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HÈT LOKET VOOR ALLE VRAGEN
OVER ZORGBOERDERIJEN IN LIMBURG

COÖPERATIE LIMBURGSE ZORGBOEREN

KERNWAARDEN

Binnen de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) zijn een

Kleinschalig
•
Vaste gezichten en geborgenheid
•
Persoonlijke aandacht
•
Zorg op maat

zestigtal Limburgse zorgboeren verenigd om het voor zorgvragers nog makkelijker te maken een passende plek te vinden op
een zorgboerderij in Limburg.
Onze missie daarbij is aan mensen met een ondersteunings-

Groene ruimte
•
Rust en ruimte
•
Natuurlijke omgeving
•
Buitengebied
•
Structuur
•
Persoonlijke en
maatschappelijke
gezonheidswinst

vraag, op een zorgboerderij, professionele zorg en begeleiding
bieden, waarbij de cliënt centraal staat en met steeds als focus
continuïteit en kwaliteit van zorg. We verlenen professionele
zorg en begeleiding op zo’n manier, dat recht wordt gedaan aan
de verscheidenheid van de cliënten en zij zichzelf kunnen zijn,
op een bij hen passende plek in de samenleving. Zo ontstaat
rust, ruimte en structuur voor mensen met een zorgvraag in

Deskundig
•
Hoge kwaliteit
•
Goed geschoold
•
Op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen

een veilige omgeving. Waarbij we optimaal gebruik maken van
de kansen en mogelijkheden die een zorgboerderij in de groene ruimte biedt.
Deelnemerstevredenheid in rapportcijfers (BergOp)
•
Totale respons
70%
•
Jeugdwet – jongeren
8.5
•
Jeudwet – door ouders
8.8
•
Wmo en Wlz – deelnemer
8.8
•
Wmo en Wlz – door vertegenwoordiger
8.7

HOOGSTE
WAARDERING
Deskundigheid
Betrokkenheid

Lid van de Federatie Landbouw en zorg - www.zorgboeren.nl
Alle boeren voldoen aan het Kwaliteitskeurmerk

Omgeving van
de boerderij

Kwaliteit Laat Je Zien! - www.kljz.nl
CLZ is ISO 9001 gecertificeerd
ZORGAANBOD
Dagbesteding, individuele begeleiding, persoonlijke
verzorging, leervoorziening, wonen, logeren en
arbeidstoeleiding
DOELGROEPEN
Jongeren/jeugd, geestelijke gezondheidszorg,
lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Verdeling financieringsvormen CLZ

405

Verdeling zorg per regio
CLZ

Aantal meldingen
Aantal incidenten
Aantal calamiteiten
Aantal klachten

92
0
0

Verdeling leeftijdscategorieën cliënten CLZ

465

394
890

1.076

563

Werken
Aantal leden
Aantal medewerkers
CLZ-werkorganisatie
In opdracht van*
•
Gemeenten (Wmo)
•
Gemeenten (Jeugdwet)
•
Zorgkantoorregio’s CZ
en VGZ (Wlz)

1.234

698

61
7

32
30

1

2

Cliënten
Aantal cliënten in zorg op
•
01-01-2021
1.094
•
31-12-2021
1.301
Aantal unieke cliënten
2.044

Financiën
Zorgvolume
•
Jeugdwet
•
Wmo
•
Wlz
•
Onderaannemingen
Totaal zorgvolume
Resultaat boekjaar
Solvabiliteit

€ 2.698.818
€ 5.683.624
€ 5.519.371
€ 897.854
€ 14.800.388
€ 221.628
40%

416
AFKORTINGEN

WMO

WLZ

Jeugdwet

Noord

Midden

Zuid

<18 jaar

18-65 jaar

>65 jaar

CLZ: Coöperatie Limburgse Zorgboeren
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
Wlz: Wet langdurige zorg

WWW.LIMBURGSEZORGBOEREN.NL

