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VOORWOORD

SEBASTIAAN VAN DER FLIER
VOORZITTER BESTUUR CLZ
2018 was voor onze jonge organisatie een uitdagend jaar op allerlei vlakken. Eén
van die uitdagingen was het complexe en dynamische zorglandschap waarin CLZ
zich begeeft. De verdere versnippering in het sociale domein, waarbij de eisen en
verwachtingen van stakeholders blijven toenemen, zorgen voor een groeiende administratieve last voor CLZ en dus ook voor onze leden, de zorgboeren.
Een andere uitdaging waren de aanbestedingen en dan vooral de afhandeling er-
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van. Het zijn tijdrovende en stressvolle processen, zeker voor de betrokken leden.
Uiteindelijk hebben we ook deze uitdaging succesvol aangepakt en we merken dat
stakeholders de constructieve houding van CLZ waarderen. De verhalen van Eric
Breet en Sandra Slijpen verderop in dit jaarverslag ondersteunen dit.
Niet alleen in 2018, maar ook al in de jaren daarvoor, hebben we als bestuur de
focus gelegd op het opbouwen van CLZ tot een stevige organisatie. Een organisatie
die voldoet aan de eisen die worden gesteld door alle betrokkenen in het veld. Als
bestuur hebben we, samen met het werkorgaan, ervoor gezorgd dat we een sterke
positie hebben verworven bij gemeenten en zorgkantoren. Hiermee kunnen we continuïteit garanderen voor onze zorgboeren. In 2018 zijn we gestart met een blik naar
binnen. Hoe kunnen we de opgebouwde organisatie met alle organen nog beter
laten functioneren en optimaliseren? We hebben een traject in gang gezet, waarbij
we op zoek gaan naar de stip op de horizon voor CLZ om zodoende verder te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.
Eén van die stippen op de horizon is kwaliteit. Aan de ene kant de kwaliteit van
onze zorgboerderijen, vastgelegd in een nieuwe digitaal format dat voor de nodige
uitdagingen heeft gezorgd. Aan de andere kant hebben we de certificering van CLZ
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“TERUGKIJKENDE OP 2018 CONCLUDEER IK DAT DE UITDAGINGEN DIE WE TEGEN ZIJN
GEKOMEN, ONS ALS ORGANISATIE STERKER HEBBEN GEMAAKT. STERKER IN HET DOEL
DAT WE MET ZIJN ALLEN VOOR OGEN HEBBEN, NAMELIJK HET BIEDEN VAN DE BEST
MOGELIJKE ZORG AAN KWETSBARE DOELGROEPEN OP ONZE ZORGBOERDERIJEN.”

zelf op de agenda gezet. Het onderwerp

rol heeft gespeeld in de organisatie, de

kwaliteit komt nog vaker ter sprake in dit

raad van toezicht, het werkorgaan, de cli-

jaarverslag.

ëntenraad, de vertrouwenspersoon, het

Terugkijkend op 2018 concludeer ik dat

bestuur en uiteraard de leden bedanken

de uitdagingen die we zijn tegengeko-

voor hun vertrouwen, hun inzet en door-

men, ons als organisatie sterker hebben

zettingsvermogen. Samen hebben we de

gemaakt. Sterker in het doel dat we met

Coöperatie Limburgse Zorgboeren verder

zijn allen voor ogen hebben, namelijk het

uitgebouwd tot een sterke, volwassen

bieden van de best mogelijke zorg aan

organisatie.

kwetsbare doelgroepen op onze zorgboerderijen. Ik wil graag iedereen die een
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MARIET SEEGERS
SECRETARIS RAAD VAN TOEZICHT CLZ
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De kwaliteitscommissie van CLZ - waarbij ik als lid van de raad van toezicht mag
aansluiten - heeft zich in 2018 vooral bezig gehouden met het formuleren en toetsen
van het medicatiebeleid. Hiermee geven we de zorgboeren de juiste handvatten om
verantwoord te kunnen werken wanneer het gaat over bijvoorbeeld medicatie toediening. Met name de uitvoerbaarheid in de praktijk is erg belangrijk.

Uitgangspunt is dat de bezoeker - daar

De zorgboeren dragen er zorg voor dat

waar mogelijk - zelf verantwoordelijk is

de medewerkers die bevoegd zijn en

voor zijn medicatiebeheer en -gebruik,

taken hebben ten aanzien van medicatie,

tenzij er redenen zijn om dit anders te

in staat worden gesteld voldoende be-

regelen.

kwaam te zijn en te blijven.

De bezoekers worden echter steeds

De kwaliteitscommissie van CLZ is ver-

kwetsbaarder en de zorg steeds com-

antwoordelijk voor het gevoerde beleid

plexer. Daarmee stijgt ook de vraag naar

rondom medicatieverstrekking en ver-

meer medische handelingen.

pleegtechnische handelingen met onder
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KWALITEIT IS ONGELOFELIJK
VANZELFSPREKEND MAAR DAAR MOET JE
WEL WAT VOOR DOEN!

andere als doel de uitvoering van het

betrokkenen op de zorgboerderij. Indien

medicatiebeleid - naast de individuele

dit niet tot een oplossing leidt, kan er een

verantwoordelijkheid van de zorgboerde-

klachtenprocedure in gang worden gezet.

rijen - mede te bewaken door middel van

Het oplossen van klachten bevordert de

een overzicht van incidentregistratie en

kwaliteit.

analyse van medicatiefouten.
Kwaliteit is ongelofelijk vanzelfsprekend
Een organisatie als CLZ die zich wil ver-

en toch hebben we daar in 2018 hard voor

antwoorden voor de zorg die geboden

gewerkt!

wordt, moet ook openstaan voor eventuele klachten. In 2018 hebben we ons als
Kwaliteitscommissie dan ook gebogen
over een klachtenreglement en de bijbehorende procedure.
Uitgangspunt is dat klachten in eerste instantie worden besproken met de direct
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JOHN CAUBERGH
DIRECTEUR CLZ
In alles wat CLZ doet, staan de bezoeker aan de zorgboerderij en de zorgboer centraal. De bezoekers moeten de best mogelijke zorg krijgen; ondersteuning die naadloos aansluit op hun behoeften en de bezoeker helpt zijn of haar talenten verder te
ontwikkelen. De zorgboeren moeten zoveel mogelijk worden ontlast zodat zij de best
mogelijke zorg verlenen en kunnen groeien in hun vak én hun passie.

C

LZ levert hieraan een bijdrage

en zorgkantoren opgelegd en zijn vaak

door haar leden – de zorgboeren

abstract. CLZ zorgt er vervolgens voor

– zoveel mogelijk te ontzorgen

dat deze kaders worden vertaald naar de

en ondersteunen, zodat zij zich volledig

dagelijkse praktijk. Wat is bijvoorbeeld

op de ondersteuning van de deelnemers

onze visie op de kwaliteit van zorg binnen

kunnen toeleggen. Daarnaast is CLZ de

de gehandicapten- of ouderenzorg? Het

antenne voor de leden richting ontwik-

concreet maken van deze visie voor onze

kelingen in de omgeving en zet, indien

leden is een belangrijke taak, omdat we

noodzakelijk of interessant, zaken in

dit centraal voor alle leden ontwikkelen

beweging om hierop in te spelen.

en breder kunnen kijken dan een individuele zorgboer.

De zorg die onze leden verlenen, moet
aan de hoogste kwaliteitskaders voldoen.

Dit doen we niet door hele ingewikkelde

Deze kaders worden door overheden

administratieve systemen te introduce-
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“CLZ ONDERSTEUNT EN ONTZORGT HAAR LEDEN – DE ZORGBOERENZOVEEL MOGELIJK ZODAT ZIJ ZICH VOLLEDIG OP DE ONDERSTEUNING
VAN DE DEELNEMERS TOE KUNNEN LEGGEN. DAARNAAST IS CLZ
DE ANTENNE VOOR DE LEDEN RICHTING ONTWIKKELINGEN IN DE
OMGEVING EN ZET ZAKEN IN BEWEGING OM HIEROP IN TE SPELEN.”
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ren, maar door altijd terug te gaan naar

verbinden we hier parameters aan. Deze

de basis; wat we gaan doen, voegt dit

zullen we voortdurende monitoren en

op een positieve manier iets toe aan de

verbeteren. Hierdoor weten we zelf ook

beleving van de bezoeker of het werk van

beter waar we staan in onze dienstverle-

de zorgboer? Gaat hij of zij hier iets posi-

ning, ook ten opzichte van anderen.

tiefs van merken en wordt de zorg beter?
Indien ja, gaan we hiermee aan de slag.

Daarnaast proberen we zoveel mogelijk

Zo niet, dan niet. In de praktijk komt dit

kennis uit te wisselen tussen de verschil-

neer op continu laveren tussen de druk

lende zorgboeren door thema- en inter-

van wet- en regelgeving om te voldoen

visiebijeenkomsten te organiseren. Hoe

aan alle kaders, alleen de goede of nood-

ga je bijvoorbeeld om met ontwikkeling

zakelijke dingen doen en onnodige ballast

van de talenten van de bezoekers op de

achterwege laten.

zorgboerderij? Deze kunnen per bezoeker
namelijk heel verschillend zijn. Welk plan

Om dit te kunnen doen, benoemen we de

zit daarachter en hoe volg je zijn of haar

kernkwaliteiten van een zorgboerderij en

ontwikkeling? Tenslotte proberen we het
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kennisniveau van onze zorgboeren nóg

ik weer enthousiast van het plezier dat

verder te vergroten door cursussen aan

de bezoekers en zorgboeren hebben op

te bieden. En werken we aan plannen

de zorgboerderij. Dit gevoel zorgt ervoor

over hoe om te gaan met de basiswaar-

dat ik me wil blijven inzetten voor deze

den op onze verschillende locaties. Ter-

prachtige groep mensen en tegen alle

men als veiligheid, welbevinden en recht

tegenwind bestand ben.

op privacy staan hierin centraal.
Zorgboeren bieden in mijn ogen een
unieke dienstverlening, waarin een thuisgevoel en een gezonde, groene omgeving
in combinatie met zorg van een hoog
niveau centraal staan. Ik ben er dan ook
trots op dat ik hieraan in mijn rol bij CLZ
een bijdrage kan leveren. Ik kom vaak
op zorgboerderijen en iedere keer word
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SANDRA SLIJPEN
PROJECTLEIDER WMO EN INKOOP WMO EN JEUGDHULP,
MIDDEN-LIMBURG OOST-GEMEENTEN ECHT-SUSTEREN,
MAASGOUW, ROERDALEN EN ROERMOND

“
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D

e oprichting van Coöperatie Lim-

Sandra zag het aantal zorgboerderijen

burgse Zorgboeren is een gouden

tussen 2013 en 2014 flink groeien. “In

zet geweest toen in 2013 bekend

eerste instantie leken de zorgboerderij-

werd dat de zorgtaken vanuit de overheid

en een relatief kleine groep. Inmiddels

overgedragen zouden worden naar de ge-

zijn ze echter onze zesde aanbieder qua

meenten,” vertelt Sandra Slijpen. Toen de

omvang. Hieruit blijkt dat zorgboerderijen

gemeenten verantwoordelijk werden voor

met hun aanbod goed hebben ingespeeld

de begeleiding op 1 januari 2015 bracht

op de behoeften van burgers.”

Sandra verschillende werkbezoeken aan
leden van CLZ. “Wat mij meteen opviel,

Met al deze individuele zorgboeren con-

was de laagdrempelige, gezellige sfeer.

tract- en kwaliteitsafspraken maken,

Een zorgboerderij is voor veel mensen

was voor de gemeenten geen haalbare

een veilige plek, omdat het goed aansluit

kaart. “Daarom is het ook goed dat CLZ

bij wat ze vanuit vroeger kennen. Lekker

als antwoord hierop, als overkoepelende

buiten bezig zijn, de dieren verzorgen,

organisatie en aanspreekpunt, is opge-

samen eten, samen koken. Daarin is een

richt. Bovendien zijn de medewerkers van

zorgboerderij uniek.”

CLZ zeer bezielde mensen die het doel
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en nut van zorgboer-

en begeleiding zijn

derijen goed onder

voor zowel gemeen-

de aandacht van de

te als zorgaanbieder

gemeenten hebben

erg hoog. We heb-

weten te brengen. Ze

ben ons te houden

zijn altijd goed be-

aan veel richtlijnen

reikbaar, weten waar
ze het over hebben
en denken proactief
mee. Een fijne partij
om mee samen te
werken.”

“EEN ZORGBOERDERIJ IS VOOR
VEEL MENSEN EEN VEILIGE PLEK
OMDAT HET GOED AANSLUIT BIJ
WAT ZE VANUIT VROEGER KENNEN.”

op het gebied van
inkoop en aanbesteding, het beheer van
informatiestromen,
verantwoording van
ingezette overheids-

gelden, betalingsverkeer, kwalitatieve
Ook voor de zorgboerderijen zelf is de

overheidsbeginselen et cetera. De ge-

ondersteuning van CLZ een uitkomst. “De

meente moet verantwoorden hoe zij het

administratieve en kwaliteitseisen voor

overheidsgeld besteedt, de zorgaanbie-

het mogen leveren van ondersteuning

ders moeten aantonen dat zij dit onder
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“ZONDER CLZ ZOUDEN WE AFSPRAKEN MOETEN
MAKEN MET ALLE INDIVIDUELE ZORGBOEREN,
GEEN HAALBARE KAART. DAARNAAST ZIJN DE
MEDEWERKERS VAN CLZ ZEER BEZIELDE MENSEN.”
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de hoogste kwaliteitseisen doen. Kleine

wordt CLZ vier keer per jaar uitgenodigd

organisaties, zoals een zorgboerderij,

om deel te nemen aan overlegtafels.

kunnen hier vaak op eigen kracht niet

Tijdens deze overlegtafels sparren we

aan voldoen. Daarom is het zo goed dat

samen met een selectie van gecontrac-

CLZ deze zaken voor de zorgboeren uit

teerde aanbieders over verbeteringen in

handen neemt. Zo kunnen zij zich focus-

de contracten, trends en ontwikkelingen

sen op waar ze goed in zijn; goede bege-

en de toekomst van de zorg. We hebben

leiding en dagbesteding bieden.”

elkaar immers hard nodig om een zo goed

De gemeenten zitten een aantal keren

mogelijke dienstverlening richting onze

per jaar met CLZ om tafel om contractge-

burgers te realiseren.”

sprekken te voeren. “We zitten alleen met
elkaar om tafel als het zinvol is, omdat ie-

Sandra heeft de visie op aanbieders

der uur dat we vergaderen, een uur is dat

en inwoners van het zorglandschap de

niet naar de zorg kan. Hierin zoeken we

afgelopen jaren drastisch zien verande-

altijd naar een goede balans. Daarnaast

ren. “Alle ondersteuning die de gemeente
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“ONZE GEZAMENLIJKE OPGAVE: IEDEREEN REGIE
GEVEN OVER ZIJN EIGEN LEVEN EN ZORGEN DAT
IEDEREEN DIE DIT (NOG) NIET KAN, GOEDE EN
ZINVOLLE DAGBESTEDING BLIJFT ONTVANGEN.”

inkoopt en door aanbieders wordt uitge-

iedereen. De maatschappij is daar ook

voerd, moet gericht zijn op het stimule-

nog niet altijd klaar voor, maar dat is wel

ren van zelfredzaamheid en volwaardig

waar we met elkaar als samenleving naar

mee kunnen doen in de samenleving.

moeten streven. Iedereen moet in onze

Aanbieders zijn van oudsher gewend om

samenleving mee kunnen doen en regie

te zórgen voor mensen. Uiteraard gebeurt

hebben over zijn eigen leven. Daarin heb-

dat vanuit een goed hart, maar wij vinden

ben gemeenten en aanbieders, zoals de

dat onze inwoners pas écht geholpen

zorgboeren, samen een mooie en dank-

worden als ze worden begeleid naar het

bare opgave voor de toekomst. Zodat we

zelf kunnen invullen van hun eigen leven.

ook samen, voor de mensen die dit (nog)

Liefst zonder inzet van specifieke voor-

niet op eigen kracht kunnen, goede en

zieningen, maar bijvoorbeeld door aan te

zinvolle dagbesteding kunnen blijven

sluiten bij reguliere sportgelegenheden,

bieden ”.

culturele verenigingen, vrijwilligerswerk
of andere hobby-clubs. Dat lukt niet

15
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ERIC BREET
ZORGINKOPER BIJ ZORGKANTOREN COÖPERATIE VGZ
Hij komt graag over de vloer bij zorgboerderijen als er contractafspraken moeten
worden gemaakt. “Een zorgboerderij is een laagdrempelige, herkenbare plek in de
samenleving. Zorgboeren blinken uit in het bieden van maatwerk en hoge kwaliteit
van zorg zonder ‘klinisch’ te worden.”
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“EEN ZORGBOERDERIJ IS EEN LAAGDREMPELIGE,
HERKENBARE PLEK IN DE SAMENLEVING. ZE
BLINKEN UIT IN HET BIEDEN VAN MAATWERK EN
HOGE KWALITEIT VAN ZORG ZONDER ‘KLINISCH’
TE WORDEN.”
17
Aan het woord is Eric Breet, zorginkoper

Eric doet graag zaken met de zorgboeren.

bij Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Eric

“Ons motto is ‘geld volgt zorg’. Wij hebben

is blij dat Coöperatie Limburgse Zorg-

een publieke taak om geld doelmatig en

boeren (CLZ) er is. “Wij vinden dat geld

goed in te zetten. Contractbesprekingen

rechtstreeks naar de zorg moet. Daarom

vinden in een zeer prettige sfeer plaats.

doen we ook zo min mogelijk zaken met

We kijken naar de productie van het

onderaannemers. Met de komst van CLZ

afgelopen jaar, bespreken of er ergens

zijn zorgboeren gelukkig uit hun onder-

uitbreidingen plaatsvinden en stellen op

aannemers-positie gestapt. Wij vinden

basis hiervan ons budget voor komend

zorgboerderijen een waardevolle aanvul-

jaar vast. Dat gesprek vindt vaak in het

ling op het zorgaanbod en zijn dan ook

najaar plaats. In het voorjaar komen we

zeer tevreden met de komst van CLZ en

vaak nog een keer bij elkaar om inhou-

het functioneren ervan.”

delijke zaken te bespreken. Bij voorkeur
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“CLZ ZORGT VOOR HET TERUGBRENGEN VAN
ADMINISTRATIEVE DRUK AAN DE INKOOPZIJDE
EN VOOR DE ZORGBOEREN. DAARNAAST HOUDEN
ZE DE KWALITEIT HOOG.”
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doe ik dit op locatie bij een zorgboerderij

ons en de zorgboeren om de kwaliteit van

vanwege de prettige sfeer en voor het

zorg hoog te houden en te bewaken.”

behouden van de feeling met de praktijk.”
De oprichting van CLZ levert volgens Eric

Eric merkt dat kwaliteit steeds meer

voordelen op voor zowel de zorginko-

aandacht krijgt. “Zorgkantoren VGZ

pers als de zorgboeren. “CLZ brengt voor

heeft de opdracht vanuit de overheid

beide partijen de administratieve druk

gekregen een aantal keer per jaar met

sterk terug. Aan de inkoopzijde, omdat

de zorginstellingen om tafel te gaan. Er

we maar met één partij afspraken hoeven

zijn landelijke kwaliteitskaders benoemd.

te maken in plaats van met zestig. Aan de

Gezamenlijk willen we kijken waar men

zijde van de zorgboeren, omdat CLZ een

tegenaan loopt, waar knelpunten zitten,

groot deel van de administratieve lasten

hoe kan worden gemonitord en hoe ver-

uit handen neemt. Daarnaast helpen ze

schillen in omvang en klanttevredenheid
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“ZORGBOEREN NEMEN HET
VOORTOUW IN HET REALISEREN VAN
LOGEERPLEKKEN. HIERIN TONEN ZE HUN
ONDERNEMERSCHAP.”
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kunnen ontstaan en worden opgelost. Bij

huis, terwijl ook mogelijkheden realiseer-

de totstandkoming van deze opdracht

baar zijn in hun eigen gemeente. Met de

hebben de koepelorganisaties van de

toename aan het aantal mantelzorgers,

zorginstellingen aan tafel gezeten, dus

merk ik ook een groeiende behoefte aan

hiervoor is een brede consensus.”

logeerplekken om hen soms een dagje te
ontlasten. Ik zie dat verschillende zorg-

Naast aandacht voor kwaliteit, vindt Eric

boerderijen hierin al het voortouw nemen

het belangrijk dat zorgaanbieders scherp

en hun bedrijven hierop aanpassen. Hier-

blijven op de behoeften van de burgers.

in tonen ze hun ondernemerschap.”

Ik merk bijvoorbeeld een groeiende behoefte aan permanent verblijf. Het zou
jammer zijn als burgers moeten worden
opgenomen in instellingen verder van
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ALGEMENE INFORMATIE
COÖPERATIE
Als zorgboeren zijn we steeds op zoek naar versterking en verbetering van de
dienstverlening naar onze cliënten. Kwaliteit van zorg en deskundigheid staan steeds
voorop. Om deze ontwikkeling een nieuwe impuls te geven, hebben de Limburgse
zorgboeren zich verenigd in een coöperatie. Eind mei 2013 is de Coöperatie Limburgse Zorgboeren opgericht. Nagenoeg alle zorgboeren in Limburg, ruim 65 in totaal, zijn
lid van CLZ.
CLZ is tevens het aanspreekpunt voor zorgkantoren, gemeentes, andere overheden,
belangenverenigingen, cliënten en belangstellenden. CLZ treedt namens de zorgboe-

20

ren op bij het afsluiten van contracten en het voeren van onderhandelingen. Bij dit
alles blijft de individuele zorgboer echter de centrale vraagbaak voor de cliënt en
doet dit op zijn of haar eigen wijze.

ORGANISATIE
CLZ is een coöperatie die een sterke band heeft 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.
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 klankborden adviseert het bestuur.
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De cliëntenraad is begin 2016 opgericht en vormt het inhoudelijk klankbord voor organisatie en bestuur.
In bijlage 1 is de huidige samenstelling van de hele organisatie weergegeven.
De organisatiestructuur is in onderstaand schema weergegeven.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

RAAD VAN TOEZICHT

21
4 leden
4 leden

BESTUUR COÖPERATIE

WERKORGANISATIE

ZORGBOEREN

3,4 FTE
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ZORGBREDE GOVERNANCECODE
Het bestuur en de raad van toezicht onderschrijven de algemene uitgangspunten van
de zorgbrede governancecode, wat inhoudt dat:
•

de organisatie verantwoordelijkheid neemt voor verantwoorde en resultaat gerichte zorg;

•

de organisatie de cliënt centraal plaatst;

•

de organisatie een zo doelmatig en effectief mogelijke aanwending van de beschikbaar gestelde middelen nastreeft;

22

•

ervoor zorg wordt gedragen dat aan eigentijdse kwaliteitseisen wordt voldaan;

•

er goede betrekkingen worden onderhouden met de belanghebbenden;

•

overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de cliëntenraden betrokken worden;

•

de statuten voldoen aan de eisen die de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en
governance code stelt;

•

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

•

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

•

de zorgbrede governancecode is verankerd in de statuten van CLZ.

Voor de raad van toezicht geldt dat deze zich richt op het belang van de organisatie.
De raad van toezicht en de leden zorgen voor hun onafhankelijkheid en vermijden
belangenverstrengelingen. De bezoldiging wordt openbaar gemaakt.
De raad van toezicht houdt adequaat toezicht op het beleid van het bestuur en de
algemene gang van zaken binnen de organisatie.
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EEN TOEKOMSTBESTENDIGE MISSIE EN VISIE
WAT WE DOEN (ONZE MISSIE)
Aan mensen met een ondersteuningsvraag, op een zorgboerderij bij één van de leden
zorgboeren van CLZ, professionele zorg en begeleiding bieden. De focus ligt steeds
op de mogelijkheden en de wensen van de cliënt en de kwaliteit van zorg.
Mensen met een ondersteuningsvraag:
•

Jongeren/Jeugd

•

Geestelijke gezondheidszorg

•

Lichamelijk gehandicapten

•

Ouderen

•

Re-integratie

•

Verstandelijk gehandicapten

Professionele zorg en begeleiding:
•

Dagbesteding

•

Individuele begeleiding

•

Logeren

•

Persoonlijke verzorging

•

Wonen

•

Arbeidstoeleiding

ONS UITGANGSPUNT DAARBIJ (ONZE VISIE)
Professionele zorg en begeleiding op zo’n manier verlenen, dat recht wordt gedaan
aan de verscheidenheid van de cliënten en zij zichzelf kunnen zijn, op een bij hen pas-
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sende plek in de samenleving. Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor mensen met
een zorgvraag in een veilige omgeving, waarbij we optimaal gebruik maken van de kansen en mogelijkheden die een zorgboerderij in de groene ruimte biedt. Bij het in praktijk brengen van de visie en missie zijn de drie kernwaarden en drie thema’s leidend:

KERNWAARDEN
Kleinschalig
•

Vaste gezichten en geborgenheid

•

Persoonlijke aandacht

•

Zorg op maat

Groene ruimte
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•

Rust en ruimte

•

Natuurlijke omgeving

•

Buitengebied

•

Structuur

•

Persoonlijke en maatschappelijke gezondheidswinst

Deskundig
•

Hoge kwaliteit

•

Goed geschoold

•

Op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

THEMA’S
Innovatief
•

Focus op verbeteren en professionaliseren van de zorg;

•

Continu op zoek naar vernieuwingen in de zorg en nieuwe producten;

•

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

Duurzaam
•

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

•

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

Gebruikmakend van de natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur van een zorgboerderij;

•

Altijd gericht op de toekomst.

Samen verder
•

Relatie tussen cliënt en zorgboer op basis van gelijkwaardigheid;

•

Middenin de samenleving en samen met familie en verwanten;

•

Altijd gericht op een optimale kwaliteit van leven, ook onder moeilijke omstandigheden.

KWALITEITSSTANDAARDEN
Met de groei van het aantal zorgboerderijen is er ook een toenemende behoefte aan
een methode die de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar
maakt. Er is vanuit de Federatie Landbouw en Zorg een kwaliteitswaarborg voor
zorgboerderijen ontwikkeld omdat de kwaliteitssystemen en –criteria uit de reguliere
zorg niet zomaar te gebruiken zijn op een zorgboerderij. Kwaliteitssystemen uit de
zorg maken de specifieke eigenschappen en meerwaarde van de zorgboerderij niet
zichtbaar. Het keurmerk is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Inspectie Gezondheidszorg en jeugd. Het keurmerk wordt verleend door de Federatie Landbouw en
Zorg. Zij laat de evaluatie van de kwaliteitssystemen, de beoordeling van de jaarverslagen en de organisatie van de audits door een onafhankelijke organisatie uitvoeren.
Alle zorgboeren van CLZ maken gebruik van het kwaliteitssysteem en zijn hiermee
direct aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor deelnemers van zorgboerderijen. Met het keurmerk voldoen de zorgboeren aan:
•

de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

•

de Wet BIG

•

de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

•

de Wet toelating zorginstellingen

•

Arbowet

•

Algemene verordening gegevensbescherming
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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 de missie en visie van de organisatie wil realiseren. In eerste instantie is dit vooral signaleren en invulling geven aan de
ondersteuningsbehoeften van de leden zorgboeren bij het inspelen op marktontwik-
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kelingen 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
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 2018 waren 65 leden aangesloten. Twee leden hebben afscheid genomen en er zijn
twee nieuwe leden toegetreden.
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AANBOD
De zorgboeren bieden een uitgebreid aanbod aan activiteiten aan diverse doelgroepen. De meest voorkomende producten die op de zorgboerderijen worden aangebodenzijn:
•

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

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
CONTRACT AFSPRAKEN 2018
CLZ heeft voor 2018 contractafspraken gemaakt voor het verlenen van Wmo en
jeugdzorg met dertig Limburgse gemeenten en met de Coöperatie Stand-By in de gemeente Heerlen. CLZ verleent alleen zorg in natura aan haar cliënten.
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
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CLZ deel aan de landelijke pilot persoonsvolgende zorg voor ouderen.
CLZ biedt Wlz-zorg met name voor ouderen en in de vorm van een zogenaamd modulair pakket thuis (MPT).

ZORGVOLUME 2018
Op 1 januari 2018 startte CLZ met 955 cliënten en op peildatum 31 december 2018 had
ze 1.107 cliënten in zorg. In 2018 hebben 1.638 unieke cliënten zorg ontvangen via CLZ.
Dit betrof 345 cliënten in de jeugdwet, waarvan circa 25% binnen twaalf maanden uitof doorstroomt. Het betrof 978 cliënten in de Wmo waarvan circa 33% binnen twaalf
maanden uit- of doorstroomt. Het betrof 315 cliënten in de Wlz, waarvan circa 44%
binnen twaalf maanden uitstroomt.
Het totale zorgvolume voor de Wmo bedroeg 5.629.286 euro en voor de Jeugdwet
3.031.153 euro. Het zorgvolume voor de Wlz-zorg bedroeg 1.581.500 euro.
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RESULTATEN 2018
Omzet
2018

2017

Opbrengsten zorgprestaties

€ 10.564.765

€ 8.577.521

Som der bedrijfsopbrengsten

€ 10.564.765

€ 8.577.521

Doorbetalingen aan zorgboeren

€ 9.917.444

€ 7.995.619

Personeelskosten

€ 184.748

Afschrijvingen

€ 453

Overige bedrijfskosten

€ 203.206

€ 293.774

Som der bedrijfslasten

€ 10.305.851

€ 8.289.393

Resultaat boekjaar

€ 258.914

€ 288.128

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
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Financiele structuur

Vaste Activa
Materiële vaste activa

31-12-2018

31-12-2017

€ 6.150

Vlottende activa
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Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

€ 105.083

€ 146.235

Debiteuren en overige vorderingen

€ 1.825.333

€ 896.063

Liquide middelen

€ 907.921

€ 2.045.948

Totaal vlottende activa

€ 2.838.337

€ 3.088.246

Totaal activa

€ 2.844.487

€ 3.088.246

Bestemmingsfondsen

€ 68.110

€ 29.352

Algemene en overige reserves

€ 637.351

€ 417.195

Totaal eigen vermogen

€ 705.461

€ 446.547

Passiva
Eigen vermogen

Voorzieningen

€ 151.377

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden

€ 2.139.026

€ 2.490.322

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

€ 2.139.026

€ 2.490.322

Totaal passiva

€ 2.844.487

€ 3.088.246

Solvabiliteit

25%

14%

Budgetratio

7%

5%

Currentratio

1,3

1,2
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ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
De volledige cliëntenadministratie wordt met het pakket Qurentis uitgevoerd.
De financiële administratie wordt met het pakket Exact verricht. Daarnaast zijn alle
administratieve procedures en bevoegdheden vastgelegd in het handboek Administratieve organisatie CLZ.
De communicatie met het zorgkantoor vindt volledig plaats volgens de iWlz-standaarden en met de gemeentes via de zogenaamde iWmo- en iJw-systemen.

LEREN, VERBETEREN EN VERNIEUWEN
CLZ is een samenwerkingsverband dat in ontwikkeling is. Voorop staat transparantie
van de organisatie en de aangesloten zorgboerderijen, ondersteund met een erkend
kwaliteitssysteem waarin klanttevredenheid een belangrijk onderdeel vormt.
Daarnaast wil CLZ inspelen op mogelijkheden die de veranderingen in de wetgeving
en financiering van de zorg bieden.

KLACHTEN
Alle zorgboerderijen van CLZ zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg
(www.zorgboeren.nl). De Federatie Landbouw en Zorg heeft voor de cliënten van haar
leden een onafhankelijke klachtencommissie ingericht. Deze klachtencommissie voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze commissie biedt
deelnemers van zorgboerderijen de mogelijkheid hun klacht te melden. De landelijke
klachtencommissie start - op het moment dat de klacht door hen ontvankelijk wordt
verklaard - het proces van hoor en wederhoor. De klachtenprocedure is gepubliceerd
op de website van CLZ.
CLZ vindt het van belang dat klachten accuraat en zorgvuldig worden opgepakt. Indien er een klacht is over een zorgboerderij of een medewerker op de zorgboerderij,
dan kunt u contact opnemen met CLZ of de onafhankelijke vertrouwens - klachtenpersonen. In 2018 zijn er twee klachten ingediend en in goed overleg met betrokkenen afgehandeld.
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ZORGINHOUDELIJKE MELDINGEN
Incidentmeldingen worden gebruikt om de bewustwording en verbeteringsvoorstellen te stimuleren. De inhoud en het aantal meldingen worden gemonitord in de commissie Kwaliteit. Vanuit deze commissie wordt terugkoppeling naar zorgboeren en
bestuur en raad van toezicht verzorgd.
In 2018 zijn 57 incidenten gemeld en intern besproken. In 2018 zijn twee calamiteiten
gemeld en intern en extern opgevolgd. In 2018 heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, drie onaangekondigde bezoeken gebracht aan onze zorgboerderijen
met verblijf en logeren. De verbeterpunten zijn opgevolgd en hebben geleid tot een
verdere verbetering van de kwaliteit op onze zorgboerderijen.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
32

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-marktcombinaties (PMC’s) moet worden gestimuleerd. De nieuwe producten kunnen gericht zijn op bestaande en wellicht ook nieuwe doelgroepen.
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 in alle regio’s onderdeel van de overlegtafels
en kan uit eerste hand de nieuwe ontwikkelingen volgen en input leveren.
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RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren werkt volgens de
principes van de zorgbrede governancecode.
De raad van toezicht heeft in 2018 viermaal vergaderd samen met het bestuur en de
werkorganisatie van CLZ. De raad van toezicht heeft de financiële jaarrekening 2017
goedgekeurd en voor decharge voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van
juni 2018. Zij heeft op regelmatige basis de voortgang van de begroting 2018 gecontroleerd.
In november 2018 heeft zij de begroting 2019 en het kwalitatief jaarplan 2019 goedgekeurd.
Tevens heeft er een evaluatievergadering van de raad van toezicht plaatsgevonden en
een vergadering samen met de cliëntenraad.
De raad van toezicht heeft, samen met bestuur, cliëntenraad en vertrouwenspersoon,
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 Silvie Heldens (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 2018 tweemaal vergaderd.
Eénmaal met als onderwerp interim-controle en jaarrekening 2017 en éénmaal ter
voorbereiding van de begroting 2019.
Er hebben geen wijzigingen in de samenstelling van de raad van toezicht plaatsgevonden.
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BIJLAGE 1: ORGANISATIE
Raad van Toezicht 2018
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Naam			

Functie		

Toegetreden

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

Robert Slaghuis

Voorzitter		

17-6-2013

17-6-2016		

17-6-2020

Mariet Seegers

Vice-voorzitter

17-6-2013

17-6-2017		

17-6-2021

Jeu Titulaer		

Penningmeester

17-6-2013

17-6-2017		

17-6-2021

Luc Meijs		

Secretaris		

1-12-2016

1-12-2020

Nevenfuncties:
Robert Slaghuis:
•

Directeur Strategie en Verkoop bij Lunet zorg

•

Lid RvT bij Robert Coppes Stichting tot 01-07-2018

•

Lid Rvt bij Vivent

Mariet Seegers:
•

Begeleider bij Dichterbij

•

Lid van de klachtencommissie van Oosterpoort, Jeugdzorg

•

Lid van de bezwarencommissie van Mooiland, woningcoörperatie

•

Bestuurslid Stichting MaGe (Maatschappelijke hulp Gennep)

Jeu Titulaer:
•

Directeur-consultant Titulaer Enterprises BV, waaronder zaakvoerder Stg
Agroproductie- en Leisurepark Zuid-Limburg
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•

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

•

Penningmeester (Stg) CDA Statenfractie Limburg

•

Penningmeester Stg Dorpshuis Mheer

•

-

Bestuurslid Kon Harmonie St Cecilia Mheer

Luc Meijs:
•

-

Concerncontroller WSP Parkstad
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BESTUUR 2018
Naam		

Functie

Toegetreden

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

Pieter van
Melick

Bestuurslid

17/6/2013

1/7/2015

1/7/2019

Sebastiaan
van der Flier

Voorzitter

17/6/2013

1/7/2018

1/7/2022

Marieke
Claessens

Secretaris

17/6/2013

1/7/2017

1/7/2021

Jos Mans

Penningmeester

17/6/2013

1/7/2016

1/7/2020

Sebastiaan van der Flier is vanaf 1 juli 2018 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

•

Lid dagelijks bestuur Faunabeheereenheid Limburg

•

Lid algemeen Bestuur Faunabeheereenheid Limburg

•

Bestuurslid sectorgroep Melkveehouderij LLTB

•

Voorzitter Bestuur Coöperatie Natuurrijk Limburg

•

Bestuurslid vakgroep Verbrede landbouw LTO Nederland

•

Voorzitter CDA-afdeling Roermond

•

Lid commissie Integriteit LTO Nederland

•

Mede-eigenaar Mts. Van Melick-Geraeds

Marieke Claessens:
•

Bestuurslid stichting Wienes Plaats
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Jos Mans:
•

Penningmeester Coöperatie SecurEggFarmer

•

Bestuurslid Vereniging Biologisch Limburg

•

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 2018
Naam		

Functie

		

Vanaf

Tot
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Bart Heesen		Voorzitter				2/6/2016
Berno Simmelink

Secretaris/Penningmeester

2/6/2016

Sebastiaan
van Kilsdonk		

Lid					

20/9/2017

1/6/2018

FTE		

Vanaf

WERKORGANISATIE 2018
Naam		

Functie				

John Caubergh

Directeur				0.4		1/7/2014

Carla van Herten

Coordinator				0.8		17/6/2013

Jos Hoebink		Financieel administrateur		0.8		1/1/2015
Silvie Heldens

Clienten administrateur		

0.75		

1/3/2018

Ellen Küppers

administrateur			0,67		1/11/2018

