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In dit document doet Boerderij Daalhoeve verslag over het jaar 
2021. Wij behandelen achtereenvolgens de volgende
onderwerpen: 

(1) een tweede jaar onder het corona-regime;

(2) ons beleid;

(3) ons personeelsbestand;

(4) onze manier van werken en organisatie;

(5) ons dierenbestand;

(6) het boerderijterrein;

(7) onze activiteiten buiten het boerderijterrein;

(8) onze samenwerking met derden;

(9) onze communicatie;

(10) onze ondernemende activiteiten;

(11) onze financiën;

(12) naar de toekomst;

(13) loyaliteit.

Bijlagen: 

(a) organogram Stichting Boerderij Daalhoeve;

(b) addendum Meerjarenbeleidsplan.
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2021 is opnieuw een jaar waarin gedurende tal van maanden 
– uitgezonderd de periode rond de zomer – corona-maatregelen 
van kracht zijn. Een lastige periode. Vooral omdat alle maatre-
gelen die in 2020 nog redelijk duidelijk waren, in 2021 vaak 
lastiger te interpreteren zijn. Naarmate het jaar vordert, zijn ze 
ook steeds moeilijker uit te leggen. En, een belangrijke factor, het 
wordt steeds ongewisser wat de toekomst ons gaat brengen. De 
horeca, voor Daalhoeve een belangrijke inkomstenbron, moet 
voor een groot deel van het jaar dicht. Moeten wij daar ook in 
de toekomst structureel rekening mee houden? 

Alternatieve inkomsten worden gehaald uit de take away. 
Bezoekers laten ons niet in de steek! Dank je wel allemaal.

2021 is ook het jaar dat Daalhoeve de voornemens over de 
financiering van de dagbesteding op een andere wijze concreet 
vorm begint te geven. Met als belangrijk argument: werken aan 
een sterke zelfstandigheid en minder afhankelijk zijn van de 
gemeente als subsidiegever. 

Corona en de ontwikkeling van een ander financieringssy-
steem doen ook in 2021 een zwaar appel op de loyaliteit van 
medewerkers en de vrijwilligers. Ook hier is een ‘dank je wel’ op 
zijn plaats. Corona heeft ook tot gevolg dat het aantal medewer-
kers schommelt. Daarover meer onder ‘Ons personeelsbestand’.
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Alhoewel ondanks corona 2021, net als 2020, niet in de rode 
cijfers wordt afgesloten, kijken wij ook nu kritisch naar de uitga-
ven voor het beheer van Daalhoeve. We beperken de verbeterin-
gen aan het terrein en de opstallen tot een minimum. Dat kan, 
omdat we de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan een 
structurele verbetering en verfraaiing van het terrein. Het doet 
ons plezier dat ook zeer regelmatig terug te horen van bezoe-
kers.
Een andere kans tot bezuinigen – in dit geval in combinatie met 
investeren in de toekomst – levert de samenwerking met Bodem-
zorg Limburg. In opdracht van Bodemzorg begrazen wij met 
onze kudde schapen het zonnepark Belvédère. Met een geza-
menlijke financiële inspanning smeden wij plannen om ter 
plekke een grote behuizing voor de hele kudde te bouwen. 
Daardoor kunnen straks de schapen, die nu nog veel tijd vragen 
omdat ze op diverse plaatsen in Maastricht grazen, op een cen-
trale plek worden verzorgd.

Anno maart 2022 mogen wij stellen dat Daalhoeve 2021 op 
eigen kracht redelijk gezond is doorgekomen. Daalhoeve is 
waar mogelijk standvastig gebleken, de kerndoelen staan fier 
overeind en nieuwe samenwerkingsverbanden werpen hun 
vruchten af. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Beleids-
plan 2019-2023, ons Addendum uit november 2021 en onze web-
site.
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In 2020 stelden wij ons de vraag: ‘Wil Daalhoeve in de toekomst 
in dezelfde mate financieel afhankelijk zijn van de gemeente, of 
kan zij door een andere directere vorm van financiering van de 
dagbesteding minder afhankelijk zijn van subsidie?’ 
Het antwoord op die vraag heeft ertoe geleid dat Daalhoeve in 
2021 concreet vorm begint te geven aan een andere wijze van 
financiering van de zorg.

Daarbij blijven, voor alle duidelijkheid, de vier kernactiviteiten 
van Daalhoeve overeind, namelijk:

- de boerderij als ontmoetingsplaats voor de omringende 
buurten maar ook daarbuiten. Daalhoeve is met enkele 
speelvoorzieningen gratis toegankelijk voor jong en oud en 
de producten en maaltijden in winkel en restaurant zijn 
dusdanig geprijsd dat zij ook voor bezoekers met smalle 
beurzen betaalbaar zijn;
- de boerderij als centrum voor maatschappelijke participa-
tie en dagbesteding: een veilige en laagdrempelige werk-
plek in het groen en met dieren; 
- dierverzorging en groenbeheer met dieren die op een 
boerderij gebruikelijk zijn, maar ook exoten die het voor 
bezoekers en dierverzorgers spannend maken;
- een maatschappelijk ondernemende organisatie, die met 
restaurant/terras en winkel voor een belangrijk deel voor 
eigen inkomsten zorgt.

De koerswisseling leidt ertoe dat wij met individuele cliënten, 
met de Coöperatie Limburgse Zorgboeren, RADAR en enkele 
andere zorginstellingen (voorbereidende) afspraken maken 
over onderaannemerschap en andere wijzen van het betrekken 
van cliënten.
De nieuwe koers wordt gedeeld met de gemeentelijke subsidie-
gever en in november 2021 door het bestuur vastgesteld en vast-
gelegd in een addendum, een aanvulling op ons Meerjarenbe-
leidsplan 2019 – 2023. Dit addendum wordt als bijlage bijge-
voegd.
De afspraken die Daalhoeve maakt met de Zorgboeren en 
RADAR vragen om meer aandacht voor de zorg die cliënten van 
Daalhoeve mogen verwachten. Om hierin te voorzien, stellen wij 
in het najaar een nieuwe medewerker aan ter versterking van 
ons zorgonderdeel. 2



In de loop van 2020 vinden twee medewerkers een andere 
baan. Daarmee vangen wij de ‘coronaverliezen’ op in 2020 en 
ook de eerste helft van 2021. De rust in de financiële situatie 
maakt het mogelijk om in het najaar twee vrijwillige medewer-
kers in de horeca een tijdelijk contract aan te bieden. Daarnaast 
trekken we in het najaar een ergotherapeut aan die het zorg-
team versterkt. Mede door de komst van de nieuwe medewer-
kers, maar ook door het vrijspelen van de bedrijfsleider waar-
door deze zich weer op de teambegeleiding kan richten, neemt 
de in 2020 ontstane ongezonde werkdruk voor de overige mede-
werkers af. 

De lente- en zomerperiode laat, met de versoepelde corona-
maatregelen, een ongekende drukte zien. “Wij mogen weer!”, 
horen wij van alle kanten. Met name op het terras is het een 
constant komen en gaan van bezoekers. Behalve dat medewer-
kers het druk hebben met de bediening is de controle op de 
coronamaatregelen stressvol. In deze periode zijn medewerkers 
herkenbaar aan hun anderhalve-meter-hesje. Zij herinneren 
bezoekers op diverse plekken op het terrein aan de maatrege-
len. Constateerden wij dat in 2020 onder de medewerkers niet of 
nauwelijks besmettingen waren, in 2021 slaat ook het virus onder 
het personeel en de vrijwilligers toe. Met als gevolg dat ook 
daardoor natuurlijk de werkdruk weer stijgt.

De vergrote aandacht voor zorg leidt ertoe dat wij onze interne 
organisatie aanpassen. Het team wordt onderverdeeld in de 
werkeenheden Zorg, Dier & Groen en Horeca met ieder hun 
eigen Primus Inter Pares (‘de eerste onder gelijken’).

De formatie bestaat in december 2021 uit 12 personen:
- 1 bedrijfsleider;
- 1 Staffunctie personeel en financiën;
- 1 Staffunctie Zorg/PIP Zorg + 3 medewerkers Zorg; 
- 1 PIP Dier & Groen + 4 medewerkers;  
- 1 PIP Horeca + 2 medewerkers.

In de bijlage vindt u het organogram van Stichting Boerderij 
Daalhoeve. 
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Op Daalhoeve hebben in 2021 ongeveer 130 personen als 
vrijwilliger gewerkt. Dit is een zeer gevarieerde groep mensen 
die op de boerderij een zinvolle dagbesteding vinden. De groep 
bestaat uit scholieren, ouderen van het zorgcentrum, buurtbewo-
ners, asielzoekers en cliënten van RADAR, Mondriaan, de reclas-
sering, Koraal, Talent, Philadelphia en via de Participatiewet. In 
het algemeen constateren we dat de zwaarte van de problema-
tiek onder vrijwilligers stijgt.

Daalhoeve is een stichting met een uit vrijwilligers bestaand 
bestuur. In 2021 bestaat het bestuur uit zes personen. Ons bestuur 
is bewust gemengd (man en vrouw) en bestaat uit mensen die 
op hun specifieke expertise zijn aangezocht. Daarnaast zijn zes 
vrijwilligers met een ‘publiek gezicht’ actief als ambassadeur 
van Daalhoeve en vier als inhoudelijk ondersteuner van het 
bestuur en de bedrijfsleider. Deze vrijwilligers zijn aangetrokken 
op basis van hun deskundigheid en kwaliteiten en kijken 
gevraagd en ongevraagd kritisch mee over de schouder van het 
bestuur. Verder zijn nog vier personen actief in de onafhanke-
lijke Klachtencommissie en als vertrouwenspersoon. Actief is in 
dit verband relatief, omdat de commissie in 2021 niet in actie is 
geweest. 



Ons personeelsbestand is dusdanig georganiseerd dat de boer-
derij actief en gezond draaiend wordt gehouden en dat op de 
werkvloer directe begeleiding wordt geboden aan onze vrijwilli-
gers. Hoe doen we dat? 

- Wij werken in een verhouding van gemiddeld één vaste 
medewerker op vijf vrijwilligers. Daarbij variëren we in de 
praktijk, afhankelijk van de mogelijkheden van vrijwilligers, 
van 1 op 3 tot 1 op 9. De ervaring leert dat de verscheiden-
heid van de vrijwilligers het mogelijk maakt dat zij elkaar 
ondersteunen. Daalhoeve kent in totaal maximaal 65 dagbe-
stedingsplekken. Vanwege het verloop onder vrijwilligers en 
zeker in 2021 ook vanwege corona wordt dit totaal niet con-
tinu behaald. Voor het verkrijgen van de gemeentelijke 
subsidie is 65 echter een belangrijk gegeven. 
- Vrijwilligers kunnen op elk moment van de dag terugvallen 
op een vast aanspreekpunt. Dat zijn enerzijds de medewer-
kers Groen & Dier en Horeca die tijdens het werk nadrukke-
lijk aandacht hebben voor de vrijwilligers. Anderzijds zijn het 
de medewerkers Zorg, die op de werkvloer de handen mee 
uit de mouwen steken en ondersteuning bieden. Waar nodig 
organiseren de medewerkers Zorg een specifiek ondersteu-
ningsmoment.
- De vaste medewerkers kunnen zich concentreren op de 
vraag hoe zij de vrijwilligers zo optimaal mogelijk kunnen 
laten groeien, onder meer door de vrijwilligers in evenwich-
tige groepen samen te laten werken.
- De staffunctionaris Zorg is ook belast met de ondersteuning 
van onze medewerkers Dier & Groen en Horeca, zodat zij ook 
beter in staat zijn de vrijwilligers direct op de werkvloer te 
begeleiden.

De rust en stabiliteit voor vrijwilligers is over de hele linie gezond. 
De druk op de medewerkers en de organisatie is echter van-
wege het gemis van twee collega’s en de coronamaatregelen 
wel verhoogd. De versterking van het team na de zomer zorgt 
weer voor rust en stabiliteit. 

Door deze manier van werken steeds verder uit te bouwen, zijn 
wij in staat meer vrijwilligers met zwaardere ‘rugzakjes’ dagbe-
steding te bieden dan de afgelopen jaren. Regelmatig stromen 
vrijwilligers door naar werk of voelen zij zich sterk genoeg om
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nieuwe plekken te verkennen. In een beperkt aantal gevallen is 
de problematiek van een vrijwilliger te groot om goed te kunnen 
functioneren in onze met teams werkende organisatie. In dat 
geval zoeken wij samen met de samenwerkende instanties naar 
een oplossing. 

Corona heeft ook in 2021 al met al een nadelige invloed 
gehad op de inzet van vrijwilligers en het behalen van de met 
de gemeente afgesproken aantallen. Met name tijdens de lock-
down zijn de situatie maar ook de maatregelen dusdanig dat 
diverse vrijwilligers het verstandiger vinden niet te komen en 
blijkt corona ook van invloed op de in- en uitstroom. In die peri-
ode hebben wij met de afwezigen regelmatig contact onderhou-
den. Een spannende periode kortom niet alleen voor cliënten, 
maar ook voor Daalhoeve. De vraag is in hoeverre de gemeente 
rekening wil houden met de negatieve gevolgen van de 
corona-maatregelen op de bezettingsgraad.



In ons dierenbestand is in 2021 niet veel veranderd. Op Daal-
hoeve zijn alle traditionele boerderijdieren te zien; vanwege de 
beperkte omvang van ons terrein zijn dit vaak mini-varianten. 
Daarnaast kiezen we er bewust voor ook exotische 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 ‘spannender’ 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, namelijk dat op de kinderboerderij 
tien soorten mogen worden gehouden. In 2021 hebben wij ons 
dierenbestand niet uitgebreid. Er vinden, als de situatie daarom 
vraagt, wel wisselingen in het dierenbestand plaats.

In 2021 heeft de vogelgriep geheerst. Omdat de behuizing van 
de gevleugelde dieren met voldoende afstand van de looppa-
den staat, heeft de griep weinig impact gehad. Wel vragen de 
overstromingen in de zomer tijdelijk om een ‘crisis’-aanpak. 
Enerzijds vanwege de directe wateroverlast aan de Tongerse-
weg en op Vaeshartelt, anderzijds vanwege de bevuiling van de 
terreinen nadat het water weer is weggetrokken. De bevuiling 
heeft tot gevolg dat de terreinen tijdelijk niet te gebruiken zijn.

De keuringsinstantie NVWA heeft in 2021 geen misstanden 
aangetroffen.
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Door Daalhoeve als kinderboerderij blijvend aantrekkelijker te 
maken, borgen wij de toestroom van bezoekers op lange termijn. 
Door corona zijn de eigen inkomsten teruggelopen en zijn de 
verbeteringen aan de boerderij en het terrein tot een minimum 
beperkt gebleven. Maar, het blijft belangrijk en een voortdu-
rende zorg om alles op een goed peil te houden.

In 2018 reeds zijn wij gestart met structurele aanpassingen van 
onze faciliteiten. Nu wij steeds meer vrijwilligers krijgen met een 
zware rugzak en specifieke problemen, is het noodzakelijk onze 
faciliteiten zodanig in te richten dat iedereen, ook bij beperktere 
mogelijkheden, toch zinvol werk kan doen op Daalhoeve. Het 
aanpassen van onze faciliteiten is afgestemd op de eisen van 
onze doelgroep en op de veiligheid van alle medewerkers en is 
daardoor in feite een continu proces.

In 2019 hebben wij een contract afgesloten met CITAVERDE, de 
school voor middelbaar beroepsonderwijs in groen en dierver-
zorging. Deze samenwerking is ook in 2021 naar ieders tevreden-
heid voortgezet, inmiddels voor het derde jaar. Een klas van 
ongeveer 25 leerlingen doet dagelijks praktijkervaring op en 
maakt gebruik van een daarvoor bestemd leslokaal. Medewer-
kers Dier & Groen verzorgen dagelijks praktijklessen. 
In de voorbouw is de naschoolse opvang van MIK gehuisvest, 
maakt RADAR gebruik van een ruimte voor haar cliënten en 
begeleiders en werkt de slager.
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Aan onze werkzaamheden buiten de boerderij is weinig veran-
derd. Wij zijn ook in 2021 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. Voorts hebben wij samen met deze stichting de akker 
tussen Belfort en Hazendans ingericht als weiland en fruitboom-
gaard. Doel is hier een natuurlijke graasplek te creëren die ook 
aantrekkelijk is voor de buurt. 
Verder onderhouden wij door middel van begrazing door onze 
schapen en geiten terreinen voor derden. Dat doen wij onder 
andere op het nieuwe zonnepark op Belvédère. De samenwer-
king met Bodemzorg Limburg resulteert in de voorgenomen 
bouw van een nieuwe behuizing voor de schaapskudde. 
Vanaf 2017 is onze grootste opdracht het groenonderhoud op 
Buitenplaats Vaeshartelt. Op Vaeshartelt zijn dagelijks zo’n 10 
vrijwilligers werkzaam, onder begeleiding van een professioneel 
medewerker.
Het beheer van het dierenpark in het stadspark van Maastricht 
hebben wij medio 2020, na een grondige herinrichting door de 
gemeente, weer opgepakt. 

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 ook 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 mogelijkheden, talenten en behoeften. 
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Ook in 2021 is de gemeente Maastricht een belangrijke samen-
werkingspartner. We voeren regelmatig overleg met onze 
gemeentelijke accountmanager en de verantwoordelijk wethou-
der. Daarnaast hebben we, zoals al vermeld, een uitgebreid 
samenwerkingsverband met CITAVERDE, Buitenplaats Vaeshar-
telt en Bodemzorg Limburg. Onze samenwerking met de Zorg-
boeren Limburg verdient bijzondere aandacht. Deze samenwer-
king is al in 2020 verkend en krijgt in 2021 concreet vorm. Daal-
hoeve is lid geworden van de Coöperatie en betrekt vanaf 2022 
als onderaannemer cliënten die op Daalhoeve hun werk ver-
richten.
Onder andere voor het leveren van vrijwilligers werken wij 
samen met Radar, Levanto, Sociaal Team, Sociale Zaken, Talent, 
Philadelphia, Mondriaan, Reclassering, Bureau Halt, Annex, 
MTB, Wijkleerbedrijf, Koraal, Waarborg op Werk, Qwyll, Incluzio, 
AZC Maastricht, UWC en Mosae Zorggroep.

Tot voor corona vonden steeds meer organisaties Daalhoeve 
voor activiteiten, niet alleen voor hun cliënten, maar ook als 
locatie voor onder meer teambuilding. Al deze activiteiten 
hebben in 2021 nagenoeg stilgelegen. Vermeldenswaard is wel 
het plezierige bezoek gedurende een volle week in juli van ruim 
200 leerlingen met hun begeleiders van het United World Col-
lege.
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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. Intern stellen wij enige keren per jaar d’n Oetbelder op, 
een digitale nieuwsbrief voor onze op de boerderij werkende 
vrijwilligers over de dagelijkse gebeurtenissen op Daalhoeve. 
Verder zijn we in 2019 gestart met Daalhoeve Kort, de informatie-
brief voor de vrijwilligers en andere betrokkenen die niet dage-
lijks op Daalhoeve werkzaam zijn. Zij worden hierin geïnfor-
meerd over meer beleidsgerichte zaken. Daarnaast zijn wij 
natuurlijk op de boerderij makkelijk aanspreekbaar voor alle 
medewerkers en bezoekers. 

Via al deze kanalen hebben wij een levendige communicatie 
met onze ‘achterban’ (vrijwilligers en bezoekers). Dat doen wij 
omdat we zo transparant mogelijk willen opereren en wij het 
belangrijk vinden dat Daalhoeve een breed draagvlak heeft
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Daalhoeve onderneemt naast de groene werkzaamheden 
diverse commerciële activiteiten (horeca, winkel, kinderfeestjes, 
multifunctioneel gebruik van ruimtes, werkzaamheden voor 
derden). Doel is onze financiële basis te versterken, om zo onze 
sociale en maatschappelijke activiteiten te ondersteunen en om 
onze financiële afhankelijkheid van de gemeente waar mogelijk 
te beperken.

De opbrengst van de commerciële activiteiten bedraagt in een 
normaal jaar ruim 40% van de begroting.
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Het veranderende en onzekere financiële regime van de 
gemeente noodzaakt bestuur en bedrijfsleiding om al in 2020 na 
te denken over een mogelijk directere financiering van dagbe-
steding. In 2021 worden hierin, zoals al eerder toegelicht, con-
crete stappen gezet.

Het financieel jaaroverzicht wordt apart bijgevoegd, maar in 
dit jaarverslag treft u alvast een kort overzicht aan op hoofdlij-
nen. 
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Sinds 2019 worden onze financiën gecontroleerd door een 
accountant. 

In 2021 is corona wederom een sterke financiële spelbreker. De 
verwachtingen met betrekking tot onze vaste inkomsten blijven 
onzeker. Dat vraagt opnieuw om creativiteit om via alternatieve 
activiteiten inkomsten te vergaren. In het voorjaar voeren we 
een campagne om boerderijdieren te adopteren. Een 
geslaagde actie. 89 personen en organisaties adopteren een 
dier; de totale opbrengst bedraagt € 9.400. De platina ‘adoptie-
ouders’ worden vermeld op de adoptieboom onder de poort. 

We mogen stellen dat het verwerven van gelden op een voor 
Daalhoeve niet gebruikelijke manier goed gelukt is. Dit neemt 
niet weg dat met name het vertrek van twee medewerkers ook in 
2021 financiële ‘rust’ heeft gecreëerd. Een tijdelijke rust, omdat 
op het moment dat Daalhoeve weer opengaat deze medewer-
kers eigenlijk niet gemist kunnen worden.
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gedaan. In 2022 moet dit zijn vruchten afwerpen. Daarvoor gaan 
we in zee met nieuwe partners. Daarnaast is het zaak onze com-
merciële activiteiten dusdanig te verstevigen of mogelijk uit te 
breiden dat ook die inkomstenbron zeker wordt gesteld. 

 Daalhoeve voelt zich verantwoordelijk voor haar personeel en 
vrijwilligers. Willen we de dagbesteding op het huidige peil 
houden, dan is het noodzakelijk de personeelsformatie uit te 
breiden met zorgmedewerkers. Daalhoeve is gegroeid. Willens 
en wetens. Groot zijn door klein te blijven blijft ons motto. Maar 
dat staat wel onder spanning.

Daalhoeve is gegroeid naar een volwassen centrum van dag-
besteding. Onze samenwerking met de Zorgboeren Limburg 
maakt dat wij onze zorg op orde dienen te hebben. Daarom is 
het noodzakelijk dat wij de resultaten van onze activiteiten 
inzichtelijk kunnen maken en verantwoording kunnen afleggen. 
Daalhoeve zoekt permanent de samenspraak met partners, met 
de gemeente en met de universiteit en hogeschool. Enerzijds om 
te laten zien hoe wij functioneren, anderzijds om te leren hoe wij 
intern onze zaakjes kunnen verbeteren. Daalhoeve is daarin een 
permanent lerende organisatie zijn. 

We willen daarbij echter voorkomen in een ‘verantwoordings-
circus’ terecht te komen. De kracht van Daalhoeve is juist dat 
iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond met of zonder ‘rug-
zakje’, op gelijke basis binnenkomt. Dat biedt de beste kansen 
om iedereen aan te spreken op wat hij of zij wèl kan en met die 
mogelijkheden te laten (samen)werken. De uitdaging is dan ook 
om een manier van verantwoording te vinden waarbij mensen 
niet in hokjes worden geplaatst. Een manier die garandeert dat 
Daalhoeve geen instituut wordt, maar een plek blijft voor 
mensen.

Dat laatste lijkt in het gedrang te komen. De gemeente gaat 
haar relatie met zorgpartners op een andere wijze organiseren. 
Dat is een begrijpelijke keuze. Maar, en wij herhalen dit ook in 
dit jaarverslag: vernieuwend inhoudelijk denken en handelen 
lijken plaats te maken voor financieel-administratief afrekenen. 
Een route die vanuit de gemeentelijke logica misschien valt te 
snappen, maar die niet goed past in de wijze waarop wij met 
onze cliënten en vrijwilligers (willen) omgaan. Dat onderstreept 
nog maar eens de noodzaak voor Daalhoeve om in de toekomst 
zo veel mogelijk een eigen koers te varen.

 

Daalhoeve heeft twee lastige en intensieve jaren achter de rug. 
2022 is ongewis, maar die ongewisheid lijkt structurele vormen 
aan te nemen. De coronamaatregelen komen mogelijk perio-
diek terug omdat het onduidelijk is of en hoe lang deze pande-
mie zal voortduren. Dat heeft gevolgen voor ons huishoudboekje. 
De gemeente biedt nu nog een solide financiële basis, maar de 
onzekerheid over de koers die de gemeente gaat varen maakt 
het noodzakelijk grenzen te verkennen. De aanzet hiertoe is 



Net als in voorgaande jaren vroegen wij (stads)filosoof, schrijver 
en adviseur Govert Derikx, tevens ambassadeur van Daalhoeve, 
om zijn visie te geven op de rol en betekenis van de boerderij in 
de (lokale) samenleving. Dit is zijn bijdrage over 2021. 

Terwijl de samenleving ontwaakt uit een periode van lock-
downs en andere maatregelen staat één ding voorop: de loyali-
teit van de medewerkers van Daalhoeve verdient een groot 
compliment. Terwijl er nauwelijks kinderen en andere bezoekers 
en gebruikers mochten komen, hielden zij de dagelijkse bedrijfs-
voering overeind. Want ook al is de hele wereld in lockdown, het 
leven op de boerderij gaat gewoon door, net als de wisselingen 
van de jaargetijden en de cycli van geboorte, leven en dood 
van de vele dieren.

Loyaliteit op een kinderboerderij en in Daalhoeve in het 
bijzonder heeft vele gezichten. Allereerst is er het gezicht van de 
opdracht om een vriendelijke ontmoetingsplek voor jong en oud 
te combineren met dagbesteding. In het beleidsplan is te lezen 
dat Daalhoeve een ‘plek voor mensen’ wil zijn. Ik zie dat breder. 
Sinds jaar en dag is de kinderboerderij een plek waar mensen, 
dieren en planten elkaar ontmoeten op een open en ongedwon-
gen wijze. De combi van ervaringen opdoen met dieren, dagbe-
steding en gezelligheid is tamelijk uniek. Het is bekend dat 
groen en een positieve omgang met dieren bijdragen aan een 
betere fysieke en mentale gezondheid. De missie van Daalhoeve 
is dan ook moeiteloos te vertalen als: een ontmoetingsplek van 
leven in het teken van wat we tegenwoordig positieve gezond-
heid noemen. Dus niet alleen voor mensen, maar voor heel het 
leven. Daar loyaal aan zijn! Iets mooiers is nauwelijks denkbaar.

Zo’n trouw aan Daalhoeve is welbeschouwd een mini-variant 
van de trouw aan de aarde waarover de afgelopen tientallen 
jaren zoveel te doen is, en die, meer dan ooit, vraagt om actie. 
De kinderboerderij als een oase in de stad waar mensen kunnen 
oefenen om op een verantwoorde manier om te gaan met ver-
trouwde en exotische dieren en de omgevingen waarin ze ver-
blijven. Die omgang begint met kennismaking. Laten we hopen 
dat steeds meer nieuwe mensen de weg naar de dieren en hun 
stallen en weiden vinden. En daarbij ervaren dat een zekere 
loyaliteit aan de dieren en hun plekken ook iets zegt over de 
trouw aan jezelf.
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Eén van de grootste misverstanden van de moderne tijd is dat 
de mens een afgebakend individu zou zijn. Intussen weten we 
dat geen enkel individu het kan stellen zonder de verbinding 
met anderen. Er zijn aanwijzingen dat de vervreemding van het 
‘web van leven’ kan leiden tot ziekte en vormen van eenzaam-
heid en ongeluk. Zo bezien is de kinderboerderij een medicijn in 
het stedelijk weefsel. Leer er andere leden van het levensweb 
kennen. Zie hoe andere mensen zich er inspannen om voor hen 
te zorgen. Beleef hoe de dieren van de kinderboerderij helpen 
dat ook mensen dichter bij elkaar en bij zichzelf komen.

De kinderboerderij is kortom een ideaal onderwerp voor idea-
listische verhalen. Dat is goed. Idealisme en loyaliteit komen uit 
dezelfde wortel. Net als het leven zelf groeien ze door ze te delen. 
Maar er is nog iets anders. Leven is per definitie ook onzeker. 
Misschien is dat de zonnige zijde van de onzekere tijden die na 
het ontwaken uit de pandemie ook voor de kinderboerderij 
zeker niet voorbij zijn. Misschien is het zaak de onzekerheid te 
vriend te houden, haar te omarmen, ermee te dansen, er zaken 
mee te doen. Met de getoonde loyaliteit en een juiste dosis idea-
lisme moet dat zeker lukken.
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Algemeen bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Drie leden

Bedrijfsleider
1,0 FTE

Staf
Twee medewerkers:
Zorg 0,5  FTE
Financiën en personeel 0,5  FTE

Zorg
Vier medewerkers:
0,5  FTE (Primus Inter Pares)
2 x 1,0 FTE
1 x 0,8  FTE

Dier en groen
Vier medewerkers:
1,0 FTE (Primus Inter Pares)
2 x 1,0 FTE
1 x 0,3 FTE

Horeca
Twee medewerkers:
1 x 1,0 FTE
1 x 0,8  FTE

Organogram Stichting 
Boerderij Daalhoeve
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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 bestendi-
ging 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 beoor-
deeld 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 dagbestedingsplek-
ken. 
 - Corona. 
De jaren 2020 en 2021 stonden sterk in het teken van het 
coronavirus. Het had ingrijpende gevolgen voor de boerde-
rij. 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, 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;

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 beleids-
plan. 

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

- Ontmoetingsplaats.
-Centrum voor maatschappelijke participatie en dagbeste-
ding.
- 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 maatschappe-
lijke 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 aan-
passen. 

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 stip-
pen we aan het eind van dit addendum kort aan.  
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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 mede-
werkers. Onze psychologe coördineert de zorg en houdt zich 
bezig met de ontwikkeling en organisatie daarvan. Onze net 
geworven ergotherapeut helpt de zorgcliënten om hun dage-
lijkse werkzaamheden beter te verrichten. Onze zorgbegeleider 
stuurt de zorgcliënten, die in groepjes werken, aan tijdens hun 
werk. Met ons huidige 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 functio-
neren 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 afgelo-

pen jaren een andere weg ingeslagen of hebben we nog onvol-
doende 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 parkeer-
plaats 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 hier-
mee tevens invulling aan ons voornemen om onze educa-

- 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 bepa-
len van het aantal dagbestedingsplekken, en daarmee ook van 
de subsidie die we daarvoor kregen van de gemeente Maas-
tricht. 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 ver-
wachting 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 kwali-
teitscriteria, 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. 



tieve 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 geko-
men.  
- 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 bete-
kende 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.  
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