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Inleiding
In Limburg heeft de zorgboerensector zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Naast
een uitbreiding van het aantal zorgboerderijen, heeft de sector zelf ook al een aantal
stappen gezet in de professionalisering op bedrijfsniveau en in de samenwerking tussen
zorgboerderijen.
Vanuit de burger is de vraag naar zorgfuncties op agrarische bedrijven de laatste jaren
sterk gegroeid. Agrarische ondernemers hebben vanuit een economisch aspect (nieuwe
inkomensmogelijkheid) en een zorgaspect, ingespeeld op deze maatschappelijke
behoefte middels het aanbieden van diverse zorgfuncties.
Uit een aantal studies komt naar voren dat zorgboerderijen een welkome aanvulling
vormen op het reguliere aanbod in zorg en maatschappelijke ondersteuning. Daarbij
spelen een rol: de ligging in een groene en natuurlijke omgeving, het betreft een nietzorg setting en het heilzame contact met de natuur en dieren. Het biedt burgers meer
keuzemogelijkheden.
Dit past volledig in de visie van de drie decentralisaties, die in 2015 hebben
plaatsgevonden. De cliënt staat centraal en eigen regie en zorg op maat zijn bepalend.
De ontwikkeling van de Coöperatie heeft in het turbulente zorglandschap van 2015 een
grote vlucht genomen.
Als volwaardig partner voor alle stakeholders, maar in de eerste plaats voor de burger op
zoek naar passende zorg, werkt de Coöperatie Limburgse Zorgboeren aan een
gezamenlijke toekomst.
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Hoofdstuk 1.
1.1

Algemene informatie

Zorgboerderijen

Een zorgboerderij is een (agrarisch) bedrijf
waar landbouw en zorg gecombineerd
worden en hand in hand gaan. Een
zorgboerderij heeft een eigen karakter en
kwaliteit, welke gekenmerkt wordt door het
bieden van zorg en ondersteuning aan
cliënten in een groene en natuurlijke
omgeving, het kleinschalige karakter en een
niet-zorg context, de persoonlijke en
betrokken houding van de zorgboer, het
heilzame contact met de natuur en dieren,
een aanbod van zinvolle en gevarieerde
activiteiten en door een veilige sociale gemeenschap. Op een zorgboerderij kunnen
verschillende groepen mensen terecht voor zorg en ondersteuning, doorgaans in de vorm
van begeleide dagopvang of begeleide c.q. beschutte leer- of werkplekken. Het bieden
van 24-uurs zorg en verblijf wordt op beperkte schaal aangeboden door zorgboerderijen.
1.2

Kernkwaliteiten

Limburgse zorgboeren zorgen voor hun bezoekers en:


Bieden kleinschalige zorg met vaste gezichten en voldoende tijd en aandacht voor
iedere cliënt

Eén van de belangrijkste kenmerken van zorgboerderijen is hun kleinschaligheid. Op
de meeste zorgboerderijen vindt een groep van maximaal 10-20 cliënten per dag hun
plek. Vaak vinden de activiteiten op verschillende plekken binnen het bedrijf plaats
waardoor iedereen zijn eigen plek heeft en de ruimte krijgt om zijn of haar talenten
te ontwikkelen. De zorgboer(in) zorgt vaak (eventueel samen met vrijwilligers of
collega’s) voor de begeleiding. Dit betekent dat de bezoeker elke dag dezelfde
gezichten ziet wat zorgt voor herkenbaarheid en een vertrouwde basis.
Op de zorgboerderijen wordt ook met vrijwilligers en stagiaires gewerkt. Hierdoor is
het mogelijk dat er in kleinere groepjes activiteiten worden aangeboden en heel
specifiek wordt ingespeeld op de behoeftes van elke individuele bezoeker afzonderlijk.


Zijn flexibel: voor iedere type zorgvraag is een plek en met 60 zorgboeren zijn ze
altijd in de buurt

Ieder mens is anders. Net als iedere zorgboerderij. Met 60 zorgboerderijen door heel
Limburg is er altijd wel een plek te vinden die bij de specifieke behoefte van iedere
bezoeker past. De zorgboeren van CLZ zijn allemaal zelfstandige ondernemers die
Zorg op Maat aanbieden. Door de kleinschaligheid is vaak een flexibele invulling
mogelijk. Mocht dit toch niet zo zijn, dan is er altijd wel een passende plek te vinden
bij een collega zorgboerderij in de buurt. In overleg kan ook passend vervoer
geregeld worden.
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Zijn deskundig, bieden hoge kwaliteit van zorg en beschikken over het Landelijk
Kwaliteitssysteem voor zorgboeren

Door de toename van het aantal zorgboerderijen is het belangrijk dat de kwaliteit van
zorg op een boerderij meetbaar en zichtbaar is. De zorgboerderijen die zijn
aangesloten zijn bij de Coöperatie Limburgse Zorgboeren onderscheiden zich onder
meer doordat ze werken met het kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen. Dit is een
systeem dat door de landelijke Federatie Landbouw en Zorg is ontwikkeld voor de
zorgboerderijen en alleen toegankelijk is voor zorgboerderijen die voldoen aan
bepaalde eisen. De zorgboerderijen in Limburg die zijn aangesloten bij CLZ zijn
verplicht om te werken met dit kwaliteitssysteem. Dankzij dit keurmerk is het voor
zorgvragers duidelijk welke zorgkwaliteit ze kunnen verwachten. Na een jaar te
hebben gewerkt met het systeem ontvangen zorgboerderijen een keurmerk dat
vervolgens elke drie jaar door een onafhankelijke instantie wordt getoetst. Het
merendeel van de CLZ leden beschikt inmiddels over het keurmerk.


Organiseren zinvolle en gevarieerde activiteiten die gericht zijn op de
(door)ontwikkeling van vaardigheden en competenties

Op de zorgboerderij is het aanbod van
activiteiten zeer divers. Naast de echte
boerderij-werkzaamheden is er ook
ruimte voor creatieve activiteiten,
kantine/keuken werkzaamheden of tijd
voor een spelletje. Bij al deze
activiteiten richten de zorgboeren zich
op de vaardigheden en capaciteiten
van de bezoeker. Wat kan hij of zij nog
wel? Vanuit deze basis wordt gekeken
bij welke activiteiten de bezoeker zijn
capaciteiten en vaardigheden kan
inzetten en verder kan ontwikkelen.


Doen meer met minder

Zorgboeren doen meer met minder. Dit toont het onderzoek van Ernst & Young uit
2012 aan. Door beperkte overheadkosten kan er goede kwalitatieve zorg worden
geleverd tegen een scherpe prijs. Ook biedt de zorgboerderij een plek aan vrijwilligers
en worden daar waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet.


Hebben een wijkgerichte aanpak

De zorgboerderij maakt onderdeel uit van de wijk/het dorp waar ze ligt. Zo wordt
leuke en zinvolle dagbesteding vaak neergezet in samenwerking met de integrale
dorpsdagvoorzieningen, verenigingen of informele netwerken. Ook worden er met
bezoekers activiteiten verricht die zijn gericht op bijvoorbeeld het onderhoud van
groen. Zorgboerderijen passen daarmee perfect in een wijkgerichte aanpak.
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1.3

Bezoekers

Bij de zorgboeren in Limburg vinden veel verschillende bezoekers een plek. Ouderen die
door de activiteiten en het contact langer lichamelijk en geestelijk fit blijven en hierdoor
minder mantelzorg en/of thuiszorg nodig hebben. Mensen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking die hun vaardigheden en capaciteiten kunnen inzetten en zich
hierdoor blij en nuttig voelen. Bezoekers met een achtergrond in de geestelijke
gezondheidszorg die door het vrije karakter op een zorgboerderij, weer rust in hun hoofd
krijgen. Of vrijwilligers die een zinvolle besteding op een zorgboerderij vinden. Ook de
familieleden van bezoekers zijn positief over de ontwikkeling die ze doormaken op de
zorgboerderij. Zie hieronder voor de ervaringen van een aantal bezoekers op
verschillende zorgboerderijen in Limburg:
Moeder Tiny en Bas
Bas komt sinds 2011 voor dagopvang bij
zorgboerderij ‘de Lorr’. Hier helpt hij met
huishoudelijke taken zoals het schillen van
appels, buitenwerkzaamheden zoals het
snoeien van struiken en ondersteuning bij
de agrarische bedrijfsactiviteiten zoals het
snijden van rabarber.
De moeder van Bas, Tiny, ziet haar zoon
sinds hij bij ‘de Lorr’ is, alleen maar
vooruit gaan. “Voorheen werkte Bas bij
een groenvoorziening. Hier werkten ze
met grote teams van mensen uit allerlei gremia van de samenleving. Geen omgeving
waar Bas goed gedijde. Bij ‘de Lorr’ krijgt Bas gerichte taken toebedeeld die passen bij
zijn kunnen. Hij is echt nuttig bezig en ziet het resultaat van zijn inspanningen ook. De
gesneden rabarber gaat naar de bakker in het dorp en zijn appels komen in de appeltaart
terecht die tussen de middag gebakken wordt. Ook krijgt hij op alle momenten van de
dag begeleiding, waar bij de groenvoorziening bijvoorbeeld van hem verwacht werd dat
hij zijn eigen pauze in kon vullen. Hier eten ze samen, wordt een familiaire omgeving
gecreëerd en is een leuk contact onderling. Het gaat echt om de mensen hier en ze
worden bij alles betrokken. Iets wat de ontwikkeling ontzettend stimuleert.”
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Rob: “Ik vind het leuk om lekker buiten
bezig te zijn. Schoffelen, de omheining
maken. Daar word ik blij van.”

Willie is al een tijdje actief al vrijwilliger bij
zorgboerderij ‘de Lorr’. Willie: “Vroeger heb
ik bij een sociale werkplaats leiding gegeven
en dit heb ik altijd met veel plezier gedaan.
Toen ik met de VUT ging, zocht ik naar een
activiteit die me weer ritme kon geven en
een plek waar ik een nuttige bijdrage kon
leveren. Die heb ik gevonden bij ‘de Lorr’.
Lekker buiten bezig zijn en iets nuttigs doen.
Ik ben hier 3 halve dagen en heb de rest van
de week voor mezelf. Het geeft me ritme en
ik voel me weer waardevol.”
Jo is 3 dagen in de week bij zorgboerderij
‘de Haam’. Hier werken ze met een duidelijk
ochtend en middagprogramma. Jo: “In de
ochtend drinken we samen koffie en
beginnen we met de voorbereidingen voor
de lunch. Groenten schoonmaken, soep
maken en ga zo maar door. Vervolgens
maken we vaak een wandeling, spelen we
een spelletje en dan is het tijd voor het
eten. Na een after-dinner dutje mag ik
graag nog wat buiten zitten, wat lezen en
lekker kletsen.” Jo kijkt er altijd naar uit om
naar ‘de Haam’ te gaan. “Ik vind het contact met de mensen fijn en de activiteiten
houden me fit. Daarnaast ontzorg ik mijn mantelzorgers een beetje en heb ik minder
thuiszorg nodig. 2 vliegen in 1 klap.”
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“Rik vindt het erg lastig om contact te maken
met mensen,” vertelt de vader van Rik. “Hij
is 4 dagen in de week bij zorgboerderij
‘Wienes’. Hij vindt het er zo leuk dat hij zelfs
niet op vakantie wil: ‘Waarom moeten we op
vakantie mam? Ik wil liever naar Wienes.’
Zijn begeleiders vertellen dat hij hele
gesprekken voert met de kippen en de
paarden. Communiceren met hem over de
dieren gaat ook een stuk makkelijker. Zijn
aanwezigheid op de zorgboerderij, verbetert
zijn social skills dan ook.”
“Mario heeft kort na zijn geboorte de
verkeerde medicijnen toegediend gekregen
en hier een epileptische aanval door
gekregen,” vertelt de vader van Mario. “Hij
heeft hier hersenbeschadiging aan
overgehouden. Mario noemen ze bij ‘Wienes’
een ‘belevingsboer’. Een bezoeker aan de
boerderij die overal in wordt betrokken en
mag proeven, ruiken, voelen. Het is lastig om
emotie bij hem af te lezen, maar je ziet een
kleine glimlach als hij weer naar ‘Wienes’
mag.”
Michel heeft een lange geschiedenis in de
GGZ. “Ik ben altijd een onrustig persoon
geweest, maar in de jaren 90 draaide ik
helemaal door. Ik ben opgenomen geweest
en heb onder de medicijnen gezeten. Bij
zorgboerderij ‘Boer Hans’, voelt hij zich sinds
lange tijd echter weer als een vis in het
water. “Ik heb verschillende activiteiten
geprobeerd om mezelf bezig te houden. Alles
hield ik maximaal 4 jaar vol. Zoals
bijvoorbeeld schilderen. Bij ‘Boer Hans’ zit ik
echter al sinds 2006 en ik heb het er nog
steeds naar mijn zin. Alles kan, niets moet, geen verantwoordelijkheden. Ik wordt er
rustig van in mijn hoofd. En het contact met anderen helpt me ook.”
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1.4

Boeren en boerderijen

Zorgboerderij ‘de Lorr’
Sybill Winkelmolen en Jan Janssen zijn de eigenaren van Zorgboerderij ‘de Lorr’.
Jan is de boer en heeft destijds het bedrijf
van zijn vader overgenomen. Naast de
hoofdteelt rabarber zijn er tal van andere
nevenactiviteiten ontwikkeld. Sinds het
voorjaar van 2011 wordt er gewerkt aan
de aanleg van Ontmoetingstuin ‘de Lorr’.
Een prachtige plek waar spontane
ontmoetingen plaats kunnen vinden
tussen bezoekers en de hulpboeren in de
bloemen/pluktuin, tussen vele soorten
fruit, bij de pony's en tijdens een
wandeling langs de levensbomen (de
kunstwerken van de hulpboeren). Jan heeft de verantwoordelijkheid over de agrarische
kant van de boerderij.
Sybill heeft vele jaren ervaring in de zorg. Zij is begonnen als A- verpleegkundige en
heeft daarna als wijkverpleegkundige en teamleidster gewerkt. De overstap naar een
nieuwe doelgroep, werken te midden van haar eigen gezin op de boerderij van Jan was
een mooie uitdaging. Met veel passie wordt er sinds januari 2002 zorg geboden aan
mensen met een hulpvraag. Sybill heeft de verantwoordelijkheid over de zorgkant van de
boerderij.
Jan en Sybill: “Met plezier naar je werk gaan, gelukkige mensen op je eigen boerderij, er
samen voor gaan, dat is een mooi gevoel. Het geeft elke dag weer voldoening en
positieve energie.”
Zorgboerderij ‘de Haam’
zorgboerderij de Haam is het agrarisch
familiebedrijf van Sef, Annerie, David en
Gerdie Janssen. Sef en Annerie wonen
samen met hun 2 kinderen op het bedrijf.
David en Gerdie wonen met hun 4 kinderen
op korte afstand van het bedrijf.
Sinds januari 2005 combineren zij hun
gevarieerd agrarisch bedrijf met het
aanbieden van inclusieve zorg om de
kwaliteit van het leven van de oudere mens
te verhogen.
Het agrarisch bedrijf bestaat uit vrije uitloop kippen, een hondenkennel van labradors,
langharige en ruwharige teckels en een grote kudde schapen die onder andere ingezet
worden bij natuurbeheer. Verder is er een moestuin, een bloementuin en een gezellige
tunnelkas.
Zorgboerderij ‘de Haam’ biedt dagbesteding aan ouderen met lichamelijke, geestelijke
en/of sociale problematiek.
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Hoofdstuk 2.

Organisatie

2.1
Coöperatie
Als zorgboeren zijn we steeds op zoek naar versterking en verbetering van onze
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, bijna 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 dit alles blijft
de individuele zorgboer echter de centrale vraagbaak voor de cliënt en doet dit op zijn of
haar eigen wijze.
2.2

Organisatie

CLZ is een coöperatie, met een sterke band 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.
In bijlage 1 is de huidige samenstelling van de hele organisatie weergegeven.
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De organisatiestructuur is in onderstaand schema weergegeven.

Algemene
ledenvergadering

Raad van Toezicht
4 leden

4 leden

Bestuur Coöperatie

Werkorganisatie

2,0 FTE

Coördinator CLZ
Coördinator CLZ
Coördinator CLZ
Zorgboeren
Figuur 1. Organisatie schema

2.3

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 cliënt centraal plaatst;
een zo doelmatig en effectief mogelijke aanwending van de beschikbaar gestelde
middelen nastreeft;
ervoor zorg wordt gedragen dat aan eigentijdse kwaliteitseisen wordt voldaan;
er goede betrekkingen worden onderhouden met de belanghebbenden;
overeenkomstig de wettelijke bepalingen de cliëntenraden (als regel op grond van
de
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, WMCZ) betrokken worden;
de statuten voldoen aan de eisen die de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
stelt
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aan de transparantie van de bestuursstructuur en aan de bedrijfsvoering;
de externe accountant wordt benoemd en werkt in overeenstemming met de
”governancecode”.

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.

13

Hoofdstuk 3.
3.1

Een toekomstbestendige missie en visie

Wat we doen (onze missie):

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
Bij één van de 60 leden zorgboeren van CLZ.
Professionele zorg en begeleiding:
 Dagbesteding
 Individuele begeleiding
 Logeren
 Persoonlijke verzorging
 Wonen
 Arbeidstoeleiding
met als focus continuïteit van zorg waardoor de cliënt zolang mogelijk thuis kan blijven
wonen.
3.2

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
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
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Goed geschoold
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Thema's
 Innovatief
o Focus op verbeteren en professionaliseren van de zorg.
o Continu opzoek naar nieuwe vernieuwingen in zorg en nieuwe producten
o Versterking van de eigen regie van cliënt en de verbinding met
maatschappij
 Duurzaam
o In de relatie met de cliënt en zijn/haar ontwikkeling
o Focus op continuïteit van zorg, waardoor de cliënt zolang mogelijk thuis
kan
wonen.
o Gebruikmakend van de natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur van een
o zorgboerderij.
o Altijd gericht op de toekomst
 Samen verder
o Relatie tussen cliënt en zorgboer op basis van gelijkwaardigheid
o Middenin de samenleving en samen met familie en verwanten
o Altijd gericht op een optimale kwaliteit van leven ook onder moeilijke
Omstandigheden
3.3

Kwaliteitsstandaarden

Met de groei van het aantal zorgboerderijen is er ook een toenemende behoefte aan een
methode die de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar maakt. Er
is vanuit de Federatie Landbouw en Zorg een kwaliteitswaarborg voor zorgboerderijen
ontwikkeld omdat de kwaliteitssystemen en –criteria uit de reguliere zorg niet zomaar te
gebruiken zijn op een zorgboerderij. Kwaliteitssystemen uit de zorg maken de specifieke
eigenschappen en meerwaarde van de zorgboerderij niet zichtbaar.
Het keurmerk 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:
 Kwaliteitswet zorginstellingen
 Arbowet
 Wet klachtenrecht
 Wet bescherming persoonsgegevens
 Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen
Op de website van de federatie Limburgse Zorgboeren
www.zorgboeren.nl staan de jaarverslagen van de
zorgboerderijen gepubliceerd
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Hoofdstuk 4.
4.1

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
marktontwikkelingen en professionalisering in de breedste zin des woords. Daarnaast wil
CLZ een actieve en professionele partner zijn voor cliënten en clientondersteuners,
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.
4.2

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 2015 waren 59 leden aangesloten leden. één lid heeft afscheid genomen en er hebben
zich twee aspirant leden aangemeld.
4.3

Aanbod

De zorgboeren bieden een uitgebreid aanbod aan activiteiten aan diverse doelgroepen.
De meest voor komende 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
- 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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Hoofdstuk 5.
5.1

Financiële en administratieve informatie

Contract afspraken 2015

CLZ heeft in 2015 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.
5.2

Zorgvolume 2015

Op 1 januari 2015 is gestart met 342 cliënten en op peildatum 31 december 2015 had
CLZ 605 cliënten in zorg.
Totale zorgvolume voor de WMO bedroeg 2.778.235 euro en voor de Jeugdwet 763.678
euro.
5.3

Resultaten 2015

5.3.1 Omzet en resultaten
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5.3.2 Financiele structuur

5.4

Administratieve organisatie

De start in 2015 heeft plaatsgevonden met eigen ontworpen systemen gebaseerd op
beschikbare office programma’s. Dit was een bewuste keuze om afhankelijk van de
ontwikkelingen bij de gemeentes een verantwoorde keuze voor softwarepakket te
kunnen maken.
De automatisering van het berichten en facturatieverkeer middels het zogenaamde iWMO
en iJW systemen hadden aan gemeente zijde inmiddels een dusdanige vertraging
opgelopen dat pas eind 2015 de eerste berichtencommunicatie heeft plaatsgevonden bij
enkele gemeentes.
In juni 2015 is CLZ omgeschakeld met de cliëntadministratie naar het pakket Qurentis.
Hiermee was CLZ klaar voor het elektronische berichten verkeer zoals vereist door de
gemeenten. De vertraging bij de gemeentes en de niet uniforme werkwijzen op alle
administratieve gebieden hebben gedurende het gehele jaar 2015 een grote verhoging
van de administratieve druk en werkbelasting veroorzaakt.
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Hoofdstuk 6.

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
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.
6.1

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 deelnemers van
zorgboerderijen de mogelijkheid om hun klacht te melden. De Landelijke
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.
CLZ vindt het van belang dat klachten accuraat en zorgvuldig worden opgepakt. Indien er
een klacht is over een zorgboerderij of een medewerker op de zorgboerderij, dan kunt u
contact opnemen met CLZ of de onafhankelijke vertrouwensklachtenpersonen.
In 2015 zijn geen klachten ingediend.
6.2

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.
Vanaf 2016 levert CLZ ook WLZ zorg in Noord- en Midden Limburg. Dit biedt
zorgcontinuiteit 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 client in eigen regie vanuit de thuissituatie zijn of haar zorgpakket samenstellen.
Verder worden in 2016 de contracten met de 31 Limburgse gemeentes voor de WMO en
Jeugd voortgezet. Daarnaast is ook een contract aangegaan met de Peel 6.1 gemeenten
zodat ook in het grensgebied van Limburg en Brabant de client van de zorgboerderijen
van CLZ kan gebruikmaken.
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.
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Hoofdstuk 7.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren werkt volgens de
principes van de zorgbrede governancecode.
De Raad van toezicht heeft in 2015 viermaal vergaderd samen met het bestuur en de
werkorganisatie van CLZ. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht éénmaal vergaderd met
alleen directeur en voorzitter van CLZ ter voorbereiding van het kwalitatief jaarplan en de
begroting 2016.
De raad van Toezicht heeft Jan Bos van Jan Bos Accountancy uit Bunschoten benoemd
tot accountant van CLZ. Jan Bos accountancy heeft een ruime ervaring op het gebied van
zorg en begeleidt vergelijkbare zorgaanbieders op het gebied van jaarrekening en
financiële verantwoording naar gemeentes en zorgkantoor.
De Raad van Toezicht heeft de financiële jaarrekening 2014 goedgekeurd en voor
decharge voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering van juli 2015.
Zij heeft op regelmatige basis de voortgang van de begroting 2015 gecontroleerd. De
Raad van Toezicht heeft actief deelgenomen aan de strategie meeting over de strategie
2016 – 2018. In oktober 2015 heeft zij de begroting 2016-2018 en het kwalitatief
jaarplan 2016-2018 goedgekeurd.
Om verdere invulling te geven aan haar taken heeft de Raad van Toezicht in overleg met
het Bestuur een financiële commissie en een commissie kwaliteit benoemd, die verdere
diepgaande invulling aan deze onderwerpen gaan voorbereiden.
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Bijlage 1: Organisatie
Raad van Toezicht 2015
Naam

Functie

Toegetreden

Einde 1e termijn

Robert Slaghuis
Mariet Seegers
Jeu Titulaer
Laurens Melissie

Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Secretaris

17-6-2013
17-6-2013
17-6-2013
17-6-2013

17-6-2017
17-6-2017
17-6-2017
17-6-2017

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

Jeu Titulaer:
- 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
Bestuur 2015
Naam

Functie

Toegetreden

Einde 1e termijn

Pieter van Melick

Voorzitter tot
1/7/2016
Voorzitter vanaf
1/7/2016
Secretaris
Penningmeester

17/6/2013

1/7/2015

17/6/2013

1/7/2018

17/6/2013
17/6/2013

1/7/2017
1/7/2016

Sebastiaan van der
Flier
Marieke Claessens
Jos Mans

Pieter van Melick is vanaf 1 juli 2015 als lid herkozen in het bestuur. Sebastiaan van der
Flier is vanaf 1 juli 2015 gekozen als voorzitter van het bestuur.
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Nevenfuncties:
Sebastiaan van der Flier:
- Bestuurslid Federatie landbouw en zorg
- 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
Ondernemer in Mts. Van Melick-Geraeds
Lid werkgroep Integriteit LTO Nederland

Marieke Claessens:
- Bestuurslid lltb, afdeling Horst-Venlo
- Bestuurslid stichting Wienes Plaats
Jos Mans:
- Voorzitter raad van commissarissen van Coöperatie Voergroep Zuid,
Veevoercoöperatie in Zuid-Nederland met een verzekeringsportefeuille een aantal
Welkoopwinkels, betaalde functie
- Lid van Sectoradviesraad van Achmea, adviesorgaan uit de veehouderij over
verzekeringsaangelegenheden, betaalde functie
- Bestuurslid Vakgroep pluimveehouderij van de LLTB-bestuurslid kring
legkippenhouders van de LTO/NOP vakgroep Pluimveehouderij.
- Bestuurslid van de IKB ei commissie

Werkorganisatie 2015
Naam

Functie

FTE

Vanaf

John Caubergh
Carla van Herten
Jos Hoebink

Directeur
Coordinator
Financieel
administrateur
Clienten
administrateur

0.2
0.8
0.5

1/7/2014
17/6/2013
1/1/2015

0.5

1/12/2015

Nadine Faessen

