
 

 

Missie CLZ 

De missie van CLZ is om aan mensen met een ondersteuningsvraag, op een 

zorgboerderij, professionele zorg en begeleiding bieden. 

Mensen met een ondersteuningsvraag: 

 Jongeren/Jeugd 

 Geestelijke gezondheidszorg 

 Lichamelijk gehandicapten 

 Ouderen 

 Re-integratie 
 Verstandelijk gehandicapten 

op een zorgboerderij: 

 Bij één van de 60 leden zorgboeren van CLZ 

Professionele zorg en begeleiding: 

 Dagbesteding 

 Dagbehandeling 

 Logeren 

 Verzorging 

 Wonen 
 Arbeidstoeleiding 

met als focus continuïteit van zorg waardoor de cliënt zolang mogelijk thuis kan blijven 
wonen. 

 

Visie CLZ 

De visie van CLZ is 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 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 volgende kernwaarden 
en 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 

Thema's: 

 Innovatief 

 Focus op verbeteren en professionaliseren van de zorg 

 Continu opzoek naar nieuwe vernieuwingen in zorg en nieuwe producten 

 Versterking van de eigen regie van cliënt en de verbinding met 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 

 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 

 

 

 


