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VOORWOORD

SEBASTIAAN VAN DER FLIER
VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR
Voor u ligt het jaarverslag van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren over 2017.
2017 was een veelbewogen jaar, zowel binnen de coöperatie als daarbuiten. Het
zorglandschap, dat met de invoering van de decentralisaties in 2015 in beweging is
gekomen, blijft zich ontwikkelen. Bij alle gemeenten en zorgkantoren merken we
verschuivingen in werkwijze, vraag en aanbod.
En wij als zorgboeren moeten met deze ontwikkelingen meebewegen. Eén van de
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speerpunten daarbij is de kwaliteit van zorg. Vanzelfsprekend heeft kwaliteit van
zorg al jaren de hoogste prioriteit op onze agenda. Het afgelopen jaar hebben we
echter, samen met ons werkorgaan, nog eens extra ingezet op de verdere professionalisering van onze zorgboeren.
Door de ontwikkeling van nascholing, het opstellen van protocollen en het volgen
van opleidingen blijven we, samen met onze zorgboeren, continu werken aan het
verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door zorgboeren zoveel mogelijk te
bezoeken en de dialoog met ze aan te gaan proberen we, waar nodig, het kwaliteitsbewustzijn te vergroten. Bij kwaliteit van zorg hoort ook persoonlijke ontwikkeling
door bijvoorbeeld deelname aan intervisie.
Maar minstens zo belangrijk is het vergroten van het ondernemerschap van de
individuele zorgboer. Door alle veranderingen om ons heen moeten we als zorgboer,
meer dan ooit inspelen op nieuwe situaties zoals andersoortige vraag en aanbod,
werkwijzen en problematieken. Ook dit is het afgelopen jaar een belangrijk aandachtspunt geweest voor ons als bestuur.
Terugkijkend op het afgelopen jaar ben ik vooral trots op de stappen die we met zijn
allen gezet hebben en de ontwikkelingen die in gang zijn gezet!

“KWALITEIT VAN ZORG EN HET VERGROTEN
VAN ONDERNEMERSCHAP WAREN BELANGRIJKE
SPEERPUNTEN IN 2017”
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VOORWOORD

ROBERT SLAGHUIS
VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT
De complexiteit van de financiering in de zorg is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Gemeenten hebben ondertussen al weer drie jaar de regie over de inkoop
in het sociaal domein via de Wmo en de Jeugdwet. Toch is er landelijk nog geen
stabiliteit in de wijze van inkoop, de contracten en tarieven. De versnippering tussen de verschillende gemeenten is enorm. Of de decentralisatie daarmee een beter
werkend systeem heeft opgeleverd voor de burger is op dit moment maar zeer de
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vraag. We zien in de praktijk dat verschillende gemeenten te kampen hebben met
forse tekorten wat ook voor CLZ en haar leden, onzekerheid met zich meebrengt.
Het goede nieuws is dat er met CLZ inmiddels een zeer professionele organisatie
staat die bij wijze van spreken functioneert als een hitteschild voor de leden voor
veel van die externe complexiteit. Het gaat dan niet alleen om het sluiten van contracten met de externe financiers maar bijvoorbeeld ook over de governance-eisen
in de zorg, de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en het gezamenlijk optrekken
op het gebied van ICT. Ook het afgelopen jaar zijn daar weer goede stappen in gezet
en zijn we als CLZ klaar om met ingang van 2018 volledig op eigen benen te staan.
Een hele mooie mijlpaal en compliment aan het bestuur en de werkorganisatie die
dit allemaal voor elkaar heeft gekregen.

“CLZ IS EEN ZEER PROFESSIONELE
ORGANISATIE DIE ALS HITTESCHILD
VOOR HAAR LEDEN FUNGEERT VOOR VEEL
EXTERNE COMPLEXITEIT”
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Veel cliënten onderstrepen het belang
van samen bezig zijn, gezien te worden,
JAARVERSLAG 2016
zorg op maat, aandacht en een veilige
omgeving. We kregen ook diverse verbeterpunten, al waren die vaak van ludieke
aard zoals een bezoek van Maxima of een
groot zwembad.
En minpunten? Ja, zelfs daarvan kwam
een enkele melding binnen. Over het feit
dat het soms regent, of hoe erg het is als

“VEEL CLIËNTEN ONDERSTREPEN
VOORWOORD
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BERNO SIMMELINK
VOORZITTER CLIËNTENRAAD

HET BELANG VAN SAMEN BEZIG
ZIJN, GEZIEN TE WORDEN, ZORG
OP MAAT, AANDACHT EN EEN
VEILIGE OMGEVING”

er iemand weg valt. Maar volgens ons
geeft dit laatste juist aan hoe mooi en
intensief de cliënten het samen zijn op de
zorgboerderij beleven. Ons doel voor het
afgelopen jaar is daarmee bereikt: meer

De cliëntenraad is in 2017 vooral bezig geweest met de positionering van haar rol
binnen CLZ. De vraag die hierbij steeds centraal stond is: Hoe kunnen we het belang
van de cliënten het beste dienen in deze sterk in ontwikkeling zijnde organisatie?
Om een antwoord te krijgen op deze vraag gingen we terug naar onze achterban en
hebben we alle zorgboeren en hun cliënten uitgedaagd om op een creatieve manier
weer te geven wat er bij hen leeft. En dat hebben we geweten! Vele reacties kwamen
binnen in de meest fantastische vormen. Denk aan een collage van foto’s en teksten,
ware kunstwerken, of een weergave van de gevoerde gesprekken die goed aangeven
hoeveel waardering de cliënten hebben voor het werk van de zorgboeren en hun medewerkers!

ZORGBOERDERIJ CASQUETTENHOF, HORN - CAROLINE SCHRIJNWERKERS

bekendheid voor onze cliëntenraad. De
antwoorden die we ontvangen hebben,
vormen onze basis voor de verdere samenwerking met de coöperatie.
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an heeft zich samen met een

richtte zich op de doelgroepen jeugd (0-

handvol andere onderzoekers in

17 jaar), mensen met een verstandelijke

Nederland, gespecialiseerd in de

beperking en ouderen en dementerende

ontwikkeling en betekenis van zorgland-

ouderen (65+). Uit de literatuur en het

bouw. “In die hoedanigheid heb ik ook

onderzoek onder professionals werden

een bijdrage geleverd aan het programma

veel positieve effecten geconstateerd bij

Landbouw en Zorg. Dit is een programma

alle drie de groepen. Bij jongeren tot 17

dat is opgesteld in nauwe samenwerking

jaar die een zorgboerderij bezoeken, zag

met het ministerie van VWS, de Federa-

men bijvoorbeeld een vermindering van

tie Landbouw en Zorg en de Taskforce

de gedragsproblemen en hierdoor een

Multifunctionele Landbouw. Het programma liep van 2011 tot 2017 en werd
gefinancierd door het ministerie van
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Economische Zaken en ZonMw. Het
programma had als doel om de kwaliteit van de zorglandbouw te stimuleren,
onder andere door het effect van deze

JAN HASSINK

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER
BIJ WAGENINGEN PLANT RESEARCH
Jan: “Eigenlijk ben ik mijn hele werkzame leven al onderzoeker in de agrarische
sector. In 1995 promoveerde ik op een technisch onderzoek naar de afbraak van
organische stof en stikstofmineralisatie. Ik wilde echter meer met mensen werken.
Daarom begon ik aan een opleiding psychosociale hulpverlening wat als het ware
uitmondde in het opzetten van de zorgboerderij hoeve Klein Mariëndaal samen met
mijn vrouw. In Wageningen – waar ik mijn promotie had gedaan – kreeg ik tegelijkertijd de kans om onderzoek te doen naar mijn nieuwe vak.” In 2017 promoveerde Jan
aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar het succes en de snelle
ontwikkelingen van zorgboerderijen in Nederland.

zorg (beter) te onderbouwen en de zorgen landbouwsector dichter tot elkaar te
brengen. Hiertoe zijn een maatschappelijke business case, vier effectstudies

“DANKZIJ EEN ZORGBOERDERIJ:
MINDER SCHOOLUITVAL EN
CRIMINALITEIT VAN JONGEREN, MINDER
INTRAMURALE OPNAMES VOOR MENSEN
MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING
EN UITSTEL VAN INTRAMURALE OPNAME
VOOR OUDEREN”

en een implementatieproject gesubsidieerd.”

beter functioneren binnen het gezin en

In de maatschappelijke businesscase die

het sociale netwerk. Bij een belangrijk

werd uitgevoerd door Ernst & Young werd

deel van de mensen met een verstande-

onderzoek gedaan naar de maatschappe-

lijke beperking werd een toename aan

lijke kosten en baten van dagbesteding

zelfvertrouwen geconstateerd en een

door zorgboerderijen. Het onderzoek

versterking van de technische en mo-
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torische vaardigheden. Bij ouderen en

jeugdzorgboerderijen in Overijssel en

geluiden hoort. Jan: “Een zorgboerderij

mensen met een verstandelijke beper-

dementerende ouderen constateerde

Gelderland. We hebben cliënten van

biedt zo’n bijzondere mix van verschillen-

king, kunnen nu mensen met een veel-

men onder andere een verbetering in de

twee jeugdzorgaanbieders bevraagd

de kwaliteiten, dat zie je op geen enkele

heid aan uitdagingen en problemen op

voedselconsumptie en vochtinname en

die de boerderij gemiddeld één dag per

een zorgboerderij terecht. En niet alleen

hierdoor een betere lichamelijke en gees-

week bezochten. Uit het onderzoek werd

overdag, maar ook met overnachting en

telijke gezondheid. Bovendien kwamen de

duidelijk dat 80% van de ouders zich

zelfs wonen. Daarnaast worden er steeds

volgende maatschappelijke baten uit het

door een zorgboerderij ontlast voelt en

onderzoek naar voren: minder schooluit-

90% van de ouders het gedrag van hun

val en criminaliteit van jongeren, minder

kind ziet verbeteren. Volgens ouders

intramurale

en ambulante

opnames voor

begeleiders was er

mensen met

bovendien dankzij

een verstande-
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lijke beperking
en uitstel van
intramurale
opname voor
ouderen.
Na afronding
van de business

“80% VAN DE OUDERS VOELT ZICH
DOOR EEN ZORGBOERDERIJ ONTLAST,
90% VAN DE OUDERS ZIET HET GEDRAG
VAN HUN KIND VERBETEREN. VOLGENS
OUDERS EN AMBULANTE BEGELEIDERS
WAS DANKZIJ DE ZORGBOERDERIJ
VOOR 30% VAN DE JEUGDIGEN GEEN
INTENSIEVERE HULP NODIG”

case konden

“EEN ZORGBOERDERIJ BIEDT ZO’N
BIJZONDERE MIX VAN VERSCHILLENDE
KWALITEITEN, DAT ZE JE OP
GEEN ENKELE ANDERE PLEK IN DE
SAMENLEVING TERUG”

de zorgboerderij

meer koppelingen gelegd met onderwijs
en zijn ook steeds meer behandelingen

“ZORGBOERDERIJEN ZIJN NIET ALLEEN
EEN PRACHTIGE PLEK VOOR MENSEN
DIE HET NODIG HEBBEN, MAAR ZE
INSPIREREN OOK NOG DE
REGULIERE ZORG”

voor 30% van de

andere plek in de samenleving terug. Ik

jeugdigen geen

krijg altijd van mensen terug dat ze de

intensievere hulp

manier waarop zorgboeren hun cliën-

nodig. En hoe vaker

ten begeleiden, zo bijzonder vinden. Het

een kind op de

stukje gelijkwaardigheid, persoonlijke

boerderij verbleef,

aandacht, je welkom en onderdeel van de

gewoon op een zorgboerderij mogelijk.

hoe groter deze

groep voelen, een zinvolle bijdrage leve-

Zorgboeren zijn de afgelopen jaren per-

effecten waren. Een

ren en de helende effecten van het bui-

fect in staat gebleken om zich aan te pas-

kostenberekening

tenleven zijn aspecten die altijd genoemd

sen aan het veranderende beleid. Het is

er projectideeën ingediend worden om

liet zien dat de inzet van de zorgboerderij

worden.”

nu zelfs zover dat reguliere zorg leert van

de effecten van zorgboerderijen op de

een besparing van 28% opleverde ten

Zorgboeren hebben soms nog wat last

de zorgboerderij en aspecten probeert

doelgroepen verder te onderzoeken.

opzichte van reguliere zorg.”

van een ‘stoffig’ imago, maar er wordt

over te nemen. Daarmee vormen zorg-

Jan: “Ik werd onder andere gekozen

Jan geeft aan het erg boeiend te vin-

nergens anders meer geïnnoveerd dan op

boerderijen niet alleen een prachtige plek

als projectleider voor het onderzoek

den dat - ongeacht welke doelgroep

een zorgboerderij. Jan: “Waar ze 10 jaar

voor mensen die het nodig hebben, maar

dat zich richtte op de effectiviteit van

je spreekt – je altijd dezelfde positieve

geleden nog vooral dagopvang boden aan

inspireren ze ook de reguliere zorg”.
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CRISTHEL JANSSEN

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW HUYS
“De meeste ouderen in onze regio hebben vroeger dichtbij een boerderij gewoond of
zijn er opgegroeid. Een zorgboerderij voelt voor deze mensen als ‘thuis komen’. Een
bijkomend voordeel van een zorgboerderij is dat je buiten dingen kunt ondernemen.
Een stukje lopen, de dieren of de tuin verzorgen. De buitenlucht en actief bezig zijn
heeft weer positieve effecten op de gezondheid.”
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C

risthel Janssen is werkzaam als

regio. Indien nodig regelt ze de indicatie

praktijkverpleegkundige bij een

bij de gemeente.

grote huisartsenpraktijk in de

Bij een verwijzing houdt ze rekening met

gemeente Horst aan de Maas. Haar aan-

de mobiliteit van de oudere en zoekt ze

dachtsgebied is complexe ouderenzorg.

altijd een locatie in de nabijheid van de

In die hoedanigheid brengt ze ouderen in eigen woonomgeving. “Een zorgboerderij
beeld die hulp nodig hebben op het ge-

is een mooie plek in een landelijke omge-

bied van gezondheid, zorg en welzijn. Als

ving voor ouderen die een geheugen- of

er bij deze ouderen behoefte is aan dag-

stemmingsstoornis hebben of ouderen

besteding verwijst ze hen en hun mantel- die behoefte hebben aan zinvolle dagbezorgers, door naar een zorgboerderij in de steding, structuur en sociale contacten.
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Ik ervaar in de praktijk dat ouderen die

reilen en zeilen op de boerderij door

naar een zorgboerderij gaan, langer thuis

middel van zorgplanbesprekingen en

kunnen blijven.

communicatieschrif-

Enerzijds vanwege

ten. Het contact

de positieve ge-

met een zorgboer is

zondheidseffecten

laagdrempelig, de

van aanwezigheid

zorg flexibel. Re-

op een zorgboerde-

gelmatig sluit een

rij, maar ook om-

medewerker van de

dat mantelzorgers

zorgboerderij zelfs

ontlast worden.

aan bij een multi-

Voor familie en

disciplinair overleg,

mantelzorgers is

bijvoorbeeld Hulp bij

het erg prettig als

Dementie.”

bezoekers thuis

Als we Cristhel

komen met mooie

vragen wat ze nog

verhalen en als ze

mist op de zorgboer-

zien dat ze van hun
aanwezigheid op
de zorgboerderij
genieten.”
Cristhel bestempeld haar contacten met zorgboeren

“IK ERVAAR IN DE PRAKTIJK DAT OUDEREN
DIE NAAR EEN ZORGBOERDERIJ GAAN, LANGER THUIS KUNNEN BLIJVEN. ENERZIJDS
VANWEGE DE POSITIEVE GEZONDHEIDSEFFECTEN VAN AANWEZIGHEID OP EEN ZORGBOERDERIJ, MAAR OOK OMDAT MANTELZORGERS ONTLAST WORDEN”

als erg prettig.

derij, blijft het even
stil. “Geen idee…..
Misschien respijtzorg of logeren op
incidentele of zelfs
regelmatige basis.
Ik weet dat er zorgboerderijen zijn die
dit aanbieden voor

“Familieleden worden door zorgboeren

andere doelgroepen, maar voor de oude-

goed op de hoogte gehouden van het

ren mis ik het nog in onze regio.”
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ALGEMENE INFORMATIE
De Cliëntenraad is begin 2016 opgericht en vormt het inhoudelijk klankbord voor or-

COÖPERATIE
Als zorgboeren zijn we steeds op zoek naar versterking en verbetering van onze

ganisatie en Bestuur.
In bijlage 1 is de huidige samenstelling van de hele organisatie weergegeven.

dienstverlening aan onze cliënten. Kwaliteit van zorg en deskundigheid voor de cliënt
staan steeds voorop. Om deze ontwikkeling een nieuwe impuls te geven, hebben de

De organisatiestructuur is in onderstaand schema weergegeven.

Limburgse zorgboeren zich verenigd in een coöperatie. Eind mei 2013 is de Coöperatie Limburgse Zorgboeren opgericht. Nagenoeg alle zorgboeren in Limburg, ruim 60
in totaal, zijn lid van CLZ.
CLZ is tevens het aanspreekpunt voor zorgkantoren, gemeentes, andere overheden,
belangenverenigingen, cliënten en belangstellenden. CLZ treedt namens de zorgboeren op in het afsluiten van contracten en het voeren van onderhandelingen. Bij dit

16

ALGEMENE LEDENVERGADERING

RAAD VAN TOEZICHT

alles blijft de individuele zorgboer echter de centrale vraagbaak voor de cliënt en
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doet dit op zijn of haar eigen wijze.

4 leden
4 leden

BESTUUR COÖPERATIE

ORGANISATIE
CLZ is een coöperatie, met een sterke band met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond via het Bestuur van de coöperatie. Aan het roer van CLZ staat de directeur, die
operationeel verantwoordelijk is. De directeur wordt door het Bestuur benoemd.

WERKORGANISATIE

Het Bestuur van de coöperatie legt jaarlijks verantwoording af aan de leden en legt
cruciale vraagstukken voor aan de algemene ledenvergadering.
De Raad van Toezicht oefent vanuit haar specifieke kennis en achtergronden, toezicht uit op Bestuur en coöperatie. Daarnaast functioneert de Raad van Toezicht als
klankbord en adviseert het Bestuur.

ZORGBOEREN

2,4 FTE

JAARVERSLAG 2017

ZORGBREDE GOVERNANCECODE
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EEN TOEKOMSTBESTENDIGE MISSIE EN VISIE

Het Bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven de algemene uitgangspunten
van de zorgbrede governancecode, hetgeen inhoudt dat:

WAT WE DOEN (ONZE MISSIE)
Aan mensen met een ondersteuningsvraag, op een zorgboerderij, professionele zorg

•

De organisatie verantwoordelijkheid neemt voor verantwoorde en resultaatgerich-

en begeleiding bieden.

te zorg;
•

De cliënt centraal plaatst;

•

Een zo doelmatig en effectief mogelijke aanwending van de beschikbaar gestelde-

1) Mensen met een ondersteuningsvraag:

middelen nastreeft;

•

Jongeren/Jeugd

•

Ervoor zorg wordt gedragen dat aan eigentijdse kwaliteitseisen wordt voldaan;

•

Geestelijke gezondheidszorg

•

Er goede betrekkingen worden onderhouden met de belanghebbenden;

•

Lichamelijk gehandicapten

•

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de cliëntenraden (als regel op grond

•

Ouderen

van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, WMCZ) betrokken wor-

•

Re-integratie

den;

•

Verstandelijk gehandicapten

18
•

De statuten voldoen aan de eisen die de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
stelt;

•

Voldaan wordt aan de eisen voor transparantie van de bestuursstructuur en aan
de bedrijfsvoering;

•

2) Op een zorgboerderij:
Bij één van de leden zorgboeren van CLZ.

De externe accountant wordt benoemd en werkt in overeenstemming met de ”governancecode”.

3) Professionele zorg en begeleiding:
•

Dagbesteding

Voor de Raad van Toezicht geldt dat deze zich richt op het belang van de organisatie.

•

Individuele begeleiding

De Raad van Toezicht en de leden zorgen voor hun onafhankelijkheid en vermijden

•

Logeren

belangenverstrengelingen. De bezoldiging wordt openbaar gemaakt.

•

Persoonlijke verzorging

De Raad van Toezicht houdt adequaat toezicht op het beleid van het Bestuur en de

•

Wonen

algemene gang van zaken binnen de organisatie.

•

Arbeidstoeleiding

Daarbij ligt de focus steeds op continuïteit en kwaliteit van zorg

19
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ONS UITGANGSPUNT DAARBIJ (ONZE VISIE)

Duurzaam

Professionele zorg en begeleiding op zo’n manier verlenen, dat recht wordt gedaan

•

In de relatie met de cliënt en zijn/haar ontwikkeling;

aan de verscheidenheid van de cliënten en zij zichzelf kunnen zijn, op een bij hen pas-

•

Focus op continuïteit van zorg, waardoor de cliënt zolang mogelijk thuis kan wonen;

sende plek in de samenleving. Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor mensen met

•

Gebruikmakend van de natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur van een zorgboerderij;

een zorgvraag in een veilige omgeving. Waarbij we optimaal gebruik maken van de
kansen en mogelijkheden die een zorgboerderij in de groene ruimte biedt.

•

Altijd gericht op de toekomst.

Bij het in praktijk brengen van de visie en missie zijn de drie kernwaarden en
drie thema’s leidend

20

Samen verder
•

Relatie tussen cliënt en zorgboer op basis van gelijkwaardigheid;

KERNWAARDEN

•

Middenin de samenleving en samen met familie en verwanten;

Kleinschalig

•

Altijd gericht op een optimale kwaliteit van leven ook onder moeilijke omstandig-

•

Vaste gezichten en geborgenheid

•

Persoonlijke aandacht

•

Zorg op maat

heden.

KWALITEITSSTANDAARDEN
Groene ruimte

Met de groei van het aantal zorgboerderijen is er ook een toenemende behoefte aan

•

Rust en ruimte

een methode die de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar

•

Natuurlijke omgeving

maakt. Er is vanuit de Federatie Landbouw en Zorg een kwaliteitswaarborg voor

•

Buitengebied

zorgboerderijen ontwikkeld omdat de kwaliteitssystemen en kwaliteitscriteria uit de

•

Structuur

reguliere zorg niet zomaar te gebruiken zijn op een zorgboerderij. Kwaliteitssystemen

•

Persoonlijke en maatschappelijke gezondheidswinst

uit de zorg maken de specifieke eigenschappen en meerwaarde van de zorgboerderij
niet zichtbaar. Het keurmerk wordt verleend door de Federatie Landbouw en Zorg. Zij

Deskundig

laat de evaluatie van de kwaliteitssystemen, de beoordeling van de jaarverslagen en

•

Hoge kwaliteit

de organisatie van de audits door een onafhankelijke organisatie uitvoeren. Alle zorg-

•

Goed geschoold

boeren van CLZ maken gebruik van het kwaliteitssysteem en zijn hiermee direct aan-

•

Op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

gesloten bij de landelijke klachtencommissie voor deelnemers van zorgboerderijen.
Met het keurmerk voldoen de zorgboeren aan:

THEMA’S
Innovatief

•

Kwaliteitswet zorginstellingen

•

Focus op verbeteren en professionaliseren van de zorg;

•

Arbowet

•

Continu opzoek naar nieuwe vernieuwingen in zorg en nieuwe producten;

•

Wet klachtenrecht

•

Versterking van de eigen regie van cliënt en de verbinding met maatschappij.
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•

Wet bescherming persoonsgegevens

•

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

•

Algemene verordening gegevensbescherming

Op de website van de federatie Limburgse Zorgboeren www.zorgboeren.nl staan de
jaarverslagen van de zorgboerderijen gepubliceerd.

STAPPEN IN DE TOEKOMST
STRATEGISCHE PRIORITEITEN
De strategie is de wijze waarop CLZ haar missie en visie van de organisatie beoogt
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te realiseren. In eerste instantie is dit vooral signaleren en invulling geven aan de
ondersteuningsbehoeften van de leden zorgboeren bij het inspelen op marktontwikkelingen en professionalisering in de breedste zin des woords. Daarnaast wil CLZ een
actieve en professionele partner zijn voor cliënten en cliëntondersteuners, gemeentes, zorgkantoren, zorgaanbieders en maatschappelijke omgeving. Vernieuwing en
verbetering van de zorg, in samenwerking met anderen, staat hoog in het vaandel.
De dienstverlening op het gebied van cliëntadministratie en financiële administratie
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AANBOD
De zorgboeren bieden een uitgebreid aanbod aan activiteiten aan diverse doelgroepen. De meest voor komende producten die op de zorgboerderijen worden aangeboden zijn:
•

Dagbesteding

•

Individuele begeleiding

•

Persoonlijke verzorging

•

Logeren

•

Wonen

•

Arbeidstoeleiding

De diverse doelgroepen die een plek vinden op de zorgboerderijen zijn:
•

Mensen met een verstandelijke beperking

•

Mensen vanuit de geestelijke gezondheidszorg

•

Mensen met een lichamelijke beperking

•

Ouderen

•

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

•

Jongeren/jeugd

moet doeltreffend en efficiënt georganiseerd zijn.

LEDEN
De coöperatie staat ten dienste van de leden, zij staan centraal in de dienstverlening.
De coöperatie dient hen maximaal te ontzorgen zodat op de zorgboerderij de zorg
voor de gasten optimaal kan worden vormgegeven. In 2017 waren 65 leden aangesloten. Vier leden hebben afscheid genomen en er zijn zes nieuwe leden toegetreden.

Een uitgebreid overzicht van alle aangesloten zorgboerderijen en het aanbod per
zorgboerderij is te vinden op de website van CLZ, www.limburgsezorgboeren.nl.
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FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE INFORMATIE
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RESULTATEN 2017
Omzet

CONTRACT AFSPRAKEN 2017
CLZ heeft in 2017 contractafspraken gemaakt voor het verlenen van WMO en jeugdzorg met 31 van de 33 Limburgse gemeenten, alleen met Mook en Middelaar en

Opbouw van de omzet 2017 is als volgt

Tevens zijn WMO contracten afgesloten met enkele Brabantse gemeenten grenzend
aan Limburg.
CLZ heeft een WLZ overeenkomst voor Noord- en Midden-Limburg met zorgkantoor
VGZ en voor Zuid-Limburg met zorgkantoor CZ. In Zuid-Limburg neemt CLZ deel aan
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de landelijke piloot persoonsvolgende zorg voor ouderen.
CLZ biedt WLZ zorg met name voor ouderen en in de vorm van een zogenaamd modulair pakket thuis (MPT).

ZORGVOLUME 2017
Op 1 januari 2017 is gestart met 814 cliënten en op peildatum 31 december 2017 had
CLZ 923 cliënten in zorg. In 2017 hebben 1275 unieke cliënten zorg ontvangen via CLZ.
Totale zorgvolume voor de WMO bedroeg 4.795.779 euro en voor de Jeugdwet
2.678.903 euro. Het zorgvolume voor de WLZ zorg bedroeg 1.052.463 euro.

%

€

Brunssum zijn geen contracten afgesloten. CLZ verleent alleen Zorg in natura aan
haar cliënten.

2017

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ Zorg

1.052.463

12%

Opbrengsten Jeugdwet

2.678.903

31 %

Opbrengsten WMO

4.795.779

56%

Totaal omzet 2017

8.527.145

100%
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Financiele structuur
31-12-2017
ACTIVA

LEREN, VERBETEREN EN VERNIEUWEN

€
CLZ is een samenwerkingsverband dat in ontwikkeling is. Voorop staat transparantie

VLOTTENDE ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN

1.265.941

van de organisatie en de aangesloten zorgboerderijen, ondersteunt met een erkend

1.888.921

Daarnaast wil CLZ inspelen op mogelijkheden die de veranderingen in de wetgeving

kwaliteitssysteem waarin klanttevredenheid een belangrijk onderdeel vormt.
en financiering van de zorg bieden.

3.154.862
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
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VOORZIENINGEN
KORTLOPENDE SCHULDEN

KLACHTEN
Alle zorgboerderijen van CLZ zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg
447.050

(www.zorgboeren.nl). De Federatie Landbouw en Zorg heeft voor de cliënten van haar

151.377

doet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Deze commissie biedt deel-

leden een onafhankelijke klachtencommissie ingericht. Deze klachtencommissie volnemers van zorgboerderijen de mogelijkheid om hun klacht te melden. De Landelijke

2.556.435

klachtencommissie gaat op het moment dat de klacht door hen ontvankelijk wordt

3.154.862

bliceerd op de website van CLZ.

verklaard, het proces van hoor en wederhoor starten. De klachtenprocedure is gepu-

CLZ vindt het van belang dat klachten accuraat en zorgvuldig worden opgepakt. In-

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
De volledige cliëntenadministratie wordt met Qurentis uitgevoerd. De financiële administratie wordt met het pakket Exact verricht. Daarnaast zijn alle administratieve
procedures en bevoegdheden vastgelegd in het handboek ‘Administratieve Organisa-

dien er een klacht is over een zorgboerderij of een medewerker op de zorgboerderij,
dan kunt u contact opnemen met CLZ of de onafhankelijke vertrouwensklachtenpersonen. In 2017 is er één klacht ingediend en in goed overleg met betrokkenen afgehandeld.

tie CLZ’.
De communicatie met het zorgkantoor vindt volledig plaats volgens de iWLZ standaarden en met het overgrote deel van de gemeentes via de zogenaamde iWMO en
iJW systemen.

ZORGINHOUDELIJKE MELDINGEN
Incident meldingen worden gebruikt om de bewustwording en verbeteringsvoorstellen te stimuleren. De inhoud en het aantal meldingen wordt gemonitord in de Com-
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RAAD VAN TOEZICHT
missie Kwaliteit. Vanuit deze Commissie wordt terugkoppeling naar zorgboeren en

De Raad van Toezicht van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren werkt volgens de

Bestuur en Raad van Toezicht verzorgd.

principes van de zorgbrede governance code.

In 2017 zijn 50 incidenten gemeld en intern besproken. In 2017 is één calamiteiten
gemeld en intern en extern opgevolgd.

De Raad van Toezicht heeft in 2017 zesmaal vergaderd samen met het Bestuur en de
Werkorganisatie van CLZ. De Raad van Toezicht heeft de financiële jaarrekening 2016
goedgekeurd en voor decharge voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering van

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
De snel veranderende zorgomgeving vraagt van zorgboeren dat zij hierop actief inspelen met hun bedrijfsvoeringen. De omgang met bezoekers, familie, overheden en
belangenverenigingen moet actief worden ontwikkeld en de implementatie van nieuwe product-markt combinaties (PMC’s) moet worden gestimuleerd. De nieuwe producten kunnen gericht zijn op bestaande of wellicht ook nieuwe doelgroepen.
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De ontwikkelingen in zorgland gaan snel en in het model van bestuurlijk aanbesteden
past dat de gemeentes in nauw overleg met onder andere de zorgaanbieders, zoeken
naar vernieuwing en verbetering. CLZ is alle regio’s onderdeel van de overlegtafel en
kan uit eerste hand de nieuwe ontwikkelingen volgen en input leveren.

juni 2017. Zij heeft op regelmatige basis de voortgang van de begroting 2017 gecontroleerd.
In december 2017 heeft zij de begroting 2018 en het kwalitatief jaarplan 2018 goedgekeurd. Tevens heeft er een evaluatievergadering van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft, samen met Bestuur en Cliëntenraad, een rondgang langs drie zorgboerderijen gemaakt en in de praktijk met zorgboeren en cliënten
uitleg gekregen over de zorg.
De Commissie Kwaliteit bestaande uit Mariet Seegers (Raad van Toezicht), Marieke
Claessens (Bestuur), John Caubergh en Nadine Faessen (werkorganisatie CLZ), heeft
viermaal vergaderd over zorginhoudelijke onderwerpen en hierover advies uitgebracht aan Bestuur en Raad van Toezicht.
De Commissie Financiën, bestaande uit Jeu Titulaer (Raad van Toezicht), Jos Mans
(Bestuur) en John Caubergh (werkorganisatie CLZ) heeft in 2017 tweemaal vergaderd.
Éénmaal met als onderwerp interim controle en jaarrekening 2016 en éénmaal ter
voorbereiding voor de begroting 2018.
Er hebben geen wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht plaatsgevonden.
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BIJLAGE 1: ORGANISATIE
Jeu Titulaer:

Raad van Toezicht 2017

•

ductie- en Leisurepark Zuid-Limburg

Naam			

Functie		

Toegetreden

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

Robert Slaghuis

Voorzitter		

17-6-2013

17-6-2016		

17-6-2020

•

Penningmeester (Stg) CDA Statenfractie Limburg

Mariet Seegers

Vice-voorzitter

17-6-2013

17-6-2017		

17-6-2021

•

Penningmeester Stg Dorpshuis Mheer

Jeu Titulaer		

Penningmeester

17-6-2013

17-6-2017		

17-6-2021

•

Bestuurslid Kon Harmonie St Cecilia Mheer

Luc Meijs		

Secretaris		

1-12-2016

1-12-2020

•

Laurens Melissie is in op 30 november 2016 terug getreden als lid van de Raad
van Toezicht. Luc Meijs is op 1 december 2016 toegtreden tot de Raad van Toezicht.
Nevenfuncties:
Robert Slaghuis:
•

Directeur Strategie en Verkoop bij Lunet zorg

•

Lid RvT bij Robert Coppes Stichting

•

Lid Rvt bij Vivent

Mariet Seegers:
•

Begeleider bij Pluryn

•

Lid van de klachten commissie van Oosterpoort, Jeugdzorg

•

Lid van de bezwarencommissie van Mooiland, woningcoörperatie

Lid Provinciale Staten van Limburg voor het CDA waaronder voorzitter Euregioraad Maas-Rijn

Luc Meijs:
•

30

Directeur-consultant Titulaer Enterprises waaronder zaakvoerder Stg Agropro-

Manager bedrijfsondersteuning Cicero Zorggroep
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Jos Mans:

BESTUUR 2017

•

Naam		

Functie

Toegetreden

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

Pieter van
Melick

Voorzitter tot
1/7/2016

17/6/2013

1/7/2015

1/7/2019

Sebastiaan
van der Flier

Voorzitter vanaf
1/7/2016

17/6/2013

1/7/2018

Marieke
Claessens

Secretaris

17/6/2013

1/7/2017

1/7/2021

Jos Mans

Penningmeester

17/6/2013

1/7/2016

1/7/2020

Lid van Sectoradviesraad van Achmea, adviesorgaan uit de veehouderij over verzekeringsaangelegenheden

•

Bestuurslid Vakgroep pluimveehouderij van de LLTB-bestuurslid kring legkippenhouders van de LTO/NOP vakgroep Pluimveehouderij.

•

Bestuurslid van de IKB ei commissie

•

Bestuurslid Federatie landbouw en zorg

CLIENTENRAAD 2017
Marieke Claessens is vanaf 1 juli 2017 herkozen als lid in het bestuur.
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Nevenfuncties:
Sebastiaan van der Flier:
•

Bestuurslid CAV Boerenbond Ulestraten, Schimmert en Hulsberg

Pieter van Melick:
•

Lid Hoofdbestuur LLTB Bestuurslid DB

•

Lid AB Fauna Beheers Eenheid

•

Bestuurslid sectorgroep Melkveehouderij LLTB

•

Voorzitter Bestuur coöperatie Natuurrijk Limburg

•

Bestuurslid vakgroep Verbrede landbouw LTO NL Limburg

•

Voorzitter CDA afdeling

•

Lid commissie Integriteit LTO NL Roermond

•

Mede eigenaar van Mts. Van Melick-Geraeds

Marieke Claessens:
•

Bestuurslid lltb, afdeling Horst-Venlo

•

Bestuurslid stichting Wienes Plaats

Naam		

Functie

		

Vanaf

Tot
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Bart Heesen		Voorzitter				2/6/2016
Berno Simmelink

Secretaris/Penningmeester

2/6/2016

Jan de Groot		Lid					2/6/2016

31/12/2017

Sebastiaan
van Kilsdonk		Lid					20/9/2017

WERKORGANISATIE 2017
Naam		

Functie				

FTE		

Vanaf

John Caubergh

Directeur				0.2		1/7/2014

Carla van Herten

Coordinator				0.8		17/6/2013

Jos Hoebink		Financieel administrateur		0.7		1/1/2015
Nadine Faessen

Clienten administrateur		

0.7		

1/12/2015

