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1. Inleiding activiteitenverslag  

Voor u ligt het activiteitenverslag over de periode 2021-2022 van Stichting Boerderijproject Jabbok 

(hierna verkort aangeduid als Jabbok). Sinds 1988 biedt Jabbok mensen met onder meer 

verslavingsproblemen een plek om te werken aan een terugkeer naar een plezierig leven zonder 

alcohol en-of drugs. De weg naar een zelfstandig leven in de maatschappij is voor iedereen anders. 

Bij Jabbok heeft elke cliënt de ruimte om zijn eigen weg te bewandelen. Jabbok staat nadrukkelijk 

naast elke cliënt en vormt het een vangnet op hun tocht. In dit beleidsplan beschrijven we, voor wie 

we dat doen, hoe we dat doen en wat de plannen zijn voor de nabije toekomst.     

 

2.  Missie, visie en doelstellingen 

Jabbok is een 24-uurs opvang voor volwassen mannen met verschillende zorgbehoeftes en 

zorgprofielen in Eesergroen, gemeente Borger. Een informele omgeving waar leren met en van elkaar 

de basis vormt van een onderscheidende aanpak. Wij geloven in de kracht van een normaal dagelijks 

ritme, (samen)werken en zelf verantwoordelijkheid dragen. Een zo normaal mogelijk leef-ritme 

ingebed in de lokale samenleving. Participeren en integreren in de maatschappij als vanzelfsprekend 

uitgangspunt. We zijn ervan overtuigd dat cliënten het meest leren van elkaar, door interactie en 

ervaring. Een natuurlijk proces dat je hen voorbereidt op het leven in de maatschappij. Door 

nadrukkelijk naast de cliënt te staan wil Jabbok bereiken dat onze cliënten hun weg terugvinden naar 

een (drugsvrij) leven in de maatschappij. Jabbok vormt een vangnet met professionele begeleiding op 

de achtergrond. Dat doen we zeker ook voor cliënten waarvoor het elders niet is gelukt om dat 

nieuwe perspectief te realiseren.  

 

Doelstellingen die cliënten kunnen bereiken tijdens hun verblijf bij Jabbok: 

➢ Herontdekken van de eigen kracht en deze leren in te zetten om de zelfstandigheid te 

behouden. 

➢ Afbouwen van niet-helpende hulpverlening, zoals ineffectief medicijngebruik. 

➢ Leren zelf de verslaving te beheersen. 

➢ Zelf de noodzaak en wenselijkheid van begeleiding bepalen. 

➢ Zelf regie voeren. Hervinden van de sociale rol en oppakken van activiteiten. 

➢ Zich inzetten voor andere bewoners en verantwoordelijkheid dragen. 
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3. Werkwijze 

Cliënten komen vanuit het hele land. Zij kunnen zichzelf aanmelden en/of worden verwezen door 

bijvoorbeeld huisartsen, politie, reclassering, GGD en-of andere zorgaanbieders zoals verslavingszorg, 

GGZ en andere gemeenten. Jabbok kan maximaal 10 cliënten een beschermde woonomgeving 

bieden met bijbehorende arbeidsmatige dagbesteding en begeleiding. Nog eens 10 cliënten kunnen 

vanuit een andere woonomgeving deelnemen aan de dagbesteding op het terrein of de 

werkzaamheden elders. 

Jabbok staat open voor volwassenen die besloten hebben om te stoppen met het gebruik van 

verslavende middelen als bijvoorbeeld alcohol en drugs of verslavende gewoontes als gokken. De 

mensen die kiezen voor onze aanpak zijn vaak langdurig verslaafden die al menige poging achter de 

rug hebben, waarbij verschillende deuren elders dicht zijn gegaan, en zodoende buiten de reguliere 

zorgverlening met verblijf (dreigen) te vallen. 

De werkwijze van Jabbok is gestoeld op het principe van samen wonen en werken. De cliënten 

wonen met elkaar in een huis en zijn met elkaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in en om 

het huis. Ze verdelen de huishoudelijke taken en zorgen voor de boodschappen en de maaltijden. De 

dagbesteding op de doordeweekse dagen bestaat voornamelijk uit werk in en rondom de boerderij, 

daarbij hebben wij klussen van verschillende bedrijven en particulieren uit de omgeving. Er is een 

vaste dag-structuur met vaste tijden voor werk/dagbesteding, maaltijden en huishoudelijke klussen. 

De vrije tijd kan iedereen naar eigen wens invullen. Op de boerderij zijn naast de dieren en 

(moes)tuinen ook een houtwerkplaats, muziekstudio, fitnessruimte, garage en een mechanische 

werkplaats. Op deze manier is Jabbok stevig ingebed in de lokale samenleving. 

Dagelijks wordt met elkaar geëvalueerd hoe de dag is verlopen. Daarin is aandacht voor het 

persoonlijk welbevinden, leren omgaan met conflicten en verantwoordelijkheden en het stapsgewijs 

zelfstandig worden. Een informele sfeer maakt dat iedereen zich snel thuis kan voelen bij Jabbok. Er 

zijn geen vastomlijnde protocollen, zodat er ruimte is voor iedereen om zijn eigen pad te 

bewandelen, met alle hoogte- en dieptepunten die daarbij horen.  

Wij bieden deskundige begeleiding door enthousiaste professionals. Begeleiding kan bestaan uit hulp 

bij budgetbeheer, schuldhulpverlening, aanvragen van voorzieningen, reclassering, administratieve 

zaken et cetera. Daarnaast wordt aandacht besteed aan omgaan met problematiek, een zinvolle dag- 

en vrijetijdsbesteding en het opbouwen van een sociaal netwerk.  

Jabbok biedt zelf geen behandeling. De professionele begeleiding is op de achtergrond aanwezig, 

maar altijd beschikbaar naar behoefte van de cliënt. Wij bieden wel hulp bij het uitvoeren van de 

behandeling die men elders, bijvoorbeeld bij de GGZ of VNN. PsyQ in Emmen is nu ook één van de 

partijen waar wij veel contact mee hebben ten behoeve van onze cliënten. 

De duur van het verblijf is voor elke cliënt verschillend, afhankelijk van het zorgprofiel en van de 

doelstellingen die de cliënt voor ogen heeft plus het tempo waarin de cliënt dit kan realiseren. Zo is 

het ook mogelijk om het verblijf af te bouwen en uiteindelijk alleen de weekenden bij Jabbok te 

verblijven. 
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Cliënten die aankomen op de boerderij hebben vaak een stressvolle tijd achter de rug. De eerste 

weken staan in het teken van aansterken en gewenning aan een ander leef-ritme. De taken en het 

arbeidsritme worden opgebouwd. Indien mogelijk wordt de voorgeschreven medicatie afgebouwd. 

Het leven op de boerderij en werk in de natuur doet de meesten goed en het samen werken en leven 

geeft richting aan het leven. De ervaring leert dat het werk in de natuur rust en voldoening geeft. De 

meeste cliënten worden snel sterker, zowel fysiek als mentaal.  

Cliënten die wat langer bij Jabbok wonen kunnen een rol krijgen als groep oudste, met steeds meer 

taken en verantwoordelijkheden. Zo kan men een rol krijgen in de organisatie van de 

werkzaamheden en het ondersteunen van de andere bewoners. In de rol als groep oudste krijgen de 

cliënten de kans om steeds zelfstandiger te worden en meer te betekenen voor de ander.  

In de laatste fase van het verblijf zijn de cliënten voor het wonen aangewezen op Jabbok, maar vindt 

hun dagprogramma buiten Jabbok plaats. Zij krijgen individuele begeleiding bij hun laatste stappen 

naar volledige integratie in de maatschappij. Met de cliënt wordt overlegd welke nazorg of 

ambulante begeleiding passend is, wanneer deze zelfstandig buiten Jabbok gaat wonen. 

 

 

4. Organisatie 

Jabbok is een non-profit organisatie. Er zijn vier medewerkers (CAO-welzijn en maatschappelijke 

dienstverlening) verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten en de dagelijkse gang van zaken.  

Alle werknemers zijn in bezit van een V.O.G.  

In-uitdienst 

In dienst 4 werknemers  

Uit dienst 1 werknemer 

Reden: verandering carrière  

Bij Jabbok is een orthopedagoog generalist betrokken als consulent 

Zijn rol en betrokkenheid, 

Hij is tijdens kantoortijden (telefonisch) bereikbaar voor spoedgevallen. Daarnaast is hij (structureel) 

betrokken als consulent en zijn betrokkenheid is adviserend, kwaliteit bevorderend en gericht op het 

inhoudelijk pedagogisch klimaat. En er kunnen individuele behandelend/begeleidende gesprekken 

plaats vinden met de cliënten.  Zijn functie: orthopedagoog generalist. Diploma; master 

orthopedagogiek, post-master opleiding tot orthopedagoog generalist. Niveau: WO  

Big geregistreerd:  

Big-nr.: 49926888831 

VOG: ja 
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Vrijwilligers  

Samen met twee zeer enthousiaste vrijwilligers zorgen wij ervoor dat onze cliënten zich nog meer 

thuis voelen 

Opleidingsniveau: Verpleegkundige A met aantekening Psychiatrie  

Opleidingsniveau: Sociaal Pedagogisch Werker niveau 4 

 

 

Het (onbezoldigde) bestuur van Stichting Jabbok bestond in de verslagperiode uit de volgende leden: 

 

Mw. L. Akroud Bestuurslid 

Dhr. A Marie Dijs Hoger leidinggevende  

Dhr. J. van Leeuwen Bestuurslid 

Dhr. T. Simons Voorzitter  

Dhr. T. Simons Secretaris/Penningmeester 

Mw. E. Brandsen Tot 4/9/2019 

Dhr. H. Johannes Houweling Tot 01-08-2022 

Dhr. H. Janssen Tot 10/12/2018 

Dhr. B. van Klaveren Tot 20/2/2017 

Dhr. C. van der Mast Tot 3/9/2019 

Mw. M. Pasman-Hofland Tot 01-08-2022 
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5. Stichting Bezinn 

Jabbok heeft sinds 2022 een samenwerkingsverband met stichting bezin 

Stichting BEZINN is sinds 2012 een bekende zorgorganisatie in Friesland, Groningen en 

Drenthe. Zorgaanbieder Stichting BEZINN is een juridische entiteit, heeft een eigen bestuur en een 

Raad van Toezicht. Governance code brede zorg en WBTR zijn geïntegreerd in de statuten en wordt 

onderschreven en beleidsmatig toegepast door bestuur en de Raad van Toezicht. 

Stichting BEZINN kan in deze gehele regio gebruik maken van een groot aantal, vaak kleinschalige, 

Zorglocaties in een groene omgeving. Op de verschillende Zorglocaties wordt een grote diversiteit 

aan verantwoorde en kwalitatieve zorg geleverd. 

Zorgaanbieder Stichting BEZINN is gecertificeerd: ISO 9001: 2015 Certificaatregister nr. 01 100 

2018584 

Stichting BEZINN heeft ten doel: Het bijdragen aan de vermaatschappelijking van de zorg door het 

bieden van zorg op Zorgboerderijen en andere kleinschalige Zorglocaties die voldoen aan een erkend 

kwaliteitssysteem en aansluiten op de behoefte van de cliënten en hun individuele wensen en verder 

het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Stichting BEZINN is daarmee een interessante partner voor zorg, vragende instanties waaronder 

gemeenten, Zorgkantoren en Zorgverzekeraars in het kader van de WMO, de Jeugdwet en de 

Participatiewet. 

Het grote voordeel voor de locaties die aangesloten zijn bij Stichting BEZINN, de zogenoemde 

‘kleinere’ zorgaanbieders (o.a. Zorgboerderijen), is dat zij niet zelf een complete 

uitvoeringsorganisatie op hoeven te tuigen, maar wel met hun eigen identiteit en specialiteit op het 

gebied van zorgverlening werkzaam kunnen blijven middels het uitvoeren van zorgtrajecten onder 

verantwoordelijkheid van Stichting BEZINN. 

De samenwerking van Stichting BEZINN met andere (kleine) zorg- en welzijn aanbieders en 

cliëntorganisaties sluit aan bij de visie van Stichting BEZINN en doet recht aan het belang en de 

behoefte van cliënten aan een integraal, samenhangend aanbod van zorg en welzijn bij voorkeur in 

de nabije omgeving. Ook hier geldt dat Stichting BEZINN eisen stelt aan de kwaliteit en daarop zal 

toezien! 

BEZINN 

Onder de naam BEZINN zijn verder met een eigen juridische entiteit actief: 

• BV Administratiekantoor Stichting BEZINN. Dit kantoor verwerkt zorgadministratie en 

is niet ondergebracht bij Zorgaanbieder Stichting BEZINN. 

• Vereniging BEZINN met een eigen bestuur en zij treedt op als belangenbehartiger voor 

Zorgboeren die lid zijn. 

Deze verdeling, Vereniging/Stichting, heeft het mogelijk gemaakt dat zowel de belangenbehartiging 

als ook de uitvoering op een verantwoorde manier is geregeld en dat daarover op een transparante 

manier verantwoording kan worden afgelegd. 

 

https://www.bezinn.nl/administratiekantoor-stichting-bezinn/
https://www.bezinn.nl/vereniging/
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Vereniging BEZINN 

De organisatie van BEZINN bestaat uit een Vereniging die meer dan 180 deelnemende 

zorgboerderijen vertegenwoordigt en een Stichting die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 

financiële en administratieve taken rondom zorgfinanciering. 

BEZINN is in 2012 opgericht na samenvoeging van de Vereniging van Zorgboeren in Groningen, de 

Vereniging van Zorgboeren in Fryslân en de Stichting Zorgboerderijen Drenthe (met eigen AWBZ-

erkenning en uitvoeringsapparaat). Deze samenvoeging was een logische stap na een jarenlange 

intensieve samenwerking tussen de drie provinciale organisaties. 

Een gezamenlijke vereniging voor zorgboerderijen in Noord-Nederland kan beter de belangen van de 

individuele zorgboerderijen behartigen en effectiever de kwaliteit van zorg waarborgen. In 2013 is 

BEZINN verhuisd van Westerbork naar Assen, een centrale plek voor de drie regio’s. 

Vereniging BEZINN behartigt de belangen van de zorgboerderijen en ziet erop toe dat alle 

zorgboerderijen het kwaliteitskeurmerk behalen en behouden. Zorgboerderijen in Groningen, 

Friesland of Drenthe die voldoen aan de criteria voor zorgboerderijen kunnen lid worden van 

Vereniging BEZINN. Zij volgen dan een introductiecursus en worden na goedkeuring aangemeld als 

aspirant-lid bij de landelijke Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Voor meer informatie over de 

aanmeldprocedure kunt u een mail sturen naar vereniging@bezinn.nl. 

Het bestuur en de verschillende werkgroepen van Vereniging BEZINN zorgen voor scholing en een 

goede informatievoorziening onder de leden. Zorgboeren leren onderling ook veel van elkaar en hun 

gezamenlijk optreden versterkt hun positie in de samenwerking met gemeenten, zorgkantoren en 

cliënten. 

Het opbouwen van een netwerk met lokale overheden en zorgaanbieders is dan ook een belangrijke 

taak voor BEZINN. Zo laten zorgboeren samen zien waar ze voor staan: sterke(r) boeren in unieke 

zorg. 

BEZINN is de naam voor Boer én Zorg in Noord-Nederland. Die naam wordt gebruikt door zowel 

Vereniging BEZINN als door Stichting BEZINN. Beide nauw samenwerkende organisaties hebben een 

eigen bestuur en een eigen verantwoordelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bezinn.nl/vereniging/wp-content/uploads/2016-11-24%20Criteria%20voor%20zorgboerderijen.pdf
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6. Financiën 

Stichting Jabbok kent geen winstoogmerk. Het vermogen staat ter vrije beschikking van de stichting 

en wordt aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen van Jabbok. Het vermogen 

wordt beheerd door het bestuur. Een redelijk gedeelte van het vermogen van Stichting Jabbok wordt 

toegekend aan het waarborgen van de continuïteit van de stichting. 

 

De jaarstukken geven inzicht in winst- en verliesrekening, de balans en kosten en baten. De 

inkomsten van Jabbok bestaan uit de vergoeding die cliënten betalen voor hun verblijf, voor kost en 

inwoning, 15 euro per dag. De meeste cliënten hebben een WLZ-indicatie, we hebben ook cliënten 

vanuit meerdere gemeenten met een WMO-indicatie en ziet er als volgt uit: 9 dagdelen 

arbeidsmatige dagbesteding plus individuele begeleiding. Jabbok ontvangt geen subsidie, donaties of 

schenkingen van derden. De beperkte beloningen voor de klussen van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer 

en enkele andere opdrachtgevers worden verzameld in een pot voor gezamenlijke activiteiten. De 

bewoners bepalen zelf aan welke activiteiten zij dit geld besteden.  

 

7. Ontwikkelingen in de verslagperiode en aantallen 

Met de gemeente Borger is een overeenkomst gesloten voor het leveren van WMO zorg in natura 

(ZIN). Deze overeenkomsten dienen aangevraagd te worden via een CGO en daarnaast werd er 

incidenteel een overeenkomst gesloten met betrekking tot een specifieke cliënt ofwel gebruik 

gemaakt van financiering middels een WLZ-indicatie  

Bij JABBOK hebben in de verslagperiode gewoond:  

2016 9 bewoners 

2017 8 bewoners 

2018 10 bewoners 

2019 7 bewoners 

2020 10 bewoners 

2021 10 bewoners 

2022 7 bewoners  

 

8. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Binnen Jabbok wordt gewerkt met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De 

meldcode is een terugkerend agenda punt op de vergadering en blijft hierdoor onder de aandacht 

van het personeel. In 2021 zijn er geen meldingen gedaan. 
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9. Risico-inventarisatie en evaluatie  

Om goed aan de slag te kunnen, heeft Stichting Jabbok per maatregel aangegeven wanneer deze 

ingevoerd moet zijn. 

Maatregelen voor acceptabele risico’s is een terugkerend agenda punt op de vergadering. 

Met een RI&E is Jabbok goed voorbereid op risicovolle situaties. Wanneer er risico’s niet in kaart zijn 

gebracht, is er geen duidelijk beeld van hoe wij onze cliënten en medewerkers veilig kunnen werken 

en leven op de locatie. Een ongelukje zit namelijk in een klein hoekje, hier willen wij goed op 

voorbereid zijn. Sommige dingen kun je gewoon niet tegengaan, maar er moet wel over nagedacht 

zijn. Met de RI&E kunnen wij de onderbouwing van de veiligheid van onze cliënten en medewerkers 

beter beoordelen. 

 

10. Balans 

Balans                                    31-12-2021                 31-12-2020 

                                                     €                               € 

Vaste activa                             1.023.933                   1.043.157 

Vlottende activa                          21.372                      131.266                       

Totaal activa                           1.045.305                   1.174.423                    

  

Stichtingsvermogen                   548.301                       656.519                       

Langlopende schulden              466.100                       482.300                       

Kortlopende schulden                  30.904                         35.604                    

Totaal passiva                          1.045.305                    1.174.423                    

  

Staat van baten en lasten      2021                           2020 

                                                     €                                 € 

Baten minus projectkosten     222.926                      335.944                         

Som der bedrijfslasten            320.354                      313.732                         

Financiële lasten                     10.790                         10.361                              

Resultaat                             -/- 108.218                         11.851                      

 Toelichting: 

• Er zijn geen niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen aanwezig op 

balansdatum 

• Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zouden kunnen zijn 

op de balans. 
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11. Doelstellingen 

In 2021/2022 is Jabbok vooral bezig geweest met verder stabiliseren en professionaliseren. Er is veel 

aandacht geweest voor communicatie, dit heeft wel geleid tot verbeterde resultaten. De komende 

jaren blijft dit thema een terugkerend agendapunt.  

Onze orthopedagoog blijft ook in het jaar 2022/2023 gekoppeld aan Jabbok dit zal naar verwachting 

gaan zorgen voor het verder professionaliseren en zal een bijdrage leveren aan de kennisoverdracht 

naar de medewerkers van Jabbok. 

In 2023 worden de volgende onderdelen in het jaarrapport opgenomen  

• Wie zijn wij en waar zijn we te vinden 

• Onze missie en visie  

• Jabbok in cijfers  

• Wat hebben wij bereikt in 2021/2022 en waar gaan we aan werken in 2023  

• Het zorgproces rondom de client  

• Eigen regie  

• Betrokkenheid en samenwerking  

• Overzicht meldingen  

• Cliënttevredenheid  

• Medewerkers tevredenheidsonderzoek  

• Scholing personeel 

• Leveranciersbeoordeling  

• Personeelsbeleid  

• Analyse overige stakeholders  

• Risico-inventarisatie  

• Cliëntveiligheid 

• Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld  

• Vertrouwenswerk bij Jabbok 

• Reacties op kwaliteitsrapport 

 

 


