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Voorwoord 
 
Met gepaste trots presenteren wij u het jaarverslag over 2016. Gepaste trots, omdat bijna 40 
zorgboerderijen ook in 2016 weer heel veel tevreden cliënten hebben begeleid. Cliënten met een 
uiteenlopende achtergrond. Jong, de jongste is 4 jaar oud, en oud, de oudste is 100 jaar oud. Cliënten 
met verschillende beperkingen die we een goede en zinvolle dagbesteding en verblijf hebben kunnen 
bieden waar ook zij weer met trots, plezier en een gevoel van empowerment op terug kunnen kijken. We 
kunnen terugkijken op een jaar waarin we circa 190 nieuwe cliënten konden verwelkomen en een 
toename van de “zorgproductie” en omzet konden realiseren. In 2016 hebben we weer grote stappen 
gezet in onze missie om de kwaliteit van ons werk te verbeteren en te borgen en zo doende als een 
volwaardige zorgpartner te worden gezien door en voor cliënten en in het “zorgveld”. 
Wij bedanken alle zorgboeren die in 2016 met heel veel inzet, toewijding en kracht hun werk hebben 
verricht en wij bedanken alle medewerkers, raad van advies, de cliëntenraad, de vertrouwenspersoon en 
de raad van toezicht voor hun vele werk, grote inzet en waardevolle adviezen. 

 

 
Daan Iken 
Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Uitgangspunten van de verslaglegging 

 
 
Eisen aan de verslaglegging 
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland is een (WTZI) toegelaten zorginstelling en is geregistreerd bij het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
De jaarverantwoording is gedaan conform de geldende wettelijke voorschriften zoals beschreven in het 
modeljaardocument Jaarverantwoording 2016. 
 
Reikwijdte 
In dit jaarverslag worden de prestaties van de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland beschreven als 
overkoepelend orgaan. Er wordt niet ingegaan op de prestaties van de individuele zorgboerderijen. Deze 
zijn terug te vinden in de individuele jaarverslagen van de zorgboerderijen welke ten behoeve van het 
kwaliteitssysteem jaarlijks opgesteld worden. 
 
Totstandkoming 
Het beleidsplan 2013-2018 vormt de basis voor jaarplannen en het gevoerde beleid. De Raad van 
Toezicht stelt dit verslag en de jaarrekening vast. 

 
  

2.  Profiel van de organisatie 
 
2.1 Algemene gegevens 
 

Naam verslagleggende rechtspersoon  Stichting Zorgboeren Zuid-Holland 

Adres  Wilgenweg 3  

Postcode  2964 AM  

Plaats  Groot-Ammers 

Telefoonnummer  0184-605301  

Identificatienummer Kamer van Koophandel  24444998 

E-mailadres  info@zbzh.nl  

Internetpagina  www.zorgboerenzuidholland.nl  

Rechtsvorm Stichting 

 
2.2 Interne organisatie structuur 

 
Stichting Zorgboeren Zuid Holland is een overkoepelende organisatie van zorgboeren in Zuid-Holland 
met 40 aangesloten zorgboeren die onder onze verantwoordelijkheid begeleiding en verblijf aanbiedt aan 
ca. 490 cliënten. De organisatie bestaat sinds 2008, heeft een AWBZ toelating voor begeleiding, 
behandeling en verblijf en biedt sinds 2012 naast PGB ook ZIN aan. De tenaamstelling van de Stichting 
Den Hâneker landbouw en zorg is statutair en bij de KvK vastgelegd als Stichting Zorgboeren Zuid 
Holland onder nummer 24444998. 
De zorgboerderijen zijn gecertificeerd onder het kwaliteitssysteem van de Federatie landbouw en zorg en 
peilen sinds 1 januari 2013 de tevredenheid van cliënten middels een landelijk tevredenheidsonderzoek 
systeem.  
De structuur van de organisatie omvat de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. De directeur is  
volledig bevoegd statutair bestuurder. Er is een raad van toezicht bestaande uit vier leden op voordracht 
van alle geledingen in de organisatie. De stichting heeft daarnaast een cliëntenraad, een raad van 
advies, een cliëntvertrouwens-persoon, een klachtenregeling en voldoet aan de Zorgbrede 
Governancecode 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Organogram 

 
Directeur-bestuurder                 Daan Iken 24 u/w 
Zorg coördinatoren          Annelieke Steenbergen 36 u/w 
                                          Marleen den Hartog 27 u/w 
    Carolien Schumacher 24 u/w 
Beleidsmedewerker           Paulien van Pelt 27 u/w   
Financiële administratie     Helene de With (hoofd administratie) 36 u/w 
                                           Margreet van Snippenberg 16 u/w 
                                           Riek Bartels, vrijwilliger 8 u/w                                         
PR/Communicatie              Jackie van der Vlis, freelance     

                                           
2.3 De kernactiviteiten van de organisatie 
 
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland biedt extramurale zorg en onderscheidt deze in: 
a) Volwassen zorg 
b) Kinder- en jeugdzorg 
 
a) Volwassenzorg 
De volwassenzorg omvat de volgende soorten zorg: 

- Groepsbegeleiding/Dagbesteding voor cliënten GZ, GGZ en V&V. 
- Individuele begeleiding op locatie (reguliere begeleiding en specialistische begeleiding) 
- Kortdurend verblijf/Respijtzorg  
- Overbruggingszorg voor cliënten vanuit de WLZ of Beschermd Wonen (begeleiding groep, 

begeleiding groep PG en begeleiding individueel) 
 
b) Kinder- en jeugdzorg 
De kinder- en jeugdzorg omvat de volgende soorten zorg: 

- Groepsbegeleiding/Dagbesteding voor cliënten uit de GZ en GGZ 
- Individuele begeleiding op locatie 
- Kortdurend verblijf 
- Langdurig verblijf ter overbrugging naar begeleid wonen, pleegzorg of anders. 

 
Vooral op het gebied van jeugdzorg is een stijgende vraag naar  de zorgboerderij te zien wanneer een 
plek wordt gezocht die tussen de reguliere pleegzorg en de behandelopnames in zit. Op dit moment 
wordt er aan 3 cliënten langdurig verblijf aangeboden op de zorgboerderij. 
 
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland is het centrale loket voor landbouw, zorg en welzijn in Zuid-Holland en 
komt voort uit de afdeling Landbouw en Zorg van vereniging Den Hâneker. De aangesloten 
zorgboerderijen verrichten activiteiten als zorgboer naast hun bedrijfsvoering als agrarisch bedrijf of als 
“hobbyboerderij”, wat leidt tot verbreding van de landbouw. 
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland draagt zorg voor een goede kwaliteit van de zorg op de aangesloten 
zorgboerderijen, o.a. door de zorgboeren te ondersteunen op zorginhoudelijk gebied (zorgplannen en 
rapportages), scholing van de zorgboeren en het overnemen van administratieve taken. Daarnaast 
zorgen we voor een goede match tussen vraag en aanbod, waarbij de cliënt centraal staat.  

Raad van Toezicht

Directeur

zorgcoördinatoren

financiële administratie

beleidsmedewerker 

PR/communicatie

Cliëntenraad
medezeggenschap cliënten

Raad van advies



 

 

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland draagt zorg voor de inkoop van zorgproducten bij gemeenten en 
zorgkantoren zodat zorg vanuit de WLZ, WMO en de Jeugdwet door alle aangesloten zorgboeren kan 
worden geleverd.  
De stichting is duurzaam en zelfstandig en maakt het werk van zorgboeren aan een breed publiek 
bekend.  

 
 
2.4. Cliënten, capaciteit en productie 
 
Cliënten 
Gedurende 2016 is het totaal aantal cliënten gegroeid naar 470 (peildatum 31-12-2016) . Er zijn 190 
zorgtrajecten gestart en 140 beëindigd. Een deel van de beëindigde trajecten is in praktijk niet gestopt op 
de boerderij, maar door een beëindigde samenwerking tussen Stichting Zorgboeren Zuid-Holland en een 
aantal Zorgboerderijen zijn deze trajecten bij de stichting gestopt.  
 
Omzetgegevens 

      2016      2015 

PGB    739.955    871.041 

OA    466.682    463.648 

ZIN- WMO    868.813    389.597 

ZIN- JW    513.930    411.969 

ZIN- WLZ    382.496    309.785 

Particulier      14.072        3.660 

Totaal 2.985.948 2.449.700 

 
Er is een toename te zien in het aantal ZIN cliënten t.o.v. de overige financieringsvormen. Mede door het 
kunnen opheffen van een cliëntenstop in een regio waar veel jeugdigen vandaan komen, is het aantal 
geplaatste cliënten gestegen en zijn er meerdere omzettingen van PGB naar ZIN gedaan. Tevens is de 
ZIN-financiering vanuit de WMO sterk gestegen, te verklaren door de groei van een aantal 
zorgboerderijen waar veelal hulp wordt geboden aan cliënten met een psychiatrisch ziektebeeld.  
 
De PGB omzet is t.o.v. 2015 gedaald, even als het aantal cliënten dat in zorg is met een PGB. Dit heeft 
enerzijds te maken met de vele omzettingen van PGB naar ZIN, anderzijds de reductie van instromende 
PGB-cliënten. 
 
 
Financieringsvorm Aantal unieke cliënten 2016 

JW ZIN 178 
WMO ZIN 111 
WLZ ZIN  33 
PGB 203 
OA 78 
Particulier 7 

Totaal 610 

 
 
Figuur 3 laat zien wat de verhoudingen binnen de totale ZIN-gefinancierde zorg 
zijn tussen de ZIN vanuit de Jeugdwet, ZIN vanuit de WMO en ZIN vanuit de 
WLz.  
 
 
De grote plaats die de financiering van uit de WMO inneemt is te verklaren door 
de groei van een aantal zorgboerderijen waar vanuit de WMO begeleiding wordt 
geboden aan cliënten met een psychiatrisch ziektebeeld. De zorg daarvoor is 
intensief en vaak voor een langere periode. Het aantal unieke jeugdige cliënten 
is hoger, echter de zorgomvang per cliënt vaak kleiner.  
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Figuur 4 geeft inzicht in de verhoudingen tussen de verschillende 
financieringsvormen waarbij duidelijk naar vormen komt dat ZIN-
gefinancierde zorg de hoofdplaats inneemt.   
 
 
 
Gestagneerde groei 
De groei van het aantal cliënten is minder groot dan mogelijk had 
kunnen zijn. Dit heeft enerzijds te maken met de beperkingen die 
opgelegd zijn door gemeenten door budgetplafonds, anderzijds is de 
capaciteit van de aangesloten zorgboerderijen niet voldoende 
geweest om aan alle zorgaanvragen te kunnen voldoen. Het aantal 
niet geplaatste cliënten is dan ook fors. Dit zet de stichting aan tot 
actie om meer zorgboerderijen te kunnen aansluiten. Het hiervoor 
ingezette beleid  in 2016 heeft niet tot voldoende resultaat geleid, de 
ambitie is om in 2017 het aantal aangesloten zorgboerderijen meer te kunnen vergroten.  
 
 
Mutaties aantal aangesloten zorgboeren 

In 2016 hebben is afscheid genomen van 4 zorgboerderijen, te weten Het Natuurcentrum, 
Zorglanderij Paardenkracht, Zorgboerderij Buurthoeve en Zorgboerderij De BinnensteBuitenTuin. 
Daarnaast zijn de volgende 6 zorgboerderijen aangesloten: Zorgboerderij Hoeve Zorgzicht, Zorgboerderij 
Schaap Noot Mies, Zorgboerderij Plantport Boskoop-Kweeksmakelijk, De Waardefabriek – onderdeel van 
BijBram, De Bonte Shetlanderhoeve en Zorgboerderij Sela. 
 
Productie 
De productie kan worden verdeeld in de productie op basis van ZIN-indicaties en op basis van 
Persoonsgebonden Budget (PGB)-/ Onder aanneming (OA)-indicaties. 
 

Zorg in natura (ZIN) 
De productie ZIN is in 2016 bekostigd vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), de 
Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In onderstaande tabellen is inzichtelijk gemaakt wat de 
productie per product bedraagt voor WMO, Jeugdwet en Wet Langdurige zorg (WLZ).  

 
Tabel 1. Productie ZIN WMO 

 

Zorgvorm Aantal Eenheid 

Begeleiding groep 20.942 Dagdeel 

Kortdurend verblijf        78 Etmaal 

Begeleiding individueel      117 Uur 

Begeleiding individueel 
gespecialiseerd 

  1.160 Uur 

 
Tabel 2. Productie ZIN WLZ 
 

Zorgvorm Aantal Eenheid 

Begeleiding groep   7.174 Dagdeel 

Kortdurend verblijf          - Etmaal 

Begeleiding individueel          - Uur 

   
 
Tabel 3. Productie ZIN Jeugdwet 
 

Zorgvorm Aantal Eenheid 

Begeleiding groep 10.600 Dagdeel 

Kortdurend verblijf      843 Etmaal 

Begeleiding individueel   1.449 Uur 

   

 
PGB/OA 
De PGB-/OA productie is in onderstaand overzicht niet verdeeld in de verschillende productcodes maar 
verdeeld in de productie Dagdelen, productie Etmalen en productie Begeleiding Individueel.  
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Tabel 4. Productie PGB 

Zorgvorm Aantal Eenheid 

Begeleiding groep 9.914 Dagdeel 

Kortdurend verblijf    935 Etmaal 

Begeleiding individueel    439 Uur 

   

 
Tabel 5. Productie OA 

Zorgvorm Aantal Eenheid 

Begeleiding groep 10.794 Dagdeel 

Kortdurend verblijf        47 Etmaal 

Begeleiding individueel        11 Uur 

   

 
 
Tabel 6. Productie Particulier 

Zorgvorm Aantal Eenheid 

Begeleiding groep      356 Dagdeel 

Kortdurend verblijf          2 Etmaal 

Begeleiding individueel          - Uur 

   

 
 
 
2.5 Werkgebieden 
 
Het werkgebied van de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland is de gehele provincie Zuid-Holland. 
Gecontracteerd zijn de gemeenten waar zorgboerderijen gevestigd zijn dan wel cliënten worden bediend. 
Voor cliënten met een PGB kan ongelimiteerd zorg worden geleverd. 
Voor cliënten met een ZIN vanuit de WMO is de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland gecontracteerd door 
44 gemeenten. Voor cliënten met een ZIN vanuit de WLZ is de stichting Zorgboeren Zuid-Holland 
gecontracteerd door de zorgkantoren ‘Zorg en Zekerheid’ en ‘VGZ’ en voor de cliënten met een ZIN 
vallend onder de Jeugdwet is de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland gecontracteerd door 60 gemeenten. 
In totaal leveren wordt zorg geleverd aan cliënten uit 6 gemeenten buiten de provinciegrenzen. Voor 
enkele cliënten is het werkgebied uitbreid naar de regio’s Rivierenland, Lekstroomgemeenten en West-
Brabant Oost. 
 
Overzicht gecontracteerde gemeenten 2016 

Gemeente WMO Jeugdwet Overbrugginszorg 
BW 

Leerdam X X X 

Molenwaard X X X 

Giessenlanden X X X 

Zederik X X X 

Gorinchem X X X 

Hardinxveld 
Giessendam 

X X X 

Binnenmaas  X  

Cromstrijen  X  

Korendijk  X  

Oud-Beijerland  X  

Strijen  X  

Alblasserdam X X X 

Papendrecht X X X 

Sliedrecht X X X 

Zwijndrecht X X X 

Dordrecht X X X 

Hendrik-Ido-Ambacht X X X 



 

 

Barendrecht X X  

Ridderkerk X X  

Albrandswaard X X  

Bergambacht X X  

Bodegraven X X  

Reeuwijk X X  

Gouda X X X 

Krimpenerwaard X X  

Waddinxveen X X  

Zuidplas X X  

Capelle a/d IJssel X   

Krimpen a/d IJssel X X  

Hillegom  X  

Katwijk  X  

Leiden  X  

Leiderdorp  X  

Lisse  X  

Nieuwkoop  X  

Noordwijk  X  

Noordwijkerhout  X  

Oegstgeest  X  

Teylingen  X  

Zoeterwoude  X  

Alphen ad Rijn  X  

Kaag en Braasem  X  

Nieuwkoop  X  

Rotterdam  X  

Lansingerland X   

Pijnacker-Nootdorp X   

Wassenaar X   

Leidschendam-
Voorburg 

X   

Voorschoten X   

Zoetermeer X   

Buiten de provincie    

Aalburg X X  

Alphen Chaam  X  

Baarle Nassau  X  

Breda  X  

Drimmelen X X  

Geertruidenberg X X  

Oosterhout X X  

Werkendam X X  

Woudrichem X X  

Lingewaal X X  

Geldermalsen X X  

Neerijnen X X  

Houten X X  

Lopik X X  

Nieuwegein X X  

Vianen X X  

IJsselstein X X  

 

 

 

 



 

 

2.6 Samenwerkingsrelaties 
 
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland werkt nauw samen met verschillende organisaties. Los van de 
onderstaande onderdelen  waarop de samenwerking wordt gezocht, is samenwerking in zijn geheel niet 
weg te denken uit de werkwijze. Samenwerking uit zich o.a. in de dagelijkse praktijk door het aannemen 
van nieuwe zorgvragen via verwijzers, overleg met sociale- en jeugdteams, overleg in de zorgketen, 
deelname aan door gemeenten georganiseerde werkgroepen voor de ontwikkeling van nieuwe 
zorgvormen etc. Deze samenwerkingen zijn sinds de transitie en beginnende transformatie van grote 
waarde voor de doelmatigheid van de geboden zorg. Afstemming en weten wie waar acteert zijn hierbij 
kernpunten. 
 
Samenwerking binnen de branche 
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland is lid van de Federatie Landbouw en Zorg als overkoepelend orgaan 
en branche vereniging. Met elkaar wordt aan beleid gewerkt en aan professionalisering van de sector. 
Daarnaast vindt er samenwerking plaats tussen de provinciale organisaties in andere provincies om 
kennis en ervaringen uit te wisselen.  
 
Samenwerking op het gebied van dagbesteding 
Cliënten die zorg ontvangen van een zorginstelling, zowel intramuraal als extramuraal, kunnen de 
dagbesteding bij een van de aangesloten zorgboerderijen afnemen. Er wordt hiervoor samen gewerkt 
met instellingen als Yulius, Philadelphia, Syndion, ASVZ, Pameijer, Ypse de Brugge, Humanitas, Gemiva 
en Eleos. 
 
Tevens hebben een aantal individuele boerderijen samenwerkingsrelaties met o.a. scholen in de 
omgeving en sociale werkvoorzieningen.  
 
Samenwerking op het gebied van behandeling/PG 
Door de samenwerking met verschillende verpleeghuizen is het mogelijk om cliënten met een 
psychogeriatrische indicatie te begeleiden/behandelen op de zorgboerderij. Door middel van de 
ondersteuning van een psycholoog wordt de begeleiding in combinatie met de behandeling een 
waardevolle zorgvorm. Er wordt hiervoor samengewerkt met Rivas, Vierstroom en verpleeghuis Salem te 
Ridderkerk. 
 
Daarnaast is Stichting Zorgboeren Zuid-Holland voortdurend op zoek naar de verbinding met organisaties 
die vorm van zorg kunnen aanvullen. Er wordt actief vorm gegeven aan bewegingsonderwijs voor jong en 
oud op de zorgboerderij en scholing aan de zogenoemde thuiszitters.  

 

 

 

3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 

 
 
De Stichting Zorgboeren Zuid-Holland heeft een raad van toezicht, een raad van advies en een 
cliëntenraad. Daarnaast is de Stichting Zorgboeren Zuid Holland lid van de Federatie landbouw en zorg. 
De bestuurder heeft zitting in de federatieraad met stemrecht. De deelnemende zorgboeren hebben 
daardoor o.a. toegang tot het kwaliteitssysteem en het resultaat meetsysteem VanZelfsprekend.  

 
3.1 Normen voor goed bestuur 
De Stichting Zorgboeren Zuid-Holland onderschrijft de normen voor goed bestuur zoals beschreven in de 
Governance Code Zorg 2010. Tevens onderschrijven wij de nieuw ontwikkelde Governance Code 2017. 
De raad van bestuur bestaat uit de heer Daan Iken. Hij legt verantwoording af aan de raad van toezicht 
over het gevoerde beleid, de voortgang van de uitvoering van beleid en de financiële situatie van de 
organisatie.  
 

 
3.2 Raad van toezicht 
De Stichting Zorgboeren Zuid-Holland heeft een raad van toezicht bestaande uit 4 leden die statutair 
worden voorgedragen uit alle geledingen. De raad stelt het beleid, de begroting en de jaarrekening vast 
en ziet toe op de statutaire verantwoordelijkheid van de bestuurder volgens de Good Governance code 
zorg. De raad bestaat uit de volgende personen: 
 



 

 

- Jan Heijkoop, voorzitter.  
Jan Heijkoop is burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht.  

- Wim van der Hoeven, lid.  
Wim van der Hoeven is oud directeur bouwen en wonen te Leiden en toezichthouder uit Gouda. 

- Henk Stolk, lid.  
Henk Stolk is accountant. 

- Gerrit Venis, lid.  
Gerrit Venis is gemeenteraadslid te Sliedrecht en oud griffier. Hij is voorgedragen door de 
cliëntenraad. 

Het jaarverslag van de raad van toezicht is toegevoegd als bijlage 1. 
 

 
3.3 Raad van advies 
De raad van advies, bestaande uit een aantal zorgboeren, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de 
bestuurder over het te voeren beleid en bestaat uit de volgende personen: 
 

- Kees Verburg, voorzitter 
- Klaas Damsteegt, lid 
- Jaap Plooij, lid 
- Jan Heykoop, lid 
- Arjan Herlaar, lid 
- Bram van der Leden, lid 
- Bram Vink, lid 

Het jaarverslag van de raad van advies is toegevoegd als bijlage 2. 
 

 
3.4 Cliëntenraad 

- Gerrit Venis, voorzitter 
- Ton Ouwerkerk, Penningmeester 
- Trijnie Schild, lid 
- Mieneke Slob, lid 

Het jaarverslag van de cliëntenraad is toegevoegd als bijlage 3.   
 
Naast de drie raden is in 2010 een vertrouwenspersoon benoemd. Agnes van Mil kan geraadpleegd 
worden door cliënten als er een klacht is over het functioneren van de zorgboerderij, naast de optie die 
geboden wordt vanuit het AKJ als het gaat om Jeugdzorg. 
 
 
 

4. Beleid, inspanningen en prestaties 

 
4.1 De belangrijkste elementen van de strategie en het algemeen gevoerde beleid 

Het beleid in 2016 is gevoerd op basis van het beleidsplan 2013-2018 en op basis van de actuele 
ontwikkelingen in het zorglandschap.  
De Stichting Zorgboeren Zuid-Holland kent een beleidscyclus van 4 jaar waar het besturen van de 
organisatie op is gebaseerd. Kern van dit beleid is het tot stand brengen van professionele organisatie 
waar kwaliteit van zorg voorop staat, waar cliënten kunnen ontwikkelen en waar tevens wordt gestuurd 
op een duurzame, gezonde financiële basis. Voorts richt het te voeren beleid zich op het profileren van 
de stichting in de provincie, het verbeteren van de controlefunctie en een spreiding van organisatorische 
en financiële risico’s. Tevens richt het beleid zich op het tot stand laten komen van nieuwe 
samenwerkingsrelaties in de zorgsector. 
 
Een korte uiteenzetting van de belangrijkste beleidsonderwerpen in 2016: 
 
Uitbreiding aantal aangesloten zorgboerderijen 
In verband met de groeiende vraag naar zorgboerderijen en de stijging van het aantal niet te plaatsen 
cliënten door een volledige bezetting op veel zorgboerderijen, is actief aandacht besteed aan de werving 
van nieuwe zorgboeren. Dit heeft geleid tot 10 aanmeldingen voor de eerste cursus die gegeven werd 

De cliëntenraad werkt volgens de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) en bestaat op 
31-12-2016 formeel uit de volgende personen:  
 



 

 

(voorjaar 2016) en 11 aanmeldingen voor de tweede cursus (najaar 2016). De eerste cursus heeft geleid 
tot aansluiting van 6 zorgboerderijen, de afronding van de tweede cursus loopt nog. De overige cursisten 
van cursus 1 zijn tijdens de cursus tot inzicht gekomen dat zij ofwel niet pasten bij de werkwijze van 
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland (1) ofwel zichzelf niet geschikt achtten zorgboer te zijn n.a.v. de 
informatie uit de cursus (3). Gehoopt wordt in 2017 een deel van de cursisten die op het moment van 
schrijven deelnemen, te verwelkomen bij de stichting. Doel blijft nog wel dat in en rond de stedelijke 
gebieden zorgboerderijen worden aangesloten omdat juist vanuit hier veel vraag is ontstaan naar 
extramurale hulp, zowel hulp vallend onder de Jeugdwet als hulp vallend onder de WMO. Dit is als 
actiepunt opgenomen in het jaarplan 2017. 
 
Differentiatie werkwijze contractpartners en implementatie ZilliZ 
De transitie heeft de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland genoopt tot een verdrievoudigde bezetting op de 
administratieve afdeling t.o.v. 2014. Stichting Zorgboeren Zuid-Holland heeft met veel gemeenten, 3 
zorgkantoren, verschillende instellingen en PGB houders te maken wat tot gevolg heeft dat er t.o.v. 2014 
een grote differentiatie te zien is in aanmeldroutes van cliënten, administratieve werkwijzen, de 
systematiek van de financiële afwikkeling en de algemene eisen voor zorgaanbieders. De constructieve 
werkhouding heeft er voor gezorgd dat de meeste lijnen met contractpartners en sociale (jeugd) teams 
kort zijn, dat er een stijging t.o.v. 2015 is van het aantal cliënten op de zorgboerderij en dat daarnaast de 
administratieve afwikkeling steeds vaker binnen redelijke termijn wordt afgerond.  
Om deze lijn voort te zetten is intern de keuze gemaakt per 01-01-2016 te werken met een nieuw 
zorgadministratie pakket om hiermee de gehele administratie voor zowel zorgboer en centraal loket te 
vereenvoudigen en te digitaliseren. ZilliZ is een product van Landmerc+ en voorziet in de behoeften van 
de kleinere zorgaanbieder als het gaat om registraties, rapportages, declaraties en koppelingen met het 
berichtenverkeer. Om het systeem nog beter te benutten zijn in de loop van het jaar verschillende nieuwe 
opties mogelijk gemaakt, echter als het gaat om contractenbeheer, beleidsinformatie en dossieropbouw 
hebben we met elkaar nog een slag te slaan. Voor 2017 staat dit hoog op de agenda. 
 
Transformatie 
De Stichting Zorgboeren Zuid-Holland en haar aangesloten zorgboeren zitten op dit moment midden in 
het transformatieproces wat een andere manier van denken en soms een andere manier van 
zorglevering vergt. Zorgproducten en bijbehorende bekostigingssystematieken wijzigen door een 
getransformeerde onderliggende gedachte die vaak in samenwerking tussen gemeenten en 
zorgaanbieders is gevormd. Inspelen op deze transformatie, zowel zorginhoudelijk en administratief, blijft 
uitdagend en zal ook in 2017 een grote rol spelen. 
 
Langdurig verblijf op de zorgboerderij voor jeugdigen 
Om in te spelen op de groeiende vraag naar goedkopere verblijfsvormen en daarmee jeugdigen niet 
afhankelijk te laten zijn van hun plek op een wachtlijst, is Stichting Zorgboeren Zuid-Holland samen met 
een aantal zorgboeren gaan nadenken over de mogelijkheid van het aanbieden van langdurend verblijf 
voor jeugdcliënten uit de GGZ die om verschillende redenen (tijdelijk) uit huis moeten worden geplaatst 
en geen gebruik kunnen maken van de bestaande opvang zoals Pleegzorg. Verschillende gemeenten 
willen innovatiegelden beschikbaar stellen om deze vorm van zorg te ontwikkelen waarbij wordt gekeken 
welke fysieke voorwaarden nodig zijn en welke aanvullende scholing nodig is voor de zorgboeren. In 
2016 is met behulp van een bijdrage van de regio Zuid-Holland Zuid het gelukt om in het kader van 
innovatie kwaliteitscriteria voor verblijf op de zorgboerderij en de daarvoor benodigde scholing vast te 
leggen. Hier wordt nu nog het een en ander aan bijgesteld en het doel is om in 2017 het scholingsplan 
ten uitvoer te brengen. Waar echter knelpunten worden gezien, is de bekostiging. Langdurig (tijdelijk) 
verblijf op de zorgboerderij past vaak niet in de bestaande zorgvormen waardoor prijs-zorgvraag niet in 
verhouding is met elkaar. Hier dient met gemeenten te worden gezocht naar mogelijkheden.   
  
Pilot ‘Arrangementen’ 
Er is in 2016 een aanzet gegeven tot een gedifferentieerd tariefsysteem voor de aangesloten zorgboeren, 
zogenaamde ‘arrangementen’. Hierbij betaalt de zorgboer een gereduceerde afdracht in ruil voor het 
overnemen van diensten die de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland normaal gesproken uitvoert. Besloten 
is om de pilot te laten starten in juli 2016 en in 2017 zal deze worden geëvalueerd. 
Steeds meer Zorgboerderijen beschikken over geschoolde medewerkers en hebben de behoefte om een 
aantal taken welke nu door de stichting worden uitgevoerd, zelf op te pakken. Met name het schrijven van 
de zorgplannen en het voeren van evaluatiegesprekken zal door de zorgboer en/of het personeel zelf 
worden gedaan, waarbij stichting zorgboeren Zuid-Holland de supervisie blijft behouden en 
dossierhouder blijft. Zeker in de doelgroep psychiatrie werd duidelijk dat het bijwonen van de gesprekken 
door een zorg coördinator eerder belemmerend werkte dan bevorderend. Dit was goed te verklaren door 
het ziektebeeld. Het doel is allereerst de doelmatigheid van de zorg te verhogen en onnodige kosten voor 
de zorgboeren de verminderen. De eindverantwoordelijkheid ligt t.a.t. bij de Stichting. 
 



 

 

Herziene meldcode AMK 
In juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking gegaan. In 
het kader van kwaliteitszorg is ook Zorgboeren Zuid-Holland verplicht om een meldcode te gebruiken 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Door het ministerie van VWS is er een basismodel 
meldcode opgesteld: De basis vormt een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Deze basis meldcode is ontwikkeld als leidraad voor de specifiek ontwikkelde 
meldcodes voor alle sectoren waar professioneel met kinderen wordt gewerkt. In oktober 2016 is voor de 
zorgboerderijen van Stichting Zorgboeren Zuid-Holland een geheel herziene meldcode ontwikkeld waarin 
aan de hand van 5 stappen wordt uitgelegd hoe te handelen als er signalen zijn die kunnen wijzen op 
huiselijk geweld of kindermishandeling. De scholing die hiervoor is georganiseerd maakt de zorgboeren 
bewust van de te nemen stappen en de hulp die zij kunnen inschakelen bij bijv. Veilig Thuis. 

 
Certificering Stichting Zorgboeren Zuid-Holland 
Medio 2016 is de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland gestart met de voorbereidingen voor certificering 
van het centrale bureau. Vanwege de kwaliteitszorg en onze motivatie om een zo efficiënt en doelmatige 
werkwijze te hanteren omdat dit voor onze belanghebbenden van groot belang is, willen wij werken onder 
de vlag van ISO-9001. Hiervoor is begeleiding ingeschakeld van een adviesbureau. Medio 2017 zal de 
daadwerkelijke certificering plaatsvinden. 
 
Inspectiebezoeken 
In 2016 zijn twee preventieve onderzoeken gedaan door de Dienst Gezondheid en Jeugd die het WMO 
toezicht regelt voor de gemeenten in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Hun onderzoek is gedaan op 2 
aangesloten locaties, namelijk De Vinkenstee (Groot-Ammers) en BijBram (Ameide). Beide locaties 
kwamen goed naar voren in het toezichtsrapport. De zorg voldeed aan de wettelijke bepalingen en de 
kwaliteit is goed bevonden. 
  

 
4.2  Kwaliteitsbeleid 

 
Voor Stichting Zorgboeren Zuid-Holland waarborgen een aantal onderdelen tezamen de kwaliteit van de 
zorg.  
 
 
4.2.1 Kwaliteit centraal loket 
 
Zoals eerder beschreven is de start gemaakt met de certificering van de Stichting Zorgboeren Zuid-
Holland. Los van het kwaliteitssysteem dat elke aangesloten zorgboerderij heeft, vinden de Stichting het 
ook van groot belang dat op het kantoor wordt gewerkt volgens juiste procedures. De bedoeling is dat in 
2017 de stichting daadwerkelijk wordt gecertificeerd.  
De zorg coördinatoren van Stichting Zorgboeren Zuid-Holland zijn SKJ-geregistreerd hebben allen een 
HBO en/of WO achtergrond.  
 
4.2.2 Kwaliteitssysteem aangesloten zorgboerderijen 
 
De Stichting Zorgboeren Zuid Holland is lid van de Federatie landbouw en zorg. De bestuurder heeft 
zitting in de federatieraad met stemrecht. De deelnemende zorgboeren hebben daardoor toegang tot het 
kwaliteitssysteem. Stichting Zorgboeren Zuid-Holland verplicht de aangesloten bedrijven het keurmerk 
behorend bij dit systeem te behalen en ondersteunt hierbij. Het is verplicht voor de aangesloten bedrijven 
om binnen een jaar na aanmelding het kwaliteitssysteem ter evaluatie aan te bieden met een positief 
resultaat als gevolg waarna elke 3 jaar een nieuwe audit noodzakelijk is. Tevens is het belangrijk dat de 
zorgboer elk jaar verantwoording aflegt om het keurmerk te behouden.  
 

4.2.3 Scholing zorgboeren 
 
Het bijhouden van kennis en vaardigheden over alle aspecten van het ‘zorgboerschap’ is iets wat de 
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. Mede door juiste bijscholing 
kan de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau getild kan worden. 
 
 
 
 
 
 



 

 

De scholing is opgesplitst in verschillende onderdelen. 
 
1. Oriëntatiecursus voor aspirant zorgboeren 
Na het voeren van enkele oriënterende gesprekken en bedrijfsbezoeken van nieuw aangemelde 
zorgboerderijen, is er na een positieve evaluatie de mogelijkheid voor de aspirant zorgboer om deel te 
nemen aan de oriëntatiecursus.  
De cursus biedt een oriëntatie op de zorglandbouw en het begeleiden van de zorgvragers. Door middel 
van kennis over de ontwikkelingen in de zorglandbouw, informatie over  de achtergronden van de 
zorgvragers, methodisch werken en door reflectie ( op eigen mogelijkheden en dat van het bedrijf) kan de 
deelnemer zijn/haar eigen beeld vormen voor de ontwikkeling van het eigen bedrijf. De cursus biedt de 
gelegenheid om van elkaars ervaringen en ideeën te leren. De deelnemers ontvangen een cursus map 
met informatiemateriaal over de verschillende thema’s. De deelnemers presenteren hun eigen bedrijf en 
hun toekomstvisie aan elkaar in de laatste (twee) bijeenkomst(en). De cursisten welke alle bijeenkomsten 
hebben bijgewoond en succesvol afronden met een presentatie krijgen een certificaat uitgereikt en 
mogen zich aansluiten bij de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Bij aansluiting ontvangen de zorgboeren 
een informatiemap waarin o.a. de gehele klachtenregeling, meldcodes en protocollen zijn opgenomen.  
 
2. Studiegroep avonden 
De Stichting Zorgboeren Zuid-Holland organiseert jaarlijks 8 tot 10 bijeenkomsten met uiteenlopende 
onderwerpen. Deze avonden worden voor een deel door externe professionals ingevuld en voor een deel 
door eigen medewerkers. De zorgboeren zijn contractueel verplicht per jaar 70% van de bijeenkomsten 
bij te wonen. Het bijbehorende certificaat wordt vervolgens gebruikt voor het jaarverslag behorend bij het 
kwaliteitssysteem. Er is een gedifferentieerd aanbod georganiseerd zodat voor elke zorgboerderij 
relevante onderwerpen aan bod zijn gekomen. Er is o.a. aandacht besteed aan: Praktische omgang met 
Alzheimer, verzekeringen op en rond de zorgboerderij, meldcode (kinder)mishandeling en huiselijk 
geweld, cliënten en sociale media en observeren en rapporteren op doelen. Tevens zijn onder 
deskundige begeleiding vijf intervisie groepen opgericht om d.m.v. de uitwisseling van praktijkervaringen 
in een vertrouwde omgeving te leren (zie kopje 3. Intervisie) 
 
3. Intervisie 

De Stichting Zorgboeren Zuid-Holland heeft verschillende intervisie-groepen opgericht. De intervisie is 
een professionele uitwisseling tussen de zorgboeren van situaties uit het werkveld. Dit gebeurt onder de 
leiding van een externe deskundige om het niveau en de kwaliteit van de intervisie te verhogen.  De 
onderwerpen bestaan uit praktijksituaties van de deelnemers en de verschillende vragen eromheen. Het 
is de bedoeling dat de zorgboeren ook daadwerkelijk met de uitkomsten aan de slag gaan en dit in een 
volgende bijeenkomst terugkoppelen. 
 
4. Jaarlijkse evaluatie 
Jaarlijks worden alle zorgboerderijen onderworpen aan een evaluatie door directie en één van de zorg 
coördinatoren. Bij deze evaluatie, die gezien kan worden als een interne audit, worden alle aspecten van 
de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de aangesloten zorgboerderij uitputtend doornenomen. Er wordt 
een verslag gemaakt van de evaluatie en de verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren komen 
worden gevolgd. Het doel van de evaluatie is ook dat de zorgboeren commentaar kunnen geven op de 
kwaliteit van de dienstverlening door de centrale organisatie. Deze manier van werken maakt de stichting 
tot een lerende organisatie die in een dynamische omgeving goed moet anticiperen op de 
maatschappelijke en omgevingsfactoren. 
Uit de gesprekken bleek dat de zorgboeren tevreden zijn over hun eigen bedrijf, de stichting en de 
toekomstverwachtingen. Op sommige boerderijen is er nog ruimte qua cliënten omdat als gevolg van de 
problematiek het verloop groot is. Echter op de meeste boerderijen waar jeugdigen komen, trekken de 
zorgboeren heel bewust een grens omdat de vraag zo groot is dat de groepen veel te groot zouden 
worden. Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht staat bij de zorgboeren hoog in het vaandel. De 
meesten hebben een begeleidingsintensiteit van 1 op 3-4 cliënten.  
 

 
4.2.4  Plaatsingsprocedure cliënten en evaluatie zorgtraject 
 
Om de cliënten van zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien, wordt gewerkt volgens een vast 
stappenplan van aanmelden tot evaluatiemomenten.  
 
1. Na een aanvraag (telefonisch of via e-mail) wordt door Stichting Zorgboeren Zuid-Holland een 
persoonsbeeld van de desbetreffende cliënt rondgestuurd naar alle aangesloten zorgboeren. De 
zorgboeren die geïnteresseerd zijn, laten dit weten en worden vervolgens aan de cliënt/aanvrager 
doorgegeven.  
 



 

 

2. De cliënt/aanvrager kiest zelf naar welke boerderij(en) zij willen voor een kennismaking. De cliënten 
gaan zelfstandig naar de boerderijen toe; hierin speelt ZBZH nog geen rol. Met het oog op keuzevrijheid 
cliënten proberen we altijd 2 of meer zorgboerderijen aan te kunnen bieden.  
 
3. Na deze kennismaking kan er een definitieve keuze worden gemaakt en vindt er, indien de benodigde 
papieren (zoals een geldige indicatie) in orde zijn, een intake op de gekozen zorgboerderij plaats. Dit 
gebeurt onder leiding van een van onze zorg coördinatoren. In dit gesprek worden alle afspraken 
gemaakt over het verblijf  bij de zorgboer. Ter sprake komt bijv. het aantal dagen, welke tijden etc. en er 
wordt een zorgovereenkomst gemaakt en ondertekend.  Daarnaast wordt een start-begeleidingsplan 
opgesteld waarin de zorgdoelen worden beschreven. Ook een medicijnkaart wordt gemaakt met 
informatie over medicijngebruik en overige belangrijke gegevens. 
 
4. Drie maanden na het intake gesprek is er een evaluatiegesprek waarin wordt besproken hoe het op de 
zorgboerderij gaat en of er dingen anders moeten. Dan verandert het start-begeleidingsplan in het 
begeleidingsplan waarmee de komende periode tot de volgende evaluatie gewerkt kan worden. Hierin 
zijn ook SMART-geformuleerde doelen opgenomen waar door de zorgboeren op wordt gerapporteerd. 
 
5. Een evaluatiegesprek vindt dan jaarlijks plaats, tenzij vaker gewenst. 
 
Het komt weleens voor dat een belangstellende rechtstreeks naar een zorgboerderij belt met de vraag of 
deze plek hebben voor een cliënt. Mocht er dan al een match gemaakt zijn, wordt bovenstaand 
stappenplan vanaf het intake moment gehanteerd. 
  
Documenten voorafgaand aan het intake gesprek; 
Als een cliënt zich aanmeldt en uiteindelijk een boerderij heeft gevonden, krijgt deze de volgende 
documenten toegezonden; 

- Algemene klachtenregeling 
- Procedure bij agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen 
- Protocol opslaan en verstrekken medicijnen 
- Huisregels 

Deze documenten sturen wij voordat een intake gesprek plaats vindt, zodat ze besproken kunnen worden 
indien hier behoefte aan is.   
 
Meten van cliënt tevredenheid 
Kwaliteit van zorg wordt mede gemeten door de cliënt tevredenheid. Vanuit de landelijke federatie 
Landbouw en Zorg wordt gewerkt met een tevredenheidsonderzoek waar alle aangesloten 
Zorgboerderijen aan deelnemen. Dit onderzoek is medio 2016 operationeel geworden en een product 
van dezelfde producent die ons administratiesysteem beheert, Landmerc+. Het is de bedoeling dat 
cliënten bij aanvang van de zorg een vragenlijst invullen, net voor een evaluatiemoment en bij afsluiting 
van het zorgtraject.  
 

 
4.2.5. Klachten en incidenten cliënten 
 
Klachten 
Alle medewerkers van Stichting Zorgboeren Zuid-Holland zetten zich in om cliënten en opdrachtgevers 
optimale diensten te leveren. Toch kan het voorkomen dat cliënten of opdrachtgevers niet tevreden zijn 
over de dienstverlening. In dat geval kan een klacht worden ingediend. Op deze manier kan de 
organisatie eventuele fouten herstellen en mogelijk toekomstige klachten voorkomen. Het uitgangspunt is 
dat Stichting Zorgboeren Zuid Holland de dienstverlening steeds verder wil verbeteren.  
 
De klachtenregeling van Zorgboeren Zuid-Holland bestaat uit drie onderdelen:  
1. De uitdeelbrief aan de deelnemers op de zorgboerderij.  
2. Het Reglement Klachtenbehandeling Zorgboeren Zuid-Holland 
3. Het Reglement Klachtencommissie Landbouw en Zorg  
 
In het boekjaar zijn geen klachten ingediend door cliënten of het netwerk via de officiële procedure, niet 
bij de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland en niet bij de Federatie Landbouw en Zorg. 
Er is echter wel via de gemeente melding gedaan van een klacht over een van de zorgboerderijen. 
Alhoewel deze klacht niet door de cliënt zelf is gedaan en ook de vertrouwenspersoon deze cliënt niet 
wist te overtuigen van het nut van het volgen van de officiële weg, hebben wij de klacht wel via de 
klachtenprocedure in behandeling genomen. Omdat de problematiek van de cliënt nooit oorzaak mag zijn 
van het niet serieus nemen van een klacht hebben wij de betreffende zorgboerderij gehoord en is de 
klacht gedeeltelijk gegrond verklaard. De zorgboer heeft hierop een verbeterplan aangeleverd en al 



 

 

verschillende verbeteringen doorgevoerd. Ook de gemeente is op de hoogte gesteld van de afhandeling 
van de klacht. De klacht was niet in dermate ernstig dat beleidsaanpassingen nodig waren. 
 
Meldingen incidenten cliënten / Incidentenrapportage 
Er is actief aandacht besteed aan het melden van incidenten op de zorgboerderij. De zorgboeren zijn 
serieus aan de slag gegaan met het MIP (meldingen incidenten protocol) en het bijbehorende FOBO-
formulier en de ontvangen formulieren zijn door een commissie behandeld. Er zijn in totaal 15 meldingen 
gedaan en allen zijn zij door de zorgboer goed afgehandeld. De meeste incidenten gebeurden tijdens de 
dagelijkse activiteiten op de boerderij en varieerden van het in contact komen met schrikdraad tot een val 
tijdens een sportactiviteit. Bij één incident is echter een specifieke maatregel getroffen om herhaling te 
voorkomen aangezien dit een incident betrof waarbij agressie tegen medewerkers en andere cliënten 
onderdeel was. De cliënt werd een gevaar voor zichzelf en anderen. De cliënt had een nauwkeurigere 
intake-procedure moeten doorlopen omdat vanuit zijn problematiek de kans bestond dat een nieuwe 
omgeving ongewenst gedrag zou uitlokken. De intake-procedure en risico-analyse zijn uitgebreider 
opgenomen in het intake-plan en de kennismakingsperiode voor cliënten met eenzelfde problematiek zal 
uitgebreid worden naar tenminste 2 korte bezoeken op de zorgboerderij waarbij gedrag te observeren is.  
 
Helaas was het nodig in 2016 een melding te doen bij de inspectie Jeugd over seksueel overschrijdend 
gedrag tussen cliënten. De melding ging over een periode in het verleden, de cliënten waren inmiddels al 
niet meer in zorg. Samen met 2 andere betrokken instellingen is de formele melding gedaan. Ten tijde 
van schrijven is duidelijk dat de Inspectie JZ het onderzoek heeft afgerond en er geen verder onderzoek 
en/of aangifte wordt gedaan jegens de betrokken cliënten. Om van dit voorval een leermoment te maken 
hebben is de gehele casus geanalyseerd en geconcludeerd dat signalen van cliënten beter moeten 
worden gerapporteerd en tevens een uitgebreidere risico-analyse per cliënt van belang is voor aanvang 
van de zorg en tijdens het zorgtraject. Tevens is besloten om in samenwerking met Jeugdbescherming-
west een scholingstraject te ontwerpen hiervoor en uit te voeren in 2017. Kwaliteit van zorg is ten tijde 
van het incident en daarna voldoende bevonden door de Inspectie JZ 

 
 

4.3 Personeelsbeleid 
 
Door de organisatorische vormgeving van de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland is dit onderdeel beperkt 
tot het personeelsbeleid van het centrale bureau en alle medewerkers die in (loon)dienst zijn bij de 
organisatie. De zorgboeren zijn immers niet in loondienst bij de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland en 
hebben een contractuele (juridische) verbintenis. De aspecten die daarbij horen zijn beschreven in het 
hoofdstuk kwaliteit. Er zijn een aantal kenmerken van het personeelsbeleid dat wordt gevoerd door de 
bestuurder. 
 

1. In algemene zin wordt een flexibele, lerende en actief participerende organisatie nagestreefd, die 
dienstbaar en servicegericht is aan de cliënten en de aangesloten zorgboeren.  

2. De medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst die gebaseerd is op de CAO-GGZ met alle 
daarbij behorende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Twee medewerkers, de 
directeur/bestuurder en de PR-functionaris, zijn als ZZP-er aan de Stichting Zorgboeren Zuid-
Holland verbonden en voldoen aan de VAR regeling.  

3. Alle medewerkers hebben een taakomschrijving/functieprofiel en er vindt jaarlijks een 
functioneringsgesprek plaats. 

4. De vestiging in Groot-Ammers bepaalt in hoge mate de verbondenheid met elkaar waarbij het 
gebruik van moderne communicatiemiddelen het mogelijk maakt om in een netwerk te 
functioneren waardoor flexibele werkplekken, ambulant, thuis, kantoor mogelijk zijn. 

5. De medewerkers worden gestimuleerd tot een grote mate van zelfstandigheid in de planning van 
hun werkzaamheden, de werktijden, de stijl van werken en zij worden aangemoedigd om actief te 
participeren in het beleid, de uitvoering van beleid en medezeggenschap. 

6. Medewerkers worden gestimuleerd om aanvullende scholing te volgen die past bij het 
takenpakket en de ontwikkeling daarvan. Daarnaast is de gelegenheid om individuele en 
groepscoaching te ontvangen door een externe coach die aan de organisatie is verbonden. 

7. In 2016 heeft een extern Functiewaarderings onderzoek  (FUWA ronde) plaats gevonden met als 
doel om de beloning van de medewerkers te toetsen aan de hand van de gezamenlijk 
vastgestelde functieprofielen. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen. 

8. In januari 2016 is er met externe begeleiding een studiedag geweest voor alle medewerkers om 
met elkaar de team werkwijze, de samenwerking en bedrijfsprocessen te bespreken en te 
verbeteren. Dat is periodiek noodzakelijk om bij zo’n sterk groeiende organisatie “klokken weer 
gelijk te zetten”. 

 
 



 

 

5.  Financiële paragraaf 
 
 
5.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016  

   31 december 2016   31 december 2015  
  € € € € 

ACTIVA 

Vaste activa  
    

Materiële vaste activa     7.552    8.265  

      
Vlottende activa  

    

Vorderingen     438.300    505.288  

      

Liquide middelen    223.674    146.743  

        

Totaal activazijde    669.526    660.296  
 
PASSIVA 

Eigen vermogen   
  353.274    289.355  

      
Kortlopende schulden   

  316.252    370.941  

        

Totaal passivazijde    669.526    660.296  
 
 

5.2 EXPLOITATIEREKENING OVER 2016  

 

 

 2016  

 

 2015  

 

 € € € € 

Netto-omzet   2.984.030    2.461.710   

Inkoopwaarde van de omzet    -2.490.911    -1.967.418   

Brutowinst 
 

 493.119  
 

 494.292  
 

Overige bedrijfsopbrengsten   14.072    3.660   

Brutomarge 
 

 
 507.191  

 
 497.952  

Lonen en salarissen    273.884    242.954   

Sociale lasten en pensioenlasten   62.285    48.584   

Overige personeelskosten    18.036    5.483   

Afschrijvingen materiële vaste activa    4.019    3.486   

Overige bedrijfskosten    83.716    84.396   

Som der bedrijfslasten 
 

 
 441.940  

 
 384.903  

Bedrijfsresultaat 
 

 
 65.251  

 
 113.049  

Andere rentebaten en soortgelijke  
opbrengsten 

  
 -    197   

Rentelasten en soortgelijke kosten    -1.332    -1.816   



 

 

Financiële baten en lasten 
 

 
 -1.332  

 
 -1.619  

Netto resultaat na belastingen 
 

 
 63.919  

 
 111.430  

 
 

 
 
 
In 2016 is met name de liquiditeit hoger dan in voorgaande jaren. Ook de  solvabiliteit is verbeterd 
waardoor de stichting goed aan haar verplichtingen kan  voldoen  op zowel  korte als langere termijn. 
De liquiditeit  blijft een aandachtspunt . Er moeten nog veel inspanningen verricht  worden om  de  
geleverde zorg ,  met uitzondering van de WLZ financiering, binnen  te krijgen. 

 
 

Kengetallen 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014

Current ratio (vlottende activa / kortl. sch.) 2,09               1,76               1,85               

Tussen 1,5 en 2,0 wordt als gezond beschouwd.

Solvabiliteit (eigen verm. / balanstotaal) 53% 44% 47%

Boven de 40% is als goed te kwalificeren.

Budgetratio 12% 12% 10%

Eigen vermogen als % van de opbrengsten

Werkkapitaal 346.000        281.000        170.000        



 
 

 

 

 

 

5.4   Bezoldiging bestuurders en toezichthouders 
 
Wet Normering Topinkomens (WNT) 
De bezoldiging van de functionaris die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord wordt is als 
volgt:                                                                                                                                                                                
De stichting kent een Raad van Toezicht model waarbij sprake is van een eenhoofdig bestuur. 
Gedurende het gehele verslagjaar was dhr. D. Iken  bestuurder van de stichting. Middels de 
managementovereenkomst is een bedrag van € 48.816 (incl. BTW) gefactureerd over het verslagjaar.  
De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt een onkostenvergoeding van € 250 per jaar. De overige 
leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding van € 150 per jaar. 
Bezoldigingsklasse zorginstelling: B.  
 
 
 
 

6. De voornaamste risico’s en onzekerheden 

 
Een aantal punten die in het jaarverslag 2015 zijn genoemd, hebben ook in 2016 aandacht gevraagd. 
Onderstaand zijn deze aangepast en toegelicht voor de huidige situatie.  
Tevens zijn er andere risico’s/onzekerheden actueel voor de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland.  
 
Zoals in het beleidsplan is weergegeven hebben is er de ambitie om provinciaal werkzaam te zijn 
waardoor de organisatie voor een maximaal aantal zorgboeren haar dienstverlening kan verrichten 
tegen zo gering mogelijke kosten. De groei is de afgelopen jaren gestegen maar nog onvoldoende 
geweest. Het gevolg hiervan is dat het aantal niet te plaatsen cliënten stijgt en tevens de 
bedrijfskosten nog relatief hoog zijn.  
 
Om de genoemde transformatie WMO en Jeugd voort te zetten zijn alle contracten met de gemeenten 
verlengd en hebben we ook in 2016 zorg continuïteit en nieuwe instroom mogelijk gehouden. Door de 
grote diversiteit aan eisen, producten, tarieven en procedures is het van groot belang om aan de 
contractvoorwaarden te blijven voldoen. Een risico voor de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland wordt 
nog steeds gevormd door de mogelijke beleidsverandering van sommige individuele gemeenten om 
zelfstandig de inkoop te organiseren. De aanbestedingen eisten een grote tijds-investering maar zal in 
dit geval betekenen dat de samenwerking een andere invulling zal krijgen en de Stichting Zorgboeren 
Zuid-Holland door nog meer afzonderlijke partijen gecontracteerd zal moeten worden.  
Tevens zijn nieuwe inkoopkaders vanuit gemeenten voor 2018 een risico door de manier van 
aanbesteden. Gezamenlijke aanbestedingen omdat een gemeente dit eist vraagt vertrouwen, nauwe 
samenwerking en een gedeelde rode draad met andere instellingen en de vraag is of Stichting 
Zorgboeren Zuid-Holland zich al voldoende heeft geprofileerd om als volwaardige partner te kunnen 
meedoen in een gezamenlijke aanbesteding.   
 
In vervolg op deze ontwikkeling is het voor de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland van groot belang dat 
we als centraal loket voldoende afstemming hebben met onze achterban, alle aangesloten 
zorgboerderijen. Het risico is aanwezig dat we als centrale organisatie de individuele zorgboer 
onvoldoende meenemen in de veranderingen en daardoor niet op lijn zitten. Dit vergt een inspanning 
van beide kanten.   
 
Operationeel gezien wordt een risico gevormd op het gebied van personele bezetting. Omdat de 
organisatie nog relatief klein is, is mogelijke arbeidsongeschiktheid van een van de medewerkers  een 
probleem. Eind 2016 is het de eerste keer voorgevallen dat een zorg coördinator arbeidsongeschikt 
werd verklaard en de ARBO dienst ingeschakeld is. Deze arbeidsongeschiktheid is opgevangen door 
de overige medewerkers  maar kent geen onbegrensde periode. Ten tijde van schrijven is de re-
integratie van de medewerker  gestart. 



 

 

 

 
Op financieel gebied vormt zich een risico door de budgettaire kaders bij verschillende gemeenten en 
de ongefinancierde overproductie als gevolg hiervan. Door de grote aantallen aanvragen en de wil om 
cliënt-volgend te handelen, ontstonden conflictsituaties en is bepaalde overproductie niet vergoed. De 
monitoring is niet achtergebleven en ook de gesprekken bij gemeenten hebben ervoor gezorgd dat de 
overproductie beperkt is gebleven, er is echter niet voorkomen dat alle geleverde zorg ook vergoed 
kon worden. De Stichting ziet dit echter wel als nuttige bestemming voor de opgebouwde reserve, 
cliënten zijn geholpen die anders niet in zorg hadden kunnen komen. Ook in 2017 blijft monitoring en 
gespreksvoering met gemeenten een grote rol spelen in het beleid en takenpakket van de Stichting 
Zorgboeren Zuid-Holland.    
 
De al eerder genoemde ontwikkeling op het gebied van ‘Woonzorg’ op de boerderij zorgt ervoor dat in 
2017 de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland de eisen vanuit het nieuwe onderdeel van het 
Kwaliteitssysteem nader zal moeten onderzoeken en op basis hiervan een intern kwaliteitsbeleid moet 
voeren. Het risico op opname van een cliënt die niet past binnen de kaders van de zorgboerderij moet 
zoveel mogelijk worden beperkt.  
 

 

7 Informatie over de toepassing van wetten en 
gedragscodes 
 
De Stichting Zorgboeren Zuid Holland heeft in haar kwaliteitssysteem alle gedragscodes ingevoerd die 
noodzakelijk zijn voor de wettelijke toelating TZI en de wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast voldoet de organisatie aan de wet 
medezeggenschap zorginstellingen, de kwaliteitswet, de wet bescherming persoonsgegevens (WBP), 
de meldcode kindermishandeling bij het AMK, de regels met betrekking tot verklaring omtrent gedrag 
(VOG) en voldoen de statuten en reglementen aan de regels van Good Governance zorg en WNT 
(wet normering topinkomens). 

 
 

8 Informatie over maatschappelijke aspecten van 
ondernemen 
 
8.1 Algemene maatschappelijke aspecten 
 
Clientvolgend werken  
Om zoveel mogelijk zorgvragers op de zorgboerderij te kunnen begeleiden, is een goede 
samenwerking tussen de verwijzende instanties en de financiers onmisbaar. Tevens is de prioriteit dat 
een uitbreiding plaats vindt van het aantal aangesloten Zorgboerderijen om het aantal niet te plaatsen 
cliënten terug te dringen. Dit vergt een grote tijdsinvestering maar zal ook veel opleveren.  
 
Samenwerken in de keten 
Het grootste deel van de cliënten heeft naast Stichting Zorgboeren Zuid-Holland andere instanties 
welke betrokken zijn bij de zorgvraag van de cliënt. De Stichting Zorgboeren Zuid-Holland uit 
betrokkenheid bij haar cliënten onder andere door ook een actieve bijdrage te leveren aan een 
multidisciplinair overleg mocht dit van toepassing zijn. Daarnaast worden zorgboeren gestimuleerd om 
bij eventueel nieuwe aanmeldingen of her-indicaties van hun cliënten op actieve wijze mee te denken 
met sociale teams. Dit in het kader van een steeds nauwer wordende samenwerking tussen 
zorgaanbieders en gemeenten/zorgkantoren in het belang van alle betrokken partijen. Integrale zorg 
en afstemming zijn hierbij kernbegrippen.      
 
In het algemeen werkt de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland aan de reductie van schooluitval, 
intramurale opnames en zorg last voor mantelzorgers door activiteiten op een zorgboerderij voor een 
zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. 

 
 



 

 

 

8.2 Milieuaspecten 
 
Papier arme administratie 
Stichting Zorgboeren Zuid Holland streeft naar een papierloze administratie. Dit betekent dat we alle 
cliënt dossiers, zorgovereenkomsten, zorgplannen e.d. digitaal opslaan. Daar waar de regelgeving 
ons verplicht om een “hard-copy” te gebruiken, maken we gebruik van milieu vriendelijk zuurvrij 
papier. 
 
Netwerkorganisatie met thuiswerkers 
Stichting Zorgboeren Zuid Holland heeft de provincie Zuid Holland als werkgebied en heeft een 
centraal kantoor in Groot Ammers. De zorg coördinatoren werken vanuit het centrale kantoor en 
moeten, dat is onvermijdelijk, naar de verschillende aangesloten zorgboerderijen toe om zorgboeren 
en cliënten te plaatsen,  zorgplannen te maken en evaluaties te houden. De overige medewerkers 
werken indien mogelijk vanuit huis waardoor zeer veel reiskilometers bespaard worden. 
 
Energie voorziening kantoor 
Het kantoor van de Stichting Zorgboeren Zuid Holland aan de Wilgenweg is onderdeel van het 
Streekcentrum Liesveld dat voor 100% van zonne-energie wordt voorzien. 
 
8.3 Sociale aspecten 

 
Een veelgehoorde term is ‘Social Return on Investment (SROI)’. In het kader van twee innoverende 
activiteiten schakelt Stichting Zorgboeren Zuid-Holland vrijwilligers in die werkloos zijn. Het gaat om 
scholing aan kinderen die geen onderwijs kunnen ontvangen in het basis en voortgezet onderwijs en 
in het kader van hun begeleiding extra begeleiding ontvangen op de zorgboerderij door middel van 
één op één onderwijs. Het gaat hier om een zich ontwikkelend project waar Zorgboeren Zuid-Holland 
sinds 2013 mee bezig is.  
Het tweede innoverende project is meer bewegen voor cliënten die als bewegingsarm worden 
getypeerd. Deze cliënten krijgen extra begeleiding op de zorgboerderij onder leiding van een betaalde 
medewerker welke in 2015 vanuit de WW aan is genomen. In 2016 is deze persoon als ZZP-er verder 
gegaan en subsidiëert de stichting zijn activiteiten voor een deel.  
Een derde actie is het inschakelen van personeel dat moeilijk terug in het arbeidsproces komt. In het 
kader van contractuele SROI verplichtingen zijn 3 personeelsleden van diverse zorgboerderijen 
opgegeven voor de SROI die diensten uitvoeren voor de zorgboeren. Voor 2017 hebben is een 
administratief medewerker aangenomen die op het kantoor administratieve werkzaamheden zal 
uitvoeren.  
Ook wordt een stimuleringsbeleid gevoerd om de aangesloten zorgboeren bij het uitbesteden van 
werk te interesseren voor uitbesteding bij de sociale werkvoorziening in de regio. Dit moet gezien 
worden als een inspanningsverplichting in het kader van SROI. 
 
 

9 Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces 
 
 
Transformatie opdracht 
De gehele stelselwijziging vraagt om een transformatie van de te leveren zorg. Transformatie wordt 
vormgegeven door o.a. goedkopere alternatieven voor dure zorg en innovatie van bestaande 
zorgproducten. Participatie in de maatschappij is uitgangspunt, evenals de stelling; ‘’afschaling van 
zorg waar dit mogelijk is en opschaling van zorg waar dit nodig is’’. De Stichting Zorgboeren Zuid-
Holland verwacht met het aangaan van samenwerkingsrelaties, het uitbreiden van zorgaanbod in de 
vorm van scholing en woonzorg en intensievere begeleiding te kunnen voldoen aan de transformatie 
zoals deze door het rijk is gewenst. Een belangrijke stap kan worden gemaakt in projecten rondom 
arbeidstoeleiding en arbeidsre-integratie, onderwijs voor thuiszitters en woonzorg op de zorgboerderij.  
 
Nieuw beleidsplan 
In 2017 wordt gestart met de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan. Belangrijke input hiervoor wordt 
gehaald uit de ervaringen van de afgelopen 2 jaar, onderzoek onder cliënten en onderzoek onder de 
aangesloten zorgboeren.  
 



 

 

 

Nieuw bestuur Stichting Zorgboeren Zuid-Holland 
In verband met het komende vertrek van de huidige bestuurder Daan Iken is in 2016 de start gemaakt 
met het opvolgingsproces. De voorkeur had een interne opvolging waarbij het organogram van de 
organisatie er gewijzigd uit komt te zien. In 2017 wordt het nieuwe bestuur benoemd dat per 1-1-2018 
Daan Iken zal vervangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bijlage 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 
 
De raad van toezicht bestond in 2016 uit de volgende personen: 

- Jan Heijkoop, voorzitter.  
Jan Heijkoop is  burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht.  

- Wim van der Hoeven, lid.  
Wim van der Hoeven is oud directeur bouwen en wonen te Leiden en toezichthouder uit 
Gouda. 

- Henk Stolk, lid.  
Henk Stolk is accountant. 

- Gerrit Venis, lid.  
Gerrit Venis is gemeenteraadslid te Sliedrecht en oud griffier. Hij is voorgedragen door de 
cliëntenraad. 

- Vacature op voordracht van de raad van advies 
 
De raad is twee keer bijeen geweest op 25 mei en op 4 november 2016. Naast de rapportages 
omtrent voortgang van beleid en uitvoering daarvan zijn de volgende punten aan de orde geweest: 
 

 Goedkeuren jaarrekening 2015 en accountantsverslag 2015 

 Goedkeuren jaarverslag 2015 

 Stand van zaken met betrekking tot de procedure opvolging bestuurder D.Iken (2x) 

 Kwaliteitsincidenten langdurig verblijf en actiepunten 

 Stand van zaken invoering Pilot arrangementen  

 Begroting en jaarplan 2017 
 
Er heeft in 2016 een functioneringsgesprek plaats gevonden door de RvT en de bestuurder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bijlage 2 Jaarverslag Raad van Advies 
 
 
Doel van de Raad van Advies 
De Raad van Advies kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen over de 
koers en het functioneren van de stichting Zorgboeren Zuid-Holland en het te voeren bestuursbeleid. 
De Raad van Advies functioneert onafhankelijk van het bestuur en zal een spiegel zijn voor het 
bestuur. 
Tevens zal de Raad van Advies op verzoek van het bestuur functioneren als commissie van 
aanbeveling van stichting Zorgboeren Zuid-Holland teneinde het maatschappelijk draagvlak en het 
gewicht van stichting Zorgboeren Zuid-Holland te verhogen. 
De leden van de Raad van Advies worden daarnaast aangemoedigd zich ongevraagd en 
op verzoek van het bestuur in de volgende zin in te zetten voor stichting Zorgboeren Zuid-Holland: 
(a) het regelen van contacten met de leden; 
(b) het aandragen ideeën, nieuwe ontwikkelingen en plannen; 
(c) meedenken en adviseren over de koers in brede zin. 
 
Samenstelling 
De RvA bestaat uit vijf zorgboeren, een ex-zorgboer en een onafhankelijke voorzitter:  
- Kees Verburg, voorzitter 
- Klaas Damsteegt, lid (zorgboer) 
- Jaap Plooij, lid  
- Jan Heykoop, lid (zorgboer) 
- Arjan Herlaar, lid (zorgboer) 
- Bram van der Leden, lid (zorgboer) 
- Bram Vink, lid (zorgboer) 
De bestuurder van de stichting sluit altijd aan bij de vergaderingen. 
 
Vergaderingen 
Er zijn jaarlijks zes vergaderingen waarbij agendapunten vanuit de raad zelf worden aangedragen en 
vanuit de bestuurder. 
 
De belangrijkste onderwerpen in 2016 zijn: 
 
Samenstelling en rooster van aftreden 
Doordat samenwerking met de vereniging niet tot stand is gekomen, zijn er een aantal zaken 
veranderd, waar we al op hadden voorgesorteerd.  Er is weer een eigen rooster van aftreden 
opgesteld. Dat zal in 2017 al leiden tot verversing van de RvA.  
 
Pilot ‘Arrangementen’ 
De pilot op een aantal bedrijven met een gedifferentieerd tariefsysteem is opgestart. De evaluatie zal 
in 2017 plaatsvinden. In de pilot blijkt dat dit nog niet zo eenvoudig is. Meer differentiatie vraagt meer 
werk/kosten, wat spanning geeft met het beoogde doel; kosten besparen. 
 
Tarieven 
Een constante zorg is de tariefstelling van gemeentes. Deze blijkt nog steeds niet op een acceptabel 
en uniforme leest geschoeid.  Gemeentes hebben hierin wel toezeggingen gedaan.  Voor de RvA blijft 
dit een belangrijk aandachtspunt.  Voor de RvA blijft gelden dat een cliënt een indicatie en een daarbij 
horend budget heeft. Gemeentes en zorgkantoren zullen we op deze verantwoordelijkheid blijven 
wijzen.  
 
Opvolging bestuurder Stichting Zorgboeren Zuid-Holland 
Er is in 2016 veel aandacht besteed aan de opvolging van de directeur. Voor dit traject is voldoende 
tijd uitgetrokken. We hebben nadruk gelegd op het zorgvuldig handelen in deze. Omdat de 
verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de RvT is daarmee ook zorgvuldig overleg gevoerd en 
geadviseerd. 
 
 
 
 



 

 

 

Samenwerking federatie Landbouw en Zorg 
De contacten met de landelijke organisatie verlopen stroef. Wij zien de noodzaak van een dergelijke 
organisatie maar de meerwaarde is nu nog onder de maat en de kosten zijn ons inziens te hoog, 
zeker voor de zorgboeren. 
 
Groei 
We willen een gezonde groei realiseren. Ook in 2016 is dat gelukt.  In 2016 hebben we geen ernstig 
liquiditeitstekort gehad.  Op basis van voorlopige cijfers zien we groei in de omzet, is er een 
bescheiden marge, waardoor het eigen vermogen net toereikend is om liquiditeitsspanningen op te 
vangen. 
 
Kwaliteit 
Altijd aan de orde is de kwaliteit van zorgboeren  en de zorg die geleverd wordt.  Hiervoor worden 
opleidingen verzorgt en audits uitgevoerd.  Het kwaliteit zorg systeem is voor alle zorgboeren een eis. 
We lopen aan tegen regelgeving die soms heel ver gaat, moeilijk toepasbaar, met als gevolg dat 
plaatsing onmogelijk wordt. Er zijn gebieden waar regelgeving nog in ontwikkeling is, en er zijn zaken 
die we geregeld willen hebben en waar we vooruit moeten lopen op landelijke regels. Deze 
regelgeving zal ook in 2017 veel  inspanning vereisen  
 
 
 
 
 
namens de RvA 
Kees Verburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 3  Jaarverslag Cliëntenraad 2016 
 
 
Doel van de Cliëntenraad (CR) 
Het doel van de CR is het meedenken, meepraten en mee-adviseren over zaken die met het 
wonen/logeren, dagbesteding en begeleiding in de zorg op de zorgboerderij te maken hebben.  
De CR adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd over diverse zaken zoals de doelstellingen, 
fusie/duurzame samenwerking, verhuizing of opheffing van locatie, belangrijke wijzigingen in de 
organisatie en financiële situatie (concept begroting en jaarrekening). Ook heeft de raad 
instemmingsrecht over onder andere de (wijzigingen in) klachtenregeling, mensen die betrokken zijn 
bij de klachtenregeling en kwaliteitsbeleid. 
 
Activiteiten 
Hoofdzakelijk bestaan de activiteiten van de CR uit het met elkaar vergaderen over onderwerpen waar 
cliënten mee te maken (kunnen) krijgen.  
De raad komt op voor de belangen van alle cliënten van de Stichting Zorgboeren Zuid Holland heeft in 
sommige gevallen instemmingsrecht. 
 
Samenstelling van de CR 
Begin 2016 bestond de CR formeel uit nog maar drie leden: 
-  Mieneke Slob (ouder v/e cliënt), penningmeester;  
-  J. Sluimer (cliënt), lid en  
-  Marianne Ringeling (cliënt), lid. 
 
In die samenstelling is in 2016 gelukkig verbetering gekomen en eind 2016 bestaat de CR uit 6 leden 

(en daarmee wordt voldaan aan de regels, die melden dat er tussen de 3 en 9 leden moeten zijn).  

Toegelaten zijn: 

- Trijnie Schild, voorzitter 

- Ton Ouwerkerk, secretaris 

Via het internetadres http://www.zorgboerenzuidholland.nl/organisatie/clientenraad is met de leden 

van de raad nader kennis te maken en kunt in contact komen met de CR. Dit kan zijn voor vragen en 

opmerkingen, maar ook voor suggesties. 

Namens de CR is Gerrit Venis lid van de Raad van Toezicht. Hij woont – in die hoedanigheid - de 
vergaderingen van de CR bij maar is geen lid van de raad.  
Daan Iken, directeur van de Zorgboeren Zuid-Holland, woont de vergaderingen eveneens bij en 
verschaft de CR gevraagd en ongevraagd informatie. Daarnaast is hij het eerste aanspreekpunt voor 
de CR. 
 
Vergaderingen 
De CR is in 2016 4 maal bij elkaar geweest.  
Daarbij waren de volgende onderwerpen aan de orde: 
 
Arrangementen 
Bij arrangementen gaat het er om dat zorgboeren een deel van de –administratieve- activiteiten zelf 
gaan doen en daarvoor dan geen beroep meer zullen doen op de ondersteuning vanuit de Stichting. 
Omdat het hier om een belangrijke verandering in de organisatie gaat, heeft de CR instemmingsrecht. 
Door de CR is aandacht gevraagd voor het monitoren van de proef (is er voldoende controle?). 
Uiteindelijk is met de arrangementenproef ingestemd. Vanuit de CR is Mieneke Slob lid van de 
Commissie van beroep, monitoring en evaluatie van de pilot “Arrangementen”. 
  
Bejegening cliënten 
Bij een drietal zorgboerderijen in ons verzorgingsgebied (overigens geen van deze bedrijven is 
aangesloten bij onze stichting) is door de inspectie een onderzoek gedaan naar een mogelijke 
onheuse bejegening van cliënten. Deze problematiek vormde  aanleiding tot het door de Stichting 
formuleren van kwaliteitseisen. Deze eisen zijn  besproken in de CR en er is positief over geadviseerd. 
 
 

http://www.zorgboerenzuidholland.nl/organisatie/clientenraad


 

 

 

Kennismaking zorgboerderijen 
De CR heeft een begin gemaakt met het bezoeken van zorgboerderijen met als dubbeldoel kennis te 
maken met de zorgboeren en de verschillende manieren van bedrijfsvoering én hen  voorzien van 
informatie over de CR.  
 
Samenstelling cliëntenraad  
Ook het actueel maken van de CR (stevige samenstelling en wat staat ons voor ogen) is een vast punt 
op de agenda. De CR wil een positieve bijdrage leveren aan een goede zorg voor cliënten op de 
aangesloten zorgboerderijen. Dit kan door zelf te volgen wat er gebeurt, maar ook door reacties van 
cliënten en/of familie/vertegenwoordigers ter harte te nemen. Via bovengenoemd adres zijn we 
uiteraard bereikbaar.  
 
Procedure opvolging directie. 
Eind 2017 zal de huidige directeur de stichting gaan verlaten. In de procedure voor de benoeming van 
een nieuwe directie heeft de CR adviesrecht. De CR is geïnformeerd over het voornemen te komen tot 
een managementteam ten behoeve van de dagelijkse leiding van de organisatie, bestaande uit een 
statutair directeur bestuurder en een financieel directeur / controller. 
 

Jaarrekening en verslag 2015 

Dat we de jaarrekening & het verslag 2015 evenals de begroting 2017 agendeerden spreekt voor zich. 

 
 
Ton Ouwerkerk, secretaris  
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Bijlage 4. Resultaten clienttevredenheidsonderzoek 2016 
 

Kwaliteit, effecten en 

klanttevredenheid in beeld 

 

 

deze rapportage gaat over: 

 

ZBZH (Zorgboeren Zuid-Holland) 

 

Jaarrapportage 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Vanzelfsprekend 

 
het resultaatmeetsysteem voor de zorgboerderijen in 

Nederland 

 

 
Dit is een automatisch gegenereerde rapportage op basis van ingevulde lijsten door deelnemers (en/of 

naastbetrokkenen) van de zorgboerderijen. 

 
 

Deze rapportage bestrijkt de periode 01-01-2016 tot en met 31-12-2016 
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1. Voorwoord 
 

Hierbij treft u de kwaliteitsrapportage over de bij uw organisatie aangesloten zorgboerderijen. Om deze rapportage te kunnen 

maken is gebruik gemaakt van een instrument dat speciaal is ontwikkeld voor zorglandbouw: Vanzelfsprekend. De 

rapportage bevat een aantal overzichten van de antwoorden uit vragenlijsten die door de deelnemers en naastbetrokkenen 

zijn ingevuld in de aangegeven periode. 

 

Alleen de respons van deelnemers en naastbetrokkenen die toestemming hebben gegeven hun antwoorden te gebruiken is in 

deze rapportage verwerkt. 

 

De rapportage kan o.a. gebruikt worden als onderbouwing van de, door de bij uw organisatie aangesloten boerderijen 

geboden, kwaliteit en de gesignaleerde effecten van de boerderijen bij de deelnemers en naastbetrokkenen. 

 

De individuele zorgboerderij heeft naast toegang tot de eigen rapportage op boerderijniveau, tevens inzage in de rapportages op 

regionaal en het landelijk niveau. Omgekeerd heeft de landelijke FLZ en de regionale organisatie geen inzage in de 

individuele scores op boerderijniveau. Alleen op boerderijniveau kan men dus de eigen scores vergelijken met de regionale 

en landelijke scores. Zo wordt 

gestimuleerd dat evt. afwijkingen in de scores op boerderijniveau geanalyseerd wordt en dat zo nodig onderdelen van de zorg 

bijgesteld kunnen worden. Deze werkwijze beoogt vooral dat de nadruk ligt op de inhoud. Het gaat niet om een goed cijfer 

maar waar het cijfer voor staat. Vanzelfsprekend is dus vooral een systeem om boerderijen en cliënten(raden) inzage te 

geven in de beoordelingen door de 

deelnemers en hun naastbetrokkenen. Het stimuleert hopelijk boerderijen hun resultaten te vergelijken met anderen teneinde 

een inhoudelijke discussie over kwaliteit te stimuleren. 

 

Als er aanvullende rapportage nodig is kan zo’n rapportage worden aangevraagd bij de Re s ulta a tme e tg ro e p. 

 

We wensen u veel leesplezier, 
 

Namens het bestuur van stichting Resultaatmeetgroep en Landmerc+ 

http://www.resultaatmeetgroep.nl/
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2. Overzicht respons 
 

Deze rapportage is opgesteld op basis van door de deelnemers ingevulde vragenlijsten die zijn aangeboden via de boerderij. 

 

De resultaten zijn berekend op basis van ingediende vragenlijsten per onderscheiden doelgroep. Zie aan het eind van dit 

rapport ook de disclaimer betreffende de privacy borging van de individuele respondenten. 

 

 

Doelgroep 
Aantal vragenlijsten 

Kennismaking 

Aantal 
vragenlijsten 
Evaluatie 

Aantal 
vragenlijsten 

Afscheid 

 

Totaal 

Kinderen 1 38 (Nb: 3) 0 39 

Volwassenen 0 20 0 20 

Jongeren 0 43 0 43 

Ouderen 0 43 0 43 

Deeln. met verst. 
beperking 

0 11 0 11 

Totaal 1 155 0 156 
 

Tabel 1 Totaal aantal ingevulde vragenlijsten. 
 

De getallen in tabel 1 betreffen het aantal ingediende vragenlijsten in de periode van dit verslag per onderscheiden doelgroep. 

Tussen haakjes is met Nb het aantal vragenlijsten aangegeven waarover een naastbetrokkene heeft gerapporteerd. 
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3. Enkele cijfers 
 

In de navolgende tabellen en/of cirkeldiagram wordt de verdeling van het aantal deelnemers weergegeven m.b.t. leeftijd, 

geslacht en verblijf op de boerderij. 

 

N.B. De getallen wijken af van tabel 1 omdat voor sommige deelnemers meerdere vragenlijsten zijn ingevuld of omdat bijv. de 

leeftijd niet bekend is. 

 

1 Verdeling deelnemers over mannen en vrouwen    
 

 

 

 

 

 
Meisjes en vrouwen: 
35,8 % (N=53) 

 

 

 

 

Jongens en mannen: 
64,2 % (N=95) 

 

 
 

1.1.1.1.1 J onge ns e n m a nne n M e is j e s e n v r ouw e n And e r s 

 
Geslacht N Percentage 

Aantal vragenlijsten jongens en mannen 95 64,2% 

Aantal vragenlijsten meisjes en vrouwen 53 35,8% 

Anders 0 0,0% 

Totaal ingevuld 148 100,0% 
 

Tabel 2: De verdeling over mannen en vrouwen. 
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2 Verdeling deelnemers over leeftijd 
 

 

61 en ouder: 
22,7 % (N=32) 

 

 

 
 

51 - 60: 
5,0 % (N=7) 

 
31 - 50: 
7,1 % (N=10) 

 

 

20 of jonger: 
56,0 % (N=79) 

 

21 - 30: 
9,2 % (N=13) 

 

2.1.1.1.1 2 0 o f j o n ge r 2 1 - 3 0 3 1 - 5 0 5 1 - 6 0 
6 1 e n oud e r 

 
Leeftijdscategorie N Percentage 

20 of jonger 79 56,0% 

21 - 30 13 9,2% 

31 - 50 10 7,1% 

51 - 60 7 5,0% 

61 en ouder 32 22,7% 

Totaal 141 100,0% 
 

Tabel 3: De verdeling over leeftijdscategorieën. 
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Verdeling deelnemers over aanwezigheid in dagen per week     

 

 

 
 

3 tot 7 keer per week: 
19,9 % (N=31) 

 
Minder dan 1 keer per week: 
19,9 % (N=31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-2 keer per week: 
60,3 % (N=94) 

 
2.1.1.1.2 M ind e r d a n 1 k e e r p e r w e e k 1 - 2 k e e r p e r w e e 

k 3 to t 7 k e e r p e r w e e k 

 
Dagen N Percentage 

Minder dan 1 keer per week 31 19,9% 

1-2 keer per week 94 60,3% 

3 tot 7 keer per week 31 19,9% 

Totaal 156 100,0% 
 

Tabel 4: De verdeling over aanwezigheid 
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   Verdeling deelnemers over bezoekperiode 

 

 

 

 
Langer dan 3 jaar: 
24,5 % (N=34) 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 - 3 jaar: 
19,4 % (N=27) 

1 - 6 maanden: 
25,9 % (N=36) 

 
 
 
 
 
 

 
6 - 12 maanden: 
12,2 % (N=17) 

 
 

1 - 2 jaar: 
18,0 % (N=25) 

 

 
 

 
Bezoekperiode N Percentage 

1 - 6 maanden 36 24,3% 

6 - 12 maanden 17 11,5% 

1 - 2 jaar 25 16,9% 

2 - 3 jaar 27 18,2% 

Langer dan 3 jaar 34 23,0% 

Totaal 148 100,0% 
 

Tabel 5: De verdeling over lengte van periode in zorg. 

1 - 6 m a a nd e n 6 - 1 2 m a a nd e n 1 - 2 j a a r 

2 - 3 j a a r La nge r d a n 3 j a a r  
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4. Redenen om te komen en de behaalde resultaten 
 

De deelnemers hebben bij de kennismaking en bij de evaluatie(s) aangegeven welke redenen voor hen belangrijk zijn om te 

komen. Bij de evaluaties hebben zij aangegeven of zij op deze doelen vooruitgang hebben geboekt op de boerderij. 

Achtereenvolgens komen de 

verschillende doelgroepen apart aan de orde. 

 

4.1. Motieven en resultaten kinderen/jongeren 
 

Kinderen en jongeren geven de volgende motieven op om naar de boerderij te gaan. Deze redenen worden hier tevens 

geïnterpreteerd als hun doelen. 

 

3 Motieven van kinderen/jongeren 

 

3.1.1.1.1.1 Om te kunnen 

werken Om de 

boer te helpen Om 

iets te leren 

Om tot rust te kom en en te onts…  

Om iets m et de dieren te kunnen… 

Om bezig te kunnen zijn in in de … 

Om buiten te kunnen zijn 

Om te logeren 

16% 

 
 
 
 
 
 
 

 
8% 

 

 
29% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29% 

 
 
 

 
53% 

 
 
 

47% 

 
 
 

44% 

 
 
 
 
 

 
62% 

3.1.1.1.1.2 Om van de gezelligheid te 

genieten Om nieuwe 

vrienden te m aken 

Om contact m et anderen te hebb… 

 

 
44% 

56% 
 
 
 

 
67% 

3.1.1.1.1.3 Om m ezelf te 

kunnen zijn Om van de 

vrijheid te genieten. Om 

een nieuwe start te m aken 

Om zelfkennis op te doen 

Om zelfstandiger te worden 

Om er even tussenuit te zijn 

Om ze thuis m eer rust te geven 

Om een vak te leren 

Om te spelen 

Om leeftijdsgenoten te ontm oeten 

Om te leren positiever over m ez… 

 

 

 

8% 

 
 
 
 
 
 
 

 
11% 

 
 
 
 
 

 
31% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31% 

 
 

42% 

 
 
 
 

44% 

 
 
 
 
 

 
39% 
 

44% 

60% 

 
 
 
 
 
 
 

 
60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69% 
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3.1.1.1.1.4 0 20 40 60 80 100 

P e r ce nta ge d e e lne m e r s 

 
Vraag Freq. N Percentage 

Om te kunnen werken 7 45 16% 

Om de boer te helpen 13 45 29% 

Om iets te leren 24 45 53% 

Om tot rust te komen en te ontspannen 28 45 62% 

Om iets met de dieren te kunnen doen 21 45 47% 

Om bezig te kunnen zijn in in de tuin 3 36 8% 

Om buiten te kunnen zijn 4 9 44% 
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Vraag Freq. N Percentage 

Om te logeren 13 45 29% 

Om van de gezelligheid te genieten 5 9 56% 

Om nieuwe vrienden te maken 16 36 44% 

Om contact met anderen te hebben 6 9 67% 

Om mezelf te kunnen zijn 27 45 60% 

Om van de vrijheid te genieten. 15 36 42% 

Om een nieuwe start te maken 3 36 8% 

Om zelfkennis op te doen 11 36 31% 

Om zelfstandiger te worden 4 9 44% 

Om er even tussenuit te zijn 27 45 60% 

Om ze thuis meer rust te geven 31 45 69% 

Om een vak te leren 1 9 11% 

Om te spelen 14 36 39% 

Om leeftijdsgenoten te ontmoeten 16 36 44% 

Om te leren positiever over mezelf te denken 11 36 31% 
 

Tabel 6: Motieven van kinderen en jongeren om naar de boerderij te gaan 
 

N.B. De percentages zijn berekend op basis van de deelnemers die deze vragenset hebben ingevuld. Degenen die deze 

hebben overgeslagen tellen niet mee. 
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De deelnemers hebben in de evaluatiemeting aangegeven in hoeverre ze geholpen zijn bij het bereiken van hun doelen. 

In tabel 7 is aangegeven of de deelnemers zelf vinden of ze op de hiervoor aangegeven doelen de gewenste vooruitgang 

hebben behaald. 

 

4 Resultaten van kinderen/jongeren 

 

4.1.1.1.1.1 Door te werken voel ik m e 

prettiger Door de 

werkervaringen kom ik 

verder 

Ik kom hier tot rust 

Door contact m et dieren voel m e 
beter 

Door in de tuin te werken voel ik 
m e beter 

Ik leer hier over m ezelf 

Thuis is er nu m eer rust 

Helpen op de boerderij geeft m e 
voldoening 

Ik heb al veel geleerd op de 
boerderij 

Het is fijn om op de boerderij  te 
logeren 

Door de gezelligheid voel ik m e 
beter 

boerderij 

Ik ben hier m eer m ezelf geworden 

Ik voel m e vrij op de boerderij 
 

kunnen m aken 

Ik leer waar ik goed in ben 

Ik denk nu positiever over m ezelf 

Ik leer hier zelfstandig werken 

Op de boerderij ben ik rustiger 

Hij/zij gaat beter om m et 
leeftijdsgenoten 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 

P e r ce nta ge d e e lne m e r s 

 
Vraag Freq. N Percentage 

Door te werken voel ik me prettiger 35 41 85% 

Door de werkervaringen kom ik verder 5 8 63% 

Ik kom hier tot rust 41 43 95% 

Door contact met dieren voel me beter 26 30 87% 

Door in de tuin te werken voel ik me beter 14 22 64% 

Ik leer hier over mezelf 19 29 66% 

Thuis is er nu meer rust 32 44 73% 

Helpen op de boerderij geeft me voldoening 39 42 93% 

Ik heb al veel geleerd op de boerderij 40 44 91% 

Het is fijn om op de boerderij te logeren 24 29 83% 

Door de gezelligheid voel ik me beter 9 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     

63% 
 

 
    

95% 

     
 87 

     

 

 

 
% 

 64% 

    
 66% 

    
 73 

    
93% 

     
 91 
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Ik heb vrienden gemaakt op de boerderij 39 45 87% 

Ik ben hier meer mezelf geworden 28 41 68% 

Ik voel me vrij op de boerderij 32 34 94% 

Ik heb hier een nieuwe start kunnen maken 9 19 47% 
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Vraag Freq. N Percentage 

Ik leer waar ik goed in ben 21 28 75% 

Ik denk nu positiever over mezelf 6 10 60% 

Ik leer hier zelfstandig werken 7 8 88% 

Op de boerderij ben ik rustiger 15 19 79% 

Hij/zij gaat beter om met leeftijdsgenoten 8 11 73% 
 

Tabel 7: Resultaten van kinderen en jongeren op de boerderij 
 

 

N.B. De percentages zijn berekend op basis van de deelnemers die deze vragenset hebben ingevuld. Degenen die deze hebben 

overgeslagen tellen niet mee. Het percentage is berekend door de positieve scores te delen door het totaal van positief, 

negatief en neutraal. 
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4.2 Motieven en resultaten volwassenen 

 

Motieven van volwassenen 

 

4.1.1.1.1.2 Om te kunnen 

werken Om werkervaring 

op te doen Om de boer te 

helpen 

Voor m eer structuur in m ijn dagen 

Om iets te leren 

Om tot rust te kom en en te 
ontspannen 

Om iets m et de dieren te kunnen 
doen 

Om bezig te kunnen zijn in in de 
tuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18% 

 
 

36% 

56% 

 
 
 
 
 
 

 
57% 

 
50% 

 
61% 

 
 
 
 

71% 

 
 
 
 
 
 

82% 

4.1.1.1.1.3 Om buiten te 

kunnen zijn Om iets zinvols 

te kunnen doen 

67% 

 
73% 

4.1.1.1.1.4 Om van de gezelligheid te 
genieten 

Om contact m et anderen te 
hebben 

Om licham elijk fitter te worden 

Om van anderen te leren hoe m et 
problem en om te gaan 

Om zelfkennis op te doen 

Om zelfstandiger te worden 

 

 

 

 

 
27% 

43% 

 
 

 
36% 

 
 
 
 

 
43% 

 
 
 
 
 
 
 
 

64% 

 

 
78% 

4.1.1.1.1.5 Om er even tussenuit te zijn 

Om ze thuis m eer rust te geven 

Om m eer energie te krijgen 

Om een vak te leren 

 

 

17% 

 
 

 
22% 

 
 
 

 
45% 

71% 

4.1.1.1.1.6 0 20 40 60 80 100 

P e r ce nta ge d e e lne m e r s 

 
Vraag Freq. N Percentage 

Om te kunnen werken 10 18 56% 

Om werkervaring op te doen 4 11 36% 

Om de boer te helpen 5 7 71% 

Voor meer structuur in mijn dagen 9 11 82% 

Om iets te leren 4 7 57% 

Om tot rust te komen en te ontspannen 9 18 50% 

Om iets met de dieren te kunnen doen 11 18 61% 
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Om bezig te kunnen zijn in in de tuin 2 11 18% 

Om buiten te kunnen zijn 12 18 67% 

Om iets zinvols te kunnen doen 8 11 73% 

Om van de gezelligheid te genieten 3 7 43% 

Om contact met anderen te hebben 14 18 78% 

Om lichamelijk fitter te worden 4 11 36% 

Om van anderen te leren hoe met problemen om te gaan 3 11 27% 

Om zelfkennis op te doen 7 11 64% 

Om zelfstandiger te worden 3 7 43% 

Om er even tussenuit te zijn 5 7 71% 
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Vraag Freq. N Percentage 

Om ze thuis meer rust te geven 3 18 17% 

Om meer energie te krijgen 5 11 45% 

Om een vak te leren 4 18 22% 
 

Tabel 8: Motieven van volwassenen om naar de boerderij te gaan 
 

N.B. De percentages zijn berekend op basis van de deelnemers die deze vragenset hebben ingevuld. Degenen die deze 

hebben overgeslagen tellen niet mee. 
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5 Resultaten van volwassenen 

 

5.1.1.1.1.1 Door te werken voel ik m e 

prettiger Ik heb m eer structuur 

in m ijn da… Door de 

werkervaringen kom ik v… 

Ik kom hier tot rust 

Door contact m et dieren voel m e… 

Door in de tuin te werken voel ik … 

Door buiten te zijn voel ik m ij pre…  

Ik ben zinvol bezig op de boerderij 

Ik heb nu m eer contacten 

Mijn licham elijke gezondheid ver… 

Ik leer van anderen om te gaan … 

Ik leer hier over m ezelf 

Thuis is er nu m eer rust 

Helpen op de boerder ij geeft m e … 

Ik heb al veel geleerd op de boer…  

Door de gezelligheid voel ik m e b… 

Ik heb vrienden gem aakt op de b… 

Ik ben hier m eer m ezelf geworden 

Ik leer waar ik goed in ben 

Ik leer hier zelfstandig werken 

Ik ben m eer gem otiveerd geraakt… 

Ik heb nu m eer energie 

0 20 40 60 80 100 

P e r ce nta ge d e e lne m e r s 

 
Vraag Freq. N Percentage 

Door te werken voel ik me prettiger 16 16 100% 

Ik heb meer structuur in mijn dagen 11 11 100% 

Door de werkervaringen kom ik verder 9 16 56% 

Ik kom hier tot rust 11 16 69% 

Door contact met dieren voel me beter 9 11 82% 

Door in de tuin te werken voel ik me beter 6 11 55% 

Door buiten te zijn voel ik mij prettiger 11 11 100% 

Ik ben zinvol bezig op de boerderij 11 11 100% 

Ik heb nu meer contacten 9 11 82% 

Mijn lichamelijke gezondheid verbetert 7 11 64% 

Ik leer van anderen om te gaan met problemen 8 11 73% 

Ik leer hier over mezelf 10 11 91% 

Thuis is er nu meer rust 12 16 75% 

Helpen op de boerderij geeft me voldoening 5 5 100% 

Ik heb al veel geleerd op de boerderij 5 5 100% 

Door de gezelligheid voel ik me beter 5 5 100% 

Ik heb vrienden gemaakt op de boerderij 5 5 100% 
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Ik ben hier meer mezelf geworden 4 5 80% 

Ik leer waar ik goed in ben 4 5 80% 
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Vraag Freq. N Percentage 

Ik leer hier zelfstandig werken 3 5 60% 

Ik ben meer gemotiveerd geraakt voor de boerderij 9 11 82% 

Ik heb nu meer energie 8 11 73% 
 

Tabel 9: Resultaten van volwassenen op de boerderij 
 

N.B. De percentages zijn berekend op basis van de deelnemers die deze vragenset hebben ingevuld. Degenen die deze hebben 

overgeslagen tellen niet mee. Het percentage is berekend door de positieve scores te delen door het totaal van positief, 

negatief en neutraal. 
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4.3 Motieven en resultaten ouderen (of mensen met dementie) 

 

Motieven van ouderen 
 
 

5.1.1.1.1.2 Voor m eer structuur in m ijn dagen 

 
Om tot rust te kom en en te 

ontspannen 

 

doen 

 

Om bezig te kunnen zijn in in de 

tuin 

 

Om buiten te kunnen zijn 

Om te genieten van het uitzicht 

Om iets zinvols te kunnen doen 

Om van de gezelligheid te genieten 

 

Om contact m et anderen te 
hebben 

 

Om licham elijk fitter te worden 

Om actiever te zijn 

Om ze thuis m eer rust te geven 

 

80% 

 

5.1.1.1.1.3 0 20 40 60 80 100 

P e r ce nta ge d e e lne m e r s 

 
Vraag Freq. N Percentage 

Voor meer structuur in mijn dagen 10 20 50% 

Om tot rust te komen en te ontspannen 8 20 40% 

Om iets met de dieren te kunnen doen 5 20 25% 

Om bezig te kunnen zijn in in de tuin 7 20 35% 

Om buiten te kunnen zijn 9 20 45% 

Om te genieten van het uitzicht 8 20 40% 

Om iets zinvols te kunnen doen 12 20 60% 

Om van de gezelligheid te genieten 13 20 65% 

Om contact met anderen te hebben 16 20 80% 

Om lichamelijk fitter te worden 7 20 35% 

Om actiever te zijn 6 20 30% 

Om ze thuis meer rust te geven 10 20 50% 
 

Tabel 10: Motieven van ouderen om naar de boerderij te gaan 
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6 Resultaten van ouderen 

 
6.1.1.1.1.1 Ik heb m eer structuur in m ijn 

dagen 

Ik kom hier tot rust 

Door contact m et dieren voel m e 
beter 

 

Door in de tuin te werken voel ik 

m e beter 

 

Door buiten te zijn voel ik m ij 
prettiger 

 

Ik geniet van groene om geving 

Ik ben zinvol bezig op de boerderij 

Ik heb nu m eer contacten 

90% 

6.1.1.1.1.2 verbet

ert Thuis is er nu m eer 

rust 

Ik ben actiever geworden 

 
Door de gezelligheid voel ik m e 

beter 
 

0 20 40 60 80 100 

P e r ce nta ge d e e lne m e r s 

 
Vraag Freq. N Percentage 

Ik heb meer structuur in mijn dagen 14 20 70% 

Ik kom hier tot rust 8 20 40% 

Door contact met dieren voel me beter 9 20 45% 

Door in de tuin te werken voel ik me beter 6 20 30% 

Door buiten te zijn voel ik mij prettiger 13 20 65% 

Ik geniet van groene omgeving 18 20 90% 

Ik ben zinvol bezig op de boerderij 13 20 65% 

Ik heb nu meer contacten 8 20 40% 

Mijn lichamelijke gezondheid verbetert 6 20 30% 

Thuis is er nu meer rust 7 20 35% 

Ik ben actiever geworden 6 20 30% 

Door de gezelligheid voel ik me beter 16 20 80% 
 

Tabel 11: Resultaten van ouderen op de boerderij 
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N.B. De percentages zijn berekend op basis van de deelnemers die deze vragenset hebben ingevuld. Degenen die deze hebben 

overgeslagen tellen niet mee. Het percentage is berekend door de positieve scores te delen door het totaal van positief, 

negatief en neutraal. 
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4.4 Motieven en resultaten mensen met een verstandelijke beperking 

 

Motieven van mensen met een verstandelijke beperking    
 
 

6.1.1.1.1.3 Om te kunnen 

werken Om de 

boer te helpen Om 

iets te leren 

Om tot rust te kom en en te 
ontspannen 

Om iets m et de dieren te kunnen 
doen 

 

Om buiten te kunnen zijn 

Om iets zinvols te kunnen doen 

Om van de gezelligheid te genieten 
 

Om contact m et anderen te 

hebben 

 

Om m ezelf te kunnen zijn 

Om zelfstandiger te worden 

Om er even tussenuit te zijn 

Om ze thuis m eer rust te geven 

 

Om een vak te leren 
 

0 20 40 60 80 100 

P e r ce nta ge d e e lne m e r s 

 
Vraag Freq. N Percentage 

Om te kunnen werken 4 10 40% 

Om de boer te helpen 4 9 44% 

Om iets te leren 5 9 56% 

Om tot rust te komen en te ontspannen 5 10 50% 

Om iets met de dieren te kunnen doen 6 10 60% 

Om buiten te kunnen zijn 4 10 40% 

Om iets zinvols te kunnen doen 1 1 100% 

Om van de gezelligheid te genieten 5 9 56% 

Om contact met anderen te hebben 6 10 60% 

Om mezelf te kunnen zijn 2 9 22% 

Om zelfstandiger te worden 3 9 33% 

Om er even tussenuit te zijn 2 9 22% 

Om ze thuis meer rust te geven 2 10 20% 

Om een vak te leren 2 10 20% 
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Tabel 12: Motieven van mensen met een verstandelijke beperking om naar de boerderij te gaan 
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N.B. De percentages zijn berekend op basis van de deelnemers die deze vragenset hebben ingevuld. Degenen die deze 

hebben overgeslagen tellen niet mee. 
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7 Resultaten van mensen met een verstandelijke beperking    

 
7.1.1.1.1.1 Door te werken voel ik m e prettiger 

Ik heb m eer structuur in m ijn 
dagen 

Door de werkervaringen kom ik 
verder 

Ik kom hier tot rust 

Door contact m et dieren voel m e 
beter 

Door buiten te zijn voel ik m ij 
prettiger 

Ik ben zinvol bezig op de boerderij 

Thuis is er nu m eer rust 

Helpen op de boerderij geeft m e 
voldoening 

Ik heb al veel geleerd op de 
boerder ij 

Door de gezelligheid voel ik m e 
beter 

Ik heb vrienden gem aakt op de 
boerder ij 

Ik ben hier m eer m ezelf geworden 

Ik leer waar ik goed in ben 

Ik leer hier zelfstandig werken 

Ik heb nu m eer energie 

0 20 40 60 80 100 

P e r ce nta ge d e e lne m e r s 

 
Vraag Freq. N Percentage 

Door te werken voel ik me prettiger 9 10 90% 

Ik heb meer structuur in mijn dagen 1 1 100% 

Door de werkervaringen kom ik verder 3 10 30% 

Ik kom hier tot rust 8 10 80% 

Door contact met dieren voel me beter 1 1 100% 

Door buiten te zijn voel ik mij prettiger 1 1 100% 

Ik ben zinvol bezig op de boerderij 1 1 100% 

Thuis is er nu meer rust 6 10 60% 

Helpen op de boerderij geeft me voldoening 8 9 89% 

Ik heb al veel geleerd op de boerderij 7 9 78% 

Door de gezelligheid voel ik me beter 9 9 100% 

Ik heb vrienden gemaakt op de boerderij 6 9 67% 

Ik ben hier meer mezelf geworden 4 9 44% 

Ik leer waar ik goed in ben 9 9 100% 

Ik leer hier zelfstandig werken 6 9 67% 

Ik heb nu meer energie 1 1 100% 
 

Tabel 13: Resultaten van mensen met een verstandelijke beperking op de boerderij 
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N.B. De percentages zijn berekend op basis van de deelnemers die deze vragenset hebben ingevuld. Degenen die deze hebben 

overgeslagen tellen niet mee. Het percentage is berekend door de positieve scores te delen door het totaal van positief, 

negatief en neutraal. 
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5. Waardering in rapportcijfers 
 

De deelnemers hebben voor de boerderij, de boer en het geboden werk de volgende rapportcijfers gegeven. 

In het staafdiagram is de verdeling van de cijfers weergegeven. In de laatste kolom van de tabel vindt u de gemiddelde score. 

 

 
 

 

 
 

 

8 Cijfer werkzaamheden 
 

8.1.1.1.1.1 50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 

 

0 

 

Aa nta l d e e lne m e r s 

 
Cijfer werkzaamheden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gemiddelde 

Aantal deelnemers 1 0 0 0 1 2 18 47 38 37 8,6 
 

Tabellen 14: Diverse algemene rapportcijfers 
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6. Uitslagen   tevredenheid 
 

6.1 Tevredenheid van de deelnemers over de boerderij 
 

In het volgende overzicht staan de cijfers over de tevredenheid van de deelnemers over vijf aspecten van de boerderij. De 

cijfers zijn gemiddelden van alle deelnemers. 

 

Werkzaamheden en organisatie 

De eigen rol en verantwoordelijkheid op de boerderij van de 

deelnemers De samenwerking met de boer/boerin/begeleiders 

Contacten met andere deelnemers 

De sociale contacten van de deelnemers 

 

De scores kunnen als rapportcijfers worden gelezen en liggen tussen 1 en 10. 

 

9 Tevredenheid deelnemers 
 

9.1.1.1.1.1 10 

 

7.5 

 

9,0 
 

8,5 8,7 

 
 

7,8 7,8 

 

9.1.1.1.1.2 5 

 

2.5 

 

0 
Hoe wordt de 

boerder ij 
beoordeeld? 

 
Hoe tevreden ik 
ben over m ijzelf 
op de boerderij? 

 
Hoe gaat de 

sam enwerking 
m et de 

begeleiding? 

 
Wat vind ik van de 

andere 
deelnem ers? 

 
Zijn er (leuke) 

sociale contacten 
m et anderen dan 
de begeleiding en 
de deelnem ers? 

 

G e m id d e ld e 

 
Vraag N Gemiddelde 

Hoe wordt de boerderij beoordeeld? 92 9,0 

Hoe tevreden ik ben over mijzelf op de boerderij? 92 8,5 

Hoe gaat de samenwerking met de begeleiding? 93 8,7 

Wat vind ik van de andere deelnemers? 93 7,8 

Zijn er (leuke) sociale contacten met anderen dan de 
begeleiding en de deelnemers? 

70 7,8 

 

Tabel 15: Tevredenheid deelnemers over vijf aspecten. 
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6.2 Tevredenheid van de naastbetrokkenen over de boerderij 

 

Bij kinderen, jongeren en ouderen is ook aan naastbetrokkenen gevraagd hun waardering aan te geven. 

 

In het volgende overzicht staat hun tevredenheid over het contact en de deskundigheid aan de hand van vier uitspraken. De 

cijfers zijn gemiddelden van de respondenten die een naastbetrokkenenlijst hebben ingevuld.. 

 

De scores kunnen als rapportcijfers worden gelezen en liggen tussen 1 en 10. 

 

10 Tevredenheid  naastbetrokkenen 
 

10.1.1.1.1.1 10 

9,2 9,1 9,3 
8,9

 

 

10.1.1.1.1.2 7.5 

 

5 

 

2.5 

 
0 

Het contact m et de 
begeleiding is goed 

 
De begeleiding is er 
altijd voor m ij als ik 
hen iets wil vragen 

 
Ik voel m e serieus 
genom en door de 

begeleiding 

 
Er is voldoende 

deskundigheid op de 
boerder ij 

 

G e m id d e ld e 

 
Vraag N Gemiddelde 

Het contact met de begeleiding is goed 56 9,2 

De begeleiding is er altijd voor mij als ik hen iets wil vragen 55 9,1 

Ik voel me serieus genomen door de begeleiding 55 9,3 

Er is voldoende deskundigheid op de boerderij 56 8,9 

 

 

Tabel 16: Tevredenheid naastbetrokkenen. 
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7. Resultaten voor naastbetrokkenen en omgeving 
 

Aan de naastbetrokkenen van kinderen, jongeren en ouderen is gevraagd naar hun resultaten. Er worden twee soorten resultaten 

onderscheiden: resultaten die te maken hebben met wat goed is voor hun naaste én resultaten die te maken hebben met wat 

goed is voor de naastbetrokkene zelf. 

 

7.1 Naastbetrokkenen kinderen en jongeren: resultaten voor de deelnemers 
 

Naastbetrokkenen van kinderen en jongeren geven de volgende resultaten aan. 

 

 
 

Tabel 17: Resultaten die door naastbetrokkenen van kinderen en jongeren geconstateerd zijn bij die kinderen en jongeren. 
 

 

N.B. De percentages zijn berekend op basis van de deelnemers die deze vragenset hebben ingevuld. Degenen die deze hebben 

overgeslagen tellen niet mee. Het percentage is berekend door de positieve scores te delen door het totaal van positief, 

negatief en neutraal. 
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7.2 Naastbetrokkenen kinderen en jongeren: resultaten voor henzelf 
 

 
 

Tabel 18: Resultaten die door naastbetrokkenen van kinderen en jongeren geconstateerd zijn voor henzelf 
 

N.B. De percentages zijn berekend op basis van de deelnemers die deze vragenset hebben ingevuld. Degenen die deze hebben 

overgeslagen tellen niet mee. Het percentage is berekend door de positieve scores te delen door het totaal van positief, 

negatief en neutraal. 

 



Vanzelfsprekend is in opdracht van Stichting Landzijde ontwikkeld door de Resultaatmeetgroep en Landmerc+. 28 / 34 

7.3 Naastbetrokkenen ouderen: resultaten voor de deelnemers 

Deze tabel of grafiek wordt niet weergegeven omdat er geen of onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn. 

 

 

 

Tabel 19: Resultaten die door naastbetrokkenen van ouderen geconstateerd zijn bij hun naaste. 
 

N.B. De percentages zijn berekend op basis van de deelnemers die deze vragenset hebben ingevuld. Degenen die deze hebben 

overgeslagen tellen niet mee. Het percentage is berekend door de positieve scores te delen door het totaal van positief, 

negatief en neutraal. 
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7.4 Naastbetrokkenen ouderen: resultaten voor henzelf 

Deze tabel of grafiek wordt niet weergegeven omdat er geen of onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn. 

 

 

 

Tabel 20: Resultaten die door naastbetrokkenen van ouderen geconstateerd zijn voor henzelf 
 

N.B. De percentages zijn berekend op basis van de deelnemers die deze vragenset hebben ingevuld. Degenen die deze hebben 

overgeslagen tellen niet mee. Het percentage is berekend door de positieve scores te delen door het totaal van positief, 

negatief en neutraal. 



8. Maatschappelijke effecten 
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Aan de naastbetrokkenen van kinderen, jongeren en ouderen is tenslotte gevraagd wat zij constateren als maatschappelijke 

effecten van de boerderij. Ook hier onderscheiden we de effecten die naastbetrokkenen van kinderen en jongeren 

constateren en die 

naastbetrokkenen van ouderen constateren. 

 

 
 

Tabel 21: Maatschappelijke effecten geconstateerd door naastbetrokkenen van kinderen/jongeren 
 

 
 

Tabel 22: Maatschappelijke effecten geconstateerd door naastbetrokkenen van ouderen 
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9. Bij het afscheid 

 

 

 

Als iemand vertrekt van de boerderij wordt de deelnemer gevraagd wat de redenen zijn voor het vertrek. 

 

 
 

Tabel 23: Redenen van vertrek 
 

N.B. Percentages zijn berekend op basis van het aantal ingevulde vertreklijsten. 
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10. Ten slotte 

 

 

 

Dit is het einde van de eerste jaarrapportage die met behulp van Vanzelfsprekend is gemaakt. Vanzelfsprekend is nog volop in 

ontwikkeling. In de komende periode worden de ervaringen van de gebruikers (deelnemers, zorgboerderijen, regionale 

organisaties en de FLZ) verzameld en geanalyseerd. Op basis van deze ervaringen zullen er ongetwijfeld op onderdelen nog 

aanpassingen plaats vinden. De resultaten hiervan treft u in de eerstvolgende jaarrapportage aan. Suggesties en aanbevelingen 

graag sturen naar 

info@resultaatmeetgroep.nl. 

 

 

Inhoudelijke vragen over deze rapportage kunt u sturen naar info@resultaatmeetgroep.nl (Uitgangspunt is dat er binnen 5 

werkdagen een reactie wordt gegeven. Vermeldt u ook uw telefoonnummer in het mailbericht?). 

mailto:info@resultaatmeetgroep.nl
mailto:info@resultaatmeetgroep.nl
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10.2 Bijlage: Lijst met deelnemende zorgboerderijen waarover gerapporteerd is 

 

Het gewone huis 

Zorgboerderij Heykoop 

Zorgboerderij t Hoge 

Huis De Bernerboefjes 

Zorgboerderij Bogaard 

Zorgboerderij 'Care for 

You' Kooise Zorgboerderij 

Zorgboerderij 'Hoeve de Leeuw' 

Zorgboerderij De Lekhoeve 

Zorgboerderij 'De Parel' 

Zorgboerderij De 

Vinkenstee De Zuidpunt 

Zorgboerderij Den Dikken 

Boom Den Oudenhove 

Zorgboerderij Den 

Ouden Zorgboerderij 

met Stip 

Zorgboerderij Arie en 

Els Zorgboerderij Op 

Aarde Zorgboerderij 

Tro Tardi Zon van 

Gerechtigheid 

Zorgkwekerij De 

Moestuin Zorgmanege 

Grenzeloos 

Zorgboerderij Sela 
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Disclaimer 

Landmerc B.V. (Kamer van Koophandel: 09117951), hierna te noemen Landmerc+, heeft dit rapport automatisch gegenereerd met behulp van het instrument Vanzelfsprekend. 

 
Vanzelfsprekend is ontwikkeld door de stichting Resultaatmeetgroep en Landmerc + in opdracht van stichting Landzijde. 

Landmerc+ en de Resultaatmeetgroep behouden zich het recht voor op elk moment de inhoud van Vanzelfsprekend aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover 

aan u mededeling te hoeven doen. 

De geanonimiseerde data worden, mits daarvoor toestemming is verstrekt door een deelnemer en of zijn naastbetrokkene, geanonimiseerd verwerkt in rapportages. Deze 

rapportages worden door Vanzelfsprekend automatisch gegenereerd op verschillende niveaus voor verschillende doelgroepen. De statistische bewerkingen worden aangestuurd 

door de Resultaatmeetgroep. 

De privacy wordt gewaarborgd door geen inhoudelijke vergelijkingen te maken bij minder dan 5 unieke respondenten per doelgroep. Als dit zich voordoet wordt er gerapporteerd 

dat er geen of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. 

Landmerc+ spant zich in om www.vanzelfsprekend.net zo vaak als nodig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat er inhoudelijke 

tekortkomingen worden gesignaleerd en/of dat er onderdelen niet naar behoren functioneren. 

De op www.vanzelfsprekend.net aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen tevens op elk 

moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Landmerc+. 

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.vanzelfsprekend.net. Landmerc+ oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over 

gebruikersinhoud in nauwe samenspraak met de Resultaatmeetgroep serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met Landmerc + op via het 

contactformulier. 

Voor op www.vanzelfsprekend.net opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Landmerc+ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Landmerc+ en haar licentiegevers (zoals de Resultaatmeetgroep) en bezoekers. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Landmerc+ en de Resultaatmeetgroep, behoudens en 

slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij dit anders aangegeven is. 

 

http://www.vanzelfsprekend.net/
http://www.vanzelfsprekend.net/
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