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VoorwoordAls SZZ kwamen we de afgelopen periode een aantal grote uitdagingen tegen op ons pad. Sommige waren heel aanwezig en opvallend, andere speelden wat 
meer op de achtergrond.
Een minder opvallende uitdaging, maar wel één met grote impact, is de toename van de diversiteit en complexiteit van aanbestedingen binnen de Wmo 
en Jeugdwet. De verschillen tussen alle aanbestedingen zijn ontzettend groot. Niet altijd communiceert een gemeente duidelijk waarom ze kiest voor 
een bepaalde vorm of inhoud van aanbesteden. Wel is duidelijk dat aanbesteden een kernactiviteit met forse risico’s is geworden, gezien het uitgebreide 
werkgebied van SZZ. Het gebrek aan uniformiteit vergt steeds meer inzet en specialisme van zorgorganisaties. Ook SZZ heeft moeten investeren in kennis 
over aanbestedingsrecht en aanbestedingsvormen. Daarvoor hebben we ons eigen personeelsbestand uitgebreid en doen we een beroep op externe 
specialisten.
Gemeenten zien zichzelf uitgedaagd om financiële tekorten op te lossen, dan wel te voorkomen. Daarmee komt voor SZZ een andere uitdaging in het 
vizier. Er is een trend ingezet om minder partijen te contracteren. Dat is op zich niet erg, maar daarmee komt de focus weer meer te liggen op de grotere 
zorgaanbieder. Een duidelijke breuk met het nog recente verleden. Toen zochten gemeenten juist de samenwerking met kleinere partijen op, omdat die op een 
persoonlijker manier zorg verlenen en cliënten meer keuzevrijheid bieden. Het risico bestaat dat de kleinere zorgaanbieders in de verdrukking komen en in het 
aanbestedingsgeweld tussen wal en schip vallen. En dat terwijl ze tijdens een andere zeer prominente uitdaging hun waarde juist hebben aangetoond. 

Die uitdaging was natuurlijk COVID-19. Het coronavirus heeft grote impact gehad. Daar waar veel zorgaanbieders de levering van zorg opschortten, zochten 
zorgboerderijen naar manieren om zorgcontinuïteit te realiseren. Veel locaties hielden contact met cliënten, boden passende zorg en bleven werken aan het 
welzijn van cliënten. Daarbij namen ze altijd de RIVM-maatregelen in acht. Toch bracht dit risico’s met zich mee. Meer dan eens moesten locaties sluiten in 
verband met quarantainemaatregelen. Dat had een grote impact op onze zorgondernemers - financieel, maar ook persoonlijk. Ze werden uitgedaagd om op 
een andere manier naar zorgverlening te kijken, op een andere wijze samen te werken. 
Met veel waardering heb ik de inzet van onze zorgboerderijen gevolgd. In een tijd waarin veel over systemen, aanbestedingen en protocollen gesproken werd, 
bleven zij de cliënten centraal stellen en actief werken aan de gestelde zorgdoelen. Dat zegt iets over doorzettingsvermogen, passie en bereidheid om elkaar 
ondersteunen als dat nodig is. Een samenwerking om trots op te zijn. Wilt u weten hoe zij dat deden en doen? Ik nodig u graag uit om ons kwaliteitsverslag te 
lezen. 

Maurice van Valkenburg
Directeur bestuurder
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Inleiding
SZZ werkt samen met veel opdrachtgevers voor verschillende financieringsvormen. In 2017 is het ‘Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg’ 
opgesteld. Dit kader gebruiken we als leidraad om alle opdrachtgevers (zorgkantoren en gemeenten) inzicht te geven in het functioneren 
van onze organisatie. Ook laten we zien op welke manier we invulling geven aan kwaliteitsdenken en -uitvoering.

In dit kwaliteitsverslag:

• staan we uiteraard met u stil bij de coronaperiode. Welk effect heeft corona gehad op de cliënten, onze zorgondernemers en SZZ als 
werkorganisatie? 

• laten we zien hoe we omgaan met de complexiteit van aanbesteden.
• besteden we aandacht aan onze zorgondernemers en cliënten. Zij komen in dit verslag persoonlijk aan het woord.
• geven we u een beeld van de manier waarop SZZ samenwerkt met de aangesloten zorgboerderijen en welke overlegstructuur daaraan ten 

grondslag ligt.
• geven we u als lezer een realistisch beeld van de kracht van de kleinschalige kwaliteitszorg.

Inleiding
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Over SZZThuiswerken in tijden van corona

SZZ wil als werkgever uiteraard zorgdragen voor optimale fysieke en mentale 
arbeidsomstandigheden. Daarom hebben we al onze medewerkers de mogelijkheid 
geboden om hun thuiswerkplek optimaal in te richten. Vanwege het vele thuiswerken, 
veranderde het onderlinge contact tussen collega’s. We hebben onderzoek laten 
verrichten naar het effect van thuiswerken. Naar aanleiding van dit onderzoek konden 
medewerkers gemotiveerd aangeven welke activiteit ze wilden gaan ondernemen om 
de persoonlijke vitaliteit te verhogen. SZZ heeft in 2020 aan alle medewerkers een 
vitaliteitsbudget toegekend. 

We werken samen, maar kiezen ervoor om alle zorgboerderijen 
hun eigen uniciteit en authenticiteit te laten behouden. Dat 
maakt SZZ als organisatie uniek. Op onze zorgbedrijven 
kunnen mensen van alle leeftijden terecht en met uiteenlopende 
zorgvragen. In 2020 verleenden we samen zorg aan meer dan 
3500 unieke cliënten. De plaats waar de zorg plaatsvindt, is 
voor de cliënt altijd weer bijzonder. Die kleinschalige omgeving 
met dieren en planten stimuleert om letterlijk en figuurlijk in 
beweging te komen. 

We maken afspraken over de te leveren kwaliteit van zorg en 
bieden onder andere:
• een vertrouwenspersoon voor cliënten in elke regio, zowel 

voor jeugd als Wmo
• een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zowel voor 

medewerkers als vrijwilligers
• een vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang
• een klachten- en geschillencommissie
• het zorgadministratiesysteem ONS met cliëntportaal
• beveiligde (zorg)mail
• deskundigheidsbevordering
• verzekering voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

SZZ faciliteert alle inkoopafspraken van zorg in natura bij 
gemeenten en zorgkantoren en ondersteunt de zorgboerderijen 
bij het administratieve proces. Gezamenlijke inkoop leidt tot 
kostenbesparing en een grotere efficiency.

Over SZZ Aangesloten 
zorgboerderijen
108 zorgboerderijen waren aangesloten bij SZZ op 1 januari 2020.

Het afgelopen jaar zijn er zes bedrijven gestopt. De redenen daarvoor zijn 
divers. Sommige zorgboerderijen kiezen liever voor pgb-financiering, vanwege 
de eisen en verplichtingen die gemeenten stellen. Ook was er sprake van 
bedrijfsbeëindiging of het niet kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen.

SZZ krijgt veel verzoeken van zorgaanbieders en -boerderijen die zich willen 
aansluiten bij de organisatie. Maar deelname aan SZZ gaat niet zomaar. 
We maken eerst uitgebreid kennis en toetsen verschillende uitgangspunten, 
bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitszorg, visie op zorg en gezonde 
bedrijfsvoering. Daar kan of wil niet iedereen aan voldoen. Vanaf 1 januari 
2020 is er een nieuwe zorgboerderij de samenwerking met SZZ aangegaan. 
Zij zagen meerwaarde in de ondersteuning en de dienstverlening van SZZ en 
hadden de wens om samen op te trekken.

Het werkgebied van SZZ is afgelopen jaar uitgebreid met de contractering van 
de inkoopregio Bommelerwaard.

SZZ zoekt altijd naar vanzelfsprekende samenwerkingspartners. In Zeeland 
en West-Brabant vindt dat nadrukkelijker plaats, met Klaver 4 uit de gemeente 
Woensdrecht. 
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Kernwaarden
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Missie

Visie
Professionalisering
SZZ zorgt ervoor dat alle bedrijven aan de benodigde kwaliteits-, opleidings- en registratie-eisen voldoen. We 
bieden ook zelf trainingen aan die resulteren in verdere professionalisering. 
In 2020 hebben we het toelatingsbeleid kritisch onder de loep genomen. De lidmaatschapsnormen zijn strenger 
geworden. Dit heeft onder andere te maken met de aangescherpte eisen vanuit de contractpartners.

Ondersteuning
We ondersteunen onze leden in het bieden van hoogwaardige, kleinschalige zorg in de groene ruimte. Welzijn 
van de cliënt staat centraal en medezeggenschap is optimaal geregeld. 
SZZ stimuleert het deelnemen aan onderzoek, het werken met het sociaal netwerk van cliënten en het zoveel 
mogelijk inzetten op de eigen kracht van cliënten en hun omgeving.

Samenwerking
Op doeltreffende manier geven we invulling aan deskundigheidsbevordering en samenwerking in de breedste 
zin van het woord, steeds afgestemd op wensen, eisen en behoeften van de aangesloten bedrijven. Daarbij 
stimuleren we creativiteit in aanbod en methodiek. Samen borgen we zo alle ‘zorg in natura’-activiteiten.

Positionering
We zetten in op positionering en het vergroten van de zichtbaarheid van SZZ en de aangesloten 
zorgboerderijen bij relevante stakeholders. Dit om jaarlijkse productieafspraken te kunnen maken (Wlz, Wmo, 
Jeugdwet) die optimaal aansluiten bij de vraag van de cliënten en de mogelijkheden van de bedrijven.

SZZ is de professionele zorgboerenorganisatie in Zeeland, Brabant en Zuid-Gelderland. We ondersteunen 
onze leden en stimuleren ze om het ondernemen en leven op en rond de boerderij hand in hand te laten gaan 
met het bieden van kwalitatief hoogwaardige en vraaggestuurde, innovatieve zorg voor een zo breed mogelijke 
doelgroep. Natuurlijk samenwerken

Samen bereik je meer. Professionaliteit en kwaliteit gaan hand in 
hand met een nuchtere, creatieve aanpak, ondernemingsgeest en 
het coöperatieve gedachtegoed.

Open en eerlijke communicatie
We doen wat we beloven en zijn eerlijk en transparant. Korte 
lijnen, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren vormen 
hierbij de rode draad.

Betrokken en dichtbij in de regio
Beleid, innovatie en nieuwe wetgeving worden centraal 
ingekaderd, afgestemd op wat er in de regio speelt en 
vervolgens geïmplementeerd. Informatiestromen lopen 
hierbij niet alleen top-down, maar juist ook bottom–up. 
Bereikbaarheid en ‘er zijn’ zijn cruciaal: SZZ is zichtbaar 
aanwezig.

Resultaat door slim organiseren
We gaan voor resultaat. We werken samen met de 
zorgboerderijen aan concepten die zware zorg zoveel 
mogelijk voorkomen. Inclusie en integraliteit zijn niet meer 
weg te denken uit de zorg. We focussen op resultaat door 
slagvaardig en efficiënt toe te werken naar de gestelde 
doelen, zonder daarbij de menselijke factor uit het oog te 
verliezen. Gangbaar waar het kan, speciaal waar het nodig 
is. Zelf doen wanneer het kan, maar samen met anderen 
wanneer het beter is voor de cliënt. 

Toegevoegde waarde
We zetten altijd net een stapje extra. We halen eruit wat erin 
zit. Wel blijven we realistisch en gebruiken we ons nuchtere 
boerenverstand.

Een aanspreekpunt voor 
alle vragen en ondersteuning
Bij ondersteuningsvragen bieden we zoveel mogelijk 
maatwerk. Alles wat we niet zelf kunnen, besteden 
we uit aan betrokken netwerkpartners. We houden als 
aanspreekpunt wel de regie in handen.



Organisatiestructuur Natuurlijk samenwerken
met de ondernemer
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SZZ werkt in drie regioteams: 
Oost, Midden en West. Een 
regioteam bestaat uit een 
regiocoördinator en een regio-
ondersteuner. Zij worden op 
hun beurt ondersteund door 
diverse andere disciplines, zoals 
beleidsadviseurs en financieel 
specialisten. Dankzij deze 
regionale aanpak kunnen we 
vraaggericht werken, zijn we 
zichtbaar in de regio en bieden 
we de grootste toegevoegde 
waarde voor de ondernemers en 
hun cliënten.
De medewerkers van SZZ 
hebben niet altijd een 
afgebakende taak. Zo 
is de teamleider van het 
Zorgloket ook functionaris 
gegevensbescherming en 
ondersteunt de beleidsadviseur 
het Cliëntenpanel in het kader 
van cliëntmedezeggenschap. 
In 2019/2020 hebben alle 
regiocoördinatoren de opleiding 
Jurist in de Zorg gevolgd.

In 2020 is naast een medewerker AO / IC en contractbeheer ook een aanbestedingscoördinator toegevoegd aan het team van SZZ. De afgelopen jaren zijn de aanbestedingen 
bij gemeenten in de Wmo en Jeugdwet toegenomen in complexiteit en diversiteit. Gezien de impact en de risico’s van deze aanbestedingen, zijn dit gewenste en noodzakelijke 
functies. Het beperken van risico’s op dit vlak is van belang voor onze zorgboerderijen, zodat zij de unieke zorg voor hun cliënten in de lokale gemeenschap kunnen continueren. 
De aanbestedingscoördinator is voorzitter van het aanbestedingsteam en wordt ondersteund door de medewerkers AO / IC. Voor elke aanbesteding wordt het team uitgebreid 
met de regiocoördinator en regio-ondersteuner uit het gebied waar de aanbesteding speelt. Bij alle beslismomenten is de directeur-bestuurder betrokken. Hiervoor hebben we 
interne processen uitgewerkt. Elk proces start met een risicoanalyse door een extern specialist, gebaseerd op de gepubliceerde aanbestedingsdocumenten.

Raad van Advies

SZZ is een stichting en werkt met een Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Raad van 
Advies. De Raad van Advies bestaat uit vijf zorgondernemers uit verschillende regio’s, 
plus de ondernemer van Zorgboerderij Buitengewoon die functioneert als extern adviseur. 
Zij leveren zorg aan verschillende doelgroepen, hebben een divers aanbod en verschillen 
in bedrijfsgrootte. De Raad van Advies adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd 
over de te nemen besluiten die van invloed zijn op het werk op de zorgbedrijven. 
Beleidsmedewerkers van SZZ ondersteunen de raad daarbij. 
Jaarlijks overlegt de Raad van Advies met de Raad van Toezicht. In 2020 was het thema de 
AO / IC in relatie tot de wederzijdse verantwoordelijkheden tussen SZZ en de aangesloten 
zorgboerderijen.

Agendapunten van de Raad van Advies in 2020:
• Beleid en aanpak van SZZ rondom corona en effect op de leden; 

meerkosten, vaccinatieprotocol, vervoer,
• Uitkomsten ledentevredenheid
• Voortgang cliëntmedezeggenschap
• Voortgang Wzd
• Aanpak en kosten administratieve afhandeling pgb <> zorg in natura.
• Beeldvorming naar aanleiding van het onderzoek van Pointer (FTM)naar 

zorgboerderijen.

In 2021 komt er een vacature in de Raad. Jan van Gorp van Zorgboerderij 
’t Spiek is niet meer verkiesbaar. In 2021 vindt ook een evaluatie van het 
reglement en het functioneren van de Raad van Advies plaats.
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Het afdrachtspercentage: 
De leden willen het percentage van de afdracht 
zo laag mogelijk houden opdat er zoveel mogelijk 
middelen naar direct cliëntcontact kunnen gaan.

Het Zorgloket:
Deze wordt als erg vriendelijk, goed bereikbaar 
en toegankelijk ervaren. Alleen de personele 
wisselingen werden als lastig ervaren.

Regiocoördinatoren:
Zijn prettig en het geeft de mogelijkheid om te 
sparren met een professional. Daarnaast zijn ze 
goed bereikbaar en hebben een heldere visie, 
soms zijn ze te zakelijk.

Facturen:
Er wordt om een handleiding verzocht.

Nieuwsbrieven:
Worden positief gewaardeerd, veel relevante 
informatie die niet teveel gelinkt hoeft te worden.
Het zou fijn zijn als de informatie op onderwerp 
wordt gesplitst.

Dienstverlening tijdens corona:
95% van de leden ervaart redelijk tot veel impact 
van corona.
Slechts 5% ervaart nauwelijks impact.
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Bouwsteen 1
Bouwsteen 1 
Zorgproces rond de individuele cliënt
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Samen

De zorgaanpak van een cliënt wordt vastgelegd in 
een zorgplan. In dit plan staat de cliënt centraal. 
Bij het formuleren van de te bereiken doelen 
betrekken we niet alleen de cliënt en zijn naasten, 
maar ook de verwijzer (zoals de Wmo-consulent 
of jeugdprofessional). Aandachtsvelden zijn onder 
andere: fysiek en mentaal welbevinden, persoonlijke 
ontwikkeling en zelfbepaling, betekenisvolle contacten 
en deelname aan de samenleving.

De cliënt ondertekent het zorgplan digitaal. Daarmee 
tekent hij ook voor de leveringsvoorwaarden van SZZ. 
Twee keer per jaar wordt de voortgang met betrekking 
tot de afgesproken doelen geëvalueerd, bij jeugdige 
cliënten soms vaker. De evaluaties leiden vaak tot 
aanpassing van het zorgplan of een andere indicatie. 
Dankzij de samenwerking met andere partijen is het 
makkelijk om elkaar te vinden als op- of afschaling van 
de zorg aan de orde is.

Vanwege corona hebben in 2020 veel van de 
cliëntevaluaties en MDO’s (multidisciplinaire 
overleggen) digitaal plaatsgevonden. Het was hierdoor 
eenvoudiger om alle deskundigen, het netwerk van de 
cliënt en andere betrokken partijen tegelijk aan tafel te 
krijgen.

Delen

Het zorgplan wordt opgesteld volgens een vast 
format, waarin de diverse leefgebieden zijn verwerkt. 
De doelen worden SMART (specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd 
en vervolgens in acties omgezet. Ook bekijkt de 
zorgaanbieder welke risico’s er zijn en vult hij in ONS 
een risico-inventarisatieformulier in.

De cliënt en / of zijn mantelzorger hebben via het 
cliëntportaal van ONS, Caren Zorgt, volledig zicht 
op het zorgdossier en kunnen zo de ontwikkelingen 
blijven volgen. Ook kan een cliënt of de mantelzorger 
via het cliëntportaal informatie naar de zorgaanbieder 
sturen. De cliënt heeft hierbij altijd de regie.

Feedback

De kleinschaligheid van de bedrijven en de korte 
lijnen tussen cliënt en begeleider maakt dat er 
continu oog is voor de wensen van de cliënt. Een 
zelfstandig zorgondernemer kan reële wensen van 
cliënten, voor zover mogelijk en passend bij de 
doelen in het zorgplan, vrijwel altijd direct inwilligen. 

Zo komt op de woonzorgboerderijen de keuze voor 
de woonruimte altijd in overleg met de cliënt tot 
stand. Het belang van rust in de woonomgeving 
is immers groot. Cliënten mogen meestal ook 
meebeslissen over de maaltijden die op tafel komen.



De kracht van
de zorgboerderij

Mensen met een beperking
Alle mensen hebben mogelijkheden. Met rust, 
regelmaat en ruimte als basis biedt de zorgboerderij 
mensen met een verstandelijke beperking een 
ideale omgeving om die mogelijkheden optimaal 
te benutten. Het werken met dieren en planten in 
een natuurlijke omgeving biedt een gestructureerde 
daginvulling, waardoor gedragsproblemen beperkt 
blijven. Op basis van de wensen en mogelijkheden 
van de cliënt worden hier persoonlijke uitdagingen 
aan toegevoegd. De status als deelnemer (hulpboer) 
en de interactie met anderen doet bovendien het 
zelfvertrouwen en de zelfwaardering groeien.

Kinderen
Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. De 
zorgboerderij biedt ze daarvoor de perfecte plek. 
Want buitenlucht, dieren, beweging en begeleiding 
zijn bouwstenen die kinderen nodig hebben om 
stress te verlagen, overgewicht tegen te gaan 
en interactie aan te gaan. Het staat vast dat de 
gestructureerde omgeving van de zorgboerderij 
een positieve invloed heeft op het (motorisch) 
functioneren van kinderen. Ze ontwikkelen er 
(samen)speelgedrag en zoeken als vanzelf 
toenadering tot dieren of leeftijdsgenoten.

Jongeren
Jongeren zijn vaak zoekende, onder andere naar 
bevestiging van hun talenten en hun eigen identiteit. 
Veelvuldig buiten bezig zijn biedt hen de structuur en 
houvast die ze nodig hebben. Daarnaast levert het 
werken op de zorgboerderij een gezonde eetlust en 
een goed slaapritme op. Op mentaal en sociaal vlak 
leren ze contact te maken met anderen. Ook leren 
ze waar hun interesses liggen en hoeveel voldoening 
het geeft om iets te leren. De zorgboerderij is voor 
hen dan ook vaak de eerste stap naar echt werk.

Mensen met een psychische aandoening
Ruimte om je heen is ruimte in je hoofd. Voor 
mensen met een psychische aandoening biedt 
de zorgboerderij een ideale mix van rust, ruimte 
en regelmaat. Cliënten ervaren hier geen druk: ze 
zetten zich in wanneer ze kunnen en willen. De 
dieren hebben een ontstressende werking op de 
gemoedstoestand en oordelen niet. De verzorging 
van planten en dieren dwingt ritme af en biedt 
houvast. De dagstructuur kan het voedingspatroon 
van de cliënten verbeteren en stabiliseert het 
zorg- en middelengebruik. En voor wie zich even 
wil terugtrekken, biedt de natuurlijke omgeving alle 
ruimte.

Ouderen
Hoe behoud je als oudere zolang mogelijk kwaliteit 
van leven? Dankzij de goede aansluiting van 
de zorgboerderij op deze zorgvraag, is er een 
toenemende vraag naar zorgboerderijen voor 
(dementerende) ouderen. Werken met de handen, 
in de natuur of met de dieren, stimuleert lichaam en 
geest. Bewegen in de groene buitenruimte draagt bij 
aan het behouden of verbeteren van de conditie en 
de nachtrust. Het gezamenlijk bereiden en nuttigen 
van de warme maaltijd bevordert de eetlust. En tot 
slot kan opname in een zorginstelling vaak worden 
uitgesteld als ouderen plezierig en nuttig bezig zijn 
en in contact blijven met anderen.

Op een zorgboerderij is het een natuurlijk gegeven om de cliënten in hun kracht te zetten en te denken in mogelijkheden. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van 
de ondersteuning en de groene omgeving van zorgboerderijen op de diverse doelgroepen. Enkele van deze effecten beschrijven we hieronder.

Zorgvormen

• Dagbesteding 
• Begeleiding 
• Behandeling 
• Tijdelijk verblijf / logeren / respijtzorg 
• Werktoeleiding / arbeidsmatige dagbesteding 
• Kleinschalig wonen 
• Tijdelijke schooluitvallers 

Voor volwassenen met:

• Geheugenproblemen 
• Niet-aangeboren hersenletsel 
• Een vorm van autisme (ASS) 
• Verslavingsproblemen 
• Psychische problematiek 
• Een verstandelijke beperking 

Voor kinderen en jongeren met:

• Gedragsproblemen 
• Hechtingsstoornissen 
• Ontwikkelingsproblematiek 
• Een problematische thuissituatie 
• Opvoedingsproblemen

1918



Bouwsteen 2
Bouwsteen 2
Cliëntervaringen
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Medezeggenschap

Medezeggenschap vindt in eerste instantie plaats in 
het gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener. Via 
diverse dialoogvormen krijgt de cliënt een stem en 
kan hij laten weten hoe hij de zorg, dienstverlening, 
ondersteuning en activiteiten ervaart. 

Alle zorgboerderijen stimuleren deelname 
van cliënten aan verschillende vormen van 
medezeggenschap. De korte communicatielijnen 
op de zorgboerderij zorgen voor een open 
sfeer. Wensen, ideeën, (on)tevredenheid en ook 
waardering van cliënten komen op tafel, worden 
serieus genomen en besproken. Belangrijk is dat 
cliënten merken en ervaren dat hun mening ertoe 
doet, dat er inspraak is, dat er geluisterd wordt 
en dat er wat gedaan wordt met hun wensen en 
aanbevelingen.

De ervaringen en waardering van cliënten en 
verwanten vormen vaak het uitgangspunt voor het 
inzetten van verandering in de zorg of inrichting op 
het bedrijf, of voor het ontwikkelen van nieuw beleid.

Cliënttevredenheidsmeting in de 
contractregio’s

Het meten van cliënttevredenheid en doelrealisatie 
gebeurt op dit moment met twee meetinstrumenten, 
aangezien er in één regio een specifiek instrument 
vereist werd. SZZ heeft zich ingezet om de eisen 
van het resultaatmeetsysteem Vanzelfsprekend aan 
te vullen met de eisen uit die regio. SZZ geeft er 
de voorkeur aan om met één instrument te werken 
voor alle regio’s en alle bedrijven, om zo de kwaliteit 
en kwantiteit van de analyse kracht bij te zetten.

In 2021 introduceren we nieuwe, verkorte 
vragenlijsten en een digitale link waarmee 
cliënten toegang krijgen tot de vragenlijsten. De 
zorgboerderij kan deze link aan de cliënt aanbieden.

Cliëntpanel

Als het niet om individuele maar om gemeenschappelijke 
belangen van cliënten gaat, is een Collectieve Cliënten 
Raad - binnen SZZ vormgegeven als Cliëntenpanel - het 
belangrijkste middel om medezeggenschap op het niveau 
van de stichting gestalte te geven. 
In 2020 hebben we de eerste stappen naar een Collectieve 
Cliënten Raad (CCR) gezet, conform de Wmcz 2018. De 
werving van en gesprekken met aanstaande leden zijn 
gestart. Het Cliëntenpanel zal als toetssteen fungeren bij 
uitvragen over bepaalde thema’s binnen de Wmcz. De nog 
op te richten Centrale Cliëntenraad heeft direct toegang tot 
cliënten en relevante informatie.
SZZ heeft een groot werkgebied en er zijn veel 
zorgboerderijen bij ons aangesloten. Dit resulteert in een 
geografische afstand, maar ook in een belevingsafstand 
tussen de cliënt en SZZ. Daarom streven we ernaar 
om elke zorgboerderij zitting te laten nemen in het 
Cliëntenpanel. Inzet in 2020 heeft geleid tot een uitbreiding 
van het aantal leden van 53 naar 106.

In 2020 hebben we het Cliëntenpanel ondervraagd over 
de ervaringen ten aanzien van de geleverde zorg tijdens 
corona (zie pagina 25). Het onderzoek is afgenomen tijdens 
het hoogtepunt van de tweede golf, eind 2020. 

SZZ heeft ook geopereerd in een landelijk netwerk van 
kleinschalige zorg, dat in direct contact stond met het 
ministerie van VWS. Het netwerk behartigde de belangen 
van de cliënten op zorgboerderijen.



Vanzelfsprekend

Aanwezigheid

Minder dan 1 keer per week
1 - 2 keer per week
3 - 7 keer per week

Jongeren

Volwassenen

Ouderen

Leerzaam Sociaal contact Structuur Zinvolle 
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Sociaal contact Ik kom tot rust Thuis meer rust

Doelgroep

0 t/m 18 jaar
19 t/m 67 jaar
68 jaar en ouder

Deelnemers met 
verstandelijke beperking

Bezoekperiode

1 - 6 maanden
6 - 12 maanden
1 - 2 jaar

2-3 jaar
Langer dan 3 jaar

Verdeling man & vrouw

Aantal vragenlijsten jongens en mannen
Aantal vragenlijsten meisjes en vrouwen
Anders
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Vanzelfsprekend is met name een onafhankelijk meetsysteem dat zorgboeren 
en cliënten(raden) inzage geeft in de beoordelingen door de deelnemers en hun 
naastbetrokkenen. Het stimuleert de inhoudelijke discussie over kwaliteit.

Deelnemers:
57,5%  man
39%  vrouw
3,5%  anders

Rapportcijfers cliënten:
Algemeen cijfer      8,4
Beoordeling boerderij     8,7
Samenwerking met begeleiders    8,6
Tevredenheid over zichzelf op de boerderij   8,2
Over andere deelnemers     7,9

Rapportcijfers naastbetrokkenen:
Algemeen cijfer      9,3
Bij de ouderen wordt aangegeven dat ze gelukkiger en actiever zijn geworden. 
Ook hebben ze meer vrienden gemaakt, wordt er beter gegeten en is er minder 
zorg van andere zorgorganisaties nodig. Bij kinderen en jongeren voelen ouders 
zich ontlast, is er meer rust thuis en ze komen meer aan zichzelf toe. Ook maken 
ze zich minder zorgen en zijn ze meer ontspannen wat leidt tot vermindering van 
medicatie en lichamelijke klachten.



Een vrouw van 19 jaar, legt in een opvallend positieve opmerking duidelijk uit wat de begeleiders voor haar betekenen:
‘Het is fijn dat de begeleiders en vrijwilligers ook hun eigen verhalen vertellen, wat zij hebben meegemaakt . Dat je ziet dat zij ook hun problemen 
hebben gehad of ergens niet zo goed mee om kunnen gaan. Daardoor voel ik me begrepen. Ik zie dat bij hun zelf het ook niet altijd goed gaat of is 
gegaan. De begeleiders laten je focussen op de dingen die beter gaan, dan wanneer je alleen de negatieve dingen ziet.’
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Begeleiding
Elk jaar wordt er een apart thema bij de clienttevredenheidsmeting van Vanzelfsprekend gekozen. In 2020 was dat het thema Begeleiding. Hiervoor is 
een kwalitatieve analyse van gegevens tussen 2018, 2019 en 2020 gebruikt. Uit de 882 lijsten wordt geconcludeerd dat:

1. De begeleiders op de Zorgboerderij worden door alle doelgroepen, en ook naastbetrokkenen in het contact overwegend als competent en warm-
menselijk worden ervaren.

2. De begeleiders hebben een belangrijk aandeel dat de zorgboerderijen worden ervaren als een gastvrije en prettige werk/dagbesteding en 
logeerplek/verblijf.

Inhoudelijk zijn een aantal opmerkingen interessant: bij deelnemers met verstandelijke beperking valt op dat vooral ingegaan wordt op de aard en 
manier van communiceren en dat die incidenteel beter kan, terwijl ouderen vaak aangeven dat begeleiders passend en meelevend communiceren 
(‘maatwerk’). Volwassenen wijzen in de opmerkingen vaker dan andere doelgroepen op de specifiek invloed van de rol van de begeleiders in het zich 
beter voelen. De doelgroep kinderen, (merendeels ingevuld door de ouder/naastbetrokkene) is het meest positief over de begeleiders.

Het is goed om te lezen dat de begeleiding op de zorgboerderij hoog gewaardeerd wordt. Naast de professionele begeleiding op de Zorgboerderij 
staan er ook altijd veel vrijwilligers klaar. De beoordeling onderstreept de positieve beleving in een kleinschalige groene omgeving met korte
lijnen en maatwerk in de zorg.

Aanvullende cijfers

Volwassenen: Goede samenwerkinsrelatie met de begeleiding
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Aantal respondenten: 882

Ouderen: De begeleiding is er als het nodig is
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Alle doelgroepen: Tevredenheid deelnemers SZZ in 2020
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Naastbetrokkenen: Tevredenheid over begeleiders in 2020
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Kwaliteit van zorg
op de zorgboerderij
Kwaliteitskeurmerk
Samen met de aangesloten zorgboerderijen streeft SZZ steeds naar 
kwalitatief hoogwaardige zorg. Alle SZZ zorgboerderijen beschikken over een 
kwaliteitskeurmerk en zijn herkenbaar aan het schildje. (zie inzet schildje foto Eva en 
Suus van de Hagelaar volgende pagina)
De zorgboerderijen zijn vrij om te kiezen tussen het HKZ, ISO Zorg en Welzijn 
of het FLZ Kwaliteitskeurmerk. SZZ zelf maakt gebruik van ISO:9001:2015 als 
kwaliteitskeurmerk en is hiervoor gecertificeerd. In 2020 is het ISO keurmerk tot 
oktober 2023 verlengd.
Zaken die in het keurmerk worden vastgelegd, zijn onder andere:
• inzet van professionals in de juiste functiemix
• een goede visie op zorg 
• aanwezigheid van de juiste protocollen
• het privacybeleid
• de waarborg van inspraak van cliënten
• de klachtenregeling
Het kwaliteitssysteem is een hulpmiddel om procesmatig te controleren of voldaan 
wordt aan alle wet- en regelgeving. Toetsing vindt plaats door onafhankelijke, 
geaccrediteerde auditoren.

Klachten en geschillen
Zowel voor cliënten, ondernemers als medewerkers heeft SZZ een klachtenregeling, 
met daarin het geactualiseerde afwegingskader. Het zorgbedrijf kan zich aansluiten 
bij de klachten- en geschillencommissie, afhankelijk van het gekozen keurmerk. De 
Federatie Landbouw en Zorg heeft dit zelfstandig georganiseerd. Voor ondernemers 
met het HKZ of ISO keurmerk heeft SZZ afspraken met De Geschillencommissie 
Zorg. SZZ werkt conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Cliënten van elke SZZ-zorgboerderij hebben toegang tot een onafhankelijke 
klachtenfunctionaris, een vertrouwenspersoon en een cliëntenondersteuner van 
Zorgbelang, ongeacht het keurmerk en de financieringsvorm van de desbetreffende 
zorgboerderij. SZZ heeft met Adviespunt Zorgbelang een overeenkomst gesloten 
voor de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Cliënten die een klacht 
willen indienen, kunnen een beroep doen op deze klachtenfunctionaris.De informatie 
hierover staat op onze website.

Inventarisatie klachten
In 2020 zijn er geen officiële klachten van cliënten geweest. Wel zijn er enkele vragen 
ingediend bij de vertrouwenspersoon, over de regels op de (woon)zorgboerderij, 
medecliënten en passende zorg. SZZ heeft bij één casus de klachtenfunctionaris 
proactief betrokken om tot een goede oplossing te komen. Een aantal serieuze 
signalen betrof zorgondernemingen die reeds in beeld waren en waar SZZ al met een 
verbetertraject gestart was. SZZ en Zorgbelang hebben de afspraak gemaakt om de 
nieuwe vertrouwenspersonen op diverse manieren onder de aandacht te brengen. 
Een MIC-melding is een ‘melding incident cliënt’. Alle MIC-meldingen zijn goed 
uitgeschreven en opgevolgd. Het verband tussen de MIC-meldingen en de behoefte 
aan bepaalde trainingen -zoals medicatietraining en agressie- en conflicthantering – is 
duidelijk waarneembaar.

Interne Dossier Controles
Om te controleren of de zorg ook daadwerkelijk, rechtmatig en doelmatig geleverd 
is, voert SZZ via digitale data-analyse interne controles uit. Uit de grote hoeveelheid 
data in de elektronische cliëntendossiers halen we waardevolle sturingsinformatie. 
Daarnaast bezoeken de regiocoördinatoren frequent de zorgboerderijen en 
bespreken ze diverse onderwerpen op het gebied van uitvoering van zorg, algemene 
bedrijfsvoering, communicatie en kwaliteitseisen. In verband met corona hebben in 2020 
minder locatiebezoeken plaatsgevonden. De contacten met de zorgboeren verliepen 
hoofdzakelijk via digitale platforms als Zoom en Teams.
SZZ wil samen met ondernemers de rechtmatigheid van zorg bewaken. Ontwikkeling van 
een dashboard moet hier ondersteunend in werken. Zo bereiden we onze ondernemers 
goed voor op de geplande materiële controles van opdrachtgevers.

Kwaliteit en rol van het zorgloket
Het duo regiocoördinator en regio-ondersteuner is 
gezamenlijk op locatie en op het kantoor van SZZ 
actief om de zorgbedrijven te ondersteunen bij al hun 
vragen en om de zorgkwaliteit te bevorderen. De regio-
ondersteuners hebben in 2020 maatwerkondersteuning 
geleverd aan de ondernemers, in verband met corona 
gebeurde dit digitaal.
Speciaal willen we dit jaar aandacht geven aan het 
zorgloket waar een uitbreiding met twee nieuwe 
medewerkers plaatsvond. We hebben ook tijdelijk 
extra menskracht ingehuurd om de administratieve 
taakstelling te kunnen realiseren. Het inwerken was 
een uitdaging, aangezien dit vanwege corona op 
afstand moest plaatsvinden. Het zorgloket was in 
deze periode extra zwaar belast door de dynamiek die 
corona met zich meebracht en door ziekte binnen het 
zorgloket zelf. 
De gegevensuitwisseling tussen SZZ en de 
aangesloten zorgboerderijen is gedigitaliseerd en 
geformaliseerd. We gebruiken hiervoor een CRM-
systeem dat de signalerings- en consultatiefunctie 
bevordert. De manier waarop gegevens zijn 
opgeslagen en het gebruik van deze gegevens voldoet 
aan alle privacynormen. 
Het zorgloket is ook betrokken bij de aanbestedingen 
en de uitvoering van de contracten. SZZ streeft naar 
een zo uniform mogelijke administratie voor al onze 
zorgboerderijen. De betrokkenheid bij aanbestedingen 
helpt om goed op de hoogte te blijven van alle 
aankomende richtlijnen en eisen. Uniformiteit is van 
belang om zo efficiënt mogelijk te werken. Zorggelden 
dienen immers bij te worden ingezet voor de zorg. 
Er is inzet geweest op de overgang van de IWMO en 
iJw 2.4 naar de iJw 3.0 (standaarden voor registratie 
in de zorg ). Er is veel diversiteit in zorgproducten 
en we hebben te maken met veel verschillende 
gemeenten. Maar vanuit onze brede ervaring 
met administratieve systemen en processen van 
gemeenten en zorgkantoren, heeft het Zorgloket hierin 
een ondersteunende rol kunnen spelen. 
2020 was vanwege corona een spannend jaar. Alle 
inzet van SZZ kunt u lezen in bijgevoegde position 
paper.

https://www.zorgboerenzuid.nl/klacht/
file:C:\Users\anne_\Downloads\Positionpaper%20%20corona%202020.pdf
file:C:\Users\anne_\Downloads\Positionpaper%20%20corona%202020.pdf


SZZ heeft in het najaar van 2020, tijdens het hoogtepunt van de tweede coronagolf, een uitvraag bij het Cliëntenpanel gedaan om de invloed van corona op cliënten en hun 
naasten te toetsen. Zie hieronder het resultaat.
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Overzicht belangrijkste punten corona onderzoek cliëntenpanel

Aantal respondenten: 33

73% geeft aan voldoende geïnformeerd te worden over de 
geldende maatregelen binnen de zorgboerderij.

Wordt u voldoende geïnformeerd
vanuit SZZ over de maatregelen 
die gelden binnen een zorgboerderij?

13 Zeer voldoende

11 Voldoende

7 Neutraal

1 Zeer onvoldoende

1 Onvoldoende

57,5% voelt zich veilig op de zorgboerderij.

Voelt u zich veilig ten tijde van 
corona bij de uitvoering van de zorg 
die u ontvangt op de zorgboerderij?

19 Veilig

0 Onveilig

9 Normaal

5 Kwetsbaar

Bij 85% is de zorg na de zomer gewoon doorgegaan.

Is de zorg na de zomer in verband met 
corona gestopt op de zorgboerderij?

5 Ja 28 Nee

42,5% ervaart de alternative zorg als goed 3% ervaart het 
als beter dan de reguliere zorg. 70% heeft alternative zorg 
ontvangen ten tijden van corona. 79% heeft niet te maken 
gekregen met andere begeleiding.

Wat vond u van de kwaliteit van de 
alternatieve zorg?

14 Goed

1 Beter 11 Ik heb geen 
   alternatieve zorg 
   ontvangen

7 Hetzelfde als  
   gewoonlijk

0 Slechter

Betrokkenheid van de begeleiding krijgt een 8.

Hoe tevreden bent u over de 
betrokkenheid van de begeleiding 
met u en uw naasten in deze periode? 
In cijfers van 1 t/m 10

1 Cijfer een

1 Cijfer vijf

2 Cijfer zes

5 Cijfer zeven

12 Cijfer acht

9 Cijfer negen

3 Cijfer Tien

Ruim 90% vindt het terecht dat zorgboeren doorbetaald krijgen 
voor alternatief geleverde zorg.

Zou u het terecht vinden dat de 
zorgboerderij middelen krijgt 
doorbetaald voor de geleverde en 
alternatief geleverde zorg?

30 Ja

0 Nee

3 Geen mening

Vervoer wordt in ongeveer 68% van de gevallen beoordeeld 
met een prima of heel goed, 25% geeft aan neutraal te zijn.

Hoe is het vervoer geregeld in deze 
tijd?

11 Heel goed

10 Prima

8 Neutraal *vraag door 2 participanten 
overgeslagen



‘Ik heb hier geleerd om niet 
te wachten tot de emmer 

overloopt’ 
 - Karin

Tien jaar woonde Karin (43) op zichzelf, maar dat ging niet meer. Sinds oktober 2019 zit ze 
helemaal op haar plek op zorgboerderij De Leemberg in Woensdrecht. 

Aan de bel trekken
Een van de redenen dat Karin op De Leemberg is komen wonen, is dat ze iemand nodig had 
om haar medicijnen te beheren. Karin: “Daar ging ik niet goed mee om. Ik nam weleens te veel 
in en dan moest de ambulance komen. Het werd te gevaarlijk.” Daarnaast is het heel belangrijk 
voor haar dat er altijd een begeleider beschikbaar is om mee te praten. “Soms zit ik heel erg in 
mijn hoofd, dan moet ik op tijd ventileren wat me dwarszit. Anders escaleert de boel. Sinds ik 
hier zit, heb ik geleerd om niet te wachten tot de emmer overloopt, maar eerder aan de bel te 
trekken. Dat helpt echt.” 

Goede adviezen
Karin vindt het fijn dat de begeleiders op de zorgboerderij haar goed kennen. “Ik heb het 
gevoel dat ik gehoord word. En dat ik niet zomaar een advies krijg, maar dat er echt over is 
nagedacht. Bij de ggz dacht ik tijdens een gesprek weleens: ‘Wat moet ik hier nou mee? Je 
luistert niet goed en het komt niet vanuit je hart.’ Dan heeft het eigenlijk al geen zin meer om 
het gesprek nog af te maken. Maar hier krijg ik adviezen waar ik echt verder mee kan”, vertelt 
ze.

‘‘Dat kan niet’ hoor je hier eigenlijk nooit’
Altijd een oplossing
Op de boerderij doet Karin veel dingen die ze leuk vindt, zoals in het winkeltje staan, met de 
paarden werken, jam maken en taarten bakken. “Maar ik vind het ook heerlijk om gewoon 
lekker wat te fröbelen in mijn appartement”, vertelt ze. “Je mag hier altijd aangeven wat je 
zelf graag wilt. En als ik het ergens niet mee eens ben, zeg ik het ook. Is er niet direct een 
oplossing? Dan bedenken ze altijd wel iets. ‘Dat kan niet’ hoor je hier eigenlijk nooit.” 

Thuis
Hoewel het haar heel goed bevalt op de zorgboerderij, droomt Karin ervan om ooit weer op 
zichzelf te wonen. “Dat is een grote droom, maar als ik eraan denk maakt het me ook onzeker. 
Want dan heb ik niet meer altijd iemand in de buurt om mee te praten. Maar ik ben aan het 
groeien, dus misschien zit het er ooit wel in. Tot die tijd blijf ik hier en dat is hartstikke fijn. Ik 
voel me hier helemaal thuis!” 

Tips van Karin
• Voor begeleiders: “Luister goed naar je cliënt. En 

probeer ook tussen de regels door te luisteren, wat 
zegt iemand nou écht?”

• Voor andere cliënten: “Durf het bij je begeleider aan 
te geven als je ergens mee zit. Het lucht zo op als je 
het op tijd zegt. En ik kan het weten!”

“Wat ik zo fijn vind aan hier wonen, is dat ik een eigen 
appartement heb met een woonkamer, slaapkamer 
en douche. Ik ben vaak opgenomen geweest bij de 
ggz en daar heb je alleen een eigen slaapkamer. 
Hier heb ik alles voor mezelf, het voelt echt als mijn 
eigen huisje. Tegelijkertijd zijn er wel altijd mensen 
in de buurt. Als ik behoefte heb aan gezelligheid, ga 
ik in de gezamenlijke ruimte zitten. En als ik tijd voor 
mezelf wil, trek ik me terug in mijn appartement. Die 
combinatie is heel fijn”,
vertelt Karin.
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Bouwsteen 3SZZ is uitgegroeid tot een professionele organisatie met een stevige positie in het domein van zorg en welzijn. We beschouwen systematische reflectie door de 
ondernemer en de medewerkers op de zorgboerderij als een belangrijke pijler om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De individuele teamleden hebben ieder een eigen 
kijk op de zorg en de aan hen toevertrouwde cliënten. Dit onderwerp is in 2020 een vast punt op de agenda van de voortgangsgesprekken tussen de regiocoördinatoren 
en de ondernemers geworden. Het past op deze manier in de PDCA-cyclus van zowel de zorgboerderij als SZZ.

Jaarplan

Actiepunten-
lijst

Overleg-
structuur

Verbeter-
matrix

Werkgroep
kwaliteit

Teamdag

Systeem
beoordeling

Kwaliteitsbeleid
jaarcyclus

Groot overleg
Klein overleg 
Zorgloket 
overleg
Regiocoördinatoren-
overleg
Aanbestedings-
overleg
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Bouwsteen 3
Reflectie in teams

Jaarcyclus

SZZ vindt dat kwaliteitsbeleid noodzakelijk is om alle processen goed op elkaar te 
laten aansluiten. Alle verschillende processen liggen vast in het kwaliteitshandboek 
en we hebben een werkgroep kwaliteit. Jaarlijks houden we een systeembeoordeling. 
We besteden hierbij aandacht aan een aantal vaste onderdelen. Daarnaast kijken 
we steekproefsgewijs naar de vastgelegde processen en protocollen uit het 
kwaliteitshandboek.
Intern heeft SZZ auditoren die deze processen tussentijds kritisch beoordelen. Dit zijn 
medewerkers van SZZ die hiervoor in 2020 zijn getraind.

Verbetermatrix

Bij elk overleg besteden we aandacht aan verbetermogelijkheden. Deze mogelijkheden 
nemen we op in de verbetermatrix en vertalen we naar speerpunten voor het lopende of 
nieuwe jaar. 
In de matrix draait het om vier belanghebbenden, namelijk:
• de cliënt
• de ondernemer met zijn professionals
• de opdrachtgevers (gemeenten / zorgkantoor)
• de medewerkers van SZZ

Ondernemers hebben bij SZZ de wens neergelegd om intervisie te organiseren. In 2020 
hebben we hiervoor de eerste aanzet gemaakt. 
Naar aanleiding van de ervaringen in de coronaperiode bekijken we welke vitale bedrijfs- 
en cliëntthema’s digitaal besproken kunnen worden.

Jaarlijkse team-dag

Een van de thema’s in 2020 was de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). 
SZZ heeft een visie op de Wzd ontwikkeld en de zorgboerderijen geïnformeerd over 
implementatie en consequenties van de wet. De beleidsadviseur heeft deelgenomen 
aan landelijke commissies ten behoeve van de ontwikkeling van de Wzd. Daarnaast 
hebben we afspraken gemaakt met Cliëntvertrouwenspersonen Wzd in de regio’s. 
Ook hebben we aanpassingen in het cliëntenadministratiesysteem ONS voorbereid.

Na een uitgebreide oriëntatie onder onze ondernemers, hebben we samen met de 
Raad van Advies, Vilans en later ’s-Heerenloo besloten dat het al dan niet leveren 
van onvrijwillige zorg een keuze moet zijn. SZZ ondersteunt de zorgboerderijen 
in deze keuze. In 2021 hebben alle zorgboerderijen besloten of zij onvrijwillige 
zorg (blijven) leveren. Ongeacht de keuze die zorgboerderijen maken, is verdere 
begeleiding wenselijk. Vrijwel de meeste zorgboerderijen leveren geen onvrijwillige 
zorg. Maar ook voor hen blijft het van belang om met regelmaat morele dilemma’s 
ten aanzien van dit onderwerp te bespreken met het team. Soms vergt het een 
andere grondhouding of perceptie van de zorgmedewerker wanneer het niet leveren 
van onvrijwillige zorg het uitgangspunt is. 

Een zorgboerderij die wel onvrijwillige zorg levert, moet goed op de hoogte zijn van 
alle bijkomende eisen op het gebied van regelgeving, processen, registratie en inzet 
van verschillende disciplines.
SZZ zal 2021 gebruiken voor verdere uitrol en implementatie.



Betrokken en
vakbekwame professionals 
Al onze zorgbedrijven beschikken over kundig 
personeel, gemotiveerd en vakbekwaam voor de
uitoefening van de door hun te leveren zorg aan 
de doelgroep waar zij mee werken.
Deze norm is geborgd in het kwaliteitskeurmerk.

Tijdens de voortgangsgesprekken met de 
regiocoördinator is de vakbekwaamheid en wijze 
waarop die georganiseerd is een onderwerp van 
gesprek. In de contracten staan eisen opgenomen 
over de opleidingsnorm van de uitvoerende 
begeleiders. SZZ toetst de vakbekwaamheid als 
onderdeel van de rechtmatigheid van zorg bij de 
Interne Dossier Controles.

De zorgvraag van cliënten wordt almaar 
complexer met name in de jeugdhulp. De lange 
wachttijden voor verwijzing naar hulp vertalen 
zich naar complexere zorg. Begeleiders dienen 
daarom over steeds meer kennis en vaardigheden 
te beschikken.

Om deskundigheidsbevordering te optimaliseren 
en te stimuleren faciliteert SZZ de aangesloten
zorgbedrijven op verschillende manieren.

SZZ wil zorgdragen dat alle bedrijven aan de 
benodigde kwaliteits, opleidings en registratie 
eisen (zoals de SKJ registratie of behandeleisen)
kunnen voldoen. Dit doet zij door onder meer zelf
trainingen/opleidingen/lezingen ten behoeve van 
professionalisering en ontwikkeling aan te bieden,
hetzij modulair, hetzij thematisch. SZZ heeft 
in 2020 ook samengewerkt met externe 
opleidingsinstituten zoals Hakademie en zo heeft 
een aantal malen de in-company training
Beroepscode, Ethiek en Tuchtrecht 
plaatsgevonden.

In 2020 is het deskundigheidsprogramma i.v.m. 
corona van fysieke scholing zoveel als mogelijk
vertaald naar online trainingen. De mogelijkheid is 
gecreëerd om in te loggen via de website en zo
via de klantportal in te schrijven op de opleidingen 
uit het Scholingsjaarprogramma. Ondernemers
hebben de waarde van het huidige aanbod aan 
vakkennis in diverse vormen zoals e-learning,
blended learning en fysiek opleiden mogen 
ervaren.

Continue aanbod:

Medicatietraining

Agressie en Conflicthantering
Leren omgaan met verschillende vormen 
van (verbale) agressie. 

Training beroepscode ethiek en 
tuchtrecht.

Rapporteren
Effectief, efficiënt en SMART rapporteren 
op doelen.

3534



‘We willen zeker weten of we een kind de 
juiste zorg kunnen leveren: 
we doen het goed of we doen het niet’ Een overname met 

behoud van karakter
Warme overdracht
De oud-eigenaren zijn na de overname blijven meewerken 
om te zorgen voor een warme overdracht. “Dat was heel 
waardevol voor de medewerkers en deelnemers”, vindt 
Rebecca. “De samenwerking tussen ons vieren verloopt 
soepel. Als oud-eigenaar moet je je kunnen voegen naar je 
nieuwe rol en openstaan voor verandering. Want natuurlijk 
doen wij de dingen soms net iets anders dan zij. Maar ik 
moet zeggen dat dat heel goed gaat.” 

Energie
Robert en Rebecca zijn zelf ook enthousiast over hun nieuwe 
leven als eigenaren van een zorgboerderij. Rebecca: “Ik 
krijg er heel veel energie van. En dat zie ik ook aan Robert. 
Werken in de natuur, meebewegen met de seizoenen, 
mensen dagstructuur en sociale contacten bieden – dat 
geeft ontzettend veel voldoening. Ik ben opgeleid als 
gedragsdeskundige en die achtergrond komt hier goed van 
pas. We zijn blij dat we deze stap hebben gezet.”

Diverse doelgroep
Bij Japara komen zowel jongeren als volwassenen. De 
groep volwassenen is heel divers qua leeftijd en hulpvraag. 
Rebecca: “Sommige deelnemers kunnen een arbeidsmatige 
dagbesteding aan, voor andere mensen is het doel al 
bereikt als ze gewoon hier zijn. We kijken altijd goed in 
welke groep een deelnemer het best tot zijn recht komt. De 
volgende stap is dan om te kijken hoe we die verschillende 
mensen verbinding met elkaar laten maken. Die gevarieerde 
doelgroep is een uitdaging, maar is tegelijkertijd de kracht 
van Japara.”

De juiste zorg
Rebecca vervolgt: “Daarnaast hebben we een kleinschalig 
jeugdproject. We hebben veel deelnemers die intensieve 
begeleiding nodig hebben, vaak zelfs een-op-een. Twee 
keer per jaar bespreken we het zorgplan, daar betrekken we 
ook de school bij. Want alleen als je samen optrekt, bereik 
je groei. Bij elke aanmelding bekijk ik goed of een kind of 
jongere past bij Japara. Je wilt het liefst iedereen helpen, 
maar dit is niet voor iedereen de juiste plek. We willen zeker 
weten dat we een kind de juiste zorg kunnen leveren. Want 
we doen het goed of we doen het niet!” 

‘De warme overdracht was heel 
waardevol voor deelnemers en 
medewerkers’
Verbinding
Het team van Japara bestaat uit een mix van mbo’ers 
en hbo’ers. Een bewuste keuze, vertelt Rebecca. “Ik 
zeg altijd: als je doeners en denkers laat samenwerken, 
krijg je de mooiste resultaten. Dan gaan ze met elkaar in 
gesprek: ‘Waarom doe jij het op die manier?’ Zo leren ze 
van elkaar en kom je als team verder.” Het belangrijkste 
doel van Robert en Rebecca is om de kleinschaligheid 
van Japara te behouden. Daarbij staan maatwerk en 
gelijkwaardigheid voorop. Rebecca: “Verbindingen leggen 
en relaties versterken, dat is wat we de komende jaren 
verder willen uitbouwen. Daarbij besteden we veel aandacht 
aan cliënttevredenheid en de wensen van onze deelnemers. 
Want Japara is van de deelnemers, niet van ons.” 

Begin dit jaar namen Rebecca Groeneveld en haar man Robert Japara, Zorg en Welzijn over. In het buitengebied van Erp 
biedt Japara dagbesteding voor volwassenen en een activiteitenproject voor kinderen en jongeren. Rebecca vertelt over het 
eerste half jaar na de overname en over de plannen voor de toekomst.

Tips van Rebecca
Wat is belangrijk bij de overname van een 
zorgboerderij?
• transparant zijn
• vertrouwen in elkaar
• je verwachtingen duidelijk uitspreken
• een warme overdracht
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Bouwsteen 4
Bouwsteen 4
Kwaliteitskader en visitatie

SZZ blijft zich graag verbeteren. We kijken daarom kritisch naar onszelf en ons eigen functioneren. Maar we zijn ook transparant en bieden anderen graag een kijkje in de keuken.

Interne audits 
Al sinds 2015 houden we, in uitwisseling met Stichting Titurel uit Putte, interne audits op het totale zorgproces. Stichting Titurel is een kleinschalige zorgorganisatie waar mensen 
met autisme, psychische problematiek en / of een verstandelijke beperking wonen. Deze interne audits houden beide organisaties scherp.
In 2019 is er een externe visitatie gehouden. Hier zijn een aantal verbetermaatregelen uit voortgekomen, die zijn omgezet in acties. We kunnen op dit moment zeggen dat - op één 
na - alle acties zijn opgenomen in de vaste organisatieprocessen.

1. MIC-meldingen zijn omgezet in rapportages per kwartaal.
2. De aanwezigheid van zorgplan, evaluaties en rapportages wordt digitaal gecontroleerd via business intelligence-systeem HIBIS. 
3. CCR is gepland, maar wordt vanwege vertraging opgericht in 2021.
4. Reflecteren in teams is een vast onderdeel van de voortgangsgesprekken van de regiocoördinator met de ondernemer. Zo heeft SZZ een beter beeld van de wijze waarop 

casuïstiekbespreking en teamontwikkeling plaatsvindt en waar mogelijk ondersteuning gewenst is. 
5. SZZ is ook nadrukkelijk bezig geweest met het versterken van de externe communicatie. De externe visitators vonden SZZ namelijk te bescheiden. Inmiddels hebben we alle 

aangesloten bedrijven voorzien van een SZZ-bedrijfsschildje, wat de herkenbaarheid van de bedrijven vergroot. Ook wordt de Facebook-bedrijvenpagina goed bezocht. Tijdens 
corona hebben we een ‘Thuiswerk voor zorgboerderijen’-pagina aangemaakt, zodat ondernemers elkaar konden inspireren.

In 2021 vindt opnieuw een externe visitatie plaats.

3938



Actiepunten 2021Speerpunten 2021

Het clienttevredenheid-

instrument 

Vanzelfsprekend uniform 

en SZZ breed invoeren

Start pilot met beperkt aantal 

zorgboerderijen om te testen hoe 

het werken met een digitale link 

naar verkorte vragenlijsten voor 

cliënten verloopt.

Optimaliseren ApplicatiebeheerIn samenwerking met een externe organisatie gaan we de mogelijkheden binnen het zorgadministratiesysteem maximaliseren. Dit ondersteunt het Zorgloket en de zorgboerderijen bij hun dagelijkse registraties en voorkomt extra administratie.

Start organisatie Jubileum 10 jaar SZZVoorbereiding SZZ innovatieprijs ter ondersteuning van ideeën en innovaties in methodiek, aanpak, aanbod en samenwerking gericht op de zorg aan kwetsbare groepen binnen de samenleving.

Voorbereiden diverse 

nieuwe wetgeving, denk 

aan WTZA, WIBZ

Op 1 januari 2022 treedt de Wet 

toetreding zorgaanbieders in 

werking. Deze wet heeft nieuwe 

toetredingsregels voor zorg- en 

jeugdhulpaanbieders.

Verbeteren en uitbreiden 

Interne Controle

Ontwikkelen van rapporten op het 

gebied van productie, financiën en 

interne controle
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Wat? Wanneer?
Organisatie Ledenvergadering met jaarcijfers en 
jaarthema

2022

Organisatie Jubileum 10 jaar SZZ 2022

Ontwikkeling dashboard interne controle Voorjaar 2021

IC en IA; ondersteunende tools voor 
Zorgboerderijen en SZZ

Voorjaar 2021

Implementatie interne controle functionaris Zomer 2021

Vanzelfsprekend uniform en SZZ breed invoeren November 2021

Externe visitatie 4e kwartaal 2021

Realisatie Collectieve Cliëntenraad 3e/4e kwartaal 2021

Ontwikkeling klantportal voor opleiding en training Begin 2021

Implementatie en scholing Wet Zorg en Dwang Zomer 2021



Financieel
Opbrengsten Doorbetaald Afdracht

Wlz-zorg CZ 4.232.610 3.943.975 288.635

Wlz-zorg VGZ 3.163.920 2.945.169 218.751

Jeugdwet 10.380.701 9.663.661 717.040

Wmo 10.204.957 9.495.817 709.140

Onderaanneming 293.444 277.690 15.754

Nabetalingen 405.077 308.404 96.673

Meerkosten 10.894 10.894  -   
28.691.603 26.645.610 2.045.993

Lidmaatschappen en andere inkomsten 229.351 

Brutomarge SZZ 2.275.344 

Personeelskosten 1.309.513 

Bedrijfskosten 901.895 

Afschrijvingen 67.153

Financiële baten en lasten 3.950

Resultaat 2020 -7.167

  
SZZ heeft zorg geleverd in 7 zorgkantoor regio’s voor CZ en VGZ.
SZZ heeft zorg geleverd aan burgers uit 84 gemeenten voor de WMO en 87 gemeenten voor de Jeugdwet.

108 zorgboerderijen in januari 2020

103 op 31 december 2020

2458 
Cliënten in zorg

2503 
Cliënten in zorg

16
25%       33%
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Aantal fulltime 
medewerkers  
13,63 fte

3812 
Aantal unieke 
cliënten in 2020
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Nawoord
Het afgelopen verslagjaar is een zeer bewogen jaar. Het coronavirus vergde veel van SZZ als ondersteuningsorganisatie, maar nog meer van de individuele 
zorgondernemers. Als er één jaar een beroep deed op ons aanpassingsvermogen, dan was het wel afgelopen jaar.

Aanpassen aan de actualiteit en steeds opnieuw streven om het juiste te doen in wisselende omstandigheden, is een belangrijk aspect van het leveren van 
kwaliteit. Alleen door je continu aan te passen aan de omstandigheden, kun je immers blijven voldoen aan de eisen die cliënten en overheden aan SZZ en de 
ondernemers stellen.

Als Raad van Toezicht zijn we meegenomen in de ontwikkelingen en de aanpassingen die nodig waren om aan die eisen voor goede, kwalitatieve zorg te blijven 
voldoen. Met bewondering heb ik het afgelopen jaar kennisgenomen van ieders creativiteit en doorzettingsvermogen. Ondanks alle beperkingen en tegenslagen 
bleef de inzet om het juiste te doen en door te ontwikkelen naar een hogere kwaliteit volop onder de aandacht. Individuele ondernemers hebben de zorg toch op 
een verantwoorde manier kunnen voortzetten, al dan niet gedeeltelijk.

Juist in deze tijd heeft kleinschalige zorg zijn effect en nut bewezen. Hierbij is voor de Raad van Toezicht professionele inzet, met oog voor de bijbehorende 
kwaliteitseisen, van groot belang. Het kan niet zo zijn dat het beoogde resultaat van de geleverde zorg uit het oog wordt verloren. Efficiënte en doelmatige zorg is 
en blijft voor SSZ en de aangesloten ondernemers de norm.

Het doet de Raad van Toezicht deugt om via dit kwaliteitsjaarverslag kennis te kunnen nemen van de vele inspanningen die zowel ondernemers als SZZ 
hebben verricht in het afgelopen jaar, ondanks alle beperkingen. SSZ heeft bijvoorbeeld ingezet op verdere professionalisering van de inkoopdeskundigheid en 
op doorontwikkeling van het informatie- en administratieproces. Zoals eerder aangehaald hebben individuele ondernemers allerlei oplossingen gevonden om, 
ondanks de moeilijke omstandigheden, goede zorg te verlenen.

Ik wil op deze plaats alle ondernemers en medewerkers met veel respect danken voor de inspanningen in het afgelopen jaar. Velen waren weer afhankelijk van 
jullie goede zorg. Waar zouden we zijn zonder jullie betrokkenheid en inzet om steeds weer de kwaliteit op vele terreinen te borgen?

Frank Witkam

Voorzitter Raad van Toezicht SZZ
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Contact
Hoofdkantoor SZZ
Waalwijk, Altenaweg 20A

Tel: 073 - 68 71 023
www.zorgboerenzuid.nl


