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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019. Op het moment van schrijven van dit verslag voltrekt zich in de wereld 

een crisis. Het coronavirus is uitgegroeid tot een pandemie en beheerst het leven van alle dag. 
Hoe 2020 verder gaat verlopen is nu voor niemand nog bekend. Wel is zeker dat we met elkaar moeten 

zoeken naar invulling van zorg die past binnen de richtlijnen vanuit de overheid. Creativiteit, uitwisseling 

van ideeën, kennisdeling, het is allemaal nodig om uiteindelijk deze crisis met elkaar te overleven en er 
ook straks nog voor onze cliënten te kunnen zijn. 

Maar terugkijkend op 2019 kijken wij vol vertrouwen die toekomst in. Doorontwikkeling, een zeer hoge 
cliënttevredenheid, professionalisering, groei en al het andere waar over geschreven wordt: het is niet 

mogelijk als er geen effectieve samenwerking met onze zorgboeren zou zijn, gebaseerd op 
gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen.  

We willen iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd dan ook bedanken. Zowel de eigen 

medewerkers van ZBZH, als de zorgboeren, de cliëntenraad, de adviesraad, de toezichtsraad, en alle 
andere betrokkenen. Want alleen in gezamenlijkheid konden we komen tot wat de stichting nu is en kan 

betekenen zoveel (kwetsbare) mensen.  

 

 

J.P. (Paulien) van Pelt 
Directeur-bestuurder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Uitgangspunten van de verslaglegging 

 
De verslaglegging 
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland is een (WTZI) toegelaten zorginstelling en is geregistreerd bij het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Het maatschappelijk jaarverslag is geen vereist onderdeel meer van de Jaarverantwoording Zorg, echter 
vanwege de behoefte om ook maatschappelijke aspecten te presenteren aan iedereen die hier interesse 

in heeft, dient dit jaarverslag als aanvulling op de jaarverantwoording 2019.  
 

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. Als overkoepelend orgaan omvat deze maatschappelijke 

verantwoording alle op de aangesloten Zorgboerderijen uitgevoerde zorg. De zorgboerderijen die dit 

betreft zijn opgenomen in bijlage 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

2.  Profiel van de organisatie 
 
2.1 Algemene gegevens 

Naam verslagleggende rechtspersoon  Stichting Zorgboeren Zuid-Holland 

Adres  Fortuijnplein 25  

Postcode  2964 BE 

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 (verder aangeduid als ZBZH) is een overkoepelende organisatie van 

zorgboerderijen in Zuid-Holland met 40 aangesloten zorgboerderijen die onder onze verantwoordelijkheid 

begeleiding en verblijf aanbieden aan ca. 620 cliënten. De organisatie bestaat sinds 2008 en biedt zorg 
vanuit de Jeugdwet, de WMO en de WLZ.  

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 vijf leden op voordracht 

van alle geledingen in de organisatie. De stichting heeft daarnaast een cliëntenraad, een raad van advies, 
een vertrouwenspersoon, een klachtenregeling en voldoet aan de Zorgbrede Governancecode 2017.  
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2.3 De kernactiviteiten van de organisatie 
ZBZH biedt via de aangesloten zorgboerderijen extramurale zorg en onderscheidt deze in dagbesteding, 
begeleiding (individueel) en kortdurend verblijf (respijtzorg o.a.). De zorgboerderijen richten zich elk op 

bepaalde doelgroepen en bepaalde vormen van zorg. Over het geheel genomen, wordt zorg geleverd aan 

ouderen (V&V), volwassenen (GZ en GGZ) en jeugdigen (GZ en GGZ).  
Een aantal zorgboerderijen (3) richt zich in kleinschalig verband ook op jeugdigen die (al dan niet 

tijdelijk) een professionele vervangende thuissituatie nodig hebben. Deze zorg kan een duur hebben van 
een paar maanden tot een paar jaar.  

 

De aangesloten zorgboerderijen verrichten activiteiten als zorgboer naast hun bedrijfsvoering als 
agrarisch bedrijf of als “hobbyboerderij’. ZBZH ondersteunt en is eindverantwoordelijk voor een goede 

kwaliteit van de zorg op de aangesloten zorgboerderijen. De zorgboeren worden ondersteund op 
zorginhoudelijk gebied (zorgplannen en rapportages), scholing en administratieve taken worden 

overgenomen. Daarnaast zorgen we voor een goede match tussen vraag en aanbod, waarbij de cliënt 

centraal staat.  
ZBZH draagt tevens zorg voor de inkoop van zorgproducten bij gemeenten en zorgkantoren zodat zorg 

vanuit de WLZ, WMO en de Jeugdwet door de aangesloten zorgboeren kan worden geleverd.  

 
2.4. Cliënten, capaciteit en productie 
Cliënten 
Op 1 januari 2019 waren 480 cliënten in zorg. Op 31-12-2019 is dit aantal gestegen tot zo’n 600 unieke 

cliënten in zorg.  
 

Omzet  
      2019      2018 

PGB (WLZ, WMO en JW) 590.389 645.858 

OA 293.196 401.199 

ZIN- WMO 1.212.211 1.366.247 

ZIN- JW 1.624.069 1.137.275 

ZIN- WLZ 1.035.964 628.598 

Particulier 12.626 10.342 

 

Net als in voorgaande jaren kende ZBZH ook in 2019 groei, zowel qua totale omzet als in aantallen 
individuele cliënten. We zien daarbij verschuivingen in de verschillende financieringsbronnen.  

Op het gebied van PGB is een kleine afname in omzet te zien. Dit is o.a. te verklaren door het feit dat in 
toenemende mate ZIN de voorkeur heeft voor een verwijzer/client. Door de vele contracten die ZBZH 

heeft afgesloten met gemeenten is een PGB vaak niet nodig.  
In de productie OA (onderaannemerschap) is eveneens een daling te zien, wat te verklaren is door een 

transitie die heeft plaatsgevonden in de WLZ. Veel zorg in onderaanneming kon worden omgezet naar 

een rechtstreekse relatie tussen ZBZH en het zorgkantoor.  Dit is direct ook een eerste verklaring voor 
een stijging in de WLZ-zorg. De WLZ-zorg is tevens in omvang gestegen door uitbreiding van capaciteit 

op de zorgboerderijen als het gaat om ouderenzorg.  
De ZIN-WMO productie is licht afgenomen. Dit is enerzijds te verklaren door de omzettingen van WMO-

indicaties naar WLZ-indicaties, anderzijds door het niet sterk uitbreiden van de capaciteit op 

zorgboerderijen die voornamelijk WMO-zorg bieden.  
Het aantal geplaatste jeugdigen met een indicatie vanuit de jeugdwet is toegenomen, wat de groei in 

omzet vanuit de JW verklaart. Ook de zorgzwaarte bij de jeugdzorg neemt toe, wat tot gevolg heeft dat 
er zwaardere indicaties verzilverd worden en de zorg per cliënt in omvang toegenomen is.  

 
Gestagneerde groei 
De groei van het aantal cliënten is evenals het voorgaande jaar minder groot dan mogelijk had kunnen 

zijn. Dit heeft met name te maken met de capaciteit van de aangesloten zorgboerderijen die niet 
voldoende is geweest om alle zorgaanvragen te kunnen beantwoorden. De stichting zet zich daarom 

actief in om potentiele zorgboeren op te leiden en aan te laten sluiten, maar hanteert daarbij wel 
verschillende toelatingscriteria om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.  

 

 
 



 

 

Mutaties aantal aangesloten zorgboeren 
In 2019 zijn een aantal nieuwe zorgboerderijen verwelkomd: Annemarie’s Schaapskooi, De Nieuwe Beer, 
Gwendolyns Zorghoeve en Keet bij Peet. Annemarie’s Schaapskooi biedt dagbesteding en logeeropvang 

aan jeugdigen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis. Ook de Nieuwe Beer richt zich op deze 

doelgroep, maar zou het aanbod ook in de toekomst graag uitbreiden met onderwijs-zorg combinaties.  
Gwendolyn´s Zorghoeve en Keet bij Peet richten zich op de cliënten met een verstandelijke beperking, 

maar staan ook open voor cliënten met een psychiatrische achtergrond, mits dit past binnen de groep en 
bij het zorgaanbod op de zorgboerderij.  

 

2.5 Werkgebieden 
Het werkgebied van ZBZH is de gehele provincie Zuid-Holland. Gecontracteerd zijn de gemeenten waar 

zorgboerderijen gevestigd zijn en/of waar cliënten worden bediend. ZBZH contracteert waar mogelijk 
uitsluitend de te leveren producten, namelijk dagbesteding/begeleiding groep (verschillende categorieën), 

begeleiding en kortdurende verblijfszorg.  

Voor cliënten met een ZIN vanuit de WMO is ZBZH in 2019 gecontracteerd door 35 gemeenten. Voor 
cliënten met een ZIN vanuit de WLZ is ZBZH gecontracteerd door het zorgkantoor ‘VGZ’ en voor de 

cliënten met een ZIN vallend onder de Jeugdwet is ZBZH gecontracteerd door 42 gemeenten.  
 

Overzicht gecontracteerde gemeenten 2019 

Gemeente WMO Jeugdwet Overbrugginszorg 
BW 

Molenlanden X X X 

Gorinchem X X X 

Hardinxveld 
Giessendam 

X X X 

Hoeksche Waard X 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  

Lansingerland X   

Pijnacker-Nootdorp X   

Wassenaar X   

Leidschendam-
Voorburg 

X   

Voorschoten X   

Zoetermeer X   

Buiten de provincie    

West Betuwe X X  

Tiel X X  

Houten X X  

Lopik X X  

Nieuwegein X X  

Vijfheerenlanden X X  

IJsselstein X X  

Vianen X X  
Het aantal contracten t.o.v. het begin van de transitie (2015) en beduidend minder. Er hebben de 

afgelopen jaren verschillende herindelingen plaatsgevonden waardoor kleinere gemeenten opgingen in 
een groter geheel. Ook zijn een aantal contracten na een bepaalde periode niet verlengd of opnieuw 

afgesloten, omdat er of geen zorgboerderijen (meer) in het gebied gevestigd waren of er al langere tijd 

geen cliënten vandaan kwamen.  

 
2.6 Samenwerkingsrelaties 
ZBZH 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 en deelname aan door 

gemeenten georganiseerde werkgroepen voor de doorontwikkelingen in de transformatie. 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 
ZBZH is lid van de Federatie Landbouw en Zorg als 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. Deze 
samenwerking is in 2019 o.a. concreet vormgegeven met organisaties als Landzijde (Noord-Holland), SZZ 

(zuidelijke provincies) en de coöperatie Boer en zorg (Utrecht).  

 
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 

(veelal in onderaanneming) met de zorgaanbieders Yulius, Leger des Heils, Philadelphia, Syndion, ASVZ, 

Pameijer, Ypse de Brugge, Humanitas, Gemiva, Eleos, Boba, de Hoop, Zorghuis Alblasserwaard, Zorg-los, 
Zorgspectrum, Profila en Cavent 

 
Samenwerking binnen een zorg-arrangement 
Door de vernieuwde manieren van inkoop door gemeenten en het indiceren aan cliënten is het in 

bepaalde regio’s van belang dat er integraal zorg wordt geleverd. Het ‘arrangementen-systeem’ wordt in 
toenemende mate ingezet. Dit betekent dat het voor kan komen dat een geheel zorg-arrangement voor 

een cliënt wordt toegewezen aan ons als zorgaanbieder, maar een deel van de inhoud moet door een 
collega-zorginstelling worden uitgevoerd. In deze arrangementen wordt dan zowel op inhoud als in de 

financiële verrekening samengewerkt met de collega-zorgaanbieder.  



 

 

Hiervoor heeft de stichting samenwerkingsrelaties met alle partijen die betrokken zijn bij een cliënt. Dit 

varieert van GGZ-aanbieders tot J&O aanbieders en V&V aanbieders.  
 

Samenwerking op het gebied van behandeling/PG 
Door de samenwerking met verschillende verpleeghuizen is het mogelijk om cliënten met een 
psychogeriatrische indicatie te begeleiden op de zorgboerderij. De behandelcomponent in deze indicaties 

wordt geleverd door een psycholoog vanuit een V&V-instelling. De begeleiding vanuit de zorgboerderij in 
combinatie met de behandeling vanuit de instelling wordt op deze manier een waardevolle zorgvorm. Er 

wordt hiervoor samengewerkt met Rivas Zorggroep en verpleeghuis Salem te Ridderkerk. 

 
Samenwerking met onderwijs 
ZBZH is in 2019 gestart met de pilot ‘Buitengewoon Onderwijs’.  Uitgangspunt in deze pilot was het 
houden van de onderwijsverantwoordelijkheid bij de onderwijsinstelling en de zorgverantwoordelijkheid 

bij de zorgaanbieder. Er is daarom gekozen om combinatie te maken van onderwijsaanbod en een 
zorgboerderijsetting. Het onderwijs wordt op de zorgboerderij gegeven door een leerkracht vanuit school, 

de ondersteunende begeleiding wordt geboden door de zorgboer en medewerkers.   

 
Samenwerking met ’S Heerenloo 
Vanwege de toenemende vraag naar verblijf voor jeugdigen op de zorgboerderij, is onderzocht op welke 
manier een samenwerking met Advisium (als onderdeel van ’s Heerenloo) zou kunnen bijdragen aan het 

creëren van nieuwe verblijfsplekken voor jeugdigen op de zorgboerderij. Dit traject was zeer leerzaam en 

positief, maar vanwege de beperkte capaciteit op de zorgboerderijen kwam er in 2019 geen concrete 
samenwerking uit voort. Wel wordt met de betrokken adviseur het traject ingezet om te onderzoeken 

welke rol Advisium zou kunnen spelen bij de WLZ-zorg. 1 zorgboerderij is namelijk voornemens WLZ-zorg 
aan te gaan bieden in 2020/2021 en mogelijk gaat dit in samenwerking met de stichting plaatsvinden.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 

 
 
ZBZH heeft een raad van toezicht, een raad van advies en een cliëntenraad. Daarnaast ZBZH 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 
ZBZH onderschrijft de normen voor goed bestuur zoals beschreven in de Governance Code Zorg 2017. De 

raad van bestuur bestond geheel 2019 uit Paulien van Pelt-Vink. Zij 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 5 leden die statutair zijn 
voorgedragen uit alle geledingen. De raad keurt het beleid, de begroting en de jaarrekening goed en ziet 

toe op de statutaire verantwoordelijkheid van de bestuurder volgens de Good Governance code zorg. De 

raad bestond op 31-12-2019 uit de volgende personen: 
- Dirk Heijkoop, voorzitter.  

Dirk Heijkoop is burgemeester te Hardinxveld Giessendam. 
- Frans Vos, lid op voordracht van de Raad van Advies 

Frans Vos is adviseur in het sociaal domein en lange tijd werkzaam geweest voor BMC.  
- Henk Stolk, lid op voordracht van de Raad van Advies 

Henk Stolk is accountant 

- Jolanda Verdoorn-Sluimer, lid op voordracht van de cliëntenraad  
Jolanda Verdoorn is jurist bij een gemeente. Zij is voorgedragen door de cliëntenraad. 

- Jan Versluis, lid 
Jan Versluis is werkzaam geweest als financieel adviseur in verschillende gemeenten. 

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

 

 
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 bestond in 2019 uit de volgende personen: 

 
- Kees Verburg, voorzitter 

- Klaas Damsteegt, lid vanuit Zorgboerderij Zon van Gerechtigheid 
- Arjan Herlaar, lid vanuit Zorgboerderij De Parel 

- Bram van der Leden, lid vanuit Zorgboerderij Bram 

- Karin van der Heul, lid vanuit Zorgboerderij Karins Zonnestraal 
- Els Mourik, lid vanuit Zorgboerderij Mourik 

- Anja van Hoorne, lid vanuit Zorgboerderij De Wevershof 
Het jaarverslag van de raad van advies is toegevoegd als bijlage 3. 

 

3.4 Cliëntenraad 
De cliëntenraad werkt volgens de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) en bestond in 

2019 uit de volgende personen:  
- Rob Verwaal, voorzitter 

- Geurt Mouthaan, Secretaris 
- Ton Ouwerkerk, Penningmeester 

- Maarten Pors, lid 

- Peter Gahrmann, lid 
- Theo Streefkerk, lid 

Het jaarverslag van de cliëntenraad is toegevoegd als bijlage 4.   
 



 

 

Naast de drie raden is in 2019 een vertrouwenspersoon werkzaam geweest, Peter van den Bosch. Peter 

was actief vanaf 1 januari 2018 tot 1 mei 2019. Per die datum is hij opgevolgd door Jacqueline 
Brandenburg. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van ZBZH en haar aangesloten 

zorgboerderijen en kan benaderd worden door cliënten die verbonden zijn met ZBZH. Zie bij het verslag 

van de cliëntenraad ook een terugkoppeling door de vertrouwenspersoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Beleid, inspanningen en prestaties 

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

ZBZH 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 in een normaliserende omgeving 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.  

 

Het beleid in 2019 is gevoerd op basis van het beleidsplan 2018-2021 en op basis van de ontwikkelingen 
in het zorglandschap. Actuele ontwikkelingen, zoals de vraag vanuit financiers en cliënten en 

ontwikkelingen bij de zorgboerderijen, vormen samen met het beleidsplan de basis voor de jaarplannen 
waarmee de stichting werkt. In 2019 is in aanvulling op het jaarplan ook gekozen om een tweetal 

analyses uit te voeren, waarbij de positionering van ZBZH t.o.v. de zorgboeren én de cliënten centraal 

stond.  
 

Integraal zorgaanbod 
Voornamelijk in relatie tot de jeugdhulp op de zorgboerderijen is gekeken naar mogelijke inzet van de 
zorgcoordinator op de zorgboerderij zelf. Integraal zorgaanbod krijgt met name vorm door samenwerking 

met externe partners, maar ook intern bij ZBZH is voldoende expertise aanwezig om zorg op de 
zorgboerderij aan te vullen. De zorgcoordinator werkt in de basis voornamelijk als trajectbegeleider en 

coördinator van de zorg. Zij is zelf fysiek niet aanwezig bij de daadwerkelijke zorglevering. De zorgboeren 
moeten dus zelf de vaardigheden en de kennis bezitten om met de problematiek van de cliënten om te 

gaan op het moment dat zij zorg leveren. De zorgcoordinator coacht en adviseert daarbij op afstand. 

Door de complexere problematieken waar de zorgboeren mee te maken krijgen, is de behoefte ontstaan 
om de zorgcoordinator op een andere manier te betrekken bij de zorg op de zorgboerderij. Zij zijn 

tenslotte SKJ-geregistreerd, zijn opgeleid in de (jeugd)zorg en zijn voor zowel zorgboer als client al een 
vertrouwd gezicht. Op deze manier kan de begeleiding op de zorgboerderij worden aangevuld/uitgebreid 

en kan de client beter en/of langer geholpen worden op de zorgboerderij. 

Om deze inzet te kunnen leveren is een nieuwe productcode gecontracteerd vanuit de jeugdzorgregio 
waarin deze behoefte het grootst was. De inzet is niet groot geweest, maar wel zeer positief bevallen. In 

2020 zal verder worden gegaan met de doorontwikkeling van deze rol van de zorgcoordinator.  
 

Het bijeenbrengen van verschillende expertises op de zorgboerderij, waarbij de kracht van de 
zorgboerderij de kern van de zorg blijft, is iets wat zeker doorontwikkeld blijft worden.  

  

Indirecte clienttijd 
Een integrale aanpak voor elke client is een belangrijke transformatiegedachte. Het moet niet meer 

kunnen dat er verschillende zorgaanbieders betrokken zijn bij een client maar dat men van elkaar niet 
weet wie betrokken is en waar aan gewerkt wordt. Deze integrale aanpak vraagt echter van de zorgboer 

en de zorgcoordinator meer dan voorheen. Er zijn vaker multidisciplinaire overleggen en er wordt vaker 

gesleuteld aan een afgesproken traject waardoor afstemming nodig is. Zeker in de jeugdzorg vraagt dit 
veel extra inzet vanuit zowel de zorgboerderij als vanuit de zorgcoordinator. Extra inkomsten staan hier 

echter niet tegenover, terwijl de meerwaarde er zeker is. Samen met de gemeenten waar dit speelt is 
gekeken naar een manier om deze kosten op een bepaalde manier declarabel te maken voor aanbieders 

zoals ZBZH. In de GGZ speelt dit probleem niet omdat indirecte clienttijd daar al vergoed mag worden. In 
2019 is het gelukt om via een subsidieregeling een deel van deze inzet vergoed te krijgen. Afgesproken is 

dat per 2020 een bestaand zorgproduct gebruikt mag worden om deze inzet te declareren. 

 
Doorontwikkeling ICT en doelmatigheid administratieve werkzaamheden 
Het programma ZilliZ, dat gebruikt wordt als zorgregistratiesysteem, is in 2019 verder doorontwikkeld. 
Belangrijke functies die zijn toegevoegd zijn o.a. het zetten van een digitale handtekening onder 

documenten, er is een module voor de zorgboerderij zelf aangemaakt waarin informatie rondom die 

betreffende locatie opgehaald kan worden en er is een start gemaakt met het inrichten van een functie 
waarin de client zelf akkoord kan geven op de ingegeven presentie.  



 

 

Daarnaast is gekeken naar de verdeling van administratieve werkzaamheden onder de personeelsleden. 

De administratieve afdeling is uitgebreid waardoor administratieve taken bij de zorgcoordinator weg 
konden worden gehaald.  

Ook is in april 2019 de overstap gemaakt naar het werken in de cloud, met Office 365. Deze overgang 

zorgde voor een verbetering in de dataveiligheid en heeft veel mogelijkheden om het samenwerken 
tussen collega’s en met de zorgboeren efficiënter en makkelijker te maken.  
 

Wonen op de zorgboerderij 
Er is een groeiende vraag naar woonzorg op de zorgboerderijen, met name vanuit de doelgroep jeugd 

(vanuit de jeugdwet). Daarom is in samenwerking met de 3 zorgboerderijen die een woon-keurmerk 
hebben en waar een aantal jeugdigen woont, uitgezocht op welke wijze dit aanbod het best kan worden 

vormgegeven. Er is bekeken welke expertise nodig is en aan welke randvoorwaarden zou moeten worden 

voldaan om deze zorg op verantwoorde wijze te kunnen bieden. In samenwerking met een adviseur 
vanuit ’S Heerenloo is gekeken naar de vorm van de huidige woonzorg, dat deze eigenlijk vergelijkbaar is 

met gezinshuiszorg en waar deze zorg aan zou moeten voldoen. Vanwege de zeer beperkte doorstroom 
van cliënten en het feit dat op dit moment voor elke client de juiste expertise wordt ingezet, is een 

concrete samenwerking met ’s Heeren Loo nog niet gestart. Wel is het traject leerzaam geweest en zullen 
wij met hen de samenwerking oppakken als nieuwe plaatsingen aan de orde zijn.  

Ook is gekeken naar de mogelijkheden voor WLZ-woonzorg op de zorgboerderijen. Een aangesloten 

zorgboerderij onderzoekt hiervoor de mogelijkheden. Hiervoor is ook dezelfde adviseur ingeschakeld en 
in 2020 wordt besloten of ZBZH een rol zal gaan spelen in de inkoop van WLZ-woonzorg.  

 
Uitbreiding scholingsaanbod 
Een vast onderdeel van de samenwerking tussen zorgboerderij en stichting is het aanbieden van scholing 

zodat zorgboeren zich blijvend ontwikkelen. In verband met de belasting op ieders tijd en de wens om 
zorgaanbod waar mogelijk met praktijkopdrachten en een toetsmoment uit te breiden, is een 

samenwerking gestart tussen Haka-Nederland en de stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Haka-Nederland 
biedt een online-leeromgeving aan waarin naar eigen inzicht cursussen gezet kunnen worden. De 

stichting heeft een leeromgeving aan laten maken met voor elke zorgboerderij een eigen profiel. Vanuit 
een catalogus met geselecteerde opleidingen kunnen zorgboeren zelf de opleiding kiezen die bij hun 

doelgroep past en/of waar zij zich meer in willen verdiepen en deze wordt afgesloten met 

praktijkopdrachten en een toetsmoment. Tevens is het mogelijk om via Haka een EVC-traject te volgen 
waarbij je een vakdiploma kunt behalen. Je kunt daardoor als pedagogisch medewerker op het niveau 

MBO-3 of MBO-4 werken. Twee zorgboeren hebben dit voltooid en zijn daardoor qua basisbevoegdheid 
ruim voldoende geschoold. Een groot aantal zorgboeren heeft daarnaast actief gebruik gemaakt van de 

leeromgeving.  

 
Naast de digitale leeromgeving blijven twee algemene bijeenkomsten in het jaar bestaan, en is ook voor 

elke doelgroep (ouderen, jeugdigen, GGZ en VG) een scholingsavond ingepland. Tevens is de begeleide 
intervisie vast onderdeel van het scholingsaanbod.  

 

Bedrijfskundige en zorginhoudelijke analyse 
In de zomer van 2019 zijn er twee analyses gedaan, een zorginhoudelijke analyse en een bedrijfskundige 

analyse. In relatie tot het beleidsplan en de verschillende elementen uit het jaarplan, was het nodig 

kritisch te kijken naar de interne bedrijfsvoering van de stichting maar ook naar de manier waarop de 
zorginhoud op dit moment vorm krijgt in de samenwerking tussen de zorgboerderij en de stichting. Het is 

belangrijk om inzicht te hebben in de elementen die ervoor zorgen dat we toegerust zijn voor de 
zorginhoudelijke vragen die op ons af komen en van meerwaarde blijven voor de aangesloten 

zorgboeren, onze cliënten en andere belanghebbenden.  
  

De zorginhoudelijke analyse is uitgevoerd door een oud-directeur van het CCE, de bedrijfskundige 

analyse is intern uitgevoerd door de beleidsadviseur. De belangrijkste conclusies zijn nauw verbonden 

met de visie van ZBZH en het uitdragen daarvan, de kwaliteit van zorg en acties die hierop gedaan 
kunnen/moeten worden, de rol van de zorgcoordinator en de doorontwikkeling daarvan en het aanbod 

vanuit ZBZH voor zorgboeren wat gedifferentieerd zou moeten worden.  
De aanbevelingen zijn besproken met de cliëntenraad, de raad van advies en raad van toezicht. 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een koersdocument met acties en doelstellingen voor 2020.  
 



 

 

4.2  Kwaliteitsbeleid 
Voor ZBZH waarborgen een aantal onderdelen tezamen de kwaliteit van de zorg.  
 

4.2.1 ISO-9001  
In 2017 is ZBZH gecertificeerd en werkt sindsdien onder het keurmerk ISO-9001. Binnen dit keurmerk 
worden alle kwaliteitsonderdelen en alle processen van ZBZH periodiek getoetst, zowel door interne 

audits als door externe audits. In 2020 zal de her-certificering plaatsvinden.  
 

4.2.2 Kwaliteitssysteem aangesloten zorgboerderijen 
ZBZH is lid van de Federatie landbouw en zorg. De aangesloten zorgboeren hebben daardoor toegang tot 
het kwaliteitssysteem en zijn verplicht het bijbehorende keurmerk te behalen. 

 
4.2.3 Scholing zorgboeren 

Het bijhouden en vermeerderen van kennis en vaardigheden over alle aspecten van het ‘zorgboerschap’ 

is iets wat ZBZH hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. De scholing is opgesplitst in verschillende 
onderdelen. 

 
1. Oriëntatiecursus voor aspirant zorgboeren 
Voor een aspirant zorgboer is het mogelijk 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 bijeenkomst. De cursisten welke alle bijeenkomsten hebben  

bijgewoond en succesvol afronden met een presentatie krijgen een certificaat uitgereikt. Indien een 
samenwerking met ZBZH door beide partijen als succesvol wordt gezien en het perspectief op het 

plaatsen van cliënten goed is, kan de zorgboerderij zich aansluiten bij de Stichting Zorgboeren Zuid-
Holland.  

 
2. Studiegroep avonden en digitale leeromgeving 
ZBZH Holland organiseert jaarlijks bijeenkomsten met uiteenlopende onderwerpen en heeft een digitale 

leeromgeving ontwikkeld.  
 
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. 

 
 
4.2.4 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, VanZelfsprekend. Vanwege de zeer beperkte respons in 2018 is in 2019 
voor een andere aanpak gekozen. Er is afgestapt van het koppelen van de uitnodiging voor het invullen 

van een lijst met een evaluatiegesprek. We hebben in mei 2019 een algemene meetmaand 

geïntroduceerd waarin veel aandacht is geweest voor het onderzoek en waarin ook een beloning is 
uitgereikt aan een aantal cliënten die de lijst hadden ingevuld. Tevens is besloten om de doelgroep 

‘ouderen’ en de psychiatrie te voorzien van papieren lijsten. Digitaal invullen bleek een beperking op zich 
voor hen.  

 

 
 



 

 

De respons is daarmee zeer verbeterd t.o.v. 2018, namelijk 45%. De waardering was ook zeer goed te 

noemen en daar zijn we uiteraard ontzettend trots op: 
 Waardering in rapportcijfers van de cliënten (2019): 

- De zorgboer: 8,7 

- De werkomgeving (de boerderij): 8,4 
- De werkzaamheden: 8,4 

- De tevredenheid over zichzelf op de boerderij: 7,6 
- De samenwerking met de begeleiding: 8,2 

- De andere deelnemers op de boerderij: 7,5 

- Tevredenheid over de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving: 6,4 
 

Waardering in rapportcijfers van de naastbetrokkenen: 
- Het contact met de begeleiding is goed: 9,5 

- De begeleiding is er altijd voor mij als ik hen iets wil vragen: 9,4 
- Ik voel me serieus genomen door de begeleiding: 9,5 

- Er is voldoende deskundigheid op de boerderij: 9,3 

 

 
4.2.5. Klachten en incidenten cliënten 
Klachten 
Alle medewerkers van ZBZH 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.  

 
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 2019 zijn geen formele klachten binnengekomen bij de stichting. Er waren wel uitingen van onvrede 

van zorgboeren of cliënten. Deze uitingen zijn geregistreerd in de verbetermatrix en per situatie opgepakt 
en afgesloten.  

 

Meldingen incidenten cliënten / Incidentenrapportage 
In 2019 is door de zorgboeren in toenemende mate een FOBO-melding gemaakt. Uit evaluatie kwam 

naar voren dat het opvallend is dat m.n. bij de doelgroep “jeugd” vnl. agressie-incidenten zijn gemeld. 
Het is goed om deze tendens te zien, want agressie op de zorgboerderij kan enorm veel impact op de 

zorgboer en op cliënten, maar kan ook de kwaliteit van het pedagogisch klimaat negatief beïnvloeden. 
Omgang met agressie is daarom ook een actueel onderwerp voor 2020. 

 
Fouten bij ZBZH 
In 2019 zijn 15 fouten door kantoor medewerkers geregistreerd in de verbetermatrix. Deze fouten 

hadden geen grote impact, zijn ook opgelost en hadden voornamelijk te maken met een bepaalde 
‘slordigheid’.   

 
Datalekken 
In 2019 zijn 17 datalekken gemeld door zorgboeren of medewerkers van de stichting. In hoofdlijnen 

betrof het documenten die in een verkeerd dossier zijn opgeslagen of rapportage bij de verkeerde cliënt. 
Alles is z.s.m. hersteld en betrokkenen zijn geïnformeerd. Soms betrof het een melding van een data-lek 

gedaan door een derde partij, bijv. een gemeente. Dit is dan afgestemd met deze partij. Gezien de 

geringe impact van de datalekken is in geen geval melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.3 Personeelsbeleid 
Door de organisatorische vormgeving van ZBZH is dit onderdeel beperkt tot het personeelsbeleid van het 
centrale bureau en alle medewerkers die in (loon)dienst zijn bij de organisatie. Er zijn een aantal 

kenmerken van het personeelsbeleid;  

1. In algemene zin is ZBZH een flexibele, lerende en actief participerende organisatie, 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.  

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

functioneringsgesprek en/of beoordelingsgesprek 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. Alle medewerkers volgen jaarlijks scholing. Er is scholingsbudget per medewerker beschikbaar. 
De zorgcoordinator die betrokken zijn bij jeugdhulp zijn SKJ-geregistreerd en volgen de daarbij 

behorende scholing. Alle 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 2019 is ook een teambijeenkomst geweest met externe begeleiding om met elkaar de 

werkwijze, de samenwerking en bedrijfsprocessen te bespreken en te verbeteren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  Financiële paragraaf 
 

In verband met de verplichting van de jaarverantwoording via jaarverantwoordingzorg.nl, zijn alle 
financiële gegevens te vinden in de jaarrekening, in te zien via www.jaarverantwoordingzorg.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/


 

 

6. De voornaamste risico’s en onzekerheden 
Het traject dat leidde tot het nieuwe beleidsplan heeft geresulteerd in een duidelijk overzicht van de 

risico’s en zwakten van de stichting waar we de komende tijd mee aan de slag kunnen.  
Onderstaand volgt een korte uiteenzetting van de actuele risico’s en onzekerheden. 

 

Corona- financiële onzekerheden 
Door de actuele coronacrisis hebben we te maken met onzekerheden als het gaat om financiële 

continuïteit. Op dit moment hebben zowel gemeenten als het zorgkantoor aangegeven dat zorg wordt 
doorbetaald tot 1 juni 2020. Deze doorbetalingen komen voort uit ofwel compensatie van omzetderving 

(door minder declaraties) ofwel door een ruimhartig beleid als het gaat om door declareren van niet 
geleverde/anders geleverde zorg.  

Het is de vraag wat na 1 juni gaat gebeuren. De verwachting is dat de overheid de financiering niet 

zomaar zal stopzetten, omdat voorkomen moet worden dat waardevolle zorgplaatsen wegvallen vanwege 
financiële problemen. Hier is echter nog geen uitspraak over gedaan. Daarbij is de intentie om zorg door 

te betalen gunstig, maar dat wil niet zeggen dat er niet meer kosten aan vast zitten. De verantwoording 
van de zorg zal arbeidsintensief zijn (en dus voor extra kosten zorgen), maar ook het organiseren van 

welke zorg nodig is en hoe deze gedeclareerd moet worden, vraagt om veel overleg en afstemming. Ook 

hiermee gaan dus veel tijd en kosten gepaard. 
Tevens hebben we te maken met individuele zorgboerderijen, waarvan de financiële situatie niet geheel 

bekend is. Als de zorgboerderijen (kleine) beperkingen in omzet niet kunnen dragen vanwege beperkte 
reserves, dan zal dit ook gevolgen hebben voor de continuïteit van zorg op deze boerderijen. ZBZH kan 

dan waardevolle zorgplekken verliezen. 
 

Stijgende complexiteit jeugdhulp 
Er is een structureel capaciteitsprobleem bij de bestaande (GGZ) aanbieders, met name op de functies 
verblijf en behandeling. Wachtlijsten lopen op en overbruggingszorg is noodzakelijk. Als ZBZH krijgen we 

in toenemende mate aanmeldingen van jeugdigen voor deze overbruggingshulp. We bevinden ons als 
ZBZH daarbij op de scheidslijn tussen ‘wat doen we zelf’, ‘waarvoor hebben we meer expertise nodig’ en 

‘waar moeten we helemaal niet aan beginnen’? Worden de zorgboeren niet overvraagd, benutten wij 

onze eigen mensen als het gaat om expertise en wanneer verwijzen we door naar een collega-aanbieder? 
In het beleidsplan spraken we al over de afstand tussen zorg coördinator en zorgboer en de risico’s die 

daarmee gepaard kunnen gaan. We moeten blijvend kijken naar wat de zorgboer aankan en of de rol van 
de zorg coördinator hierin passend is. De cliënt moet immers wel krijgen wat hij/zij nodig heeft en de 

zorgboer moet de zorg op een goede en positieve wijze kunnen uitvoeren.  

 
Financiële tekorten vanuit financiers 
Er is een structureel financieel tekort bij de gemeenten, zowel vanuit de WMO als vanuit de Jeugdwet. De 
gemeenten vragen veel van de zorgaanbieders als het gaat om juiste toegang, doorstroom en afschaling 

van zorg. Sommige gemeenten kiezen voor de omgang met de financiële tekorten voor een 
budgetplafond per aanbieder op basis van historische gegevens. Deze budgetplafonds zorgen voor een 

financieel risico voor ZBZH, met name in de gevallen waar toestroom van cliënten groot is. Zorgproductie 

kan dan vrij gemakkelijk het budgetplafond overstijgen. Nauwe monitoring is daarbij vereist.  
 

Administratie 
Administratieve lasten nemen nog niet voldoende af. Er is nog veel verantwoording nodig. Zowel op de 

zorgboerderij als bij de stichting is de administratieve lastendruk stijgend. Met name de hele kleinschalige 

zorgboerderij wordt bedreigd in haar voortbestaan als hier niets mee wordt gedaan.  
Belangrijk onderwerpen blijven:  

- de uitnutting van functies van ZilliZ  

- Het maken van juiste keuzes als het gaat om software, opslag, beveiliging, etc.   

- Het inrichten van de stichting op zo’n manier dat alles wat aan administratieve zaken niet op de 

zorgboerderij hoeft te gebeuren, ook niet daar gebeurt.  

 

 

 

 



 

 

ZBZH als eindverantwoordelijke partij voor collega- zorgaanbieders en zorgboerderijen 
ZBZH treedt op als eindverantwoordelijke partij als het gaat om de zorg op de zorgboerderij. Ook al 
ontneemt dit de zorgboer niet van zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, ZBZH zal altijd betrokken zijn 

bij incidenten, fouten, of andere negatieve gebeurtenissen. 

Tevens treedt ZBZH ook als hoofdaannemer op voor andere partijen vanwege de integrale manier van 
zorginkoop door de gemeenten. De borging van kwaliteit is nodig om de eindverantwoordelijkheid te 

kunnen dragen. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken of in de bestaande overeenkomsten 
voldoende geborgd is wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is.  

 

Krapte op de arbeidsmarkt 
De werving van nieuw zorgpersoneel is lastig gebleken. ZBZH heeft tot nu toe altijd kunnen voorzien in 

personeel met de juiste bevoegdheden en bekwaamheden, maar het aantal sollicitanten was zeer 
beperkt. Op het moment dat er tijdelijke verloven zijn of zorgpersoneel vertrekt, dan is het risico op het 

niet (tijdig) kunnen werven van de juiste kandidaat zeker aanwezig. En juist omdat de zorgprocessen bij 
ZBZH primair zijn en de caseload van de zorgcoordinator niet zomaar uitgebreid kan worden, is aandacht 

hiervoor belangrijk. 



 

 

7. Informatie over de toepassing van wetten en 
gedragscodes 
 
ZBZH 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 
 
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 ZBZH 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 ZBZH 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. 

 
Sociale aspecten 
Een veelgehoorde term is ‘Social Return on Investment (SROI)’. ZBZH kijkt waar mogelijkheden zijn om 

personeel in te schakelen die moeilijk terug in het arbeidsproces komen. In dit kader is een medewerker 
op kantoor een bijna volledige werkweek actief en niet meer afhankelijk van de WW. Ook wordt op de 

zorgboerderijen actief geïnvesteerd in het opleiden van stagiaires of in het begeleider van re-

integratietrajecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Bijlage 1: Aangesloten zorgboerderijen in 2019  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de aangesloten zorgboerderijen in 2019 van waaruit de totale 
verantwoorde zorg is geleverd. 
 
Boer en Bont 

Bernerboefjes 

Zorgboerderij Met Stip 

Zorgboerderij Bergvliet 

De Zuidpunt 

Bogaard 

Zon van Gerechtigheid 

Sela 

De Parel 

Karin's Zonnestraal 

Zorgboerderij Heykoop 

Zorgmanege Grenzeloos 

De Hogt 

De Herefordhoeve 

Kooise Zorgboerderij 

De Bonte Shetlander Hoeve 

De Lekhoeve 

De Leeuw 

Zorgkwekerij De Moestuin 

Mourik 

De Elzen 

De Morgenster 

De Regenboog 

Tro Tardi 

Het Gewone huis 

Nooit Gedacht 

Hoeve Zorgzicht 

Zorgboerderij Sparnaaij 

Den Dikken Boom 

Care for you 

Annemaries Schaapskooi 

De Wevershof 

De Heerlijkheid zorgt 

Zorgkwekerij Smaak 

De Donkse Hoeve 

Keet bij Peet 

Gwendolyns Zorghoeve 

De Nieuwe Beer 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bijlage 2: Jaarverslag Raad van Toezicht 
 

De raad is in het verslagjaar 6 keer bijeen geweest. Een van de bijeenkomsten stond in het teken van 
een workshop waarin het door ontwikkelen en functioneren van de Raad van Toezicht, incl. de 

samenwerking met het bestuur, centraal stond.  
 

Samenstelling 
De raad bestond in 2019 uit de volgende personen: 

- Dirk Heijkoop, voorzitter.  
Dirk Heijkoop is burgemeester te Hardinxveld Giessendam. 

- Frans Vos, lid op voordracht van de Raad van Advies 

Frans Vos is werkzaam voor BMC en richt zich op het sociale domein en de ontwikkelingen 
hiervan 

- Henk Stolk, lid op voordracht van de Raad van Advies 
Henk Stolk is accountant 

- Jolanda Verdoorn, lid op voordracht van de cliëntenraad  
Jolanda is jurist en werkt voor een gemeente. Zij is voorgedragen door de cliëntenraad. 

- Jan Versluis, lid 

Jan Versluis is werkzaam geweest als financieel adviseur in verschillende gemeenten. 
 

Korte terugblik 

Naast bespreking van de algemene voortgang van beleid en de jaardoelstellingen 2019, zijn verschillende 
onderwerpen behandeld.  

 
Workshop Governance 
Door de groei en de professionalisering van Zorgboeren Zuid-Holland, steeg ook de behoefte om vanuit 
governance-oogpunt te kijken op welke onderdelen de Raad van Toezicht , in samenwerking met het 
bestuur, kan door ontwikkelen. De workshop gaf een goed beeld van de rol van de raad van toezicht en 
de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Daaruit konden goede actiepunten worden meegenomen, 
waar aan deels in 2019 direct uitvoering kon worden gegeven. Onder andere: 

- Het werken met een jaaragenda 
- Een thema-bijeenkomst per jaar gericht op een strategisch vraagstuk, naast de algemene 

vergaderingen 
- Een uitvoerigere voorbereiding van de vergaderingen met aanduiding van het doel van een 

agendapunt 
- Aanstellen van een secretaris om de bestuurder niet te belasten met notuleren tijdens 

vergaderingen 
Belangrijke overkoepelende doelstelling voor de Raad van Toezicht is de verankering als orgaan in de 
organisatie, ook in combinatie met de Raad van Advies en de Cliëntenraad. 

 

Jaarrekening en jaarplan 2018 
De cijfers en de inhoudelijke terugblik over 2018 zijn positief beoordeeld.  
 

Strategie: Positionering ZBZH-Zorgboerderijen 
In verband met de druk om te professionaliseren in combinatie met de kernwaarden die behouden 

moeten blijven, is nagedacht over de rol van ZBZH in relatie tot zorgboerderijen, cliënten en financiers. 

Wat is nodig om de kwaliteit te kunnen blijven borgen en welke bedrijfsmatige keuzes zullen bij ZBZH 
gemaakt moeten worden? (functiemix, eisen zorgboeren, gedifferentieerd aanbod voor zorgboeren, etc.). 

Hiervoor is in de zomer van 2019 een tweetal analyses gedaan, zowel zorginhoudelijk als bedrijfsmatig. 
Duidelijke actiepunten kwamen naar voren op onderwerpen als visie-ontwikkelingen, maatwerk voor 

zorgboeren, scholing- en ontwikkeling. De bestuurder heeft de uitkomsten van de analyses gevat in een 
‘Koersdocument’, waaraan in 2020 uitvoering zal worden gegeven.  

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Innovaties- Wonen op de zorgboerderij 
Gesproken is over de ontwikkeling van het woonaanbod op de zorgboerderijnen. Vanuit de jeugdhulp is 
de vraag naar tijdelijke woonzorg groeiend, tevens zien we bij 1 aangesloten zorgboerderij de wens om 

vanuit de WLZ woonzorg aan te gaan bieden. De raad stemde in met het door ontwikkelen van dit 

aanbod en blijft nauw betrokken bij het proces en de besluitvorming. In 2020 wordt hier nadere 
uitwerkingen aan gegeven.  

 
Het functioneren van de Raad van Bestuur 
De bestuurder is positief beoordeeld. De bestuurder is vanwege zwangerschapsverlof tijdelijk intern 

vervangen.  
 

BTW-vrijstelling van ZBZH  
Er is opnieuw gevraagd om de bevestiging hiervan aan de fiscus. Dit is tot op heden nog niet gebeurd 

vanwege de grote onduidelijkheid en ondercapaciteit bij de fiscus.  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bijlage 3: 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. Tevens zal de Raad van Advies op verzoek van het bestuur 
functioneren als commissie van aanbeveling van ZBZH teneinde het maatschappelijk draagvlak en het 

gewicht van ZBZH 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 aangesloten zorgboeren; 
(b) het aandragen ideeën, nieuwe ontwikkelingen en plannen; 

(c) meedenken en adviseren over de koers in brede zin. 

 
Samenstelling  

De RvA bestaat uit 6 zorgboeren, een 1 niet zorgboer. De bestuurder van de stichting Zorgboeren Zuid-

Holland woont de vergaderingen bij.  We willen in deze raad zoveel mogelijk alle doelgroepen 
vertegenwoordigen.  

In de RvA hebben op dit moment zitting: Arjan Herlaar, Klaas Damsteegt, Els Mourik, Karin van der Heul, 
Bram van der Leede, Anja van Hoorne en Kees Verburg [onafhankelijk voorzitter]. Kees heeft per 31-12-

2019 het stokje overgedragen aan een nieuwe, onafhankelijk voorzitter; Nelie Slob. 
We vergaderen minimaal 6 keer per jaar.  

 

Terugblik - door Els Mourik, (secretaris) 
Het beleidsplan wat door alle geledingen zorgvuldig is opgesteld is voor ons niet alleen een rode draad, 

maar ook meetlat waar het geheel langs wordt gelegd. Regelmatig is het onderdeel van onze 
vergaderingen.  

 

De RvA is in 2019 actief geweest met en heeft geadviseerd over: 
1. De koers van de Stichting in een tijd van groei en professionalisering. Hierover hebben we 

gebrainstormd. Vragen hierbij waren: Moeten we de kernwaarden behouden of loslaten en meer 
richting de reguliere zorg gaan? En hoe gaan we om met de grote verschillen tussen 

zorgboerderijen? In een opgesteld koersdocument is onderscheid gemaakt tussen drie groepen 
zorgboerderijen, nl: Zorgboerderijen die lichte tot matig zware zorg bieden en dus meer extensief 

zijn. Zorgboerderijen die intensief zijn en zorg bieden aan complexe zorgvragen en als laatste 

grotere zorgboerderijen die gedeeltelijk zelfstandig kunnen worden, waar alleen een coachende 
rol voor de stichting voldoende kan zijn, omdat ze zelf meer professie in dienst kunnen nemen 

zoals bijvoorbeeld een SKJ-er. 
2. De rol van de Zorgcoördinatoren. Blijkt dat er nu gezien wordt dat de rol beter ingevuld kan 

worden, passend bij de doorontwikkeling van de stichting en de zorgboerderijen. Naar aanleiding 

van het koersdocument zou hun rol ingevuld kunnen worden op grond van de intensiteit van de 
drie groepen zorgboerderijen. Meer zorginhoudelijk en voor meer administratieve klussen 

goedkoper personeel aantrekken. Dit zou de werkdruk kunnen verlagen en ten goede komen aan 
de relatie met zorgboeren en cliënten en ouders of mantelzorgers. 

 
De RvA heeft daarnaast geadviseerd over: 

1. Onbetaalde tijd van zorgboeren bij bijvoorbeeld MDO’s 

2. De jaarverantwoording  van het CIBG 
3. Nieuwe manier van cliënten plaatsen. 

4. Het betrekken van de achterban bij de Raad van Advies  
5. Het reglement van de Raad van Advies  

6. Project ZONmw, onderzoek naar kwaliteit, kernwaarde en meerwaarde van zorgboerderijen 

7. Benoemen van een nieuwe voorzitter voor de raad van advies.  
8. Financiële risico’s van de Stichting en welke reserve nodig is om een goede financiële 

uitgangspositie te hebben en te houden. 
9. Zorgen over de budgetten bij gemeenten en regio’s. Deze worden ieder jaar snel overschreden 

en ook de nee tenzij regeling komt daardoor onder druk te staan. Een goede 

onderhandelingspositie is daarbij belangrijk.  



 

 

Bijlage 4: Jaarverslag Cliëntenraad  
 
Doel van de Cliëntenraad (CR) 
Het doel van de CR is het meedenken, meepraten en mee-adviseren over zaken die met het logeren, 

dagbesteding en begeleiding in de zorg op de zorgboerderij te maken hebben.  
De CR adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over diverse zaken zoals de doelstellingen, 

duurzame samenwerking, belangrijke wijzigingen in de organisatie en de financiële situatie. Ook heeft de 

raad instemmingsrecht over onder andere de (wijzigingen in) klachtenregeling, mensen die betrokken zijn 
bij de klachtenregeling, het toezichthoudend orgaan van de stichting en het kwaliteitsbeleid. 
 

Terugblik – Door Geurt Mouthaan 
In 2019 kwamen we als Cliëntenraad meerdere malen bij elkaar om allerlei lopende zaken te bespreken. 

Eén daarvan kwam meerdere malen terug: de bespreking van het jaarplan 2019 van de Stichting 
Zorgboeren Zuid-Holland Zuid. Verschillende items kwamen daarbij aan bod, zoals de vraag of je als 

stichting wel of niet kaders moet stellen aan de activiteiten van de zorgboeren? De zorgboeren hebben 

als ondernemers daar ook een bepaalde mate van vrijheid in, maar uitbreiding van de werkzaamheden 
moet wel goed onderbouwd en begeleid worden. Daar hebben we als Cliëntenraad aandacht voor 

gevraagd. 
 

Een belangrijke bijeenkomst vond op het einde van 2019 plaats. Een deskundige op het gebied van het 

functioneren van cliëntenraden gaf ons in een boeiende sessie informatie over de taken, 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden van onze Cliëntenraad. Een inspirerende bijeenkomst, waardoor 

we hopen dat we ons functioneren en onze zichtbaarheid nog verder kunnen verder verbeteren. 
 

Ook waren er personele wisselingen in de Cliëntenraad. Aan het begin van 2019 namen Mieneke Slob en 
Gerrit Venis (onze vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht) afscheid. Zij werden opgevolgd door 

respectievelijk Peter Gahrmann en Jolanda Verdoorn. 

 
Vertrouwenspersoon Peter van den Bosch gaf aan zich meer in te willen zetten. Hij is aan de slag gegaan 

als ondersteuner van de PR en communicatie bij Zorgboeren Zuid-Holland. De openvallende vacature 
werd al snel weer opgevuld. Een tijdelijk medewerkster van de stichting, Jacqueline Brandenburg, blijkt al 

ervaring te hebben als vertrouwenspersoon en zij wil deze taak op zich nemen. 

 
De notulen worden op de site van Zorgboeren Zuid-Holland (www.zorgboerenzuidholland.nl) geplaatst en 

zijn daarmee voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk. Uiteraard kunnen cliënten (of hun familie en/of 
vertegenwoordigers) hun vragen en opmerkingen, reacties of anderszins doorgeven via 

clientenraad@zbzh.nl. 
 

Terugblik door de vertrouwenspersoon – Door Jacqueline Brandenburg 
Vanaf 1 mei 2019 ben ik, met instemming van de cliëntenraad, gestart als vertrouwenspersoon voor de 
cliënten van stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Ik heb per die datum Peter van den Bosch vervangen.  

Om bekendheid te geven aan de vertrouwenspersoon voor cliënten is een flyer gemaakt en zijn mijn 
gegevens op de site van stichting Zorgboeren Zuid-Holland geplaatst.  

De flyers zijn uitgedeeld aan alle zorgboeren, met het verzoek de cliënten van de zorgboerderijen te 

informeren over de mogelijkheid om een cliëntvertrouwenspersoon te bellen en om ondersteuning te 
vragen.  

 
Vanaf 1 mei 2019 ben ik twee keer gebeld door zorgboeren. Een vraag betrof het kwaliteitssysteem en 

de andere vraag ging over een vrijwilliger. In beide gevallen heb ik geprobeerd mee te denken in het 
vinden van een antwoord. Cliënten van stichting Zorgboeren Zuid-Holland hebben mij niet gebeld. 

Bij het AKJ (vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp) is er een contactpersoon voor stichting Zorgboeren 

Zuid-Holland. Zodra er een vertrouwenspersoon voor kinderen tot 18 jaar wordt gevraagd, verwijs ik door 
naar deze contactpersoon. 

Door mijn huidige werkzaamheden bij ASVZ blijf ik mij deskundig voelen om vertrouwenspersoon te 
kunnen zijn voor stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Tot nu toe is het nog niet voorgekomen dat ik te 

maken kreeg met een cliënt van ASVZ, die ook zorg ontvangt op een zorgboerderij van de stichting. 

Er is geen sprake geweest van belangenverstrengeling in 2019. 


