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Inleiding 
 
In december 2018 heeft Boerderij Daalhoeve haar beleidsplan ‘Naar een sterke ondernemende 
maatschappelijke organisatie’ uitgebracht. Daarin schetsen we onze koers voor de jaren 2019 tot en 
met 2023. Deze staat anno nu, even over de helft van de beleidsplanperiode, nog steeds overeind. 
Toch hebben zich de afgelopen twee jaar ontwikkelingen voorgedaan die het nodig maken 
onderdelen van onze koers te verdiepen. Dat doen we in dit ‘addendum’, in goed Nederlands 
toevoegsel, van ons beleidsplan.  
 
 

Wat niet verandert 
 
Boerderij Daalhoeve richt zich volgens het beleidsplan op vier kernactiviteiten.  

• Ontmoetingsplaats. 

• Centrum voor maatschappelijke participatie en dagbesteding. 

• Dierverzorging en groenbeheer. 

• Maatschappelijk ondernemende boerderij.  
 
Aan deze kernactiviteiten verandert niets. Ook onze basis als kinderboerderij blijft overeind als de 
kurk waarop wij drijven. Wel gaan wij onze tweede kernactiviteit versterken met zorg. Wij 
ontwikkelen ons dus door tot een Centrum voor maatschappelijke participatie, dagbesteding en zorg. 
Het waarom van deze uitbreiding motiveren we in dit addendum. We gaan hierbij tevens in op de 
manier waarop we onze organisatie hierop aanpassen.  
 
Wat ook niet verandert, zijn de waarden van waaruit wij werken, onze missie, visie en strategie, en 
de wijze waarop we onze kernactiviteiten invullen. Slechts op kleine onderdelen zijn we een aan de 
omstandigheden aangepaste weg ingeslagen of komen onze voornemens nog onvoldoende tot 
uiting. Deze stippen we aan het eind van dit addendum kort aan.   
 
 

Aanleiding voor verdieping 
 
Welke zijn de grotendeels onvoorziene ontwikkelingen die ons aanzetten tot dit addendum? Het zijn 
er twee.  
 

• Gewijzigde opstelling van de gemeente Maastricht.  
In ons beleidsplan zeggen wij te streven naar een bestendiging van onze goede relatie met de 
gemeente Maastricht. Dat blijft ook zo. Maar het zal niemand zijn ontgaan dat de gemeente in 
het zorgdomein met financiële tekorten kampt. Terwijl wij de afgelopen jaren als een van de 
‘pioniers’ in het sociale domein nog konden rekenen op een betrekkelijk soepele behandeling, 
worden wij nu veel strenger beoordeeld en afgerekend op wat wij ‘leveren’. Als wij het ten doel 
gestelde aantal dagbestedingsplekken niet halen, volgt een korting op de gemeentelijke subsidie. 
Daarbij komt dat de gemeente nadenkt over een nieuw aanbestedingsbeleid. Dit kan betekenen 
dat wij in de nabije toekomst moeten gaan concurreren met andere organisaties om financiering 
te krijgen voor de door ons gerealiseerde dagbestedingsplekken.  
 

• Corona.  
De jaren 2020 en 2021 stonden sterk in het teken van het coronavirus. Het had ingrijpende 
gevolgen voor de boerderij. Wij waren gedurende langere periodes helemaal of nagenoeg dicht. 
Vrijwilligers en bezoekers konden soms niet meer terecht op onze boerderij en onze 
neveninkomsten uit de horeca vielen voor een belangrijk deel weg. Door goed financieel beheer, 
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hard werken, nieuwe inkomsten (uit onder meer take away), steun van onze bezoekers via een 
adoptie-project en een minimale steun van de overheid heeft Daalhoeve deze periode goed 
doorstaan. Maar het heeft de organisatie financieel veel pijn gedaan. En het heeft de werkdruk 
op het personeel tijdelijk fors vergroot.  

 
Als reactie op deze ontwikkelingen willen wij op twee vlakken een verdieping aanbrengen in onze 
koers:  

• we vinden het noodzakelijk onze afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie te verminderen. Dat 
vraagt om het vergroten van onze eigen inkomsten. Dit vullen we in door de financiering van 
onze zorg op een andere manier te organiseren; 

• dit laatste vraagt om het aanpassen en hiermee versterken van onze organisatie.   
 
 

Verschuiving richting zorg 
 
Daalhoeve heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een kinderboerderij naar een kinder- en 
zorgboerderij. Gemiddeld zo’n 130 vrijwilligers vinden op Daalhoeve hun dagbesteding. Nagenoeg al 
deze mensen telden tot voor kort mee bij het bepalen van het aantal dagbestedingsplekken, en 
daarmee ook van de subsidie die we daarvoor kregen van de gemeente Maastricht. Met ingang van 
2020 is dit niet meer vanzelfsprekend: wij zijn met de gemeente in gesprek over wie wel en niet mag 
worden meegerekend. Vanwege de financiële tekorten van de gemeente zal deze ‘discussie’ in de 
nabije toekomst naar verwachting verder verscherpen. Concreet zal dit leiden tot minder door de 
gemeente erkende dagbestedingsplekken, en dus minder subsidie.  
 
Om onze organisatie in de huidige vorm te handhaven, zullen we dit financieel moeten 
compenseren. Het geld dat wij niet meer via gemeentelijke subsidie (gaan) ontvangen, moet uit 
andere bronnen worden gehaald. We zoeken de oplossing in het zoveel mogelijk rechtstreeks innen 
van de bijdrage die vrijwilligers/cliënten onder de Wet langdurige zorg ontvangen voor hun 
dagbesteding (Persoonsgebonden Budget of ‘zorg in natura’). Dit brengt simpelweg meer geld in het 
laadje. In 2021 hebben wij hier met succes de eerste stappen in gezet. Vanaf 2022 gaan we dit verder 
uitbreiden.  
 
De facto betekent deze verschuiving dat we ons nog sterker ontwikkelen in de richting van (ook) een 
zorgboerderij. We zijn daarom lid geworden van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren, en tevens 
aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg. Dit maakt het voor ons (administratief) 
gemakkelijker om directe afspraken te maken met zorginstellingen over de opvang van hun cliënten 
op de boerderij. Ook hanteert de Federatie kwaliteitscriteria, waarmee we kunnen aantonen dat de 
zorg van cliënten bij ons in goede handen is.  
 
Om de versterking van onze zorg waar te kunnen maken, hebben wij onze interne organisatie 
aangepast. Dit komt hierna aan de orde.  
 
 

Stroomlijnen organisatie 
 
In 2021 hebben wij de opzet van onze organisatie onder de loep genomen en aangepast. Om te 
beginnen is er een groter onderscheid aangebracht tussen een zorgteam en een dier- en 
groenverzorgingsteam. Ons zorgteam bestaat nu uit drie medewerkers. Onze psychologe coördineert 
de zorg en houdt zich bezig met de ontwikkeling en organisatie daarvan. Onze net geworven 
ergotherapeut helpt de zorgcliënten om hun dagelijkse werkzaamheden beter te verrichten. Onze 
zorgbegeleider stuurt de zorgcliënten, die in groepjes werken, aan tijdens hun werk. Met ons huidige 
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aantal zorgcliënten komen we met drie zorgmedewerkers toe. Mocht dit aantal in de nabije 
toekomst echter (fors) toenemen, dan trekken wij bij voorkeur een vierde zorgmedewerker aan.  
 
In aanvulling op de inrichting van een zorgteam zijn ook elders in onze organisatie de 
verantwoordelijkheden duidelijker belegd en gescheiden. Onze vier ‘bedrijfstakken’ blijven 
functioneren onder de algemene aansturing van de bedrijfsleider, daarbij ondersteund door het 
bestuur van Daalhoeve. Bij groen en dier, zorg en het beheer van onze buitenlocaties is echter sprake 
van een redelijk grote zelfstandigheid. Deze hebben elk een eigen ‘leidinggevende’. Onze vierde 
‘bedrijfstak’, horeca en winkel, valt nu onder de directe aansturing van de bedrijfsleider. Dit past bij 
de belangrijke rol die horeca en winkel hebben in het vergroten van onze eigen inkomsten. In lijn 
hiermee hebben we de bemensing van de horeca in 2021 weer op niveau gebracht met een ervaren 
chef-kok en medewerker.  
 
 

Overige zaken 
 
Op kleinere onderdelen van ons beleidsplan zijn we de afgelopen jaren een andere weg ingeslagen of 
hebben we nog onvoldoende resultaat geboekt.  

• De uitvoering van ons zesjarenplan om verbeteringen aan te brengen op ons boerderijterrein is 
vertraagd vanwege de weggevallen inkomsten als gevolg van corona.  

• In afwachting van een eventuele inrichting als parkeerplaats hebben we het voorplein van 
Daalhoeve ingericht als moestuin, deels in de volle grond, deels in bakken. Dit levert producten 
op voor onze winkel en horeca. We geven hiermee tevens invulling aan ons voornemen om onze 
educatieve activiteiten verder te ontwikkelen. Op dit vlak hebben we verder geen nieuwe 
initiatieven genomen. De druk op de organisatie door corona is hier debet aan. Mede hierdoor is 
ook ons voornemen om de mogelijkheden van een gesloten voedselkringloop te etaleren, nog 
niet van de grond gekomen.   

• Vanwege het gebrek aan ruimte en de steeds hogere eisen aan dierenwelzijn hebben we op ons 
boerderijterrein nu nog uitsluitend boerderijdieren in een mini-variant. Dit betekende het einde 
van ons eigen fokprogramma van speciale varkensrassen, en daarmee ook van ons programma 
‘Van zaadje tot carbonaadje’.  

 
Afhankelijk van de omstandigheden en onze mogelijkheden zullen we bezien of we de nog niet 
gerealiseerde voornemens uit ons beleidsplan in de komende tijd alsnog kunnen realiseren.   


