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TROTS
Wij zijn trots op onze boeren. Met passie en levenservaring en
vooral met kennis en kunde, organiseren zij op jaarbasis voor
bijna 2000 deelnemers een betekenisvolle dagbesteding.
Landzijde ondersteunt de boeren met een team van onder
andere zorgcoördinatoren, regiocoördinatoren en adminis
tratie. Met ondernemersgeest en in samenwerking bundelen
wij onze krachten en investeren wij samen in kwaliteit, vak
manschap en ontwikkeling.
Wij brengen u graag op de hoogte van wat onze organisatie
in samenwerking met de boeren en andere partijen heeft
bereikt. Maar dat niet alleen, er is ook gewoon zoveel moois
te melden. Neemt u deze jaarverantwoording vooral eens
door en mocht u vragen hebben, dan weet u ons te vinden.
Johan Zandberg en Hillie Faber,
Raad van Bestuur

ELKE DAG VAN WAARDE
Dat is wat ons drijft. Mensen willen van
betekenis zijn, voor zichzelf en voor anderen.
Actief bezig zijn geeft zin en een verhaal om
te vertellen. Actief bezig zijn betekent ook
meer structuur in je leven en een betere
conditie, waardoor je weer beter voor
jezelf kunt zorgen en mee kunt doen op de
boerderij én in je eigen omgeving.
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DE BOERDERIJEN IN BEELD

VAN BUITEN WORD JE BETER
In contact met wind, regen, aarde en groen.
Dat is onze grondhouding en zorgvisie.
Landzijde is een zorginstelling met meer dan
110 aangesloten agrarische bedrijven waar,
voor mensen die dat nodig hebben, genieten,
leren en werken wordt gecombineerd.
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VERHUIZING
Het mooie monumentale pand waarin Landzijde gevestigd was, werd helaas te klein. Daarom zijn wij verhuisd naar een nieuw,
centraal gelegen en modern kantoorpand nabij het station. Voordat wij het pand betrokken, heeft er eerst een verbouwing
plaatsgevonden. Ons nieuwe kantoor is ruim, licht, warm en kleurrijk. Het heeft een open indeling en wij hebben buiten zoveel
mogelijk naar binnen gehaald. Benieuwd? Breng ons dan vooral een bezoek!
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De totale omzet in 2019 is
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INNOVATIE
FOCUS OP INNOVATIE
Onze initiatieven Buiten Gewoon Leren, Kwekerij Osdorp en
de Vriendentuinen, het zijn stuk voor stuk voorbeelden van
innovatieve (zorg)concepten, die voorzien in een duidelijke
behoefte vanuit de maatschappij. Ideeën als deze ontstaan
dankzij intensieve samenwerking met onze boeren, met de
deelnemers op de boerderijen, de cliëntenraad, kwartaal
gespekken met financiers en contacten in ons netwerk.

VRIENDENTUINEN: SAMEN LEVEREN WE AAN
DE VOEDSELBANK
In de Vriendentuinen worden door de deelnemende zorg
boerderijen verse producten verbouwd en scharreleieren
geraapt, die aan voedselbanken in Noord-Holland worden
geschonken. Het gaat niet om overgebleven voedingsmiddelen,
maar om producten die speciaal voor dit doel verbouwd en
verzameld worden. Er worden wekelijks groenten en eieren
geleverd aan diverse voedselbanken in Noord-Holland.
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KWEKERIJ OSDORP: EEN STUKJE PLATTELAND IN EEN
STEDELIJKE OMGEVING
Kwekerij Osdorp biedt aan een heel grote groep Amsterdam
mers zinvolle dagbesteding, structuur, een aanvulling op
het inkomen, een kans op een opleiding, een sociale leer
omgeving, een warme maaltijd en een werkomgeving waar
de doelgroep (O)GGZ zich thuis en gewaardeerd voelt.
Dagelijks werken 70-90 deelnemers mee in de kassen. Om
marktconforme producten te maken is een uitdaging, maar
geeft enorm veel voldoening. Het succes van de kwekerij is
te danken aan goede samenwerkingsverbanden en het voor
zien in een behoefte van de mensen uit de stad.
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Landzijde richt zich onder meer op leer- en scholingsmogelijk
heden voor cliënten, om zo de kansen en mogelijkheden voor
doorstroming van dagbesteding naar werk te vergroten. Een
voorbeeld hiervan is de samenwerking van De Kwekerij met
het MBO. In 2019 hebben 8 deelnemers een MBO niveau 1
diploma behaald en zijn 15 nieuwe leerlingen met de oplei
ding gestart. Ook wordt er op De Kwekerij taalonderwijs aan
geboden aan deelnemers die de Nederlandse taal beperkt
beheersen. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt.
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BUITEN GEWOON LEREN: KANSEN OP ONTWIKKELING BINNEN DE MAATSCHAPPIJ
Binnen het project Buiten Gewoon Leren (BGL), dat Landzijde samen met partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven
heeft vormgegeven, richten wij ons op leer- en ontwikkelmogelijkheden voor de cliënten. Wij onderscheiden daarin vier
verschillende vormen:

BGL onderwijs aan jonge kinderen | BGL 12-18 jaar | BGL digitaal | Werktrainingsboerderijen

Buiten Gewoon Leren heeft per regio een andere aanpak. Passend bij elk samenwerkingsverband wordt maatwerk geleverd.
Landzijde initieert regionale, structurele afspraken rondom onderwijs-zorgarrangementen op zorgboerderijen.

KWALITEIT OP HET GEBIED VAN ZORG EN SERVICE
•	Alle aangesloten boerderijen beschikken over het keurmerk
“Kwaliteit laat je zien”, van de Federatie Landbouw en Zorg.
•	Met behulp van Vanzelfsprekend (klanttevredenheidstoetsing)
meten we de tevredenheid van onze deelnemers en de
effectiviteit van de zorg op onze boerderijen.
•	Zorgboeren worden ondersteund bij de uitvoering van de kritieke
zorgtaken door zorg- en regio-coördinatoren.
•	Met iedere deelnemer worden afspraken op maat gemaakt over
wensen en ontwikkelingsmogelijkheden. Deze worden vastgelegd
in een functioneringsplan en regelmatig geëvalueerd.
•	Landzijde organiseert doorlopend netwerkavonden voor boeren
in het kader van permanente educatie en intervisie.
•	De samenwerking wordt jaarlijks met de boeren geëvalueerd.
•	Landzijde is doorlopend bereikbaar bij vragen.
•	In de adviesraad worden boeren betrokken bij de ontwikkeling
van het beleid.
•	Er is transparantie over de financiële kaders van de samen
werking.
•	In de cliëntenraad denken deelnemers mee over de ontwikkeling
van Landzijde.

Jaarverslag Stichting Landzijde 2019 | Publieksversie

TOEKOMSTVISIE
Landzijde is innovatief, gedreven en aanjager als het gaat om
de positieve ontwikkeling van zorglandbouw. Dat uit zich elk
jaar in een aantal nieuwe doelen en speerpunten, die zowel
voor de ontwikkeling van de eigen organisatie als voor onze
cliënten, zorgboeren en ketenpartners van belang zijn. In de
loop van 2020 werken wij onder meer aan:
DOORONTWIKKELING BUITEN GEWOON LEREN
Buiten Gewoon Leren heeft per regio een andere aanpak.
Passend bij elk samenwerkingsverband wordt maatwerk
geleverd.
•	
In Noord Kennemerland en Waterland wordt in 2020
duidelijk of we kunnen komen tot een duurzame samen
werking tussen zorg en onderwijs.
•	In Zaanstreek, West-Friesland en Haarlem zijn in 2020
concrete afspraken over het al dan niet starten van BGL
onderwijs op boerderijen van Landzijde.
•	In de Kop van Noordholland en Amsterdam/Diemen oriën
teren we ons in 2020 verder over het al dan niet samen
werken in het kader van BGL.
•	In de Kop van NH is in 2019 een pilot van start gegaan
voor leerlingen met grote afstand tot onderwijs, waarvan
in 2020 de resultaten bekend worden.
•	
BGL plus (doelgroep 12 tot 18 jaar) en BGL digitaal
(digitale leeromgeving) krijgen meer vorm. In 2020 worden
ook deze speerpunten doorontwikkeld.
•	
Er wordt in samenwerking met zorgboeren en andere
betrokken bekeken of ook natuurbeheer een onderdeel
van het BGL kan worden.
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DOORONTWIKKELING KWALITEITSBELEID
In 2019 is het kwaliteitsbeleid uitgebreid beschreven en
getoetst. Het ISO certificaat is behaald.
•	
In 2020 is er extra aandacht voor medicatie
beleid, MID en risico inschatting bij jeugd.
•	Naast de reguliere netwerkavonden en scholings
activiteiten voor zorgboeren bieden we in 2020
in samenwerking met de Onderwijsgroep Noord
West Holland de opleiding Zorg op het Bedrijf aan
onze zorgboeren.
•	Een doel is om (ex)cliënten op te leiden en in te
zetten om, als ervaringsdeskundigen, deelnemers
te ondersteunen bij het gebruik van Vanzelf
sprekend, om zo de zelfregie van de deelnemers
te stimuleren. Tegelijkertijd bieden we de betrok
ken (ex)cliënten hiermee ontwikkelkansen.
•	Landzijde participeert in de kwaliteitscommissie
van de Federatie Landbouw en Zorg.
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DUURZAAMHEID
Landzijde investeert in duurzaamheid, zowel bij Kwekerij
Osdorp als binnen de kantoororganisatie. Bij Kwekerij Osdorp
is geïnvesteerd in een klimaatcomputer en in ledverlichting.
Daarnaast is Landzijde verhuisd naar een nieuwe, energie
zuinige locatie in het centrum van Purmerend.

ORGANISATIEONTWIKKELING
Service en plezier zijn belangrijke thema’s binnen onze
organisatie. Het leveren van kwaliteit en service aan zorg
boeren, gemeenten en ketenpartners staat, samen met een
plezierige samenwerking, voorop. De juiste (communicatie)
middelen zijn daarbij onmisbaar.

•	
In 2020 compenseert Landzijde de uitstoot van CO2
met betrekking tot de vervoersbewegingen van de zorg
coördinatoren.
•	Er wordt nader bekeken of Kwekerij Osdorp duurzamer
kan worden ingericht. Het gaat om de vervanging van
installaties door energiezuinige varianten, een pilot met
gemeenschappelijk vervoer voor de deelnemers en even
tueel de aanschaf van zonnepanelen of een warmtepomp.

•	
In 2020 werkt de organisatie aan automatisering van
de facturatieprocessen, een goed intranet, de implemen
tatie van het elektronisch cliënten dossier, jaargesprekken
nieuwe stijl en het organiseren van een Wei(j)dag met als
onderwerp ‘regiostructuur’.

