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VOORWOORD

SEBASTIAAN VAN DER FLIER
VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR

Dit geeft precies aan waar onze speer-

aanstellen van een vertrouwenspersoon/

punten het afgelopen jaar hebben gele-

klachtenfunctionaris en het installeren

gen en de komende jaren ook nog liggen.

van een cliëntenraad. Op deze manier

We moeten met zijn allen blijven werken

proberen we de inspraakmogelijkheden

aan het realiseren van een breder pro-

van onze deelnemers maximaal te bor-

ductenaanbod om op deze manier nog

gen. We mogen ons zeer gelukkig prijzen

beter tegemoet te

met de manier waar-

komen aan de on-

op de mensen achter

dersteuningsvraag

deze twee organen,

van onze deelnemers.
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Mensen met een ondersteuningsvraag, professionele zorg en begeleiding bieden,
dat is de missie van CLZ. Dit jaarverslag is een weerspiegeling van onze zorgboeren die, ieder op hun eigen en persoonlijke manier maar allen vol met passie, in de
praktijk handen en voeten geven aan deze missie.
Als bestuur hebben wij het afgelopen jaar, samen met de werkorganisatie, met
dezelfde passie geprobeerd om onze zorgboeren zo goed mogelijk te faciliteren. Dit
gebeurt op verschillende manieren. Een voorbeeld uit de praktijk is afkomstig van
onze zorgboerderijen met ouderen. Omdat we sinds 2016 in zowel VGZ- als CZ-gebied als zorgaanbieder zijn gecontracteerd om WLZ zorg te leveren, kunnen onze
zorgboeren nog beter inspelen op de hulpvragen van onze ouderen. Op deze manier
leveren we een wezenlijke bijdrage aan de ontlasting van mantelzorgers en kan een
opname nog wat langer worden uitgesteld.

Onze zorgboeren
werken hier iedere

“WE MOETEN MET ZIJN ALLEN
BLIJVEN WERKEN AAN HET
REALISEREN VAN EEN BREDER
PRODUCTENAANBOD”

invulling geven aan
de uitvoering hiervan.
Ieder jaar werken

dag hard aan. Een

we er hard aan om

mooie voorbeeld

Coöperatie Limburg-

hiervan is DementTalent, een project

se Zorgboeren “het natuurlijk alternatief

waarbij juist gebruik wordt gemaakt van

voor iedereen” te laten zijn. Ik nodig u

verborgen talenten van mensen met

van harte uit om de mooie verhalen van

dementie. Een ander voorbeeld is het

onze zorgboeren en onze deelnemers in

project arbeidsmatige dagbesteding

dit jaarverslag te lezen. Verhalen waaruit

waarbij de nadruk ligt op de training van

de passie van onze zorgboeren duide-

vaardigheden van mensen met een gro-

lijk blijkt, het plezier en de toegevoegde

tere afstand tot de arbeidsmarkt. Mooie

waarde die onze deelnemers aan hun

projecten waar we als bestuur trots op

bezoeken beleven en de veelzijdigheid

zijn!

aan ondersteuning die wij met zijn allen
bieden.

Een andere belangrijke stap die we het afgelopen jaar als CLZ hebben gezet, is het
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zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Hierbij is onze rol als raad zeker niet alDe komende jaren zal gewerkt worden

leen beperkt tot het houden van toezicht

aan de verdere verbetering van de hui-

maar ook het meedenken in de ontwik-

dige processen en ICT en mogelijk aan

kelingen die er binnen de coöperatie zijn.

wensen tot uitbreiding van de dienstver-

We hebben als raad ons eigen functione-

VOORWOORD

lening. Dat is een mooie verdere profes-

ren geëvalueerd evenals onze samenwer-

sionaliseringsslag om de zorgboeren in

king met het bestuur. We constateren dat

ROBERT SLAGHUIS

Limburg nog beter te kunnen ondersteu-

zowel als de raad als het bestuur steeds

nen.

beter in haar rol groeien en dat we elkaar

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

goed weten te vinden als we elkaar nodig
Als coöperatie die actief is in de zorg,

hebben.

zijn we wettelijk verplicht een raad van
2016 was het tweede jaar van ons bestaan waarin de Coöperatie Limburgse Zorgboeren overduidelijk haar meerwaarde heeft laten zien. Meerwaarde in het afsluiten van alle contracten met gemeenten van Noord- tot Zuid-Limburg en twee zorg-
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kantoren, de hele afhandeling van de declaratie- en geldstromen en het delen van
kennis op allerlei gebieden maar in het bijzonder rondom kwaliteit en veiligheid
van zorg. Het is mooi om te kunnen constateren dat de ruim 60 aangesloten leden
zich hierdoor kunnen richten op de zaken waar ze goed in zijn en waar bovenal hun
passie ligt: zorg leveren aan ruim 800 mensen in Limburg die voor een zorgboerderij kiezen voor hun begeleiding, daar van de dagbesteding genieten, logeren en in
sommige gevallen zelfs wonen
Als je CLZ, gezien haar korte bestaan, beschouwd als een startup, dan mag je wel
stellen dat er in korte tijd ontzettend veel werk is verzet om te komen tot waar we
vandaag de dag staan. Dat is een compliment richting het bestuur en de werkorganisatie. Zeker in de omstandigheid dat gemeenten twee jaar geleden voor het eerst
verantwoordelijk werden voor de inkoop in het sociale domein. En dat ze daarin
zoekende waren (en soms nog zijn) naar de best passende inkoopafspraken voor de

toezicht in te stellen die formeel toezicht

Om als raad van toezicht een goed beeld

houdt op het gevoerde beleid waaron-

te hebben en houden van de dagelijkse

der het financiële

praktijk van onze

beheer, de kwaliteit

leden zijn we in 2016

van zorg en bijvoor-

twee keer bij een

beeld risicobeheersing. De governance code voor de
zorg is hierbij een
belangrijke leidraad
voor ons handelen.
De huidige raad van

“WE CONSTATEREN DAT ZOWEL DE
RAAD ALS HET BESTUUR STEEDS
BETER IN HAAR ROL GROEIEN EN DAT
WE ELKAAR GOED WETEN TE VINDEN
ALS WE ELKAAR NODIG HEBBEN”

toezicht bestaat uit
4 personen met een zeer diverse achter-

aantal zorgboeren
op bezoek geweest.
Daarbij hebben we
veel enthousiaste verhalen van de
zorgboeren gehoord.
Over hun deelnemers, over de kracht

van de kleinschaligheid van de zorg op de

grond en dat vult elkaar goed aan. Binnen boerderij, over de dillema’s in het onderde raad is er een taakverdeling afgespro-

nemerschap en over de tevredenheid

ken en is er zowel een financiële als een

over het werk dat de coöperatie voor hen

kwaliteitscommissie waarin ontwikkelin-

doet. Juist dat zijn de verhalen die ook

gen op deze thema’s met het bestuur en

voor de raad van toezicht belangrijk zijn

de werkorganisatie besproken worden.

om ons werk goed te kunnen doen.
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en mooi voorbeeld van het leveren

terecht kwam, was dat mijn opstap rich-

van zorg op maat, is het verhaal

ting genezing. Na 5 jaar merkte ik dat ik

van John. John is met zijn 63 jaar

hier echter niet meer paste en besloot ik

en zijn psychiatrische achtergrond geen

daar te stoppen. Al snel merkte ik dat ik

‘gebruikelijke’ Casquettenhof-bezoeker.

weer in mijn oude gewoontes terug viel.

“Maar het klikte zo goed tijdens het in-

En besloot ik samen met mijn vrouw dat

takegesprek, dat we ervoor zijn gegaan,”

ik actie moest ondernemen. Gelukkig

vertelt Caroline.

stond Caroline open voor mijn verzoek en
dat is mijn redding geweest.”

Als John over Casquettenhof praat, begin
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CAROLINE SCHRIJNWERKERS

JOHN

ZORGBOERDERIJ CASQUETTENHOF
HORN

hij te stralen. “Het liefste werk ik mee op

John is soms bang om weer ziek te wor-

de boerderij. Als ik ’s morgens het terrein

den. “Als ik echter bij Casquettenhof

op loop, begint het jongvee al naar me

ben, verdwijnt dat ‘ziek zijn’ naar de

te loeien dat ik moet komen. Mijn vrouw

achtergrond. Als ik de deur hier ’s och-

moet ’s ochtends om 04.00 uur opstaan

tends open doe, komt er een gevoel van

voor haar werk, dus ik ben altijd vroeg

gelukzaligheid over me heen. Ik ben van

wakker. Gelukkig kan ik al vanaf 08.30 uur

mijn mede-bezoekers gaan houden en de

bij Caroline terecht en mag ik meehelpen

dieren, dat is mijn ziel en zaligheid. Ik ben

met de voorbereidingen voor als de rest

ontzettend dankbaar dat Caroline de stap

van de bezoekers om 09.30 uur binnen

met mij aangedurfd heeft, want dat is

komt. Misschien mag ik binnenkort zelfs

mijn redding geweest. De woensdag ben

meehelpen met het melken en ben ik al

ik alleen thuis en dat vind ik zwaar. Het

vanaf 06.30 present. Het wachten thuis

liefst zou ik hier 5 dagen in de week zijn.

totdat ik mag gaan, vind ik namelijk erg

Want Casquettenhof, dat is mijn alles.”

lastig.”
Voor John is Casquettenhof zijn redding

Zorgboerderij Casquettenhof wordt voornamelijk bezocht door ouderen met

geweest. “Ik ben 10 jaar lang opgenomen

dementie. “Zorg op maat, dat is wat wij proberen te leveren,” vertelt Caroline

geweest in verschillende GGZ instellin-

Schrijnwerkers, eigenaresse van zorgboerderij Casquettenhof in Horn. “Wil je

gen. Mijn vrouw werkt nog veel en alleen

graag meewerken op de boerderij, dan kan dat. Speel je liever een spelletje of wil
je even uitrusten, dan kan dat ook.”

ZORGBOERDERIJ CASQUETTENHOF, HORN - CAROLINE SCHRIJNWERKERS

thuis zijn, dat vind ik moeilijk. Toen ik 5
jaar geleden op mijn eerste zorgboerderij
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“Bij Odigos gaan we emoties niet uit de

Zoë is 13 jaar en woont tijdelijk bij een

weg. We leren de deelnemers juist hoe ze

pleeggezin. Meestal vind je haar bij de

met deze emoties om moeten gaan,” ver-

paarden op de zorgboerderij. “Ik kom

telt Meanne Köpp, begeleidster bij Odigos. “Door ze in een veilige omgeving uit
de dagen om grenzen te verleggen, emoties te tonen en te accepteren, krijgen
deelnemers zicht op hun vaak verborgen
kwaliteiten en krachten’’.

hier nu bijna een half jaar, vijf dagen in
de week en soms een weekend en heb
het hier heel erg naar mijn zin,” vertelt
Zoë. Zo vertelt ze trots over de verzorgplek voor de paarden. “Niet alleen het
paardrijden vind ik leuk, maar ik mest ook
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Bij Odigos ligt ‘uitdaging’ dus altijd op de

graag de stallen uit of borstel de paarden.

loer. Onder andere door niet met vaste

En ook de geiten en honden verzorgen

routines te werken, deelnemers uit te

vind ik erg leuk. Het voelt fijn dat ik hier

dagen om dingen te doen die ze normaal

MEANNE KÖPP

ZOË

niet doen en door ze continue te laten
leren. “Zo openen we binnenkort onze
derde locatie waar een zorgtuin gevestigd
is. De producten die hier geteeld worden,
gaan we verkopen zodat we daarmee voor

ZORGBOERDERIJ ODIGOS
EINIGHAUSEN

Zorgboerderij Odigos biedt dagbesteding, begeleiding individueel en logeren aan
kinderen, jong volwassenen, volwassenen en ouderen met diverse problematieken. Centraal bij Odigos staat het hebben van een nuttige dagbesteding, het leren
omgaan met emoties, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid.

de deelnemers waarbij dit past, een werkplek kunnen creëren en hun leerdoelen
kunnen realiseren.”

de ruimte krijg om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om de dieren te verzorgen.”
Meanne: “Ik vind het prachtig om te zien
wat deelnemers al kunnen bereiken in
zo’n korte tijd. Door uit te zoeken wat
ieders kwaliteit is en de zorg hierop aan
te passen, zet je mensen in hun kracht
en geef je hen het zelfvertrouwen dat ze
nodig hebben om zich verder te ontwikkelen en te groeien. Zoë is hier een mooi
voorbeeld van.”
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LONNEKE MERTENS

SJOERD

ZORGBOERDERIJ VORSTER HAND
SEVENUM

“We zijn allemaal verschillend, maar hebben één ding gemeen: We willen allemaal
een zinvolle bijdrage aan deze samenleving leveren.” Uit ervaring weet Lonneke
Mertens, begeleider van de arbeidstraining bij zorgboerderij Vorster Hand, dat
iedereen beschikt over deze mogelijkheden, maar dat dit niet iedereen op eigen
kracht lukt. “Daarom dat we op onze zorgboerderij zijn gestart met arbeidstraining. In zo’n traject krijgen deelnemers de kans om mee te draaien op onze zorgboerderij om zo werkenderwijs hun wensen en mogelijkheden te ontdekken. Deze
ontwikkelen we dan samen verder met als uiteindelijk doel om door te stromen
naar een leuke (betaalde) baan.”

en mooi succesverhaal is Sjoerd.

komstperspectief en daarnaast hebben

Sjoerd: “Ik twijfelde na afronding

we hem gecoacht in wat een gezonde

van mijn opleiding of ik wilde wer-

beroepshouding is. Dat gaat vaak om de

ken in de gehandicapten- of ouderenzorg.

meest basale dingen als op tijd aanwezig

Zorgboerderij Vorster Hand wordt zowel

zijn, opdrachten aannemen, opdrachten

bezocht door ouderen als door mensen

uitvoeren, vragen stellen als je iets niet

met een beperking en was voor mij daar-

snapt, verantwoordelijkheid nemen en

mee een ideale leer-werk plek. Als snel

omgangsvormen. Voor iedere deelnemer

merkte ik dat mijn affiniteit meer lag bij

is dit weer maatwerk. Zo lag Sjoerds affi-

de ouderenzorg. Inmiddels ben ik alweer

niteit vooral bij de zorg, maar deelnemers

enige tijd uitgestroomd en werkzaam als

die meer met werken in het groen heb-

assistent woonbegeleider in een zorgcen-

ben, zijn hier ook goed op hun plek. Dat is

trum in de buurt.”

het mooie van een zorgboerderij. Er zijn
zoveel verschillende werkzaamheden uit

“Sjoerd heeft een WaJong uitkering en

te voeren hier, dat er altijd wel iets tus-

kwam via het UWV bij ons terecht,” ver-

sen zit wat bij je past.”

telt Lonneke. “We hebben hier een veilige omgeving voor hem gecreëerd waar
hij fouten mocht maken en hiervan kon
leren. We zijn samen op zoek gegaan
naar een realistisch en haalbaar toe-
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ok Laszlo mag de heilzame wer-

Van een teruggetrokken jongen is Laszlo

king van het lekker buiten bezig

opgebloeid naar een sociale, gemotiveer-

zijn, sinds een half jaar ervaren.

de jongen die weer vooruit wil. Meike:

“Voordat ik naar De Zorgdragerij kwam,

“We proberen iedereen op zijn eigen ma-

zat ik een hele tijd thuis op de bank niks

nier te activeren. Zo leren onze mensen

te doen. Door mijn bezoeken aan De

bijvoorbeeld te zorgen voor de kuddes

Zorgdragerij krijg ik weer een ritme in

schapen, te werken aan natuurbeheer en

mijn leven, sta ik weer vroeg op, leer ik

produceren we met ‘De Vriendentuin’ pro-

weer met mensen en dieren om te gaan

ducten voor de Voedselbank. En wie zelf

en kom ik stukje bij beetje weer op het

ideeën heeft, krijgt de mogelijkheid om

goede spoor terecht. Ik voel me nuttig

ze hier uit te werken. Het geeft zo veel

ZORGBOERDERIJ DE ZORGDRAGERIJ

en gewenst. En als het even niet zo goed

voldoening om met elkaar iets te kunnen

gaat, is dat ook oké. Ik wordt hier in mijn

doen voor mens en dier.”

ROERMOND

een normaal leven op te bouwen met als

MEIKE WINDHAUSEN
EN MAARTEN RUESINK

LASZLO

Hoewel De Zorgdragerij toegankelijk is voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt deze zorgboerderij vooral bezocht door mensen met een achtergrond in
de geestelijke gezondheidszorg. “Bij ons werkt iedereen samen aan zeer uiteenlopende projecten, maar altijd met als doel om iets met je eigen handen te doen voor natuur,
milieu en maatschappij,” vertelt Meike Windhausen, mede-eigenaresse van De Zorgdragerij. “Samen bouwen we de geestelijke en fysieke gezondheid van onze mensen
langzaam op, om van daaruit het leven weer zin te geven. Soms met als doel een terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt, soms als blijvende ondersteuning.”

waarde gelaten en krijg de kans om weer
uiteindelijke doel weer naar school of aan
het werk te gaan.”
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JEANNET JANSSEN

JEFFREY

Een mooi voorbeeld hiervan is

Daarnaast helpt Jeffrey bij de begeleiding

Jeffrey. Jeffrey komt alweer 4

van de andere deelnemers. “Door hem

jaar bij In Draf en vertelt enthou-

een zinvolle bijdrage te laten leveren,

siast over zijn liefde voor paarden. “Alles

merk je dat hij veel meer zelfvertrouwen

draait hier om de paarden. Ik verzorg

heeft gekregen,” vertelt Jeannet over Jef-

ze, mest de stallen uit, mag erop rijden.

frey. “Hij kan nu veel beter aangeven wat

Onlangs heb ik zelfs mijn traktorrijbewijs

hij wil en durft zelf keuzes te maken.”

gehaald zodat ik de paardenmest hier op
het terrein uit kan rijden.”

ZORGBOERDERIJ IN DRAF
WELLERLOOI
Zorgboerderij In Draf wordt vooral bezocht door mensen met een verstandelijke beperking. Bij In Draf staat de helende werking van de omgang met paarden centraal.
“Bezoekers kunnen hier paardrijden, paarden verzorgen en werken in de buitenlucht,”
vertelt Jeannet Janssen, eigenaresse van In Draf. “Pas als je mensen het gevoel geeft
dat ze goed zijn zoals ze zijn en op hun eigen manier een bijdrage laat leveren, komen
ze in hun kracht te staan en ontplooien ze zich.”
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CLARINA ROEBROEK

LUCA

et allerbelangrijkste vinden we

ze mee op het boerderijterras – Luca kan

dat mensen plezier beleven aan

zelf moeilijk communiceren, dus gebruikt

hun bezoek aan onze zorgboer-

ze hiervoor een spraakcomputer – en

derij. Dit kan zijn door te helpen op het

helpt ze waar ze kan bij de verzorging van

boerderijterras of in de boerderijwinkel of

de dieren. Verder vindt ze het leuk om

de dieren op onze boerderij te verzorgen.

eieren te rapen. “En tijdens het rapen,

De behoeften en mogelijkheden van de

stimuleer ik haar om de eieren te tellen,”

cliënt staan hierbij centraal. Voor iedere

vertelt Clarina. “Op deze manier proberen

cliënt is dit dus maatwerk”.

we haar steeds uit te dagen. Je ziet dat ze
ervan geniet dat ze behulpzaam kan zijn

Luca is 19 jaar en komt sinds een jaar,
twee dagen per week naar A Gen Ling.

ZORGBOERDERIJ A GEN LING
NUTH
Zorgboerderij A Gen Ling in Nuth biedt opvang aan mensen met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking. Centraal bij A Gen Ling staan plezier, kleinschaligheid en
huiselijkheid en het contact met de dieren. Bezoekers worden zoveel mogelijk uitgedaagd om mee te helpen op de boerderij. “Hiermee geef je ze het gevoel dat ze een
nuttige bijdrage leveren,” vertelt Clarina Roebroek, eigenaresse van A Gen Ling. “Dit is
goed voor hun zelfvertrouwen en de beweging is goed voor hun gezondheid.”

Luca is zwaar lichamelijk gehandicapt en
heeft dus veel verzorging nodig. Maar dat
weerhoudt haar – en Clarina – er niet van
om haar overal bij te betrekken. Zo helpt

en echt een bijdrage kan leveren.”

21
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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
Limburgse zorgboeren zich verenigd in een coöperatie. Eind mei 2013 is de Coöpera-

De organisatiestructuur is in onderstaand schema weergegeven.

tie 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

20

ALGEMENE LEDENVERGADERING

RAAD VAN TOEZICHT

dit alles blijft de individuele zorgboer echter de centrale vraagbaak voor de cliënt en

21

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.

WERKORGANISATIE

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 klankbord en adviseert het bestuur.

ZORGBOEREN

2,4 FTE

JAARVERSLAG 2016

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;

Mensen met een ondersteuningsvraag:

•

Een zo doelmatig en effectief mogelijke aanwending van de beschikbaar gestelde

•

Jongeren/Jeugd

•

middelen nastreeft;

•

Geestelijke gezondheidszorg

•

Ervoor zorg wordt gedragen dat aan eigentijdse kwaliteitseisen wordt voldaan;

•

Lichamelijk gehandicapten

•

Er goede betrekkingen worden onderhouden met de belanghebbenden;

•

Ouderen

•

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

•

Re-integratie

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

•

Verstandelijk gehandicapten
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den;
•

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

Bij één van de 60 leden zorgboeren van CLZ.

stelt;
•

Aan de transparantie van de bestuursstructuur en aan de bedrijfsvoering;

Professionele zorg en begeleiding:

•

De externe accountant wordt benoemd en werkt in overeenstemming met de ”go-

•

Dagbesteding

vernancecode”.

•

Individuele begeleiding

•

Logeren

•

Persoonlijke verzorging

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

•

Wonen

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

•

Arbeidstoeleiding

belangenverstrengelingen. De bezoldiging wordt openbaar gemaakt.
De Raad van Toezicht houdt adequaat toezicht op het beleid van het bestuur en de

met als focus continuïteit van zorg waardoor de cliënt zolang mogelijk thuis kan blij-

algemene gang van zaken binnen de organisatie.

ven wonen.
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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
zorgvraag in een veilige omgeving. Waarbij we optimaal gebruik maken van de kansen

•

boerderij;

en mogelijkheden die een zorgboerderij in de groene ruimte biedt.
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Gebruikmakend van de natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur van een zorg-

Bij het in praktijk brengen van de visie en missie zijn de drie kernwaarden en

•

Altijd gericht op de toekomst.

drie thema’s leidend

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.

Groene ruimte

KWALITEITSSTANDAARDEN

•

Rust en ruimte

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

•

Natuurlijke omgeving

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

•

Buitengebied

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

•

Structuur

zorgboerderijen ontwikkeld omdat de kwaliteitssystemen en –criteria uit de reguliere

•

Persoonlijke en maatschappelijke gezondheidswinst

zorg niet zomaar te gebruiken zijn op een zorgboerderij. Kwaliteitssystemen uit de

Deskundig

zorg maken de specifieke eigenschappen en meerwaarde van de zorgboerderij niet

•

Hoge kwaliteit

zichtbaar. Het keurmerk wordt verleend door de Federatie Landbouw en Zorg. Zij laat

•

Goed geschoold

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

•

Op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

organisatie van de audits door een onafhankelijke organisatie uitvoeren.

THEMA’S

Alle zorgboeren van CLZ maken gebruik van het kwaliteitssysteem en zijn hiermee

Innovatief

direct aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor deelnemers van zorg-

•

Focus op verbeteren en professionaliseren van de zorg;

boerderijen.

•

Continu opzoek naar nieuwe vernieuwingen in zorg en nieuwe producten;

Met het keurmerk voldoen de zorgboeren aan:

•

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

•

Kwaliteitswet zorginstellingen

•

Arbowet
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•

Wet klachtenrecht

•

Wet bescherming persoonsgegevens

AANBOD

•

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De zorgboeren bieden een uitgebreid aanbod aan activiteiten aan diverse doelgroepen. De meest voor komende producten die op de zorgboerderijen worden aangebo-

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

den zijn:

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
te 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 2016 waren 62 leden aangesloten. Twee leden hebben afscheid genomen en er hebben zich vier nieuwe leden aangemeld.

•

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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RESULTATEN 2016
Omzet en resultaten

CONTRACT AFSPRAKEN 2016
CLZ heeft in 2016 contract afspraken gemaakt voor het verlenen van WMO en jeugdzorg met 31 van de 33 Limburgse gemeenten, alleen met Mook en Middelaar en
Brunssum zijn geen contracten afgesloten. CLZ verleent alleen Zorg in natura aan
haar cliënten.
Tevens zijn WMO contracten afgesloten met enkele Brabantse gemeenten grenzend
aan Limburg.
Vanaf 2016 heeft CLZ een WLZ overeenkomst voor Noord- en Midden Limburg met
zorgkantoor VGZ. Een belangrijke stap die zorgcontinuïteit biedt voor cliënten op
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de Zorgboerderij in het kader van overbruggingszorg. CLZ biedt de WLZ zorg in een
zogenaamd modulair pakket thuis (MPT).

ZORGVOLUME 2016
Op 1 januari 2016 is gestart met 342 cliënten en op peildatum 31 december 2016 had

Netto-omzet
inkoopwaarde van de omzet

€ 6.474.665
- € 6.173.048

Brutowinst

€ 301.617

Overige bedrijfskosten

€ 151.576

Netto resultaat vóór belastingen

€ 150.041

Belastingen

- € 30.008

Netto resultaat na belastingen

€ 120.033

CLZ 831 cliënten in zorg.
Totale zorgvolume voor de WMO bedroeg 4.106.504 euro en voor de Jeugdwet
1.971.221 euro. Het zorgvolume voor de WLZ zorg bedroeg 386.063 euro.
Resultaatbestemming
Van het resultaat van 120.033 euro komt 7.517 euro ten gunste van het bestemmingsfonds. Dit is gebaseerd op de omzetverhouding WLZ omzet versus totale
omzet. Het restant van 112.876 euro komt ten gunste van de algemene reserve.
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Financiele structuur
31-12-2016
€

%

LEREN, VERBETEREN EN VERNIEUWEN
CLZ is een samenwerkingsverband dat in ontwikkeling is. Voorop staat transparantie
van de organisatie en de aangesloten zorgboerderijen, ondersteunt met een erkend

Activa
Vorderingen

1.312.928

54,6

kwaliteitssysteem waarin klanttevredenheid een belangrijk onderdeel vormt.

Lquide middelen

1.090.364

45,4

Daarnaast wil CLZ inspelen op mogelijkheden die de veranderingen in de wetgeving
en financiering van de zorg bieden.

2.403.292

100,0

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

Eigen vermogen

220.451

9,2

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

Voorzieningen

50.000

2,1

leden een onafhankelijke klachtencommissie ingericht. Deze klachtencommissie vol-

2..132.841

88,7

Kortlopende schulden

doet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Deze commissie biedt deelnemers van zorgboerderijen de mogelijkheid om hun klacht te melden. De Landelijke

2.403.292

100,0

klachtencommissie gaat op het moment dat de klacht door hen ontvankelijk wordt
verklaard het process van hoor en wederhoor starten. De klachtenprocedure is gepubliceerd op de website van CLZ.

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

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

In 2016 heeft na het opstart jaar 2015 een verdere professionaliseringsslag plaatsge-

dien er een klacht is over een zorgboerderij of een medewerker op de zorgboerderij,

vonden. De volledige cliëntenadministratie wordt met het qurentis uitgevoerd.

dan kunt u contact opnemen met CLZ of de onafhankelijke vertrouwensklachtenpersonen.

De financiële administratie wordt met het pakket exact verricht. Daarnaast zijn alle
administratieve procedures en bevoegdheden vastgelegd in het handboek Adminis-

In 2016 zijn geen klachten ingediend.

tratieve organisatie CLZ.
De communicatie met het zorgkantoor vindt volledig plaats volgens de iWLZ standaarden. En in 2016 is het overgrote deel van de gemeentes overgestapt op de
zogenaamde iWMO en iJW systemen.

ZORGINHOUDELIJKE MELDINGEN
In 2016 is gestart met een systeem van incident en calamiteit meldingen volgens de
wettelijke normen en richtlijnen.
Incident meldingen worden gebruikt om de bewustwording en verbeteringsvoorstel-
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RAAD VAN TOEZICHT
len te stimuleren. De inhoud en het aantal meldingen wordt gemonitord in de com-

De raad van toezicht van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren werkt volgens de

missie kwaliteit. Vanuit deze commissie wordt terugkoppeling naar zorgboeren en

principes van de zorgbrede governance code.

bestuur en Raad van Toezicht verzorgd.

De Raad van toezicht heeft in 2016 viermaal vergaderd samen met het bestuur en de

In 2016 zijn 31 incidenten gemeld en intern besproken. In 2016 zijn geen calamiteiten

werkorganisatie van CLZ. De Raad van Toezicht heeft de financiële jaarrekening 2015

gemeld.

goedgekeurd en voor decharge voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering van
juni 2016.

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.

32
Vanaf 2017 levert CLZ ook WLZ zorg in Zuid Limburg. Dit biedt zorgcontinuïteit voor
onze cliënten vooral in het kader van de overbruggingszorg. Deze WLZ zorg wordt uitgevoerd in het zogenaamde MPT, modulair pakket thuis. Hierbij kan de cliënt in eigen

Zij heeft op regelmatige basis de voortgang van de begroting 2016 gecontroleerd.
In oktober 2016 heeft zij de begroting 2017 en het kwalitatief jaarplan 2017 goedgekeurd.
Tevens heeft er 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

regie vanuit de thuissituatie zijn of haar zorgpakket samenstellen.

Claessens (bestuur), John Caubergh en Nadine Faessen (werkorganisatie CLZ), heeft

Verder worden in 2017 de contracten met de 31 Limburgse gemeentes en Brabantse

bracht aan bestuur en Raad van Toezicht.

grensgemeenten voor de WMO en Jeugd voortgezet.
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.

driemaal vergaderd over zorginhoudelijke onderwerpen en hierover advies uitge-

De commissie Financiën, bestaande uit Jeu Titulaer (Raad van Toezicht), Jos Mans
(Bestuur) en John Caubergh (werkorganisatie CLZ) heeft in 2016 tweemaal vergaderd.
Éénmaal met als onderwerp interim controle en jaarrekening 2015 en éénmaal ter
voorbereiding voor de begroting 2017.
In het najaar is afscheid genomen van Raad van Toezicht lid Laurens Melissie.
Na een brede wervingsprocedure en een zorgvuldige selectie is Luc Meijs op 1 december 2016 toegetreden tot de raad van toezicht.
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BIJLAGE 1: ORGANISATIE
Jeu Titulaer:

Raad van Toezicht 2016

•

Naam			Functie		Toegetreden		Einde 1e termijn
Robert Slaghuis

Voorzitter		17-6-2013		17-6-2017

Mariet Seegers

Vice-voorzitter

Jeu Titulaer		Penningmeester
Laurens Melissie

17-6-2013		

17-6-2017

17-6-2013		17-6-2017

Secretaris		17-6-2013					30-11-2016

Luc Meijs		Secretaris		1-12-2016		1-12-2020
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Uitgetreden

Laurens Melissie is in op 30 november 2016 terug getreden als lid van de Raad

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

•

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

Laurens Melissie:
•

Lid Raad van Toezicht Stichting KLOKK

•

Individueel zorgverlener

•

Vertrouwenspersoon Zorgboerderij Genzon

van Toezicht. Luc Meijs is op 1 december 2016 toegtreden tot de Raad van Toezicht.

Luc Meijs:
•

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

Manager business control Zuyderland Zorg
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BESTUUR 2016
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

Marieke
Claessens

Secretaris

17/6/2013

Jos Mans

Penningmeester

Ondernemer in Mts. Van Melick-Geraeds

•

Lid werkgroep Integriteit LTO Nederland

Marieke Claessens:
•

Bestuurslid lltb, afdeling Horst-Venlo

•

Bestuurslid stichting Wienes Plaats

1/7/2018
Jos Mans:

17/6/2013

•

1/7/2017
1/7/2016

Jos Mans is vanaf 1 juli 2016 herkozen als lid in het bestuur.
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•

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

1/7/2020

•

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
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Nevenfuncties:

CLIENTENRAAD 2016
Sebastiaan van der Flier:
•

Bestuurslid CAV Boerenbond Ulestraten, Schimmert en Hulsberg

Pieter van Melick:
•

Lid Hoofdbestuur LLTB

•

Bestuurslid DB en AB Fauna Beheers Eenheid

•

Bestuurslid Subvakgroep Melkveehouderij

•

Voorzitter RvT Natuurrijk Limburg

•

Bestuurslid Verbrede landbouw LTO Nederland

•

Bestuurslid Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer

•

Lid Adviesgroep professionalisering

•

Collectief agrarisch natuurbeheer

•

Lid Agrarisch en particulier natuur- en landschapsbeheer NL

•

Lid Adviesgroep PPS multifunctioneel WUR

•

Voorzitter St. Financiële Cie CDA-Roermond

•

Lid bestuur Coöp. Boeren met Natuur

•

Voorzitter CDA afdeling Roermond

Naam		

Functie

		

Vanaf

Bart Heesen		Voorzitter				2/6/2016
Berno Simmelink

Secretaris/Penningmeester

2/6/2016

Jan de Groot		Lid					2/6/2016

WERKORGANISATIE 2016
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

