
Agendapunten Fysieke Overlegtafel 14 oktober 2020 
Vereniging van Zorgboeren Zuid-Holland 

 

Langere looptijd beschikkingen 

Voor sommige cliënten (jeugd), bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking, zou het fijn zijn als de 

beschikking voor langer dan een jaar wordt afgegeven. Er wordt bij deze cliënten vaak geen grote 

groei en daardoor doorstroom verwacht en het scheelt ouders veel stress en energie als zij niet 

jaarlijks de beschikking hoeven te laten verlengen.  

 

Opleidingseisen 

Welke beslissing is er genomen wat betreft opleidingseisen? 

 

Evaluatieformulier m.b.t. herindicatie 

Het nieuwe evaluatieformulier dat door ouders en zorginstantie ingevuld moet worden voor de 

nieuwe indicatie, is een uitgebreid formulier, waarbij verschillende gegevens ingevuld moeten 

worden die reeds bekend zijn bij de gemeente. Het invullen van dergelijke formulieren kost ouders 

vaak veel energie en maakt dat zij de zorg voor hun kind als zwaarder ervaren. Zou dit formulier 

ingekort kunnen worden? Daarnaast vragen wij ons af of dit formulier ontwikkeld is nadat wij in een 

gesprek hebben aangegeven graag een korter lijntje te willen hebben met het sociaal team, zodat we 

beter in kaart kunnen brengen welke zorg nodig is voor een kind. Dit formulier draagt daar niet aan 

bij. Voor ons zou het fijn zijn als het sociaal team aan ouders toestemming vraagt of zij contact op 

mag nemen met de zorgboerderij en de zorgboerderij vervolgens telefonisch uitleg kan geven over 

hoe de ontwikkeling van het kind verloopt op de zorgboerderij. 

 



Herindicatie evaluatieformulier

2. Gegevens aanvrager

 Naam jeugdige:

 Geslacht:   Geboortedatum:

 BSN:

 Straat en huisnummer:

 Postcode en woonplaats:

 Telefoon:

 E-mail:

 Voor- en achternaam ouder:

 Relatie tot jeugdige:

 Gezag:

 BSN:

 Burgerlijke staat NL:

 Telefoonnummer:

 E-mailadres:

 Indien afwijkend van het adres van jeugdige, graag onderstaande gegevens invullen.

 Straat en huisnummer:

 Postcode en woonplaats:

3. Overige gezinsleden van jeugdige 

 Naam:

 Geslacht:

 Geboortedatum:  

 Rol in het gezin:

 Gezag:

 Burgerlijke staat NL:

 Telefoon:

 E-mail:

 Indien afwijkend van het adres van jeugdige, graag onderstaande gegevens invullen.

 Straat en huisnummer:

 Postcode en woonplaats:

1. Datum aanvraag:

278499

Bezoekadres:

Huis van de Stad

Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

Correspondentieadres:

Postbus 1086, 2800 BB Gouda

telefoon 14 0182

e-mail gemeente@gouda.nl

DEEL A: in te vullen door cliënt en zorgaanbieder
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4. Wat is de aanleiding voor herindicatie?

 Naam:

 Geslacht:

 Geboortedatum:  

 Rol in het gezin:

 Gezag:

 Burgerlijke staat NL:

 Telefoon:

 E-mail:

 Indien afwijkend van het adres van jeugdige, graag onderstaande gegevens invullen.

 Straat en huisnummer:

 Postcode en woonplaats:

 Naam:

 Geslacht:

 Geboortedatum:  

 Rol in het gezin:

 Gezag:

 Burgerlijke staat NL:

 Telefoon:

 E-mail:

 Indien afwijkend van het adres van jeugdige, graag onderstaande gegevens invullen.

 Straat en huisnummer:

 Postcode en woonplaats:
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5. Inhoud aanvraag herindicatie

 Voorkeur zorgaanbieder (ZorgKeuzeModule):

 Voorkeur voorziening, productcode:

 Voorkeur startdatum:

 Voorkeur einddatum:

 Volume:

 Eenheid:

 Frequentie:

 Onderbouwing van het volume per frequentie van de voorziening: 

 

 Is het vervoer inclusief?  JA NEE

 Moet er aanvullend vervoer geleverd worden? JA NEE

 Gewenste financieringsvorm? 

 Komt er met deze aanvraag een lopende voorziening te vervallen? JA NEE

 Zo ja?

 Welke voorziening, productcode:

 Startdatum: Einddatum:

 Besluitnummer:

 Inhoud aanvraag herindicatie

 Voorkeur zorgaanbieder (ZorgKeuzeModule):

 Voorkeur voorziening, productcode:

 Voorkeur startdatum:

 Voorkeur einddatum:

 Volume:

 Eenheid:

 Frequentie:

 Onderbouwing van het volume per frequentie van de voorziening: 

 Is het vervoer inclusief?  JA NEE

 Moet er aanvullend vervoer geleverd worden? JA NEE

 Gewenste financieringsvorm? 

 Komt er met deze aanvraag een lopende voorziening te vervallen? JA NEE

 Zo ja?

 Welke voorziening, productcode:

 Startdatum: Einddatum:

 Besluitnummer:
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 Voorkeur zorgaanbieder (ZorgKeuzeModule):

 Voorkeur voorziening, productcode:

 Voorkeur startdatum:

 Voorkeur einddatum:

 Volume:

 Eenheid:

 Frequentie:

 Onderbouwing van het volume per frequentie van de voorziening: 

 

 Is het vervoer inclusief?  JA NEE

 Moet er aanvullend vervoer geleverd worden? JA NEE

 Gewenste financieringsvorm? 

 Komt er met deze aanvraag een lopende voorziening te vervallen? JA NEE

 Zo ja?

 Welke voorziening, productcode:

 Startdatum: Einddatum:

 Besluitnummer:

6. Welke organisatie heeft de regie?

 Organisatie:

 Naam:

 Contactgegevens:

7. Wie zijn de betrokken familie en vrienden?

 Naam:

 Rol betrokkenen:

 Telefoon:

 E-mail:

 Naam:

 Rol betrokkenen:

 Telefoon:

 E-mail:
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8. Wie zijn de betrokken professionals?

 Naam:

 Organisatie:

 Telefoon:

 E-mail:

 Naam:

 Organisatie:

 Telefoon:

 E-mail:

9. Krachten: wat gaat er goed?

 

 

 Toelichting Consulent jeugd/ Regisseur jeugd

10.  Zorgen: wat zijn de zorgen?

 

 

 Toelichting Consulent jeugd/ Regisseur jeugd
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11.   Zijn er zorgen om de veiligheid (van één) van de gezinsleden. Indien van toepassing: zijn er 

veiligheidsafspraken gemaakt?  

 

 Toelichting Consulent jeugd/ Regisseur jeugd

13. Welke hulp is er eerder ingezet en wat was het resultaat?

  Hier kan ook bedoeld worden; wat is voorliggend al ingezet of met behulp van het netwerk. Maar ook welke maatwerkvoor-

zieningen heeft de cliënt gehad.

 

 

 Toelichting Consulent jeugd/ Regisseur jeugd

12. Waar op de schaal (0-10) plaats je de situatie zoals deze nu is? 

  Waarbij 0 staat voor een levensbedreigende situatie en 10 voor een veilige situatie voor de gezinsleden.

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 Toelichting Consulent jeugd/ Regisseur jeugd
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14.  Wat is het gewenste resultaat?

 

 

 Toelichting Consulent jeugd/ Regisseur jeugd

16.  Wat gebeurt er als de hulpverlening niet meer aanwezig is?

 

 

 Toelichting Consulent jeugd/ Regisseur jeugd

15.  Doelen en acties om het gewenste resultaat te behalen.

 

 

 Toelichting Consulent jeugd/ Regisseur jeugd
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17.  Toekomstperspectief: hoelang is de hulpverlening nodig? 

 

 Toelichting Consulent jeugd/ Regisseur jeugd

18.  Tekenen voor aanleveren

 Naam:

 Datum:

 Handtekening cliënt: (tot 16 jaar tekent gezaghebbende) 

  Nadat de ‘Toelichting Consulent jeugd/ Regisseur jeugd’ is ingevuld krijgt u het formulier terug en kunt u tekenen voor ak-

koord. Het daadwerkelijke besluit wordt schriftelijk bevestigd middels de beschikking. 

 Tekenen voor akkoord

 Naam:

 Datum: 

 Handtekening cliënt: (tot 16 jaar tekent gezaghebbende) 



Vakbekwaamheidseisen BG en DB  9juli 2020 

Haastrecht, 9 juli 2020 

 

Betreft: Vakbekwaamheidseisen BG en DB 

 

 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

Vanuit het NSDMH zijn in juni 2020 aan aanbieders van begeleiding en dagbesteding in de WMO en 

Jeugd bepaalde vakbekwaamheidseisen gesteld. Het ging onder andere om vakbekwaamheidseisen 

waarbij minimaal 80% van de begeleiding een afgeronde, zorggerelateerde opleiding op tenminste 

HBO-niveau moet hebben, al deze HBO’ers SKJ-geregistreerd moeten zijn en de overige begeleiding 

een afgeronde opleiding op MBO-4 niveau moet hebben in combinatie met cursussen op HBO-

niveau. In juli 2020 is de eis op verschillende plaatsen bijgesteld, waarbij onder andere 60% 

begeleiding op HBO-niveau gevraagd wordt in plaats van 80%. Nog steeds moeten al deze HBO’ers 
volgens de eis SKJ-geregistreerd zijn.  

 

Als zorgboerderijen in Midden-Holland bieden wij graag kwalitatief goede zorg aan kinderen, 

jeugdigen en ouderen. Om te laten zien dat wij aan alle kwaliteitseisen voldoen die door de wet 

gesteld worden en om ervoor te zorgen dat deze kwaliteit passend blijft bij actualiteiten in de zorg, 

hebben wij allen het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg, die jaarlijks een 

uitgebreide controle uitvoert. De eisen die door het NSDMH gesteld worden met betrekking tot 

vakbekwaamheid, zien wij echter niet als haalbaar en evenmin noodzakelijk. In deze brief willen wij 

daar graag verder op ingaan. 

 

Wij werken op onze zorgboerderijen via de Norm van de verantwoorde werktoedeling, waarbij we 

bepaalde taken uitbesteden aan HBO’ers en andere taken aan MBO’ers. De combinatie van 
theoretisch ingestelde en praktisch ingestelde medewerkers werkt goed. Beiden zijn nodig om onder 

andere de cliënten te begeleiden, begeleidingsplannen te schrijven en intakegesprekken te voeren. 

Op verschillende boerderijen worden SKJ-geregistreerde medewerkers ingezet voor taken die 

daarom vragen. Alle boerderijen hebben beschikking tot een gedragswetenschapper, orthopedagoog 

of GZ-psycholoog voor consult of het schrijven van plannen. In de Norm van de verantwoorde 

werktoedeling komt echter niet naar voren dat alle HBO-geschoolde medewerkers SKJ-geregistreerd 

moeten zijn. Ook vanuit de Jeugdwet of het Kwaliteitskeurmerk wordt dit niet gevraagd. Deze eis lijkt 

ons dan ook bovenwettelijk.  

 

Daarnaast wordt voorbij gegaan aan ervaring van medewerkers. Verschillende medewerkers hebben 

jarenlange ervaring opgedaan in deze sector en zijn uitgegroeid tot begeleiders die zeer goede zorg 

leveren, kennis in huis hebben en de cliënten goed kennen. Deze medewerkers hebben niet allen een 

diploma in de Social Work sector, maar zijn bijvoorbeeld Verpleegkundige, Ergotherapeut, 

Sportinstructeur of opgeleid in een andere sector. Wel zijn deze medewerkers van grote meerwaarde 

op de groep. 

 

Verder hebben wij het gevoel dat de vrijheid van ondernemerschap wordt ondermijnd, wanneer 

financieel gezien vooral geïnvesteerd moet worden in personeel. Er blijft daardoor minder ruimte 

over voor eigen keuzes wat betreft aanschaf van bepaalde hulpmiddelen of uitvoeren van bepaalde 

activiteiten. De vakbekwaamheidseisen gesteld door het NSDMH zijn sterk kostprijsverhogend. 

Salarissen moeten uitbetaald worden op HBO-niveau en SKJ-registraties, bijbehorende trainingen en 

EVC-trajecten moeten bekostigd worden. De zorg wordt hierdoor duurder.  

 

Tevens vinden wij het belangrijk dat alle lagen van de samenleving kunnen participeren, ook op onze 

zorgboerderijen. Wij vragen ons dan ook af hoe deze vakbekwaamheidseisen samen kunnen gaan 
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met de vraag vanuit de gemeenten om bijvoorbeeld vrijwilligers, BBL’ers en mensen vanuit de social 
return aan te nemen. Wij zouden hen graag bij ons laten werken, in combinatie met MBO’ers, 
HBO’ers en WO’ers, al dan niet SKJ- of BIG-geregistreerd, die kwaliteit in huis hebben vanwege hun 

opleiding en/of ervaringsjaren. Daarbij komt dat het moeilijk is om voldoende personeel te krijgen, 

zeker wanneer zij aan bepaalde eisen moeten voldoen en wellicht alleen in het weekend kunnen 

werken.  

 

Wij bieden kwalitatief goede zorg, waarbij we ons onderscheiden van reguliere instellingen. 

Ervaringsjaren, de intensieve band met zorgboer en zorgboerin, de groene uitgestrekte ruimtes op 

onze zorgboerderijen en de warme manier van begeleiden, zijn voor onze cliënten van grote 

meerwaarde. Ook dat is kwaliteit! Mensen met alzheimer die de neiging hebben om weg te lopen, 

kunnen een rondje over het erf wandelen. Jongeren die elders ‘uitbehandeld’ zijn, gedijen wel goed 
op onze zorgboerderij. Kinderen die voor begeleiding op onze zorgboerderij komen, hoeven bij nader 

inzien toch niet uithuisgeplaatst te worden, enzovoorts.  

 

Tussen 2011 en 2017 heeft ZonMw het programma ‘Landbouw en Zorg’ uitgevoerd, waarbij 
onderzoek gedaan is naar zorgboerderijen. Een belangrijke uitkomst van dit onderzoek is dat 

zorgboerderijen over de volgende kwaliteiten beschikken die mogelijk verklaren dat zij aan 

verschillende doelgroepen een passende plek kunnen bieden: 1) persoonsgerichte begeleiding,  

2) sociale contacten en steun, 3) zinvolle en diverse activiteiten en werkzaamheden, 4) groene 

omgeving en 5) huiselijke omgeving (ZonMw, 2017)1.  

 

Graag zouden wij zien dat het Kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg en de 

cliënttevredenheid als uitgangspunt worden genomen. Controle kan uitgevoerd worden via het 

kwaliteitssysteem, de jaarverslagen en de verslagen van de tevredenheidsonderzoeken. Tevens zijn 

gemeenten welkom voor een rondleiding of gesprek op onze zorgboerderij. Wanneer getwijfeld 

wordt aan onze kwaliteit, kan er wellicht gezocht worden naar een middel om de resultaten van onze 

dienstverlening aan cliënten te meten.  

 

Middels deze brief vragen wij de vakbekwaamheidseisen te verlagen, omdat deze eisen onzes inziens 

niet haalbaar en/of noodzakelijk zijn. Wij willen graag zorg leveren aan cliënten uit Midden-Holland, 

maar zouden dit helaas niet meer kunnen, wanneer deze eisen van kracht blijven. Graag nodigen we 

u uit voor een gesprek op één van onze zorgboerderijen, om hierover verder na te denken. We 

hopen tot een oplossing te komen waarbij kwaliteit, haalbaarheid en noodzakelijkheid samen kunnen 

gaan.  

 

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Zorgboeren Zuid-Holland, namens de volgende zorgboerderijen: 

 

- De Bovenstee 

- De Kloostertuin 

- Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard 

- Cornelishoeve 

- Gravestein 

- Javarust 

- Kinderen op Stap 

 

 
1  

ZonMw. (2017). Programma Landbouw en Zorg. ZonMw. 
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