming en afstemming 

Bewaking gang van zaken 

Taken   Uitvoeren van alle statutaire taken 

Nemen van besluiten over zaken, die ter besluitvorming voorliggen 

Deelnemers   Bestuur kinderboerderij 

   Beheerder kinderboerderij 

Frequentie  1 keer per maand 

Vaste agendapunten  Notulen  

   Actueel 

   Beleid 

   Uitvoering 

   Financiën 

Archivering notulen Door de secretaris, permanent bewaren 

 

Werkoverleg 

 

Doel   Afstemmen van activiteiten 

Verbeteren functioneren medewerkers 

Stand van zaken en ontwikkelingen bespreken 

Taken   Bespreken stand van zaken 

Uitwisselen actuele informatie 

Geven van voorlichting met betrekking tot arbeidsomstandigheden 

Deelnemers  Medewerker kinderboerderij, onder leiding van de beheerder, incl. relevante 

vrijwilligers 

Frequentie  1 keer per maand 

Vaste agendapunten  Personeel en planning 

Interne organisatie en beleid 

Lopende en nieuwe projecten 

Welzijn en gezondheid dieren 

Mogelijke agendapunten Voorlichting over gebruik, controle en onderhoud apparatuur/ gereedschappen 

   Hygiëne en veiligheid 

   Arbo / arbeidsomstandigheden 

Archivering notulen door beheerder, permanent bewaren 
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Overleg NME 

 

Doel   Stand van zaken en ontwikkelingen bespreken 

   Afstemmen van activiteiten 

Bespreken eventuele problemen  

Samenwerking verbeteren 

Taken   Bespreken stand van zaken 

Uitwisselen actuele informatie 

Deelnemers   Medewerkers NME 

   Beheerder 

Frequentie  1 maal per maand 

Archivering notulen Door beheerder, permanent bewaren 

 

Overleg vrijwilligers/ werkgroepen 

 Moestuin en educatieve tuin 

 Weekenddiensten 

 Klussers 

 Horeca en keuken 

 Paardenverzorgers 

 

Doel   Stand van zaken en ontwikkelingen bespreken 

   Afstemmen van activiteiten 

Bespreken eventuele problemen  

Samenwerking verbeteren    

Taken   Bespreken stand van zaken 

Uitwisselen actuele informatie 

Deelnemers   Vrijwilligers, behorende bij een werkgroep 

   Beheerder 

Frequentie  1 maal per jaar, tenzij vaker nodig 

   Paardenmeiden, 2 maal per jaar 

Archivering notulen Door beheerder, permanent bewaren 
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Bijlage 6 

 

Intentieverklaring  Duurzame kinderboerderij 

 

 


