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Afgelopen jaar was het jaar na het co-

kapje dragen? Hoe moeten we omgaan

ronajaar 2020. We kwamen uit een jaar

met ons vervoer? Wat doen we als cliën-

wat enorm heftig was en vol zat met on-

ten of personeelsleden zich niet willen

zekerheid. En die onzekerheid trok eigen-

vaccineren? Het is een prestatie dat ie-

lijk gewoon door naar 2021. Het continu

dereen alle ballen in de lucht heeft weten

aanpassen op de steeds veranderende

te houden, de verbinding met cliënten is

situatie en coronamaatregelen heeft veel

blijven zoeken en gezorgd heeft dat cliën-

van de cliënten, zorgboeren en de werk-

ten zich gezien en welkom voelden.

organisatie gevraagd. Maar met de nodige flexibiliteit en tweehonderd procent

Ook voor de cliënten is het afgelopen

inzet is het gelukt om de zorg te kunnen

jaar niet makkelijk geweest. De zorgboer-

blijven waarborgen en dat is een groot

derij is voor hen een tweede thuis. En

compliment waard voor iedereen.

dat komen naar hun tweede thuis, stond
continu ter discussie. Je merkte dat dit
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SEBASTIAAN VAN DER FLIER
& RIANNE CUPPEN
VOORZITTER BESTUUR CLZ
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Het jaar heeft heel wat onzekerheden

de nodige stress en verwarring met zich

met zich meegebracht. Voor onze zorg-

meebracht. Ze werden immers uit hun

boeren heeft 2021 tot aan de laatste twee

rust en regelmaat gehaald. Nu alles weer

à drie maanden, in het teken gestaan van

zo goed als normaal is en cliënten weer

die onzekerheden. Welke maatregelen

naar de zorgboerderij mogen komen,

gelden nu? Moeten we wel of geen mond-

merk je dat zij enorm dankbaar zijn. En
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die dankbaarheid spreken ze ook uit. Ze

vraag die in de samenleving speelt. Denk

een nieuwe voorzitter in Rianne Cuppen,

geen idee welke organisaties daar nog

hebben een soort van hernieuwde waar-

aan het aanbieden van wonen op de zorg-

maar ook een aantal nieuwe leden. Dat

boven hangen of waar wij mee van doen

dering gekregen en dat is mooi om te

boerderij of zorg bieden aan mensen met

heeft ertoe geleid dat de samenwerking

hebben om de juiste zorg op de zorgboer-

zien.

dementie. Richtingen die wij toejuichen

tussen het bestuur en de raad van toe-

derijen te kunnen waarborgen. Cliëntpar-

en het voortbestaan zekerder maken.

zicht opnieuw is afgestemd. Door alles

ticipatie vinden wij belangrijk en de uit-

onder de loep te nemen en gezamenlijke

daging om de cliëntenraad uit te breiden,
staat bij ons hoog op de agenda.

Naast de uitdagingen rondom corona, is
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er het afgelopen jaar ook genoeg te doen

Maar we moeten niet uit het oog verlie-

sessies te houden, zijn we nog meer tot

geweest rondom diverse aanbestedingen.

zen dat de kracht van een zorgboer juist

elkaar gekomen en is de samenwerking

Maar voorop staat dat we de zorg voor

zit in het kleinschalige en dat de boer

versterkt. Een positieve ontwikkeling die

Maar het voornaamste is dat alles in de

de cliënten en het voortbestaan van onze

en boerin er voor cliënten zijn. Dat is en

past bij de groeifase waarin CLZ zich nu

normale setting kan blijven doorgaan. We

zorgboeren hebben kunnen waarborgen.

blijft het unieke aan het concept. En ook

bevindt.

hopen corona echt achter ons te kunnen
laten zodat wij de zorgboeren optimaal

als coöperatie zijnde moeten we in de
Om ook in de toekomst te kunnen blijven

dynamiek blijven meewegen.

voortbestaan, zullen zorgboeren zich

Voor dit jaar ligt voor ons de uitdaging in

kunnen ontzorgen en zij zich kunnen

het verstevigen van de cliëntenraad. Het

focussen op hetgeen dat het allerbelang-

steeds moeten blijven aanpassen aan het

Als we kijken naar de werkorganisatie,

feit dat we een cliëntenraad hebben is

rijkste is: het bieden van de juiste zorg

dynamische zorglandschap waarin we

is er het afgelopen jaar wat veranderd in

mooi en belangrijk, maar het vinden van

aan cliënten.

ons bevinden. Niet alleen aan de wetten

het bestuur en de raad van toezicht. Met

kandidaten voor de raad is lastig. Cliën-

en regelgeving, maar ook door met hun

name in de raad van toezicht is er wisse-

ten komen op de zorgboerderij, maar

zorgaanbod aan te blijven sluiten op de

ling en uitbreiding geweest. De raad kent

staan relatief ver van CLZ af en hebben
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Vorig jaar is er een wisseling van de wacht geweest in de functie van voorzitter van
de raad van toezicht. Rianne Cuppen heeft deze rol overgenomen van Jeu Titulaer.
We stellen haar graag even voor.

NAAM: RIANNE CUPPEN
LEEFTIJD: 57
WOONPLAATS: MAASTRICHT
8

9
Sinds twee jaar ben ik betrokken bij de

bekleed bij Stichting Gehandicaptenzorg

Coöperatie Limburgse Zorgboeren en wel

Limburg (SGL), een organisatie die men-

in de raad van toezicht. Het eerste jaar

sen met hersenletsel verder helpt. Zo-

was ik lid en sinds vorig jaar heb ik de eer

doende ben ik ook in contact gekomen

om het voorzitterschap op mij te nemen.

met CLZ, want het aanbod van de zorgboeren was aanvullend op dat van SGL.

In het dagelijks leven ben ik directeur

EVEN VOORSTELLEN

RIANNE CUPPEN
NIEUWE VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

bij Fokus voor de regio Zuid- en Noord-

CLZ draagt bij aan het kleinschalig onder-

Oost Nederland. Fokus is een landelijke

steunen van mensen met een beperking

organisatie die het voor mensen met een

in de natuur en toont aan dat dit levens-

lichamelijke beperking mogelijk maakt

vatbaar is. Dat is voor mij een groot goed

zelfstandig te wonen.

en derhalve draag ik graag mijn steentje
bij aan deze onderscheidende zorgorgani-

Voordat ik bij Fokus Wonen aan de slag
ging, heb ik bij diverse andere zorginstanties gewerkt. Zo heb ik meerdere functies

satie in Limburg.
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‘Steeds meer agrarisch ondernemers

wet- en regelgeving en richting de provin-

richten zich, naast de primaire voedsel-

cie en andere overheidsinstanties toe.

voorziening of sierteelt, op andere, vaak
maatschappelijke activiteiten, bijvoor-

Voor zorgboeren is het in mijn ogen

beeld zorgboerderijen. De LLTB maakte

essentieel dat de sector stabiel is en

zich voorheen ook al sterk voor deze

zorgboerderijen de ruimte krijgen om hun

leden, bijvoorbeeld door middel van het

werk uit te voeren. Zo kunnen agrarische

ondersteunen van de Coöperatie

ondernemers toekomstbestendig blijven

Limburgse Zorgboeren. De afgelopen

en biedt het ook kansen voor boeren en

paar jaar is onze belangenbehartiging op

tuinders of andere ondernemers om een

dit vlak verder uitgewerkt en uitgebreid.

zorgboerderijen op te richten. Het is goed
dat zij hierin ondersteund worden door
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EVEN VOORSTELLEN

SUSANNE GÖRTZ
NIEUW LID RAAD VAN TOEZICHT

In 2021 ben ik toegetreden tot de raad

een professionele organisatie als CLZ.

van toezicht. Ik denk dat het goed is dat

Daar heeft de hele sector profijt van.

iemand vanuit de agrarische sector aan
de coöperatie verbonden is, zodat dat

Persoonlijk draag ik zorgboerderijen een

stuk ook gewaarborgd is. Daarnaast hoop

heel warm hart toe. Ik denk dat het voor

ik met mijn ervaring, kennis en natuurlijk

deelnemers, zowel jong en oud, prettig

ook de positie binnen de LLTB de belan-

is om in een groene omgeving zorg te

gen van de zorgboeren goed te kunnen

krijgen. Buitenleven doet een mens altijd

behartigen.

goed en het biedt de mensen die zorg nodig hebben een extra stukje levensgeluk.

Afgelopen jaar is Susanne Görtz toegetreden tot de raad van toezicht bij CLZ.

Het behartigen van die belangen zit bij-

Je gunt iedereen met een zorgbehoefte

Susanne is een van de hoofdbestuurders van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

voorbeeld in onderwerpen als ruimtelijk

om bij een zorgboerderij terecht te kun-

(LLTB) en heeft de portefeuilles Multifunctionele Landbouw (waar zorgboerderijen

ordening, ruimte voor multifunctionele

nen. Ik ben er trots op dat ik daar vanuit

onder vallen), Economie, Ondernemerschap en Werkgeverschap. Daarnaast heeft zij

landbouw (en daarmee ook zorgboeren),

de raad van toezicht een steentje aan

met haar familie een fruitbedrijf met recreatie in Baarlo. Zij vertelt graag zelf waarom

het behoud van het hebben van een zorg-

bijdraag.’

CLZ en het behartigen van de belangen van zorgboeren voor haar zo belangrijk is.

boerderij in het buitengebied, helpen bij
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De Limburgse onderneemster is in 2007

kinderen waarin zij zit. ‘Zij steunen mij

gestart met Odigos op een locatie in

enorm en ik kan hier echt mezelf zijn. Ook

Einighausen en sinds 2010 aangesloten

buiten Odigos spreek ik met hen af. Ik

bij CLZ. Door de jaren heen zijn daar ook

heb nu vrienden.’ Door haar begeleiding

locaties in Guttecoven, Limbricht en de

bij Odigos merkt de 11-jarige dat zij is

locatie in Spaubeek bij gekomen, voor

veranderd. ‘Ik kan nu veel meer mijn emo-

zowel jong als oud. Op elke locatie is iets

ties uiten, kan beter met anderen samen-

anders te beleven. In Spaubeek wordt

werken en ook goed met andere mensen

vooral ingezet op het contact tussen kin-

omgaan. Dat voelt voor mij heel fijn.’

deren en paarden. ‘Het paard is echt een
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soort therapeut. Doordat we de kinderen

Uniek aan Odigos is dat kinderen hier

met deze dieren in contact brengen, zien

niet alleen gedurende de dag kunnen

we hoe zij omgaan met hen en interactie

komen, maar in het weekend ook mogen

hebben met anderen. De dieren spiegelen

komen logeren. ‘Wij hebben sinds dag

hen. Hieruit kunnen we opmaken waar de

1 al een logeerhuis bij Odigos. Iets wat

behoeftes van de kinderen liggen, waar

nog maar in uitzonderlijke gevallen wordt

wij met hen mee aan de slag kunnen en

toegestaan. Wij ontlasten het gezin hier-

zorgen voor de juiste begeleiding. Een

mee een beetje, zorgen dat het kind ook

stukje maatwerk bieden, hoort daarbij.’

even uit de thuissituatie wordt gehaald
en creëren dat de anderen kinderen in

ROSALINE RAMOUL
ZORGBOERDERIJ ODIGOS
Wanneer je afrit Spaubeek neemt van de drukke A76, kom je binnen een paar minuten terecht in een oase van rust bij zorgboerderij Odigos. Vol in een groene omgeving
komen jongeren die in het sociaal emotionele stuk arm zijn, vaak met een bepaalde
aandoening, hier voor een stukje zorg en begeleiding in hun leven. ‘Odigos betekent
handreiking en dat is wat wij hier doen richting de kinderen’,
vertelt eigenaresse Roseline Ramoul.

De 11-jarige Mara komt al een tijdje bij

het gezin ook wat extra aandacht krijgen.’

Odigos. Samen met haar zusje is zij hier

Werk je bij Odigos, dan hoort het werken

twee keer per week. ‘In het begin had ik

tijdens het logeren erbij. ‘Zo krijgt het

niet zoveel vrienden en zat ik op de ver-

hele team feeling met de kinderen en zien

keerde school. Ik heb namelijk dyslexie,

zij ook hoe ze zich tijdens zo’n weekend

met name in woorden en letters zitten

gedragen.’

voor mij lastigheden. Ik ga nu naar een
andere school en merk dat door wat ik

Een van de deelnemers die weleens blijft

hier leer, het ook beter gaat op school.’

logeren is de 13-jarige Kelsey. Zij komt nu

Daarnaast heeft Mara veel aan de groep

bijna een jaar bij Odigos. ‘Ik ben zes keer
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Naast de diverse activiteiten, wordt de

en zich kwetsbaar durven op te stellen.

kinderen tijdens een logeerweekend ook

Ook zie je veranderingen in de thuissi-

veel geleerd in hun eigen zelfredzaam-

tuatie en de schoolse omgeving. Je ziet

heid. Roseline: ‘Er spelen vaak meerdere

bijvoorbeeld dat ze meer naar school

complexiteiten en problemen bij het kind

gaan en hun resultaten een betere vorm

in de week hier en kom hier ook logeren.

mensen commentaar op mij geven. En als

of het gezin. We maken leuke uitstapjes

aannemen. Als je kinderen toch zo ziet

In de avonden en op zondag ben ik thuis.’

we niet buiten zijn, dan gaan we binnen

met de logees, maar laten ze ook taken

groeien en rust vinden hier, daar doe je

Kelsey heeft ADD en merkt dat de om-

knutselen, bakken of ook slijm maken.

doen die ze thuis weer kunnen toepas-

het toch voor?’

gang met de paarden haar veel rust biedt.

Maar dat lukt niet altijd’, vertelt ze la-

sen. Denk hierbij aan het helpen tijdens

‘Het is vaak erg druk in mijn hoofd en

chend. Als Kelsey op de zorgboerderij

het koken, kamer opruimen en de douche

Als de ondernemer die zij ook is, denkt

dan ga ik me aan mezelf ergeren. Ik vind

overprikkelt raakt, weet ze haar rustmo-

schoonmaken.’

Roseline altijd na over nieuwe initiatie-

die drukte erg vervelend en dan loop ik

ment goed te pakken. ‘Als het even te

een beetje vast. Door het omgaan met de

veel wordt, mag ik me terugtrekken van

Zowel met het logeren als de andere vor-

een idee, iets in de ontzorging van man-

paarden en het paardrijden word ik weer

de groep naar een plekje waar het rus-

men van begeleiding die Odigos aanbiedt,

telzorgers. Het zorgen voor anderen zit

rustig in mijn hoofd en ben ik veel meer

tiger is. Buiten zijn er bijvoorbeeld ver-

ziet Roseline de kinderen positief veran-

gewoon in me en er is nog zoveel moois

ontspannen.’ Voor Kelsey is de zorgboer-

schillende bankjes waar ik even kan gaan

deren. ‘Je ziet dat ze echt beter worden

wat ik met Odigos zou kunnen realiseren.’

derij dan ook een prettige omgeving. ‘Ik

zitten en binnen zijn er meerdere ruimtes

in het omgaan met anderen, beter in de

kan hier gewoon buiten zijn zonder dat

om me even terug te trekken’.

groep liggen, meer zelfvertrouwen krijgen

ven. ‘Voor de toekomst heb ik al wel weer
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DEELNEMERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2021

RESULTATEN

Jaarlijks vraagt CLZ de deelnemerstevredenheid uit bij haar cliënten. De deel-

WMO en WLZ.

nemerstevredenheid wordt uitgevraagd middels gevalideerde vragenlijsten die

De resultaten zijn uitgesplitst tussen deelnemers vanuit de jeugdwet en vanuit de

specifiek gericht zijn op de betreffende doelgroep.

De gemiddelde rapportcijfers zijn:
Jeugdwet ingevuld door de jongeren:

8,5

Naast de vragen is er de mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen. De resulta-

Jeugdwet ingevuld door de ouders:

8,8

ten van het deelnemerstevredenheidsonderzoek en de toegevoegde opmerkingen
geven een goede duiding van de tevredenheid van de verleende zorg en bieden

WMO en WLZ ingevuld door de deelnemers:		

8,8

een basis voor verbeteringen.

WMO en WLZ ingevuld door de vertegenwoordigers: 8,7

Deelname

De hoogste scores worden behaald op deskundigheid, betrokkenheid en de omgeving

In 2021 zijn 1441 deelnemers verzocht om deel te nemen aan het onderzoek. Hier-
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van heeft 70% deelgenomen en het onderzoek ingevuld.

van de zorgboerderij.
Geplaatste opmerkingen bij het deelnemerstevredenheidonderzoek:

Unieke deelnemers: 1441

Door deelnemers:
“Sfeer, aandacht, begrip, omdat ik mezelf kan zijn.“
“Begeleiding is oprecht geïnteresseerd in iedere persoon.“
Door ouders/vertegenwoordigers:
“Uitdagingen worden bespreekbaar gemaakt en ouders gevraagd om mee te denken.”

443
998

Ingevuld

“Persoonlijk contact met begeleiders en adequate opvolging.”

Nonrespons

“Er wordt vanuit het hart gewerkt met ons kind.”
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ALGEMENE INFORMATIE
COÖPERATIE
Als zorgboeren zijn we steeds op zoek
naar versterking en verbetering van de
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 Coöperatie Limburgse Zorgboeren
opgericht. Nagenoeg alle zorgboeren in
Limburg, 61 in totaal, zijn lid van CLZ.
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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.
De cliëntenraad vormt het inhoudelijk klankbord voor de organisatie en het bestuur
en voert zijn taken uit conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
(WMCZ).
In bijlage (op pagina 35) is de huidige samenstelling van de hele organisatie weergegeven.
De organisatiestructuur is in onderstaand schema weergegeven.

CLZ is tevens het aanspreekpunt voor
zorgkantoren, gemeentes, andere overheden, belangenverenigingen, cliënten
en belangstellenden. CLZ treedt namens

ALGEMENE LEDENVERGADERING

RAAD VAN TOEZICHT

de zorgboeren op in het afsluiten van
contracten en het voeren van onderhandelingen. Bij dit alles blijft de individuele
zorgboer echter de centrale vraagbaak

BESTUUR COÖPERATIE

voor de cliënt.

CENTRALE CLIËNTENRAAD
WERKORGANISATIE

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

ZORGBOEREN

19
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ZORGBREDE GOVERNANCECODE
Het bestuur en de raad van toezicht onderschrijven de algemene uitgangspunten
van de zorgbrede governancecode, hetgeen inhoudt dat:
•

De organisatie verantwoordelijkheid neemt voor verantwoorde en
resultaatgerichte zorg;

•

De organisatie de cliënt centraal plaatst;

•

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

•

Ervoor wordt zorggedragen 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)
stelt;

20

•

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, 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

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

Innovatief

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

•

Focus op verbeteren en professionaliseren van de zorg;

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

•

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

zorgboerderijen ontwikkeld, omdat de kwaliteitssystemen en –criteria uit de reguliere

•

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

zorg niet zomaar te gebruiken zijn op een zorgboerderij. Kwaliteitssystemen uit de
zorg maken de specifieke eigenschappen en meerwaarde van de zorgboerderij niet

Duurzaam

zichtbaar. Het keurmerk is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Inspectie Gezond-

•

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

heidszorg en Jeugd. Het keurmerk wordt verleend door de Federatie Landbouw en

•

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

Zorg. Zij laat de evaluatie van de kwaliteitssystemen, de beoordeling van de jaarversla-

•

Gebruikmakend van de natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur van een zorgboer-

gen en de organisatie van de audits door een onafhankelijke organisatie uitvoeren.

derij;
•

Altijd gericht op de toekomst.

Alle zorgboeren van CLZ maken gebruik van het kwaliteitssysteem en zijn hiermee
direct aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor deelnemers van zorgboer-

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 beschouwt. 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

derijen.
Met het keurmerk voldoen de zorgboeren aan:
•

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);

•

Wet BIG;

•

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; de Wet toelating zorginstellingen;

•

Wet Medezeggenschap cliënten zorg;

•

Arbowet;

•

Algemene verordening gegevensbescherming;

•

Wet Zorg en Dwang.

•

(A) WTZA

Op www.kljz.nl staan de jaarverslagen van de zorgboerderijen gepubliceerd.

de zorgboerderijen is een wezenlijk onderdeel van het systeem.

MONITORING

Daar zit ook de verbinding met het kwaliteitssysteem dat ieder van onze zorgboerderij-

Het meten van kwaliteit, klanttevredenheid en resultaat zijn essentieel om verder te

en zelf heeft.

kunnen ontwikkelen. Naast de instrumenten uit de kwaliteitssystemen “ISO 9001” en

In oktober 2019 is CLZ geaudit door de geaccrediteerde audit organisatie TÜV Neder-

“Kwaliteit Laat je Zien”, is het systeem “BERGOP” geïntroduceerd. Door middel van ge-

land en heeft het ISO 9001 certificaat behaald hetgeen met succes is verlengd in 2021.

valideerde vragenlijsten kan op uniforme wijze ontwikkeling en resultaat van begelei-
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dingstrajecten worden gemeten. De komende jaren zal de monitoring verder worden
uitgebouwd en als basis dienen voor zorgverbetering.

STAPPEN IN DE TOEKOMST
STRATEGISCHE PRIORITEITEN
De strategie is de wijze waarop CLZ de 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 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 de maatschappelijke omgeving. Vernieuwing en
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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.

K W AJ L
A IATRE VI TESRVSELRASGL A
2 0G2 21 0 2 1

AANBOD
De zorgboeren hebben een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor diverse doelgroepen. De meest voorkomende producten die op de zorgboerderijen worden aangeboden zijn:
• Dagbesteding
• Individuele begeleiding
• Persoonlijke verzorging
• Logeren
• Wonen
• Arbeidstoeleiding
De diverse doelgroepen die een plek vinden op de zorgboerderijen zijn:
• Mensen met een verstandelijke beperking
• Mensen vanuit de geestelijke gezondheidszorg
• Mensen met een lichamelijke beperking
• Ouderen

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 2021 waren 61 leden aangesloten. Twee leden hebben afscheid genomen vanwege
beëindiging van het bedrijf. Twee nieuwe leden zijn toegetreden na een zorgvuldige
toelatingsprocedure.

• 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
CONTRACTAFSPRAKEN 2021
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Totale zorgvolume voor de WMO bedroeg € 5.683.624 en voor de Jeugdwet
€ 2.698.818. Het zorgvolume voor de WLZ zorg bedroeg € 5.519.371. Het zorgvolume in
onderaannemingen bedroeg € 897.854.

CLZ heeft voor 2021 contractafspraken gemaakt voor het verlenen van WMO en
jeugdzorg met dertig Limburgse gemeenten, met de Coöperatie Stand-By in de ge-

RESULTATEN

meente 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 gemeenten in Noord-Brabant
grenzend aan Limburg.
CLZ heeft een WLZ-overeenkomst voor Noord- en Midden-Limburg met zorgkantoor
VGZ en voor Zuid-Limburg met zorgkantoor CZ.
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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 2021
Op 1 januari 2021 is gestart met 1.094 cliënten en op peildatum 31 december 2021 had
CLZ 1.240 cliënten in zorg. In januari 2020, vóór de corona pandemie, had CLZ 1.301
cliënten in zorg. Het effect van corona heeft geheel 2021 en begin 2022 nog doorgewerkt op de zorgboerderijen van CLZ. In 2021 hebben 2.044 unieke cliënten zorg
ontvangen via CLZ.
Het waren 405 cliënten in de jeugdwet waarvan ca. 35% in 2021 is uit- of doorgestroomd. Het waren 1076 cliënten in de WMO waarvan ca. 40% in 2021 is uit- of
doorgestroomd. Het waren 563 cliënten in de WLZ waarvan ca. 33% in 2021 is uitgestroomd.

2021

2020

€ 14.800.388

€13.436.899

€ 38.409

€14.175

€ 14.838.797

€ 13.451.074

€ 389.011

€ 381.763

€ 13.928.958

€ 12.716.163

€ 2.550

€ 2.000

Overige bedrijfskosten

€ 286.266

€ 305.041

Som der bedrijfslasten

€ 14.606.785

€ 13.404.967

Bedrijfsresultaat

€ 232.012

€ 46.107

Financiële baten en lasten

-€ 10.384

10

Resultaat Boekjaar

€ 221.628

€ 46.117

2021

2020

€ 221.628

€ 46.117

€ 221.628

€ 46.117

Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning)
Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)
Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
Personeelskosten
Kosten zorgprestaties
Afschrijvingen op immateriële
en materiële vaste activa

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging / (onttrekking)
Overige reserves
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FINANCIELE STRUCTUUR
31-12-2021

31-12-2020

Activa

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

Vaste activa
Materiële vaste activa

€ 8.545

€ 8.897

Totaal vaste activa

€ 8.545

€ 8.897

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

€ 137.024

174.367

Vorderingen en overlopende activa

€ 784.807

€ 762.477

Liquide middelen

€ 2.641.885

€ 2.507.498

Totaal vlottende activa

€ 3.563.716

€ 3.444.342

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.

Vlottende activa

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

Totaal activa
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€ 3.572.261

€ 3.453.239

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.

Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal

€0

€0

KLACHTEN

Bestemmingsfondsen

€0

€0

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

Bestemmingsreserves en overige reserves

€ 1.440.539

€ 1.218.911

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

Totaal eigen vermogen

€ 1.440.539

€ 1.218.911

leden een onafhankelijke klachtencommissie ingericht. Deze klachtencommissie voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Deze commissie biedt deelnemers van zorgboerderijen de mogelijkheid om hun klacht te melden. De landelijke
klachtencommissie start op het moment dat de klacht door hen ontvankelijk wordt

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva

€0

€0

€ 2.131.722

€ 2.234.328

op de website van CLZ.

€ 3.572.261

€ 3.453.239

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

verklaard het proces van hoor en wederhoor. De klachtenprocedure is gepubliceerd

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

40%

35%

Budgetratio

10%

9%

Currentratio

1.7

1.5

dan kunt u contact opnemen met CLZ of de onafhankelijke vertrouwensklachtenpersonen. In 2021 zijn geen klachten ingediend.
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RAAD VAN TOEZICHT

Incidentmeldingen worden gebruikt om de bewustwording en verbeteringsvoorstel-

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

len te stimuleren. De inhoud en het aantal meldingen worden gemonitord in de com-

principes van de zorgbrede governancecode. De raad van toezicht heeft in 2021 vier-

missie Kwaliteit. Vanuit deze commissie wordt terugkoppeling naar zorgboeren en

maal vergaderd samen met het bestuur en de werkorganisatie van CLZ en er heeft

bestuur en raad van toezicht verzorgd.

één strategie sessie plaatsgevonden. De raad van toezicht heeft eenmaal alleen
vergaderd en eenmaal met de cliëntenraad. De raad van toezicht heeft de financiële

In 2021 zijn 92 incidenten gemeld en intern besproken. In 2021 zijn geen calamiteiten

jaarrekening 2020 goedgekeurd en voor decharge voorgelegd aan de Algemene Leden

gemeld.

Vergadering van juni 2021. Zij heeft op regelmatige basis de voortgang van de begroting 2021 gecontroleerd. In november 2021 heeft zij de begroting 2022 goedgekeurd.
Tevens heeft er evaluatievergadering van de raad van toezicht plaatsgevonden.
Gezien de corona crisis hebben de meeste vergaderingen digitaal plaatsgevonden.
De commissie Kwaliteit bestaande uit Marieke Claessens, Chantal Verstegen (be-

30

stuur), Elian Gorissen (specialist ouderengeneeskunde) Jacqueline Suilen (gedragswetenschapper), John Caubergh en Silvie Heldens (werkorganisatie CLZ), heeft tweemaal vergaderd over zorginhoudelijke onderwerpen en hierover advies uitgebracht
aan bestuur en raad van toezicht.
De commissie Financiën, bestaande uit Luc Meijs (raad van toezicht), Jos Mans
(bestuur) en John Caubergh (werkorganisatie CLZ) heeft in 2021 tweemaal vergaderd.
Eenmaal met als onderwerp interim controle en jaarrekening 2020 en eenmaal ter
voorbereiding op de begroting 2022.
Jeu Titulaer en Mariet Seegers hebben op 17 juni 2021 afscheid genomen van de raad
van toezicht vanwege het einde van de toegestane zittingstermijnen.
Op 17 juni 2021 zijn Elianne Demollin en Marc Vraets toegetreden tot de raad van toezicht. Op 29 november 2021 is Susanne Görtz toegetreden tot de raad van toezicht.
Rianne Cuppen heeft het voorzitterschap vanaf 17 juni 2021 overgenomen van Jeu
Titulaer.
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BIJLAGE 1: ORGANISATIE
Raad van toezicht 2021
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Marc Vraets:
Voorzitter Chapeau Woonkring Heusden

•

Lid raad van commissarissen Active4You

•

Bestuurslid Wonen Zoals

•

Bestuurslid (penningmeester) Chapeau Woonkring Waalwijk (t/m maart 2022)

Functie		

Toegetreden

Einde 1e termijn

Rianne Cuppen**

Voorzitter		

17-6-2020

17-6-2024			

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

Susanne Görtz

Luc Meijs		

Secretaris		

1-12-2016

1-12-2020 		

1-12-2024

•

Bedrijfsleider Fruitboerderij Görtz Fruit B.V.

Elianne Demollin

Secretaris		

17-6-2021

17-6-2025		

•

Bestuur LLTB

Marc Vraets 		

Lid			

17-6-2021

17-6-2025

•

Stuurgroep Platform Agrotoerisme

Susanne Görtz

Lid			

29-11-2021

29-11-2025

•

Stuurgroep Platform Tuinbouwreststromen

•

Bestuur Biologisch Limburg

•

RvT HAS Hogeschool

* vanaf 17-6-2020 tot 17-6-2021 voorzitter

•

AVA Californië

** vanaf 17-6-2021 voorzitter

•

Lid Adviesgroep PPS multifunctioneel WUR

•

Voorzitter Coöperatieve telersvereniging de Limburgse Morel

Nevenfuncties:

Mariet Seegers:
•

Begeleider bij Dichterbij

Rianne Cuppen:

•

Lid van de klachten commissie van Oosterpoort, Jeugdzorg

•

Lid van de bezwarencommissie van Mooiland, woningcoörperatie

•

Directeur Fokus Wonen Noord oost en zuid Nederland

Luc Meijs:
•

Concerncontroller WSP Parkstad

Elianne Demollin:
•

Lid raad van toezicht Stichting de Keerderberg in Cadier en Keer

Einde 2e termijn

•

Naam			

Jeu Titulaer:
•

Directeur-consultant Titulaer Enterprises BV

•

Penningmeester Stg Dorpshuis Mheer

•

Bestuurslid Kon Harmonie St Cecilia Mheer
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BESTUUR 2021
Naam		

Functie

Toegetreden

17/6/2013

Einde

Einde

Einde

1e termijn

2e termijn

3e termijn

Naam		

Sebastiaan
van der Flier

Voorzitter

Marieke
Claessens

Secretaris

17/6/2013

1/7/2017

1/7/2021

1-7-2025

Jos Mans

Penningmeester

17/6/2013

1/7/2016

1/7/2020

1/7/2024

Chantal
Versteegen

Lid

1/11/2019

1/11/2023

1/7/2018

1/7/2022

Nevenfuncties:
Sebastiaan van der Flier:
Bestuurslid CAV Boerenbond Ulestraten, Schimmert en Hulsberg

Marieke Claessens:
•

Bestuurslid Stichting Wienes Plaats

Jos Mans:
•

Lid LLTB sectorgroep pluimvee

•

Bestuurslid Federatie landbouw en zorg

•

Bestuurslid van Coöperatie SecurEggFarmer

Chantal Versteegen:
•

Functie

		

Vanaf

Tot

Bart Heesen		Voorzitter				2/6/2016
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•

CLIENTENRAAD 2021

Voorzitter Beugelclub bc Bergerbaan

Berno Simmelink

Secretaris/Penningmeester

2/6/2016

WERKORGANISATIE 2021
Naam		

Functie				

FTE		

Vanaf

John Caubergh

Directeur				0.4		01/07/2014

Carla van Herten

Coördinator				0.8		17/06/2013

Jos Hoebink		Financieel administrateur		0.8		01/01/2015
Silvie Heldens

Cliënten administrateur		

0.75		

01/03/2018

Ellen Küppers

Administrateur			0,67		01/11/2018

Sandra Teeuwen

Financieel administrateur		

0.55		

01/11/2019

Nicole Feller		

Administratief medewerker

0.3		

17/11/2021
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