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In dit document doet Boerderij Daalhoeve verslag over het jaar 
2019. Achtereenvolgens komen de ontwikkelingen aan bod van: 

(1) ons beleid;

(2) ons personeelsbestand;

(3) onze manier van werken en organisatie;

(4) ons dierenbestand;

(5) het boerderijterrein;

(6) onze activiteiten buiten het boerderijterrein;

(7) onze samenwerking met derden;

(8) onze communicatie;

(9) onze ondernemende activiteiten;

(10) onze financiën

(11) naar de toekomst.

(12) Dichtbij dieren, Govert Derix
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In 2019 heeft Daalhoeve haar beleidsplan geactualiseerd. Dat is 
gebeurd omdat de boerderij zich de afgelopen jaren onver-
wacht sterk heeft ontwikkeld en er zich een aantal ontwikkelin-
gen hebben voorgedaan die wij in ons vorige plan niet konden 
voorzien. Dat heeft geleid tot keuzes. Centraal daarin staat onze 
wens meer focus aan te brengen in onze kernactiviteiten en onze 
organisatie te stabiliseren en verstevigen. 

Onze vier kernactiviteiten zijn: 
- de boerderij als ontmoetingsplaats;
- de boerderij als centrum voor maatschappelijke
 participatie en dagbesteding;
- dierverzorging en groenbeheer en 
- een maatschappelijk ondernemende organisatie.

Vanwege de sterke groei van de afgelopen jaren is de aandacht 
in 2019 sterk gericht op het stabiliseren en verstevigen van de 
organisatie door ‘groot te worden door klein te blijven’. Dat doen 
we door verder te professionaliseren en regelgeving aan te 
scherpen, een actieve en innovatieve samenwerkingspartner te 
zijn in en buiten de buurt en het verder verbeteren van de boer-
derij en het boerderijterrein.

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Beleidsplan 2019-
2023 en onze website.

Nu, voorjaar 2020, durven wij te stellen dat ons dat in 2019 
gelukt is. Maar toen wisten we nog niet dat ook Daalhoeve in 
2020 getroffen zou worden door de maatregelen vanwege het 
coronavirus. Dat is de reden ook waarom stadsfilosoof Govert 
Derix een bijdrage levert aan dit jaarverslag. 
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Daalhoeve heeft in 2019 haar bestand van in loondienst zijnde 
medewerkers gestabiliseerd. Er hebben zich weliswaar een 
aantal personeelswisselingen voorgedaan, maar het aantal 
medewerkers is behoudens de weekendwerkers gelijk gebleven. 
De formatie bestond in december 2019 uit elf personen.
Bij de personeelswisselingen hebben wij twee medewerkers 
aangetrokken die niet alleen kundig zijn in het omgaan met 
dieren en groen, maar ook in eerdere werkomgevingen veel 
ervaring hebben opgedaan in het begeleiden van vrijwilligers 
zoals die op Daalhoeve werken.

In 2019 is een pensioenregeling voor de betaalde medewer-
kers afgesloten, heeft het functie- en salarishuis een vast vorm 
gekregen en zijn een vertrouwenspersoon en een klachtencom-
missie aangesteld.

Op Daalhoeve hebben in 2019 rond de 130 vrijwilligers 
gewerkt. Dit is een zeer gevarieerde groep mensen die op Daal-
hoeve een zinvolle dagbesteding vind, van scholieren tot oude-
ren van het zorgcentrum, buurtbewoners, cliënten van RADAR, 
Mondriaan, de reclassering, enzovoorts. In zijn algemeenheid 
constateren we dat de zwaarte van de problematiek onder vrij-
willigers stijgt.

Daalhoeve is een stichting met een uit vrijwilligers bestaand 
bestuur. In 2019 versterkten wij het bestuur tot zes personen. Ons 
bestuur is bewust gemengd (man en vrouw) en bestaat uit 
mensen die op hun specifieke expertises zijn aangezocht. Daar-
naast zijn een aantal vrijwilligers actief als adviseur van het 
bestuur en ter ondersteuning van de bedrijfsleider en zijn team. 
In 2019 hebben wij tevens een vijftal ambassadeurs aangetrok-
ken. Deze vrijwilligers zijn aangetrokken op basis van hun des-
kundigheid en kwaliteiten en kijken gevraagd en ongevraagd 
mee over de schouder van het bestuur.
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Wij hebben de wisselingen in  ons personeelsbestand aangegre-
pen om onze organisatie en onze manier van werken te stroom-
lijnen om zo betere begeleiding te kunnen bieden aan onze 
vrijwilligers. Als gevolg hiervan: 

t�XFSLFO�XJK�JO�FFO�WFSIPVEJOH�WBO�¹¹O�WBTUF�NFEFXFSLFS�
op zeven vrijwilligers. Daarbij variëren we in de praktijk, 
afhankelijk van de mogelijkheden van vrijwilligers, van 1 op 
3 tot 1 op 10. De verscheidenheid van de vrijwilligers maakt 
het ook mogelijk dat zij elkaar ondersteunen. Daalhoeve 
kent in totaal maximaal 65 zorgplekken. Vanwege het ver-
loop onder vrijwilligers wordt dit totaal niet continu behaald;
t�LVOOFO�WSJKXJMMJHFST�PQ�FML�NPNFOU�WBO�EF�EBH�UFSVHWBM-
len op een vast aanspreekpunt. Zo zijn op de boerderij nu 
EBHFMJKLT�NJOJNBBM�UXFF�CFIFFSEFST�EJFSWFS[PSHJOH�FO�¹¹O�
vaste medewerker horeca aanwezig. Ook is er een vaste 
beheerder voor de buitenterreinen, zoals Vaeshartelt;
t�LVOOFO�EF�WBTUF�NFEFXFSLFST�[JDI�WFFM�TUFSLFS�EBO�WPPS-
heen concentreren op de vraag hoe zij de vrijwilligers zo 
optimaal mogelijk hun werk kunnen laten doen, onder meer 
door hen in evenwichtige groepen samen te laten werken;
t� JT�EF�SVTU�FO�TUBCJMJUFJU�WPPS�WSJKXJMMJHFST�WFSIPPHE�FO�EF�
druk op de medewerkers en de organisatie verkleind. Dit 
komt overigens ook omdat onze vrijwilligersmakelaar zich 
naast de directe begeleiding van vrijwilligers ook richt op de 
ondersteuning van onze medewerkers in het groen en de 
dierverzorging, zodat ook zij beter in staat zijn de vrijwilligers 
te begeleiden.

Door deze verbeteringen zijn wij nu in staat meer vrijwilligers 
met zwaardere ‘rugzakjes’ dagbesteding te bieden dan de afge-
lopen jaren. Regelmatig stromen vrijwilligers ook door naar werk 
of voelen zij zich sterk genoeg om nieuwe plekken te verkennen. 
In een beperkt aantal gevallen is de problematiek van een vrij-
williger te groot om goed te kunnen functioneren in onze met 
teams werkende organisatie. In dat geval zoeken wij samen met 
samenwerkende  instanties naar een oplossing. 
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Op Daalhoeve zijn alle traditionele boerderijdieren te zien; van-
wege de beperkte omvang van ons terrein zijn dit vaak wel 
mini-varianten. Daarnaast kiezen we er bewust voor ook exoti-
sche dieren te houden. Daalhoeve is de enige plek in Maastricht 
en omgeving waar bezoekers gratis exoten kunnen zien. De 
ervaring leert dat dit veel (extra) bezoekers trekt en daarmee 
bijdraagt aan onze doelen. Tegelijkertijd biedt het een ‘spannen-
der’ werkplek voor de vrijwilligers die daar behoefte aan 
hebben. Exoten passen daarom in ons streven om zowel voor 
bezoekers als vrijwilligers veel variatie te bieden. We volgen 
daarbij strikt de regelgeving die voor deze dieren geldt, name-
lijk dat op de boerderij tien soorten mogen worden gehouden. In 
2019 hebben wij ons dierenbestand niet uitgebreid. Wel vinden 
regelmatig, als de situatie daarom vraagt, wisselingen in het 
dierenbestand plaats.

De NVWA heeft in 2019 haar periodieke controles uitgevoerd en 
daarnaast extra controles naar aanleiding van anonieme mel-
dingen (vermoedelijk van bijna altijd dezelfde persoon). In geen 
enkel geval heeft deze keuringsinstantie op Daalhoeve of de 
buitenterreinen misstanden aangetroffen.

O
n

s d
ie

re
n

b
e

sta
n

d

4



In 2019 zijn we doorgegaan met ons zesjarenplan voor verdere 
ontwikkelingen op ons boerderijterrein. In 2019 betrof dit de 
aanleg en bouw van een verblijf voor onder andere de fennek-
vossen. Door Daalhoeve als kinderboerderij nog aantrekkelijker 
te maken, borgen wij de toestroom van bezoekers op lange 
termijn en daarmee ook het werk en mogelijkheden tot dagbe-
steding die daaruit voortvloeien. Met meer bezoekers vergroten 
wij bovendien de kansen om onze eigen inkomsten verder te 
verhogen. 

Daarnaast begonnen wij in 2018 met aanpassingen van onze 
faciliteiten. Nu wij steeds meer vrijwilligers krijgen met een zware 
rugzak en specifieke problemen, is het noodzakelijk onze facili-
teiten zodanig in te richten dat mensen, ongeacht hun beperk-
tere mogelijkheden, toch zinvol werk kunnen doen op Daal-
hoeve. Het aanpassen van faciliteiten is afgestemd op de eisen 
van onze doelgroep en daardoor in feite een continu proces dat 
ook in 2019 is doorgegaan.

In 2019 hebben wij een contract afgesloten met mbo-school 
CITAVERDE. Een praktijkklas van ongeveer 25 leerlingen dierver-
zorging doet dagelijks praktijkervaring op en maakt gebruik 
van een nieuw ingericht leslokaal. Hierdoor hebben in huis 
diverse verhuizingen moeten plaats vinden. De buitenschoolse 
opvang Beestenbende is verhuisd naar een compleet nieuw 
ingericht lokaal op de benedenverdieping en de voormalige 
bergzolder is ingericht met aparte kleedruimtes voor dames en 
heren en afsluitbare privé lockers.
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Wij bleven ook in 2019 actief op onze ‘buitenterreinen’. Teams 
met vrijwilligers van Daalhoeve verzorgen om niet het groenbe-
heer op verschillende plekken in de wijk Daalhof. Dat doen we 
in samenwerking met de gemeente Maastricht en/of bewoners. 
Ook pachten we een tweede weiland van de Stichting Elisabeth 
Strouven. Op het Erica-terrein zijn nieuwe stallen opgetrokken, 
enerzijds voor een degelijke behuizing van de dieren, anderzijds 
conform de ARBO-regels ten behoeve van de medewerkers.

Verder onderhouden wij door middel van begrazing door onze 
schapen en geiten terreinen voor derden. Ook in 2019 was onze 
grootste opdracht het groenonderhoud op Buitenplaats Vaeshar-
telt. Na een positieve evaluatie werd de overeenkomst eind 2018 
verlengd tot eind 2020, met uitbreiding van de activiteiten voor 
vijftien medewerkers.

In 2019 zijn onze groene werkzaamheden uitgebreid met het 
begrazen van enkele weilanden in Amby en het zonnepark 
Belvedère. Het beheer van het dierenpark in het stadspark van 
Maastricht ligt in afwachting van de oplevering hiervan stil. Wel 
waren wij betrokken bij de planvorming voor de inrichting van 
het dierenpark.

Door op meerdere plekken actief te zijn, creëren wij ook dag-
bestedingsplekken voor vrijwilligers en cliënten die het op de 
boerderij zelf te druk vinden. Zij vinden op de buitenterreinen de 
rust die ze nodig hebben. Tegelijkertijd zijn deze terreinen voor 
veel vrijwilligers een nieuwe ‘stap vooruit’, nadat ze in de veilige 
en geborgen omgeving van de boerderij hun eerste stappen 
naar (hernieuwde) zelfstandigheid hebben gezet. Zo kunnen we 
haast aan iedereen een plek bieden die aansluit op de moge-
lijkheden, talenten en behoeften.
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Ook in 2019 was de gemeente Maastricht onze belangrijkste 
samenwerkingspartner. We voerden regelmatig overleg met 
onze gemeentelijke accountmanager en de verantwoordelijke 
wethouder. Daarnaast gingen we een uitgebreid samenwer-
kingsverband aan met CITAVERDE. 

Steeds meer organisaties weten Daalhoeve te vinden voor 
activiteiten. Niet alleen voor hun cliënten, maar ook als locatie 
voor teambuilding en activiteiten, waaronder MIK, de Mosae 
Zorggroep, het SJP en Flycatcher Internet Research.  

Onder andere wat betreft het leveren van vrijwilligers wordt 
samengewerkt met  Radar, Levanto, Sociaal Team, Sociale 
Zaken, Talent, Mondriaan, Reclassering, Bureau Halt, Annex, 
MTB, Wijkleerbedrijf, Koraal, Waarborg op Werk, Qwyll, Incluzio, 
AZC Maastricht, UWC en Mosae Zorggroep.
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Maandelijks vullen wij de middenpagina’s van het in Daalhof, 
Belfort en Hazendans huis-aan-huis verspreide magazine ’t Bel-
häöfke. Daarnaast hebben we een goed gevolgde Facebook-
pagina, meer voor het dagelijkse nieuws, en een website voor de 
meer zakelijke berichten. Intern stellen wij enige keren per jaar 
de Oetbelder op, een digitale nieuwsbrief voor onze vrijwilligers 
over de dagelijkse gebeurtenissen op de boerderij. In 2019 zijn 
wij gestart met Daalhoeve Kort, de informatiebrief voor onze 
vrijwilligers (adviseurs, ambassadeurs en leden van de klachten-
commissie) die niet dagelijks op Daalhoeve werkzaam zijn en 
geïnformeerd worden over meer beleidsmatige zaken. Met 
enige regelmaat praten wij met de direct omwonenden van de 
boerderij. Via al deze kanalen hebben wij een levendige com-
municatie met onze ‘achterban’ (vrijwilligers en bezoekers). Dat 
doen wij omdat we zo transparant mogelijk willen opereren en 
wij het belangrijk vinden dat de boerderij een breed draagvlak 
heeft. 

In het voorjaar hebben wij de Gemeenteraad uitgenodigd 
voor een bezoek. Aanleiding was het nieuwe beleid met betrek-
king tot de algemene voorzieningen voor dagbesteding, waar-
over de raad een besluit zou moeten nemen. In dat kader vond 
het bestuur het wenselijk de raad kennis te laten maken met 
Daalhoeve, waar zij voor staat en hoe de financiële middelen 
besteed worden.

In 2019 hebben wij ook een aanzet gemaakt om ons beeld-
merk te vernieuwen. De belangrijkste reden is dat ‘de vlag de 
lading niet meer dekte’. De activiteiten van Daalhoeve zijn dus-
danig gegroeid en uitgebreid dat dit ook in het beeldmerk en 
onze huisstijl tot uitdrukking moet komen. De vormgeving van dit 
jaarverslag dient als voorbeeld.
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Daalhoeve onderneemt naast onze groene werkzaamheden 
diverse commerciële activiteiten (horeca, winkel, kinderfeestjes, 
multifunctioneel gebruik van ruimtes). Hiermee versterken we 
onze financiële basis, ondersteunen we onze sociale en maat-
schappelijke activiteiten en beperken we waar mogelijk onze 
financiële afhankelijkheid van de gemeente. Tegelijkertijd 
zorgen de horeca en de winkel voor meer gevarieerde mogelijk-
heden voor vrijwilligers om op Daalhoeve zinvol werk te doen. 
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Sinds 2019 worden onze financiën gecontroleerd door een 
accountant. In 2019 is dat op aangeven van de gemeente 
gebeurd voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

Door de accountant  zijn weliswaar een aantal aanbevelingen 
gedaan die voor een belangrijk deel betrekking hadden op de 
organisatie van Daalhoeve , maar de financiële boeken van die 
jaren  zijn  alle goed bevonden. De verbeteringen conform de 
aanbevelingen hebben in 2019 en 2020 plaatsgevonden.

Het financieel jaaroverzicht wordt apart bijgevoegd, maar in 
dit jaarverslag een kort en op hoofdlijnen overzicht.
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Daalhoeve is er in geslaagd om, zoals vastgelegd in het beleids-
plan, in 2019 haar organisatie te stabiliseren. Terwijl we in de 
jaren daarvóór regelmatig het gevoel hadden dat we onze 
stormachtige groei (in activiteiten, aantal vrijwilligers en het 
beroep dat op ons werd gedaan door onze partners) maar met 
moeite konden bijhouden, hebben we de organisatie in 2019 
veel beter in control gekregen. Dit kunnen we echter alleen 
vasthouden als de omvang van onze personeelsformatie mini-
maal op peil blijft. De gemeente blijft een belangrijke partner, 
met name ook om die stabiliteit te waarborgen. Wij hopen dat 
met het nieuwe beleid voor de algemene voorzieningen voor 
dagbesteding deze waarborg concreet vorm krijgt.

Nu wij een volwassen centrum van dagbesteding zijn gewor-
den, werken wij, zoals wij dat ook in 2018 gedaan hebben, aan 
een eenvoudige en daardoor innovatieve manier waarmee we 
de resultaten van onze activiteiten inzichtelijk kunnen maken en 
verantwoording kunnen afleggen. Dat doen we in samenspraak 
met partners, gemeente en universiteit. 

Vanzelfsprekend is Daalhoeve transparant in haar doen en 
laten en leggen wij hierover verantwoording af, maar wij willen 
daarbij echter voorkomen in een ‘verantwoordingscircus’ terecht 
te komen. 

De kracht van Daalhoeve is juist dat iedereen, ongeacht zijn of 
haar achtergrond of ‘rugzakje’, op gelijke basis binnen komt. Dat 
biedt de beste kansen om iedereen aan te spreken op wat hij of 
zij wél kan. De uitdaging is daarmee om een manier van verant-
woording te vinden waarbij mensen niet in hokjes worden 
geplaatst. Een manier die garandeert dat Daalhoeve geen insti-
tuut wordt, maar een plek blijft voor mensen.
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De eerste keer dat ik echt heel bewust een dier van dichtbij zag, 
was ik een jaar of tien. Tegenover ons huis in mijn geboortedorp 
Horst stond aan de rand van een graanveld een boom waar ik 
uren in kon zitten. Op zekere dag vrat een rode combine brede 
banen door het graan. Ineens zag ik een konijn opspringen, het 
witte huppelstaartje vluchtend voor de draaiende messen die 
blikkerden in de zon. Te laat. De machine stopte, ik sprong uit 
mijn boom, even later droeg ik het ontvelde dier via de achter-
deur naar onze keuken. Oog in oog met mijn vertroebelde blik 
vloeide het leven eruit weg. Samen met, zo gaat dat met kinde-
ren, mijn vertrouwen in de mensheid.

Met dat vertrouwen is het nooit meer helemaal goed gekomen. 
In de loop der jaren raakte ik er steeds meer van overtuigd dat 
mensen het op deze planeet niet alleen kunnen rooien. We zijn 
onderdeel van een kwetsbaar geheel. Door het leven in steden 
zijn we daar vaak van vervreemd. Aardappels groeien aan 
bomen, biefstukken komen uit de fabriek. Terwijl een betere 
wereld begínt met een besef van de natuurlijke orde van het 
leven. Wie die verstoort, komt vroeg of laat op de koffie. Virussen, 
ingeburgerde dierenmishandeling en de klimaatcrisis behoeven 
geen toelichting, en gaan intussen onbeteugeld verder. We 
weten het tot vervelens toe, maar zolang het niet echt raakt, 
deert het niet.

Precies daarom zijn kinderboerderijen belangrijk. Ze voeden 
het contact met niet-menselijk leven. Oog in oog met dieren 
leren we ook onszelf beter kennen. Zonder daarbij in de valkuil 
van het vermenselijken van dieren te vallen. In de ogen van 
dieren zie ik juist het totaal andere dat raakt en troost biedt, ons 
aankijkt en misschien ook met ons te doen heeft. Moet je die 
mensjes daar zien op anderhalve meter van elkaar voor het hek! 
Achter hun mondkapjes worstelend met de vragen van het 
bestaan. Of met hun onvermogen om die vragen te kunnen of 
durven stellen.

Ook dat staat bij kinderboerderijen op het spel. Een gezondere 
wereld kan (ten dele) geboren worden uit het contact tussen 
kinderen en dieren. Bovendien maken dieren niet zelden het 
kind in volwassenen opnieuw wakker. Moet je mij en mijn vrouw 
soms eens zien met onze hond Diego. Minsekiender!≠≠

Mijn diepe wens is dat de ontmoeting tussen mensen en dieren 
bijdraagt aan een verstandige omgang met de leefwerelden die 
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we samen delen. Stoppen (of in elk geval matigen) met vlees lost 
een groot deel van de wereldproblemen op. Een kinderboerderij 
(waar 'blij' vlees nog mag) is een ideaal platform om uit te voge-
len hoe we ook daar samen invulling aan kunnen geven, in het 
klein en in het groot. Plant er nog een biljoen bomen bij, en een 
kind kan de was doen.

Twee van mijn geliefdste stokpaardjes (stoppen met vlees en 
planten van bomen) zijn daarmee van stal. Alleen voor al die 
machines die nodeloos konijnen en andere dieren doden 
moeten we dan nog een oplossing bedenken.

Govert Derix is (stads)filosoof, schrijver en adviseur.
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