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VOORWOORD

SEBASTIAAN VAN DER FLIER
VOORZITTER BESTUUR CLZ
Het voelt vreemd om een voorwoord te schrijven voor ons kwaliteitsverslag over
2019, terwijl er begin 2020 zoveel gebeurd is wat onze wereld op zijn kop heeft gezet. Bijna alles verbleekt bij de situatie waarin we nu zitten.
Kijkend naar de afgelopen maanden wil ik toch kort benoemen dat ik zeer onder de
indruk ben van alle creatieve vormen van zorg die ik voorbij heb zien komen tijdens
de Covid-19 periode. Dit geeft maar weer eens aan waar wij als zorgboeren voor
staan; het bieden van de best mogelijke zorg aan kwetsbare mensen in goede en in
minder goede tijden.
Terugkijkend op 2019 zien we dat het fundament waar we de afgelopen jaren aan
gebouwd hebben, stevig genoeg is om de coöperatie te kunnen dragen. Waar we in
de jaren vóór 2019 vooral bezig waren met het optuigen van de organisatie met een
blik naar binnen, hebben we in 2019 onze blik naar buiten gericht en hebben we
toegewerkt naar een duidelijkere stip op de horizon. Samen met de raad van toezicht hebben we diverse sessies gehad, waaruit drie belangrijke pijlers naar voren
zijn gekomen waar we in de toekomst aan gaan werken: het versterken van het
collectief, productontwikkeling/verbreding en het verbeteren van de weerbaarheid
van CLZ.
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“TERUGKIJKEND OP 2019 ZIEN WE DAT HET FUNDAMENT WAAR WE DE
AFGELOPEN JAREN AAN GEBOUWD HEBBEN, STEVIG GENOEG IS OM DE
COÖPERATIE TE KUNNEN DRAGEN. WAAR WE IN DE JAREN VÓÓR 2019
VOORAL BEZIG WAREN MET HET OPTUIGEN VAN DE ORGANISATIE MET
EEN BLIK NAAR BINNEN, HEBBEN WE IN 2019 ONZE BLIK NAAR BUITEN
GERICHT EN HEBBEN WE TOEGEWERKT NAAR EEN DUIDELIJKERE STIP
OP DE HORIZON.”
6

Deze drie punten komen beter tot hun

een breder palet aan producten aanbie-

recht als hier een voorbeeld aan wordt

den aan onze zorgboeren. Twee van deze

gekoppeld. In 2019 hebben we gewerkt

experts komen later in dit verslag aan

aan het verbeteren van de weerbaarheid

het woord. Een ander goed voorbeeld van

van CLZ door middel van ISO certificering

het versterken van het collectief zijn de

van het werkorgaan. En met resultaat!

contacten en de samenwerking met col-

Het werkorgaan van CLZ is inmiddels ISO

lega-organisaties in het land. Door deze

9001 gecertificeerd. Een belangrijke stap

samenwerking ontsluiten we meer kennis

om aantoonbare kwaliteit te leveren.

en expertise en samen staan we sterker.

Een ander voorbeeld is het verbinden
van diverse experts aan CLZ om het

Graag sta ik ook nog even stil bij de

collectief verder te versterken. Doordat

bestuurlijke wissel die er in 2019 plaats

we deze expertise in huis halen, zijn we

heeft gevonden. We hebben namelijk na

beter voorbereid op vragen en eisen van

twee termijnen, afscheid moeten nemen

stakeholders en kunnen we makkelijker

van de voorzitter van ons bestuur, Pieter
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van Melick. Pieter is één van de medeo-

terug te kijken op wat Robert voor onze

prichters en pioniers binnen onze coö-

organisatie heeft betekend.

peratie. Hij was onze eerste voorzitter

Robert is vanaf de oprichting van onze

en verdient daarom een bijzondere plek

coöperatie betrokken als voorzitter van

binnen de organisatie. Via deze weg wil-

de raad van toezicht. Onder zijn bevlo-

len wij hem nogmaals hartelijk bedanken

gen leiding heeft de raad van toezicht

voor zijn betrokkenheid bij CLZ. Zonder

zich ontwikkeld tot het kritische en

zijn inzet en visie hadden we al deze

meedenkende orgaan dat het nu is. De

mooie stappen niet kunnen zetten. De

gezamenlijke zoektocht en de daaruit

leegte die ontstond door het vertrek van

voortvloeiende ontwikkelingen die we

Pieter moest natuurlijk opgevuld worden.

als bestuur en raad van toezicht samen

Wij zijn blij dat we een nieuw bestuurs-

hebben doorgemaakt, zijn mede door zijn

lid hebben gevonden in de persoon van

verbindende manier van leiding geven tot

Chantal Versteegen. Chantal heeft, sa-

stand gekomen. We zijn dankbaar voor de

men met haar partner, een zorgboerderij

tijd, de moeite en de energie die Robert

voor ouderen in Sevenum. We zijn blij dat

in onze organisatie heeft gestoken.

zij de rol van kartrekker op zich wil ne-

2019 was, achteraf gezien, een relatief

men voor de komende jaren.

rustig jaar zonder extremen. Dit valt
ons des te meer op nu we middenin zo’n

Waar ik in dit voorwoord verder nog bij

extreme periode zitten die voorlopig nog

stil wil staan, is het aanstaande vertrek

niet voorbij is. Maar een ding is zeker,

van de voorzitter van de raad van toe-

ik ben nog nooit zo blij geweest met het

zicht, Robert Slaghuis. Eigenlijk heeft ook

bestaan van onze coöperatie als de afge-

dit weer betrekking op 2020, aangezien

lopen tijd!

Robert nog tot juli 2020 bij ons is. Toch
wil ik van dit moment gebruik maken om
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NAWOORD

ROBERT SLAGHUIS
AFTREDEND VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT
Het moet in het voorjaar van 2012 zijn geweest dat we een eerste afspraak hadden
in wegrestaurant Jagershorst in Leende om het over de oprichting van een
zorgcoöperatie te hebben. Via via was mijn naam ter sprake gekomen, omdat ik de
nodige kennis en ervaring heb in regelgeving en financiering van langdurige zorg.
Mogelijk was ik bekend met een deel van de weg die moest worden afgelegd om
de oprichting van de coöperatie mogelijk te maken. Na een tweede afspraak bleef
het een tijdje stil. Totdat begin 2013 het telefoontje kwam van het aanstaande - en
grotendeels huidige - bestuur dat de oprichting van de coöperatie een feit was en of
ik interesse had om zitting te nemen in de raad van toezicht.
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“IK HEB GELEERD DAT ‘SAMEN DOEN’ HET
TOVERWOORD EN DE KRACHT IS VAN DEZE
COÖPERATIE.”
Nu, ruim acht jaar na die eerste afspraak,

CLZ. Samen is er in deze periode een hele

heeft CLZ - met ruim 65 aangesloten

grote prestatie geleverd, waar we met zijn

leden en samen meer dan 1000 cliënten -

allen trots op mogen zijn. Ik heb geleerd

een hele stevig positie in het landschap

dat ‘samen doen’ het toverwoord en de

van zorgaanbieders in Limburg. Niet altijd kracht is van deze coöperatie. Ik kijk tegemakkelijk door de grote diversiteit aan

rug op een hele boeiende periode. Iedere

gemeenten die hun eigen beleid formu-

rondgang was ik weer onder de indruk

leren, door de financiële problemen die

van de passie en creativiteit van de leden

sommige gemeenten hebben met gevol-

in hun missie op de boerderij goede zorg

gen voor de contracten met CLZ, door

te leveren en van ieders enorme onderne-

de verschillende financieringsstromen

merschap om daar een succes van te ma-

met hun eigen verantwoordingseisen en

ken. Mooi om te zien en te horen dat ook

natuurlijk recent door de coronacrisis die

de coöperatie daar een belangrijke bij-

ons momenteel allemaal voor een grote

drage aan levert. Met een dergelijk funda-

uitdaging stelt.

ment voorzie ik een hele mooie toekomst
voor dit unieke samenwerkingsverband in

Na twee termijnen komt nu een eind aan
mijn zitting in de raad van toezicht van

Limburg.
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JACQUELINE SUILEN
GEDRAGSWETENSCHAPPER BIJ CLZ
De begeleiders van jongeren en jeugdigen op een zorgboerderij ondersteunen en
begeleiden, zodat ze de dingen die ze doen, beter onderbouwd kunnen doen en de
beste keuzes kunnen maken. Dat is in een notendop de bijdrage die Jacqueline Suilen levert aan de hoge kwaliteit van zorg die op zorgboerderijen wordt gerealiseerd.

J

acqueline heeft een achtergrond

Voor deze kinderen is het een uitkomst

als psycholoog en gedragsweten-

dat ze op een zorgboerderij, onder ade-

schapper bij verschillende zorgin-

quate pedagogische begeleiding, dingen

stellingen. Daarnaast runt ze een eigen

over zichzelf kunnen ontdekken. In hun

praktijk als sociaal psycholoog. In haar

eigen tempo en met hun eigen middelen.

rol bij een jeugdzorginstelling kwam ze

Die ruimte en vrijheid is van ontzettend

met een zorgboer in contact. “Ik was me-

veel toegevoegde waarde.”

teen verkocht. Ik houd heel erg van het
buitenleven en geloof in de meerwaarde

Die ruimte zit volgens Jacqueline niet al-

die zorgboerderijen bieden.”

leen in de tijd die ze krijgen om zichzelf te
ontdekken, maar ook in de fysieke ruimte

Wat die meerwaarde precies is, heeft ze

die ze op een zorgboerderij hebben. “Ik

haarscherp in beeld. “Kinderen zijn niet

geloof dat een kind niet alleen een brein

altijd even verbaal ingesteld en houden

is en ook niet alleen een lijf. Een kind

er vaak niet van om dingen te ‘moeten’.

moet op beide vlakken worden uitge-

Een reguliere behandelsetting op een

daagd. Een kind dat verbaal niet zo sterk

kantoor driehoog-achter werkt dan niet.

is of moeite heeft met rekenen, heeft
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“IK BEHANDEL DE KINDEREN NIET ZELF, MAAR BEN VERBONDEN AAN
DE MENSEN DIE MET ZE WERKEN. IK LEVER OPLOSSINGSRICHTINGEN
AAN VANUIT MIJN EIGEN EXPERTISE, ZODAT DE BEGELEIDER BETER
ONDERBOUWDE KEUZES KAN MAKEN. OP DIE MANIER WORDT DE BEST
MOGELIJKE ZORG AAN CLIËNTEN GEBODEN.”
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op school waarschijnlijk niet de meeste

De ondersteuning die Jacqueline aan

succeservaringen. Door te helpen op de

zorgboeren biedt, is soms noodzakelijk

boerderij, bijvoorbeeld bij het verzorgen

en soms wenselijk. “Om als zorgboerderij

van de dieren, leert het waar zijn kwalitei-

complexere producten aan te kunnen bie-

ten liggen. Maar ook zijn of haar valkui-

den, is ondersteuning van een gedrags-

len. Een schuw katje moet je immers niet

wetenschapper verplicht. De ondersteu-

ongeduldig benaderen, maar proberen

ning die ik bied, kan technisch van aard

te lokken. Door het kind naar zijn eigen

of zorginhoudelijk zijn. Zo bied ik hulp bij

gedrag te laten kijken én naar de reactie

de verheldering van begrippen. Wanneer

van de dieren die zijn gedrag spiegelen,

valt de zorg die geboden wordt onder

leert het spelenderwijs dit gedrag aan te

behandeling en wanneer is iets begelei-

passen, om zo het gewenste resultaat te

ding? Het kind merkt hier niets van, maar

bereiken. Zo bouwt het, in een natuurlijke

het heeft wel gevolgen voor de adminis-

afstemming, vertrouwen in zichzelf op.”

tratieve processen aan de achterkant.”
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Af en toe biedt Jacqueline ondersteuning

aan zorg op zorgboerderijen; het is altijd

die de kinderen wél merken. “Bijvoor-

maatwerk.”

beeld als een begeleider tegen problemen
aanloopt en niet direct een oplossing ziet

Jacqueline is sinds begin 2020 op afroep

of graag wil sparren over mogelijke oplos-

werkzaam voor de leden van CLZ met de

singen. Ik behandel de kinderen niet zelf,

doelgroep jongeren en/of jeugd. Ze levert

maar ben verbonden aan de mensen die

haar expertise bij individuele casussen,

met ze werken. Ik lever oplossingsrich-

zit bij casusbesprekingen en geeft extra

tingen aan vanuit mijn eigen expertise,

informatie over verstoord gedrag. Daar-

zodat de begeleider beter onderbouwde

naast bezoekt ze de zorgboeren regelma-

keuzes kan maken. Op die manier wordt

tig om ondersteuning te bieden bij alge-

de best mogelijke zorg aan cliënten gebo-

mene zaken. Tenslotte adviseert ze de

den. Bij het ene kind kijk ik wat meer mee

coöperatie op zorginhoudelijk niveau.

dan bij het andere. Dat is ook het mooie
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ELIAN GORISSEN-DOUVEN
SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE BIJ CLZ
“Ik vind dat je als mens zo lang mogelijk je vrijheid moet behouden. Een zorgboerderij
is een plek waar dat als geen andere kan. Vrijheid in de ruimte die een zorgboerderij
heeft. Maar ook vrijheid om te doen wat jij leuk vindt; de beesten verzorgen,
wandelen, creatief bezig zijn of je in de watten laten leggen. Op een zorgboerderij zijn
geen hokjes en is alle zorg maatwerk.”
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“IK BEN ER VOORNAMELIJK VOOR DE ZORGBOER, ZODAT DIE
ALLE HANDVATTEN HEEFT OM DE BEST MOGELIJKE ZORG TE
GEVEN.”

E

lian Gorissen was blij verrast toen

kers van de zorgboerderij om in aanmer-

ze enige tijd terug voor het eerst

king te kunnen komen voor een hogere

een zorgboerderij bezocht. “In mijn

zorgzwaarte. “Als een zorgboer denkt

omgeving heerste toch het idee dat zorg-

dat een bezoeker extra zorg en begelei-

boeren vooral boeren waren die de be-

ding nodig heeft, wordt er contact met

zoekers op hun zorgboerderij mee lieten

mij opgenomen. Samen kijken we naar

draaien in het bedrijf om extra handjes te

de behoeften en onderzoeken we – in-

realiseren. Het contrast met de praktijk

dien de diagnose klopt – hoe we de extra

kon niet groter zijn.” Elian is onder de

zorg in gaan zetten. Hiervoor gebruiken

indruk van het niveau van de zorg. “Pro-

we een begeleidingsplan.”

fessioneel, ondernemingsgezind en hoge
kwaliteit van zorg. Niet alleen van de

De bezoeker weet in de meeste gevallen

zorgboeren, maar ook van CLZ. Ongekend

niet van het bestaan van Elian af. “Dat

hoeveel inzet zij tonen in tijden van co-

hoeft ook niet. Ik ben er voornamelijk

rona. Hoe snel zij handelen en hoe goed

voor de zorgboer, zodat die alle handvat-

zij vooruit denken en handelen om hun

ten heeft om de best mogelijke zorg te

leden bij te staan in deze lastige tijd.”

geven. In veel gevallen doen zorgboeren
intuïtief al het juiste, maar vinden ze

De rol die Elian vervult bij CLZ is in som-

het lastig om het om te zetten naar een

mige gevallen noodzakelijk voor bezoe-

begeleidingsplan. Dan help ik daarbij.”
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“OUDEREN MET GEESTELIJKE OF LICHAMELIJKE PROBLEMEN
RAKEN SNEL UIT BALANS. VOOR DEZE GROEPEN MENSEN IS HET
BELANGRIJK GOED NA TE DENKEN OVER DE BEGELEIDING DIE
ZE NODIG HEBBEN. WELKE ACTIVITEITEN GA JE INZETTEN? HOE
BEVORDER JE HET FYSIEK EN GEESTELIJK WELBEVINDEN, ZODAT
ZE ZO LANG MOGELIJK THUIS KUNNEN BLIJVEN?
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Naast de vertaalslag naar papier, geeft

schillende zorgboeren met de doelgroep

Elian praktische tips. “Zorgboeren zijn

ouderen, in het bijzonder de groep kwets-

van nature geneigd veel op zich te ne-

bare ouderen. “Ouderen met geestelijke

men, vaak veel meer dan waarvoor ze

of lichamelijke problemen raken snel uit

betaald krijgen. Als ik dit signaleer, houd

balans. Voor deze groepen mensen is

ik ze een spiegel voor. Wat hoort bij jouw

het belangrijk goed na te denken over de

takenpakket en wat niet? De focus moet

begeleiding die ze nodig hebben. Welke

liggen op de zorgtaken die bij de zorgboer

activiteiten ga je inzetten? Hoe bevorder

horen.”

je het fysiek en geestelijk welbevinden,
zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen

Elian is enkele jaren geleden haar eigen

blijven? Ik let hierbij vooral op zaken als

bedrijf gestart en staat verschillende on-

slechter eten en drinken, vereenzaming

dernemingen en verpleegtehuizen bij als

en gedragsproblemen. ”Als gevolg van de

specialist ouderengeneeskunde. Via haar

invoering van de Wet zorg en dwang die

netwerk kwam ze in contact met CLZ.

op 1 januari is ingegaan, is er bij zorg-

Sinds begin 2020 ondersteunt ze ver-

boeren ook steeds meer ondersteuning
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van Elian nodig bij het definiëren van het

een coöperatie die dit soort zaken voor

verschil tussen vrijwillige en onvrijwillige

ze regelt.”

zorg.
De vragen van de zorgboeren die binnen
“De kracht van een zorgboerderij is de

komen, worden verzameld en gebundeld.

kleinschaligheid en de continuïteit in

Voor de onderwerpen waar veel vragen

zorg die wordt geboden met een klein

over zijn, worden protocollen gemaakt,

groepje mensen. Dit zorgt voor structuur

zodat alle zorgboeren hiervan kunnen

en herkenbaarheid voor de bezoekers,

profiteren. “Hoe ga je om met wilsbe-

maar ook voor zorg op maat, omdat ze

kwaamheid? Hoe ziet een begeleidings-

elkaar heel goed kennen. Een nadeel van

plan eruit, maar ook hoe ga je met pro-

die kleinschaligheid is dat je alles in je

bleemgedrag om? Op die manier blijven

eentje moet regelen. Specialisten oude-

zorgboeren steeds werken aan het leve-

rengeneeskunde zijn bijvoorbeeld heel

ren van optimale zorg.”

erg schaars. Daarom is het goed dat de
zorgboeren zich hebben samengepakt in

17

KWALITEITSVERSLAG 2019

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 zorg-

18

boeren op bij het afsluiten van contracten en het voeren van onderhandelingen. De
individuele zorgboer blijft altijd het aanspreekpunt en de centrale vraagbaak voor de
cliënt. Zorgboeren geven hier op hun eigen manier invulling aan.

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 klankbord en 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

19
4 leden
4 leden

BESTUUR COÖPERATIE

WERKORGANISATIE

ZORGBOEREN

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;

•

ervoor wordt zorg 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 wordt stelt;

20

•

wordt voldaan 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, professionele zorg
en begeleiding bieden waarbij de cliënt centraal staat en met steeds als focus continuïteit en kwaliteit van zorg.

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
passende 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
•

Rust en ruimte

•

Natuurlijke omgeving

•

Buitengebied

•

Structuur

•

Persoonlijke en maatschappelijke gezondheidswinst

Deskundig
•

Hoge kwaliteit

•

Goed geschoold

•

Op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

21
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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;

•

Gebruikmakend van de natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur van een zorgboerderij;

•

Altijd gericht op de toekomst.

Samen verder
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•

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
Verbeteren volgens een gestandaardiseerde systematiek die de cöoperatie als een
integraal geheel beschouwd. Dat is de insteek geweest om in 2019 te starten met een
kwaliteitsverbeteringstraject. Volgens de ISO 9001 norm is een proces doorlopen dat
geleid heeft tot een kwaliteitssysteem, waarvan de basis het verbeteren volgens de
PDCA cirkel is.
Actieve zelfcontrole en verbetering, ondersteund door onafhankelijke externe audits
leiden tot gestructureerde verbeteracties. Het op locatie toetsen van de kwaliteit van
de zorgboerderijen is een wezenlijk onderdeel van het systeem.
Daar zit ook de verbinding met het kwaliteitssysteem dat ieder van onze zorgboerderijen zelf heeft.
In oktober 2019 is CLZ geaudit door de geaccrediteerde audit organisatie TÜV Nederland en heeft het ISO 9001 certificaat behaald.
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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 zorgin		

stellingen.
•

Arbowet

•

Algemene verordening gegevensbescherming

•

Wet Zorg en Dwang

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

MONITORING
Het meten van kwaliteit, klanttevredenheid en resultaat zijn essentieel om verder te
kunnen ontwikkelen. Naast de instrumenten uit de kwaliteitssystemen “ISO 9001” en
“Kwaliteit Laat je Zien”, is in 2019 het systeem “BERGOP” geïntroduceerd. Door middel
van gevalideerde vragenlijsten kan op uniforme wijze ontwikkeling en resultaat van
begeleidingstrajecten worden gemeten. De komende jaren zal de monitoring verder
worden uitgebouwd en als basis dienen voor zorgverbetering.
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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 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 moet doeltreffend en efficiënt georganiseerd zijn.
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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 2019 waren 65 leden aangesloten. Twee leden hebben afscheid genomen en er zijn
twee nieuwe leden toegetreden.

AANBOD
De zorgboeren bieden een uitgebreid aanbod aan activiteiten aan diverse doelgroepen. De meest voorkomende producten die op de zorgboerderijen worden aangeboden zijn:
• Dagbesteding
• Individuele begeleiding
• Persoonlijke verzorging
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• 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.

25

KWALITEITSVERSLAG 2019

FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE INFORMATIE
CONTRACTAFSPRAKEN 2019
CLZ heeft voor 2019 contractafspraken gemaakt voor het verlenen van WMO en
jeugdzorg met dertig Limburgse gemeenten, met de Coöperatie Stand-By in de gemeente Heerlen en het samenwerkingsverband Jong en Sterk in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal voor de jeugdzorg. 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
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zorgkantoor VGZ en voor Zuid-Limburg met zorgkantoor CZ.
CLZ biedt WLZ-zorg met name voor ouderen en in de vorm van een zogenoemd modulair pakket thuis (MPT). Daarnaast wordt op enkele locaties Wonen geboden middels
een volledig pakket thuis (VPT).

ZORGVOLUME 2019
Op 1 januari 2019 is gestart met 1138 cliënten en op peildatum 31 december 2019 had
CLZ 1283 cliënten in de zorg. In 2019 hebben 1706 unieke cliënten zorg ontvangen via
CLZ.
Het waren 384 cliënten in de jeugdwet, waarvan circa 30% binnen 12 maanden uitstroomt of doorstroomt. Het waren 982 cliënten in de WMO, waarvan circa 36% binnen 12 maanden uitstroomt of doorstroomt. Het waren 340 cliënten in de WLZ, waarvan circa 50% binnen 12 maanden uitstroomt.
Het totale zorgvolume voor de WMO bedroeg €6.282.636 en voor de Jeugdwet
€2.990.069. Het zorgvolume voor de WLZ-zorg bedroeg €3.099.874. Het zorgvolume in
onderaannemingen bedroeg €613.760.
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RESULTATEN 2019
2019

2018

schappelijke ondersteuning)

€ 13.283.024

€ 10.564.765

Som der bedrijfsopbrengsten

€ 13.283.024

€ 10.564.765

€ 12.266.481

€ 9.917.444

€ 346.488

€ 184.748

€ 1.381

€ 453

Overige bedrijfskosten

€ 201.341

€ 203.206

Som der bedrijfslasten

€ 12.815.691

€ 10.305.851

€ 467.333

€ 258.914

0

0

€ 467.333

€ 258.914

2019

2018

Bestemmingsfonds

€ 112.061

€ 38.758

Algemene / overige reserves

€ 355.272

€ 220.156

€ 467.333

€ 258.914

Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten zorgprestatie (en maat-

Bedrijfslasten
Doorbetalingen aan zorgboeren
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële vaste activa

Resultaat voor belastingen
Vennootschapsbelasting

Resultaat na belastingen
Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging / (onttrekking)
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FINANCIELE STRUCTUUR
31-12-2019

31-12-2018

Materiële vaste activa

€ 7.225

€ 6.150

Totaal vaste activa

€ 7.225

€ 6.150

€ 138.438

€ 105.083

Debiteuren en overige vorderingen

€ 1.093.015

€ 1.825.333

Liquide middelen

€ 2.315.624

€ 907.921

Totaal vlottende activa

€ 3.547.077

€ 2.838.337

€ 3.554.302

€ 2.844.487

€ 180.171

€ 68.110

€ 992.623

€ 637.351

€ 1.172.794

€ 705.461

€0

€0

Overige kortlopende schulden

€ 2.381.508

€ 2.139.026

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

€ 2.381.508

€ 2.139.026

€ 3.554.302

€ 2.844.487

Solvabiliteit

33%

25%

Budgetratio

9%

7%

Currentratio

1,5

1,3

Activa
Vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Totaal activa
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Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Totaal passiva
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ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
De volledige cliëntenadministratie wordt met het Qurentis uitgevoerd.
De financiële administratie wordt met het pakket Exact verricht. Daarnaast zijn alle
administratieve procedures en bevoegdheden vastgelegd in het kwaliteitshandboek
ISO 9001 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 in ontwikkeling. Voorop staat transparantie
van de organisatie en de aangesloten zorgboerderijen, ondersteund door 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 Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Deze commissie biedt cliënten 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,
kunt u contact opnemen met CLZ of de onafhankelijke vertrouwensklachtenpersonen. In 2019 zijn er geen klachten ingediend.
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ZORGINHOUDELIJKE MELDINGEN
Incidentmeldingen worden gebruikt om de bewustwording en verbeteringsvoorstellen te stimuleren. De inhoud en het aantal meldingen wordt gemonitord in de commissie Kwaliteit. Vanuit deze commissie wordt terugkoppeling naar zorgboeren en
bestuur en raad van toezicht verzorgd.
In 2019 zijn 136 incidenten gemeld en intern besproken. In 2019 is één calamiteit
gemeld en intern en extern opgevolgd.
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RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren werkt volgens de
principes van de zorgbrede governance code.
De raad van toezicht heeft in 2019 zesmaal vergaderd samen met het bestuur en de
werkorganisatie van CLZ. De raad van toezicht heeft de financiële jaarrekening 2018
goedgekeurd en voor decharge voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van
juni 2019. Zij heeft op regelmatige basis de voortgang van de begroting 2019 gecontroleerd.
In december 2019 heeft zij de begroting 2019 en het kwalitatief jaarplan 2019 goedgekeurd.
Tevens heeft de 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 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 2019 tweemaal vergaderd.
Eénmaal met als onderwerp interim controle en jaarrekening 2018 en éénmaal ter
voorbereiding op de begroting 2020.
Er hebben geen wijzigingen in de samenstelling van de raad van toezicht plaatsgevonden.
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BIJLAGE 1: ORGANISATIE
Raad van Toezicht 2019
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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 Vivent

Mariet Seegers:
•

Begeleider bij Dichterbij

•

Bestuurslid MAGE ( maatschappelijke hulp Gennep)

•

Lid van de klachtencommissie van Oosterpoort, Jeugdzorg

•

Lid van de bezwarencommissie van Mooiland, woningcoörperatie
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Jeu Titulaer:
•

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

•

Lid Provinciale Staten van Limburg voor het CDA, waaronder voorzitter Euregioraad Maas-Rijn, tot maart 2019

•

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 2019
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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

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

Chantal
Versteegen

Lid

1/11/2019

1/11/2023

Pieter van Melick is op 1 juli 2019 aan het einde van zijn tweede termijn gestopt
als lid van het bestuur.
Chantal Versteegen is op 1 november 2019 toegetreden tot het bestuur.
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

•

Bestuurslid vakgroep Verbrede landbouw LTO NL Limburg

•

Voorzitter CDA afdeling

•

Lid commissie Integriteit LTO NL Roermond

•

Mede eigenaar van Mts. Van Melick-Geraeds
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Marieke Claessens:
•

Bestuurslid LLTB, afdeling Horst-Venlo

•

Bestuurslid stichting Wienes Plaats

Jos Mans:
•

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

•

Bestuurslid van het college van Deskundigen IKB EI

•

Bestuurslid Federatie landbouw en zorg

•

Bestuurslid van de Vereniging Biologisch Limburg

•

Bestuurslid van Coöperatie SecurEggFarmer

Chantal Versteegen:
•

Voorzitter Beugelclub bc Bergerbaan

CLIENTENRAAD 2019
Naam		

Functie
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Vanaf

Tot

Bart Heesen		Voorzitter				2/6/2016
Berno Simmelink

Secretaris/Penningmeester

2/6/2016

Tiny Trines

Lid					

01/01/2019

01/11/2019

FTE		

Vanaf

WERKORGANISATIE 2019
Naam		

Functie				

John Caubergh

Directeur				0.4		1/7/2014

Carla van Herten

Coördinator				0.8		17/6/2013

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

Cliënten administrateur		

0.75		

Ellen Küppers

Administrateur			0,67		1/11/2018

Sandra Teeuwen

Financieel administrateur		

0.55		

1/3/2018
1/11/2019

