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De zorg is volop in ontwikkeling en daarbij zoeken zowel 

toezichthouders, opdrachtgevers als uitvoerders naar 

een manier om kwaliteit van zorg in beeld te brengen 

en te monitoren. Zo ook binnen de Langdurige Zorg 

onder het motto ‘Samen waarde toevoegen voor 

klanten’. Eind 2017 is de richtlijn voor een Kwaliteitskader 

Gehandicaptenzorg 2017-2020 opgesteld. Dit biedt 

zorgaanbieders handvatten voor het opstellen van een 

eigen Kwaliteitskader. Het document dat voor u ligt toont 

de invulling die SZZ hieraan geeft.

Kwaliteitsdenken is verweven in onze organisatie en is 

onder andere weergegeven in het Kwaliteitssysteem, 

genaamd: De Blik op Kwaliteit. De visie die daarin staat 

opgenomen sluit naadloos aan bij dit Kwaliteitskader. 

Echter, de visitatie zoals vereist binnen het kader is 

nieuw en zodoende is er een apart document opgesteld. 

In het figuur is het proces voor het komen tot een 

Kwaliteitskader schematisch weergegeven.

Inleiding

2017_2020

Dit document zal ter toetsing voorgelegd worden aan 

het cliëntpanel van SZZ. Het resultaat hiervan zal later 

worden toegevoegd aan het rapport.
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Aangesloten zorgboerderijen
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Wie is SZZ?
In een notendop

SZZ staat voor ‘Samenwerkende 

Zorgboeren Zuid’. SZZ is een 

stichting en werkt samen met 

zelfstandige ondernemers in de 

zorg. Dit zijn zorgboerderijen die een 

deel van hun werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden uitbesteden 

aan ons. De belangrijkste taak van 

SZZ is het sluiten van contracten 

met gemeenten/zorgkantoren, 

waardoor de zorgboerderij zorg 

mag leveren aan mensen die met 

een hulpvraag aankloppen. SZZ 

staat vervolgens garant voor de 

kwaliteit van zorg, zorgt voor de 

cliëntadministratie en de uitbetaling 

van de zorg.

Aantal aangesloten zorgboerderijen: 107*

Iedere zorgboerderij is uniek en dat maakt onze 

organisatie zo uniek. Mensen van 0 tot 100 met de 

meest uiteenlopende zorgvragen kunnen terecht op 

onze zorgboerderijen om daar een zinvolle dagbesteding 

of specialistische begeleiding te ontvangen. Iedere 

bij SZZ aangesloten ondernemer heeft een eigen 

kwaliteitskeurmerk en werkt volgens bepaalde 

standaarden.

Cliënten in zorg (ZIN): 2614*

Naast de inkoopafspraken en het administratieve 

proces, biedt SZZ een aantal diensten en producten 

omdat het efficiënter is deze gezamenlijk in te kopen 

of te organiseren. Bovendien bevordert dit de kwaliteit 

van zorg op de boerderij. Deze diensten bestaan uit: 

vertrouwenspersoon, klachten-/geschillencommissie, 

zorgmail, deskundigheidsbevordering.

Leeftijd 
cliënten

Financierings-
vorm zorg

0-18                                                                       
      

19-6
4
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* Peildatum: 1-1-2018
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We doen het samen
Samen bereik je meer. Professionaliteit en 

kwaliteit gaan hand in hand met gezond 

boerenverstand, ondernemingsgeest en 

het coöperatieve gedachtengoed. Samen 

houden we elkaar scherp om ons doel te 

bereiken. Co-creatie leidt tot innovatie. 

Innovatie biedt mogelijkheden voor een 

beter resultaat.

Meer waar voor je 
geld
We gaan altijd net een stapje verder. We 

zijn niet tevreden met een zesje, maar 

proberen eruit te halen wat erin zit. Maar 

blijven wel realistisch en gebruiken ons 

gezond boerenverstand.

Betrokken en 
dichtbij in de regio
Beleid, innovatie en kwaliteit worden 

centraal ingekaderd en via de regioteams 

regionaal verder afgestemd op wat er in de 

regio speelt en daarna geïmplementeerd. 

Informatiestromen gaan hierbij niet alleen 

top-down, maar juist ook bottom-up. 

Bereikbaarheid en “er zijn” is hierbij cruciaal. 

SZZ is zichtbaar aanwezig.

Open, eerlijke 
en directe 
communicatie
We doen wat we beloven en zijn hier 

helder en open in. Korte lijnen, naar elkaar 

luisteren en elkaar respecteren vormen 

hierin de rode draad.

Één Aanspreekpunt 
voor alle vragen en 
ondersteuning
We bieden zoveel mogelijk maatwerk 

om tegemoet te komen aan de 

ondersteuningsvraag. Alles wat we 

niet zelf kunnen, besteden we uit aan 

betrokken netwerkpartners, maar houden 

als aanspreekpunt wel de regie in handen.

Resultaat slim 
organiseren
We gaan voor resultaat. Klein of groot, 

korte termijn of lange termijn. Zonder de 

menselijke factor uit het oog te verliezen, 

focussen we op resultaat door slagvaardig 

en efficiënt toe te werken naar de gestelde 

doelen. Normaal waar het kan, speciaal 

waar het nodig is. Zelf doen als dit kan, 

met hulp van anderen als dat beter is.

Kernwaarden
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SZZ is de pioniersfase ruimschoots voorbij. Processen, 

systemen en beleid hebben zich langzaamaan steeds 

verder geprofessionaliseerd. Meestal ging dat soepel 

maar soms ook met vallen en opstaan. Dat laatste is niet 

erg, mits we er naar streven om daarvan te leren. Dat 

streven zegt iets over onze blik op kwaliteit en de wijze 

waarop we dat vorm willen geven. Onze kernwaarden 

zijn daarin van belang. Het geeft houvast in ons werken 

en een mate van voorspelbaarheid in ons handelen voor 

onze zorgboerderijen en opdrachtgevers. We maken met 

onze kernwaarden duidelijk wat van ons verwacht mag 

worden en op welk kwaliteitsniveau.

Daarbij verliezen we nooit het ondernemersperspectief 

uit het oog. Zoals de zorgboerderijen ons kennen, zo 

kennen wij onze zorgboerderijen.

Naast de uitvoering van onze werkzaamheden dragen 

goed bestuur en goed toezicht bij aan het vertrouwen in 

SZZ als organisatie. Maar ook de wijze waarop wij onze 

ondernemers sturen en ondersteunen en de kwaliteit 

van zorg die de zorgboerderijen samen met ons willen 

realiseren. De ‘Governance Code’ in de zorg is daarbij een 

belangrijk instrument waar wij ons graag op aan laten 

spreken.

Ik bedank alle medewerkers van SZZ en onze 

zorgboerderijen voor hun niet aflatende inzet. Deze stelt 

ons immers in staat om samen te werken en kwaliteit te 

bieden op een manier die werkelijk onderscheidend is in 

de zorgmarkt.

~ Maurice van Valkenburg, directeur-bestuurder

‘Vandaag weer net iets beter
   willen zijn dan gisteren!’
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MissieDé professionele zorgboerenorganisatie onder de grote 

rivieren die haar leden ondersteunt om het ondernemen 

en leven op en rond de boerderij hand in hand te laten 

gaan met het bieden van kwalitatief hoogwaardige en 

innovatieve zorg voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Visie• Continue bouwen aan een solide en professionele 

organisatie. Enerzijds door een selectief 

toelatingsbeleid en een coöperatief gedachtegoed, 

anderzijds door de ondernemersgeest en kennis binnen 

de organisatie te gebruiken om kansen in de markt te 

benutten.

• Ondersteunen van leden in het bieden van 

hoogwaardige zorg in de groene ruimte, waarbij 

het welzijn van de cliënt centraal staat en de 

medezeggenschap van cliënten optimaal is 

georganiseerd.

• Een doeltreffende invulling geven aan 

deskundigheidsbevordering en samenwerking in de 

breedste zin des woords, afgestemd op de wensen, 

eisen en behoeften van de leden.

• Het positioneren en op de kaart zetten van de stichting 

en haar leden bij relevante stakeholders met als doel 

om jaarlijks productieafspraken te kunnen maken 

(Wlz, Wmo en Jeugdwet) die optimaal aansluiten bij 

de productiecapaciteit van haar leden en de best 

passende match te realiseren tussen (potentiële) cliënt 

en zorgboerderij.

• Verrichten van alle relevante aan ‘Zorg 

in Natura’ gerelateerde activiteiten 

op het gebied van inkoop, declaratie, 

verantwoording en registratie ten behoeve 

van de aangesloten zorgboerderijen.

Missie en visie



11

Raad van advies

Adviesraad

SZZ is een stichting en werkt met een Raad van 

Toezicht, een Raad van Bestuur en een Raad van 

Advies. Dit is een selectie van zorgboeren die de 

bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren over 

te nemen besluiten die van directe invloed zijn op de 

zorgboeren. De zorgboeren vertegenwoordigen in die 

zin het ondernemersperspectief van waaruit SZZ haar 

activiteiten vorm geeft.

De Raad van Advies bestaat uit een vijftal zorgboeren, 

welke zijn gevestigd in verschillende regio’s. Bovendien 

leveren zij zorg aan verschillende doelgroepen en 

verschillen zij in omvang. De Raad van Advies wordt 

ondersteund door de bestuursadviseur van SZZ; 

Mark Nederhof van zorgboerderij Buitengewoon te 

Raamsdonk.

In de Raad van Advies nemen zitting*:

* Peildatum: 1-10-2018

2. Zorgboerderij EQuiMio 

Sint-Annaland

5. Zorgboerderij ‘ t Spiek 

Rijkevoort

4. Zorgboerderij Levensvreugde 

Den Hout

3. Pedagogisch centrum D’n Hoef 

Lierop

1. Zorghoeve Kakelbont 

Dinteloord
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Organisatiestructuur
Wij werken in regioteams. Zo zorgen we 

ervoor dat we altijd weten wat er speelt 

in de regio. We kennen de ondernemers 

en bouwen mee aan een uitgebreid 

netwerk binnen de gemeenten en bij de 

zorgkantoren. Zo kunnen we vraaggericht 

werken en optimale meerwaarde bieden 

voor onze ondernemers en haar cliënten.

Ons werkgebied is opgedeeld in drie 

regio’s: west, midden en oost. Hierin 

werkt een regiocoördinator samen met 

een medewerker van het Zorgloket: de 

regio-ondersteuner.

Daarnaast is er een aantal medewerkers 

op kantoor die ervoor zorgt dat de 

regioteams hun werk kunnen doen en 

de organisatie op een goede manier 

functioneert.
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Staf / Advies Cliëntpanel

Regio west

Raad van advies

Regio oost

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Regio midden

Zorgloket
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Ontwikkeltraject 1
‘Maak de zorg passend’

Betrokkenheid van de cliënt op het zorgleefplan

‘Regie over het eigen leven, passende zorg dichtbij de cliënt, 
    meer samenhang tussen de verschillende zorgvormen’

Dit is een greep uit het gedachtegoed achter de 

transformatie in de zorg die sinds 2015 heeft 

plaatsgevonden, die steeds verder vorm krijgt. Het 

uitgangspunt is dat de cliënt centraal staat en regie heeft 

over de totstandkoming van zijn of haar zorgplan. De 

cliënt ondertekent dit plan en daarmee ook de algemene 

leveringsvoorwaarden. De zorgboerderijen hebben zich 

door samen te werken met SZZ gecommitteerd aan deze 

leveringsvoorwaarden.

Ter ondersteuning van het opstellen van een zorgplan 

kan “Vanzelfsprekend” worden ingezet. Dit is een 

meetinstrument en wordt later in dit kader toegelicht. 

Cliënten krijgen met de vragenlijsten die zij samen 

met familie en/of betrokkenen invullen, inzicht in hun 

hulpbehoefte en worden daarmee ondersteund in het 

voeren van hun intake- en/of evaluatiegesprek.

Het opstellen van de zorgplannen gaat volgens een vast 

format. Daarmee waarborgen we dat voldoende, maar 

niet meer dan wenselijk, informatie wordt vastgelegd en 

dat dit voor iedere cliënt op dezelfde manier gebeurt. Dit 

geldt ook voor de evaluatieverslagen en dagrapportages. 

Het volledige dossier is digitaal in te zien via ons 

cliëntportaal (CarenZorgt). We streven ernaar om dit aan 

iedere cliënt aan te bieden.

In 2016 is ons cliëntpanel gevraagd wat zij vinden van 

de inspraak in hun zorgleefplan. De uitkomst is te lezen 

op onze website. Daarnaast voeren wij diverse controle-

activiteiten uit, waarbij gecontroleerd wordt of de 

ondersteuningsplannen daadwerkelijk ondertekend zijn 

door de cliënt of vertegenwoordiger. Dit zijn voor ons 

graadmeters om inzicht te krijgen in de wijze waarop 

onze zorgboeren in de praktijk vormgeven aan onze 

richtlijnen.

In 2017, voorafgaand aan de implementatie van ons 

nieuwe registratiesysteem, is ons cliëntpanel gevraagd 

of zij hun dossier in konden zien en hoe zij dit in de 

toekomst zouden willen. Uit de uitvraag kwam naar voren 

dat het merendeel van de panelleden hun gegevens in 

konden zien, maar nog niet gedigitaliseerd. Dat gaf ons 

voldoende input om aan de slag te gaan met het nieuwe 

registratiesysteem ONS van Nedap.
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Zorgvormen:
altijd maatwerk

Dagbesteding:
Ruimte, rust en regelmaat. Sociaal actief 

en nuttig werk. Gezond eten en beweging. 

De stap naar echt werk, re-activering 

of (sociale) re-integratie. Het intrainen 

van vaardigheden of het ordenen van 

gewoontes en gedachten. Even eruit zijn 

en doen waar je gelukkig van wordt. Het is 

allemaal te vinden op onze dagbesteding.

Werktoeleiding/
arbeidsmatige dagbesteding:
Leren meewerken en ertoe doen 

op de boerderij. Het opdoen van 

werktempo, werknemersvaardigheden, 

beroepsvaardigheden, werkritme en 

eventuele begeleiding on the job.

Tijdelijke schooluitvallers:
Daar waar een jongere niet mee kan in het 

onderwijs en thuis komt te zitten, biedt de 

zorgboerderij een traject met als doel zo snel 

mogelijk te reïntegreren in het onderwijs. De 

jongere komt tot rust, leert vaardigheden 

 
die nodig zijn om zich te handhaven in 

een klas en krijgt zo mogelijk vervangend 

onderwijs aangeboden. Begeleiding gaat 

eventueel mee naar school.

Begeleiding: 
Individueel contact geeft ruimte om 

te werken aan persoonlijke doelen. De 

cliënt mag volledig zichzelf zijn in een 

huiselijke sfeer. Maatwerk staat centraal, 

wat betekent dat er volgens verschillende 

methodieken gewerkt wordt. Ook staan 

de doelen van de deelnemer centraal. 

Bovendien wordt er gewerkt vanuit een 

systeemgerichte aanpak.

Kleinschalig wonen:
Een plek midden in de gemeenschap in een 

kleinschalige woonsetting. Professionele 

begeleiding en een leefomgeving op 

maat. Het streven is om het aanbod op 

onze boerderijen uit te breiden, zodat 

woonplekken op meerdere locaties en voor 

meerdere doelgroepen beschikbaar zijn.

Behandeling: 
Op een aantal boerderijen wordt in 

verschillende vormen behandeling 

aangeboden. Dan wel als ‘plusje’ op 

de begeleiding, dan wel als specifiek 

behandeltraject. Deze worden altijd 

geboden door professionals met de juiste 

kwalificaties.

Tijdelijk verblijf/logeren/
respijtzorg:
Even het huis uit, om daarmee juist thuis 

te kunnen blijven wonen of andere leden 

van het gezin tijd voor zichzelf te gunnen. 

Ook is een logeerweekend een middel om 

aan concrete ontwikkeldoelen te werken.
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Voor wie:
• Mensen met geheugenproblematiek

• Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

• Mensen met een vorm van autisme (ASS)

• Jongeren met gedragsproblematiek,

  hechtingsstoornissen, ontwikkelsproblematiek

• Mensen met verslavingsproblematiek

• Mensen met psychische problematiek

• Mensen met een verstandelijke beperking

• Jongeren met een problematische thuissituatie

  of opvoedingsproblematiek
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Betrokken en vakbekwame
begeleiders

Opleidingsaanbod

De zorgboerderij is in eerste

instantie zelf verantwoordelijk om 

kundig personeel aan te nemen 

en in te zetten voor de zorg die zij 

leveren. Dit is gewaarborgd in het 

kwaliteitskeurmerk waar iedere 

boerderij over beschikt. Uiteraard 

is dit geregeld onderwerp van 

gesprek tussen de ondernemer en 

de regiocoördinator, aangezien er 

vaak ook kwaliteitseisen worden 

vastgelegd in de contracten voor ZIN.

SZZ ontwikkelt op dit moment ‘het Kenniscentrum’: 

een platform waarbij in samenwerking met andere 

zorg(gerelateerde)organisaties opleidingen 

en bijscholingen worden aangeboden aan de 

zorgboerderijen.

Deze worden op maat en naar vraag opgesteld en 

zullen onder andere getoetst worden aan de eisen 

volgens het SKJ. SZZ draagt hiermee intensief bij aan de 

kwaliteit van zorg op de zorgboerderijen waarmee wordt 

samengewerkt. Een kleine greep uit het aanbod;

Verschillende zorgboerderijen 

hebben het opleidingstraject Böhm 

(belevingsgerichte ouderenzorg) 

afgerond en zijn daartoe 

gecertificeerd.

In 2017 is stevig ingezet op de 

professionalisering van de jeugdhulp 

(jeugdwet/WLZ) en het werken met 

de beroepscode en de SKJ registratie.

Trainingen voor het gebruik van ONS 

(registratiesysteem) zijn door alle 

ondernemers en een aantal van hun 

medewerkers gevolgd.

Een medicatietraining is in 

september 2018 geweest.
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In april 2018 is gestart met de 

eenjarige opleiding ‘Systeem 

Therapeutisch Werken’.

Eind 2018 is er een training voor 

‘agressie- en conflicthantering’  gegeven 

om de ondernemers te ondersteunen 

in de toenemende zorgzwaarte en 

zorgvraag van clienten.

In het najaar 2018 worden er SMART-

trainingen gegeven (herhaling) ter 

ondersteuning van het schrijven van 

zorgplannen.
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1.
2.

Hoe weten we of de afspraken 

nagekomen worden?
Om te garanderen dat de door SZZ gemaakte 

afspraken met de zorgboerderijen daadwerkelijk 

worden nageleefd, is er een aantal maatregelen die 

structureel terugkomen, te weten;

Interne dossiercontroles eens in de drie jaar bij iedere 

boerderij. Het streven is de frequentie verder op te 

schroeven. Uitkomsten van een controle worden altijd 

met de zorgboer en de regiocoördinator besproken. 

Desgewenst vindt er opvolging plaats. Hierdoor ontstaat 

een leereffect.

Een werkend kwaliteitssysteem (keurmerk) is verplicht op 

iedere boerderij. Bij iedere hercertificering ontwikkelt de 

boerderij zich door, maar ook SZZ verbetert zich bij iedere 

nieuwe certificering.
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3.

4.

5.

6.

Een tevredenheidsmeting is een verplicht onderdeel 

van het kwaliteitssysteem. Bij de ondernemers met 

het keurmerk Kwaliteit Laat je Zien (van de Federatie 

Landbouw en Zorg) wordt hierover gerapporteerd 

in hun verplichte jaarverslag. Bij het keurmerk ISO 

Zorg en Welzijn wordt tijdens de jaarlijkse audit 

gecontroleerd of cliënttevredenheid gemeten wordt. Veel 

ondernemers gebruiken daarvoor “Vanzelfsprekend”: 

een cliënttevredenheid meetinstrument speciaal voor 

zorgboerderijen ontwikkeld.

Klachtenprocedure: indien een cliënt zich onvoldoende 

gehoord voelt, kan deze een beroep doen op de 

vertrouwenspersoon van Zorgbelang of een klacht 

indienen volgens de klachtenprocedure.

Controle op zorglegitimatie bij de in-zorgmelding, onze 

medewerkers op het zorgloket controleren dit zorgvuldig.

In 2018 is het dashboard in het cliëntregistratiesysteem 

ONS geimplementeerd. Het geeft in een oogopslag 

inzicht in incidentmeldingen, aanwezigheid, 

ondertekening van zorgplannen, zorglegitimaties en 

inzage in de tevredenheid van cliënten. Dit is mogelijk 

doordat SZZ en de aangesloten ondernemers met de 

ingebruikname van ONS in één database werken.
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Ontwikkeltraject 2
‘De mening van de cliënt over de zorg telt’

Inspraak per boerderij

Het organiseren van inspraak van cliënten en/of 

naastbetrokkenen is een verplicht onderdeel van het 

kwaliteitskeurmerk. De wijze waarop dit gebeurt kan per 

zorgboerderij verschillen. Vaak wordt er een moment 

tijdens een informatieavond gecreëerd of is er sprake 

van een formele cliëntenraad. Op de zorgboerderijen 

heerst een open sfeer en wordt de wens van de cliënt 

voor het invullen van de ruimtes, activiteiten en zorg 

(of communicatie hieromtrent) als vanzelfsprekend 

beschouwd. Zo wordt er ook gekeken hoe de zorg zoveel 

als mogelijk ‘gewoon‘ gehouden wordt; nuchter en lijkend 

op het normale leven. Zo voelt een cliënt zich trots om te 

zeggen dat hij/zij naar de zorgboerderij mag om daar van 

toegevoegde waarde te zijn.

SZZ cliëntpanel

SZZ heeft een digitaal cliëntpanel, waarbij cliënten 

van verschillende zorgboerderijen bevraagd worden 

naar onderwerpen die voor de kwaliteit van zorg 

op onze boerderijen van belang zijn, en waar SZZ 

een bijdrage in levert. Onderwerpen zoals de 

cliëntmedezeggenschap, kwaliteit van zorg, het zorgplan 

en de vertrouwenspersoon worden voorgelegd, maar zo 

ook dit kwaliteitskader. Het panel wordt daarmee ingezet 

om te toetsen of beleidsafspraken die SZZ maakt ook 

daadwerkelijk hun uitwerking vinden op de verschillende 

zorgboerderijen. 

Uit de reacties concluderen we dat de uitvraag ons een 

goed beeld geeft van de mening van cliënten en/of hun 

naastbetrokkenen. Cliëntparticipatie is zo niet alleen een 

verplichting maar heeft ook toegevoegde waarde voor de 

doorontwikkeling van het beleid van SZZ. 

SZZ heeft het voornemen haar cliëntinspraak anders 

te gaan vormgeven. De huidige vorm is pragmatisch, 

maar beantwoordt onvoldoende aan onze wens van 

cliëntmedezeggenschap. De afstand tussen SZZ en de 

cliënten van de zorgboerderij maakt het lastig om een 

passende vorm te vinden. Mede door het grote verloop 

van cliënten is het lastig om een stabiele samenstelling 

van een panel te realiseren. Met ondersteuning 

van Zorgbelang worden eind 2018 andere vormen 

onderzocht.
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Op de vraag of men tevreden is over het tot stand komen 

van het zorgplan waardeerde 81% van de cliënten SZZ 

met een 7 of hoger. De tevredenheid is hoog. Echter kan 

niet onopgemerkt blijven dat 19% van de leden van het 

cliëntenpanel een 6 of lager geeft. Een nuance hierbij is 

dat er soms een gespannen relatie tussen zorgverlener 

en cliënt aan ten grondslag ligt.

Cliëntmedezeggenschap is een essentieel onderdeel 

van het zorgaanbod op onze zorgboerderijen. Cliënten 

dienen beter geïnformeerd te worden over de wijze 

waarop medezeggenschap is georganiseerd. Samen met 

de zorgboerderijen wordt het volgende verbeterpunt 

opgepakt: “Op een SZZ zorgboerderij dient bij cliënten de 

werking en aanwezigheid van cliëntmedezeggenschap 

bekend te zijn”.

Bevindingen
cliëntpanel

81%
geeft een 7 of hoger 

19%
geeft een 6 of lager
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Wat maakt zorg goed en kwalitatief volgens het cliëntpanel? 

aandacht persoonlijk
veiligheid

attent

gezellig

professioneel

betrokkengastvrij

aansluiten op zorgvraag

zorg op maat fijn
open

Betrokkenheid cliënt bij zorgplan

Is de uitkomst van het 
tevredenheidsonderzoek 
met u besproken?
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Cliënttevredenheid
Door de invoering van ‘Vanzelfsprekend’ in 2016 heeft 

SZZ een beter beeld gekregen van de tevredenheid 

van haar cliënten. Rapportages worden zowel per 

zorgboerderij als per doelgroep opgeleverd, waardoor op 

beide niveaus bekeken kan worden waar de tevredenheid 

op gebaseerd is en of er verbeterpunten zijn.

Het gebruik van ‘Vanzelfsprekend’ geeft een algehele 

indruk van de tevredenheid en de resultaten van de zorg. 

SZZ streeft er samen met de zorgboerderijen naar om bij 

iedere cliënt een tevredenheidsmeting af te nemen. Door 

te werken met hetzelfde instrument kunnen we adequaat 

de juiste gegevens genereren en vergelijken. Vooralsnog 

is ‘Vanzelfsprekend’ nog niet toegelaten tot de Waaier; 

een lijst met goedgekeurde meetinstrumenten.

SZZ streeft er samen met de zorgboerderijen

   naar om bij iedere cliënt een

   tevredenheidsmeting af te nemen



27



28

Jaarverslag

Vanzelfsprekend 2017
Motivatie voor keuze zorgboerderij

Rust Dieren Iets leren/

boer helpen

Buiten zijn Contact met 

anderen/

gezelligheid

Zelfstandiger 

worden

Mezelf zijn/beter 

zelfbeeld krijgen

Structuur Zinvolle 

daginvulling

100

80

60

40

20

0

0-18 jaar

19-64 jaar

65+ jaar
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Tevredenheid cliënten
Tevredenheid naastbetrokkenen

Hoe wordt 

de boerderij 

beoordeeld?

Hoe tevreden ik 

ben over mijzelf 

op de boerderij?

Hoe gaat de 

samenwerking 

met de 

begeleiding?

Wat vind ik 

van de andere 

deelnemers?

Zijn er (leuke) 

sociale 

contacten met 

anderen dan de 

begeleiding en 

de deelnemers?

Tevredenheid 

over de 

mogelijkheden 

om mee te 

doen in de 

samenleving?

Het contact met 

de begeleiding 

is goed.

De begeleiding 

is er altijd voor 

mij als ik hen 

iets wil vragen.

Ik voel me 

serieus 

genomen door 

de begeleiding.

Er is voldoende 

deskundigheid 

op de boerderij.

10

8

6

4

2

0

8,3 8,0 8,3
7,6

6,4
7,1

9,6 9,4 9,39,5
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Conclusie
In januari is de eerste rapportage verschenen van 

‘Vanzelfsprekend’. Zodoende zijn er nog geen structurele 

verbeteracties of procedures opgestart. Deze volgen 

na de volgende rapportage. Inspraakmogelijkheden 

van cliënten zijn vaak wel georganiseerd maar te weinig 

bekend onder cliënten en betrokkenen. 

Het is van belang om dit opnieuw onder de aandacht 

van de ondernemers te brengen, zowel via een 

nieuwsbrief als in de voortgangsgesprekken met de 

regiocoördinatoren. Daarna zal het cliëntpanel wederom 

bevraagd worden of er voortgang is geboekt.
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4.
3.
2.
1.

Ontwikkeltraject 3
‘Zorgen dat we het goede doen’

SZZ is een jonge, dynamische en 

groeiende organisatie. SZZ is niet 

langer meer een pionier maar een 

professioneel orgaan welke zich 

stevig heeft gepositioneerd in het 

sociaal domein. Een speelveld dat 

zeer complex blijkt te zijn, met een 

grote variatie aan stakeholders.

Reflectie op de werkzaamheden van SZZ

Deze groei, zowel in omvang als professionalisering, 

heeft tot gevolg dat de werkprocessen en het 

kwaliteitssysteem voortdurend onder de loep genomen 

moeten worden.

Bovendien moet de visie van kwaliteit niet alleen op 

papier staan maar ook tussen de oren van het groeiende 

team zitten, aldus de uitkomst van de laatste audit voor 

het huidige kwaliteitssysteem.

Ter voorbereiding op ons nieuwe kwaliteitssysteem heeft 

het team van SZZ een eerste heidag gehouden in 2017. 

Hierin is stilgestaan bij:

Het veld waarin SZZ opereert: wie zijn de stakeholders en 

welke invloed hebben zij op de bedrijfsvoering van SZZ?

Een beknopte SWOT-analyse: waar zitten kansen en 

bedreigingen voor de organisatie? En waar heeft SZZ 

(in)direct invloed op.

De toegevoegde waarde van SZZ: hoe zien wij onszelf als 

organisatie en hoe benutten we elkaars kwaliteiten? 

De daaruit voortvloeiende kernwaarden: hoe passen we 

deze toe in ons dagelijks werk en hoe dragen deze bij aan 

de toegevoegde waarde van SZZ?
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Kwaliteitsbeleid: verankering van kwaliteit binnen SZZ

Om zelfreflectie systematisch toe te passen in onze 

jaarcyclus, hebben we een structuur gekozen zoals 

hiernaast in de afbeelding is beschreven. Bovendien 

gaan de bijeenkomsten van de Raad van Advies, het 

cliëntpanel, de gesprekken met de zorgboerderijen en 

contractgesprekken gedurende het jaar input leveren 

waardoor wij onze wijze van handelen aan moeten 

 - en vooral willen - passen. Dit wordt vastgelegd in 

de verbetermatrix, zodat we zeker weten dat we niets 

vergeten.

De verbetermatrix is een werkdocument dat door alle 

medewerkers van SZZ benut wordt:

Het bestaat uit een verzameling van 
verbeterpunten die voortkomen 
uit de verschillende functies en 
werkzaamheden binnen de organisatie. 

Samen met de interne audits geeft dit inzicht in de te 

nemen stappen tot kwaliteitsverbetering.

De ‘werkgroep kwaliteit’ gaat de eerste stappen 

hiertoe zetten en belegt daar waar nodig de acties bij 

de betreffende medewerkers. De werkgroep bestaat 

uit een afvaardiging van de regiocoördinatoren en 

het Zorgloket. Er is bewust voor gekozen om geen 

kwaliteitsmedewerker aan te stellen, omdat kwaliteit in 

het handelen van eenieder zit. Door te investeren in de 

kennis en vaardigheden van de huidige medewerkers kan 

bovendien zo mogelijk meer effect gerealiseerd worden 

binnen de gehele organisatie.

De voorbereiding op ons kwaliteitssysteem heeft 

een inhoudelijke blik op het kwaliteitsbeleid van SZZ 

gegeven en een schematische weergave van het 

jaarlijkse beleidsproces. Het beschrijft de samenhang 

van de processen in het Kwaliteitmeetsysteem en de 

samenhang met wat wij dagelijks doen in de praktijk ten 

behoeve van de zorg voor cliënten.

De heidag is een eerste aanzet geweest voor het 

structureel reflecteren op onze werkzaamheden. Zo 

volgde de systeembeoordeling en zal ook dit jaar een 

heidag plaatsvinden.

Ten behoeve van de uitwerking van het 

kwaliteitsdocument en de aanvraag voor het nieuwe 

kwaliteitskeurmerk is de ‘werkgroep kwaliteit’ 

opgericht, bestaande uit twee regiocoördinatoren en 

een medewerker van het Zorgloket. Zij dragen zorg 

voor het verzamelen en verwoorden van de benodigde 

informatie en input, en zullen in samenspraak met de 

bestuurder verantwoordelijk zijn voor het monitoren 

op kwaliteit binnen de organisatie. Het handelen naar 

kwaliteit blijft uiteraard een verantwoordelijkheid van alle 

medewerkers.
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Maar wat zegt het 
kwaliteitssysteem over de zorg?

Om lid te mogen worden bij SZZ wordt van de 

ondernemers verwacht dat zij binnen een half 

jaar een werkend kwaliteitssysteem kunnen 

overleggen. Dit is contractueel vastgelegd in de 

lidmaatschapsovereenkomst. Bovendien wordt 

gewezen op de interne dossiercontrole, die eens in de 

drie jaar op iedere zorgboerderij wordt gedaan. Zowel 

het kwaliteitssysteem als de interne dossiercontrole 

zijn een hulpmiddel om procesmatig te controleren of 

voldaan wordt aan wet- en regelgeving in de zorg voor de 

betreffende doelgroep.

Tijdens de interne dossiercontrole wordt bekeken of 

er een keurmerk aanwezig is en of de zorg rechtmatig 

wordt geleverd. Door het werken met het elektronisch 

cliëntdossier ONS kan frequenter getoetst worden op de 

aanwezigheid van een correcte beschikking en zorgplan.
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Voor het voeren van een kwaliteitskeurmerk hebben de 

zorgboerderijen de keuze tussen ISO, HKZ en Kwaliteit 

Laat Je Zien van de Federatie Landbouw en Zorg. 

De toetsing van dit keurmerk gebeurt onafhankelijk. 

SZZ archiveert de verschillende keurmerken van haar 

ondernemers. Met het keurmerk wordt onder andere 

geborgd dat personeel met de juiste opleiding wordt 

ingezet voor de zorg aan de cliënt (verantwoorde 

werktoedeling), dat dossieropbouw volgens de juiste 

normen gebeurt én in samenspraak met de cliënt, hoe de 

veiligheid van cliënten op de boerderij wordt geborgd en 

hoe omgegaan wordt met medicatiebeleid.

Naast de kwaliteitseisen van het kwaliteitssysteem, 

stemt iedere zorgboerderij die bij SZZ aansluit in met 

de door ons gestelde leveringsvoorwaarden (waar in 

bouwsteen 1 naar verwezen wordt). Om erop toe te zien 

dat iedere zorgboerderij zich hier ook aan houdt, wordt 

ieder lid eens in de drie jaar getoetst tijdens een interne 

dossiercontrole. Uitkomsten hiervan worden gedeeld met 

de zorgboerderij en betreffende regiocoördinator, waarna 

mogelijke verbeteracties worden afgesproken.

Subjectief

Nu is kwaliteit van zorg niet geheel te ondervangen 

met een keurmerk of dossiercontroles. Bij toetreding 

wordt gekeken naar het bedrijfsplan en besproken hoe 

men inhoudelijk kijkt naar de zorg. Om ontwikkelingen 

te blijven volgen, is ervoor gekozen dat de regioteams 

voortdurend in gesprek blijven met de zorgboerderijen 

over de dagelijkse gang van zaken en over eventuele 

ontwikkelpunten waarbij de regioteams de 

zorgboerderijen ondersteunen. 

Eerder is aangegeven dat SZZ een snelgroeiende 

organisatie is waarbij de contacten met zorgboerderijen 

kunnen variëren in intensiteit. Omdat we niemand uit het 

oog willen verliezen en van iedere zorgboerderij in beeld 

willen hebben hoe zij voldoen aan de kwaliteitseisen, is 

afgesproken dat iedere boerderij minstens tweemaal per 

jaar wordt bezocht.

Objectief
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Kwaliteit van zorg
op de zorgboerderij

Kwaliteitskeurmerk Klachten en geschillen

Het is verplicht voor alle bij ons aangesloten 

zorgboerderijen om een kwaliteitskeurmerk te hebben.

Hierin worden onder andere zaken vastgelegd als: de 

inzet van het juiste personeel, een goede visie op zorg 

en aanwezigheid van de juiste protocollen, privacybeleid, 

inspraak van cliënten en een klachtenregeling.

Onze organisatie hecht grote waarde aan het opvangen 

van signalen ter verbetering van de kwaliteit.

Alle zorgboerderijen met het keurmerk ‘Kwaliteit laat 

je zien’ zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw 

en Zorg. Via de Federatie heeft SZZ toegang tot een 

onafhankelijke klachtencommissie. SZZ heeft ook 

een aantal leden met een HKZ of ISO keurmerk. Deze 

ondernemers kunnen geen lid zijn van de Federatie 

Landbouw en Zorg en daardoor geen gebruik maken van 

de klachtencommissie, ondanks het verzoek van SZZ om 

dit wel mogelijk te maken. SZZ heeft hier een oplossing 

voor gevonden in de vorm van een geschillencommissie. 

SZZ is aangesloten bij een landelijke 

geschillencommissie. Hiermee voldoet SZZ aan de 

Wkkgz en beschikken alle SZZ-zorgboerderijen over 

een geschillencommissie. SZZ vindt het daarnaast van 

groot belang dat cliënten zich bij eventuele klachten 

of ontevredenheid kunnen laten ondersteunen door 

een onafhankelijke vertrouwenspersoon. SZZ heeft 

afspraken gemaakt met Zorgbelang, zodat er altijd 

een vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris 

beschikbaar is voor alle cliënten.

Het klachten- en geschillenreglement is gepubliceerd op de website.
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Inventarisatie klachten

In 2017 is één formele klacht ingediend. Deze klacht ging 

over communicatieve afstemming van de zorgboerderij 

met een cliënt en de kwaliteit van zorg. Deze klacht 

is door de klachtencommissie gedeeltelijk gegrond 

verklaard. De betreffende zorgboerderij is inmiddels geen 

lid meer van SZZ.

Tevens heeft op een zorgboerderij een calamiteit 

plaatsgevonden. Samen met andere betrokken 

zorgaanbieders en de zorgboerderij heeft SZZ een 

tijdelijke commissie opgezet. Met de bevindingen 

van deze commissie is de inspectie geïnformeerd. De 

inspectie kon de analyse volgen en deelde de leerpunten. 

Er zijn geen verdere acties noodzakelijk.

In 2018 is geen formele klacht ingediend.

Intervisie

Voor een aantal zorgregio’s bestaan deze al, maar SZZ 

is voornemens om in het laatste kwartaal van 2018 te 

starten met de inzet op intervisiegroepen. Tijdens deze 

bijeenkomsten worden contractafspraken besproken, 

de uitgangspunten en acties voorkomend uit het 

kwaliteitskader, maar ook op casusniveau besproken 

hoe de zorg beter (samen) georganiseerd kan worden. 

Immers, samen sta je sterker.

Daarnaast stuurt SZZ periodiek nieuwsbrieven naar haar 

leden, om hen mee te nemen in alle ontwikkelingen. 

Aansluitend hierop willen we tweemaal per jaar op 

thema intervisiebijeenkomsten gaan plannen voor 

Wlz-leverende zorgboerderijen, te beginnen met een 

bijeenkomst over wonen op de boerderij, gevolgd door 

een bijeenkomsten over de ouderenzorgspecialisatie 

Bohm.
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Actielijst
verbetermaatregelen

• Op zorgboerderij.

• Voor SZZ.

• Op het zorgplan.

• Smarttraining.

• Medicatietraining.

• N.t.b.

• Agenda vaststellen.

• Frequentie opschroeven.

Inspraak cliënten Deskundigheidsbevordering Interne dossiercontroles

• Gespreksonderwerp regiocoördinator

   en zorgboer.

• Opties worden uitgewerkt i.s.m.

   Zorgbelang. Nieuwe vorm vanaf 2019.

• Gespreksonderwerp cliëntpanel.

• Via kenniscentrum SZZ.

• Via kenniscentrum SZZ.

• Via WG kwaliteit.

• De auditoren.

• Voortdurend.

• Najaar 2018.

• Niet urgent (recentelijk uitgevraagd),

   dus 2019.

• Najaar 2018.

• September 2018.

• Voortdurend.

• 2019.

Wat?

Hoe?

Wanneer?
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• Rapportage Vanzelfsprekend

• Verbeterpunten in kaart brengen 

   en opvolgen.

• Optie nieuw instrument verkennen.

• Vorm onderzoeken.

• Implementeren.

Tevredenheidsmeting Reflectie team SZZ Herijking kwaliteitssysteem Intervisie zorgregio’s

• In overleg met de bouwers van 

   het instrument.

• Bij oplevering jaarrapportage 2018.

• WG Kwaliteit.

• Middels de jaarlijkse

   systeembeoordeling, heidag en

   tussentijdse evaluatie jaarplan.

• N.a.v. interne audits of bij

   hercertificering eens in de drie jaar

   of tussentijdse audits door

   extern bureau.

• Regiocoordinatoren i.o.m. WG

   kwaliteit/beleidsmedewerker.

• Regiocoordinatoren i.o.m. WG

   kwaliteit/beleidsmedewerker.

• Medio 2018.

• Eerste kwartaal 2019.

• Laatste kwartaal 2018.

• Op 3 momenten verspreid over het jaar. • Hercertificering heeft

   plaatsgevonden in 2017.

• Eerste kwartaal 2019.



Contact
Hoofdkantoor SZZ

Waalwijk, Altenaweg 20A

Tel: 073 - 68 71 023

www.zorgboerenzuid.nl


