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Inhoudsopgave



Beste lezer, 

Met gepaste trots en veel dankbaarheid presenteren wij u het jaarverslag over het jaar 2021. 
Wat een jaar, wat een inzet van onze medewerkers en wat een vertrouwen van onze cliënten en 
hun vertegenwoordigers. Ik kijk terug op een jaar waarin het wederom niet vanzelf ging. Covid 
zat ons en de hele wereld enorm in de weg en toch lukte het om alles goed te laten verlopen. 
Ondanks het ziekteverzuim, dat hoger was dan ooit, hebben we er samen de schouders onder 
gezet en konden we goede zorg blijven bieden. Dit kostte veel extra inzet en ook verlangde het 
veel flexibiliteit van onze medewerkers. 

De verbouwing liep eind van dit jaar bijna ten einde en we konden de mooie nieuwe bovenver-
dieping van de Zorgnijverij in gebruik nemen. We kregen hulp van fijne en ook handige vrijwil-
ligers bij de uitvoering van de verbouwing.  

De fondsen hebben de door hun toegezegde giften overgemaakt en wij konden hierdoor een 
prachtige plek creëren. Onze dank is groot aan allen die onze doelgroep een warm hart toedra-
gen.  

Het was een jaar van groei, verdere professionalisering, kwalitatieve diepgang en verbreding 
van ons aanbod. Wij streven er naar de beste zorgorganisatie zijn en goed voor onze mede-
werkers te zorgen onder andere op het gebied van een gezond werkklimaat en een goed scho-
lingsaanbod. Dit alles ten dienste van onze doelgroep. 

Wij zijn blij met het resultaat over 2021. Ondanks dat we wederom met Covid-19 te kampen 
hadden, zijn wij dankbaar dat we dit jaar goed hebben kunnen afsluiten. Als bestuurder wil ik 
mijn dank uitspreken richting alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting de Zorgnijverij voor 
hun inzet en toewijding voor onze cliënten. Ook wil ik de Raad van Toezicht bedanken voor de 
constructieve samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen. Boven alles wil ik God de dank 
en de eer geven. Hij is het die mij de kracht en de gezondheid geeft om de Zorgnijverij te be-
sturen. 

Directeur-bestuurder Erna de Keijzer
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Over de Zorgnijverij 
De Zorgnijverij biedt een begeleiding voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/
of psychische beperking. Dankzij de kleinschaligheid kan er veel persoonlijke aandacht aan elke 
cliënt worden gegeven. Het doel van de begeleiding is dat de cliënten een zinvolle dag invulling 
ervaren, gericht op hun mogelijkheden. Tijdens de begeleidingsmomenten doen de cliënten nieu-
we leer- en beleefervaringen op, zij groeien in zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid wordt ver-
groot. De Zorgnijverij vindt het belangrijk om de cliënten te laten participeren in de samenleving. 
Door verkoop van de gemaakte producten worden deze punten extra benadrukt. De cliënt werkt 
op eigen niveau en tempo, ontwikkelingen en talenten worden gestimuleerd, nieuwe successen 
en ervaringen worden gevierd. De begeleiders op werken vanuit een onvoorwaardelijke begelei-
dingsrelatie. Voor mantelzorgers wordt er op deze wijze ook een moment van rust geboden. 
 

Voor kinderen en tieners met een verstandelijke en/of psychische beperking worden verschil-
lende vormen van begeleiding geboden. De begeleiders werken vanuit een onvoorwaardelijke 
begeleidingsrelatie en sluiten aan bij de beleving en behoeften van de cliënt. Via ontwikkelings-
gerichte activiteiten wordt er onder andere gewerkt aan een positief zelfbeeld, weerbaarheid en 
versterken van sociale vaardigheden. Het sociale aspect neemt een belangrijke plaats in. Vanuit 
een onvoorwaardelijke begeleidingsrelatie staan de begeleiders naast het kind en wordt er een 
zinvolle invulling aangeboden. De begeleiders werken met een vast dagprogramma en onder-
steunende communicatiemiddelen. Door het inzetten van deze begeleiding worden thuisfront en 
mantelzorgers ontlast.  
 

Op locatie en in de thuissituatie wordt vanuit de Zorgnijverij individuele begeleiding geboden. 
Binnen deze zorgmomenten is de onvoorwaardelijke begeleidingsrelatie van groot belang. Uit-
gaan van, gebruiken en vergroten van bestaande competenties van cliënt of binnen het gezin, is 
de basis om verder mee te werken. 

Tijdens alle zorgmomenten zijn de doelen afhankelijk van de individuele behoeften en begelei-
dingsvraag. Op alle vlakken van de Zelfredzaamheidmatrix zet de Zorgnijverij zich in, zodat onze 
cliënten en mantelzorgers regie ervaren om hun eigen leven en op hun wijze participeren en 
bijdragen aan de samenleving.
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Onze missie
De Zorgnijverij biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met LVB op een plek 
waar je mag zijn wie je bent en gaat ontdekken wat je kunt omdat iedereen mee mag doen. 

Met de diverse vormen van begeleiding die de Zorgnijverij ook dit jaar mocht bieden aan kinde-
ren, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking speelden we in op de wensen 
en mogelijkheden van de cliënt. De Zorgnijverij heeft als uitgangspunt de cliënt ongeacht de 
leeftijd te ondersteunen in het proces om maximaal zelfstandig te kunnen leven en invulling aan 
het eigen leven te kunnen geven op een manier die bij hem/haar past. 
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Groei van het aantal cliënten in beeld
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Dagbesteding volwassenen
De dagbesteding is dit jaar verder gegroeid. We hebben dit jaar weer nieuwe gezichten 
mogen verwelkomen bij de houtwerkplaats waaronder een aantal stagiaires vanuit het PRO 
onderwijs.  
Ook zijn we dit jaar gestart met een structuurgroep. Deze vorm van dagbesteding richt 
zich op senso-activiteiten en inpakwerkzaamheden en is er speciaal voor diegene die baat 
hebben bij een vaste dagstructuur met veel herkenbaarheid.  
Het naaiatelier is verder blijven werken aan leuke projecten zoals kussens en schorten 
voor in het leerrestaurant SMAAK.  

Kidzcare  
Bij Kidzcare zijn we gaan werken met themaboxen. Dit maakte dat we op een speelse wij-
ze buiten schooltijd bezig zijn geweest met allerlei interessante onderwerpen waar we veel 
van leerden. De kinderen kregen veel mee over de seizoenen, en ook over bijvoorbeeld de 
ruimte en andere planeten. We maakten nog steeds dankbaar gebruik van de Rank. De 
scouting voldeed niet aan onze kwaliteitsnormen, hiervoor hebben we de oplossing om na 
de voltooiing van de verbouwing van de Arnhemseweg terug naar de Zorgnijverij te gaan.

Ondertussen zijn we met de gemeente, twee scholen en twee andere zorgaanbieders 
bezig geweest om de nieuwe onderwijs-zorg campus uit te denken. Vrijwel iedere maand 
zaten we aan tafel met de architect en de gemeente om hier een mooi project van te gaan 
maken voor de toekomst. Verwachting is dat de realisatie van dit project eind 2023 gereed 
is. Wanneer er definitief groen licht is, zal er gebouwd/gerenoveerd gaan worden. Wij zien 
uit naar een mooie locatie voor alle kinderen van Kidzcare!
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Betrokken – deskundig – ontwikkelingsgericht – met elkaar 
De Zorgnijverij biedt begeleiding vanuit christelijk visie, met oog voor alle naasten. Er wordt ge-
werkt vanuit christelijke normen en waarden. Dit wordt vormgeven door de aandacht die besteed 
wordt aan de christelijke feestdagen, het bidden voor de maaltijd en de muziek die geluisterd 
wordt. Tegelijkertijd kent de Zorgnijverij een open karakter. Wij bieden voor alle cliënten, ongeacht 
levensovertuiging dezelfde goede zorg. 

 

Betrokken
De Zorgnijverij is betrokken en dichtbij – letterlijk, maar ook in de communicatie. Zo is de dage-
lijkse overdracht van en naar huis warm en doen we iedere dag verslag van de verleende zorg. 
Daarnaast staan wij continue in contact met scholen, zorgverleners, ouders en begeleiders. De 
Zorgnijverij staat voor rechtstreeks contact en goede bereikbaarheid.  

Deskundig
De Zorgnijverij werkt met deskundig personeel. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan de 
ontwikkeling en professionele groei van iedere medewerker. De Zorgnijverij heeft verschillende 
disciplines aan boord. Daardoor kunnen wij vraaggericht werken, krijgen de cliënten de juiste 
begeleiders toegewezen en wordt zorg op maat geleverd.  

Ontwikkelingsgericht
Iedereen mag de ruimte nemen om talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Er 
worden bij de Zorgnijverij leerzame activiteiten aangeboden waardoor de cliënten zichzelf kun-
nen blijven ontwikkelen. In de Zorgnijverij helpen wij elkaar en vullen we elkaar aan. In samen-
spraak met en met behulp van inzet van het sociaal netwerk en/of begeleiding kunnen cliënten 
op hun eigen unieke wijze participeren in de samenleving.  

De Zorgnijverij streeft ernaar dat de cliënten ontdekken wie zij zijn en hoe waardevol zij zijn; dit 
wordt gedaan door zowel cognitief als sociaal-emotioneel, groei te stimuleren. Daarnaast worden 
er vaardigheden aangeleerd waar zij in de toekomst baat bij hebben.  

Bij de dagbesteding worden de cliënten medewerkers genoemd. Zij werken als collega’s samen 
om goederen die daadwerkelijk door anderen gebruikt worden te produceren.   

Met elkaar
Opvoeden doe je met elkaar en begeleiden ook. We denken mee en betrekken cliënten, ouders 
en belangrijke naasten om tot een zo goed mogelijk begeleidingsplan te komen. Met elkaar eva-
lueren we de leerdoelen en met elkaar bespreken we de voortgang. Als collega’s zijn we er voor 
elkaar om expertise te delen. Zo dragen we zorg voor elkaar en met elkaar. 
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Het Buurhuis  
Het Buurhuis aan de Arnhemseweg is vanaf het tweede kwartaal volledig in gebruik genomen 
als begeleidingslocatie. Overdag komen hier de kinderen die uitgevallen zijn in het onderwijs en 
gebruik maken van onderwijs-zorg. Na schooltijd komt hier een bsb-plus groepje. Deze locatie 
biedt een grote meerwaarde voor de begeleiding van de kinderen en willen we aanhouden tot-
dat we naar het Edudeltagebouw kunnen gaan verhuizen. De oplevering van dit gebouw staat 
gepland in eind 2023. 

De bovenverdieping  
De bovenverdieping van de Zorgnijverij is een fijne plek waar dagelijks veel gebruik van ge-
maakt wordt. We genieten van de kantoorruimte op de locatie en ook de grote ruimte die wordt 
gebruikt als pauzelokaal. Per september is de structuurgroep van de dagbesteding gestart en 
ook het naaiatelier is inmiddels met veel plezier in gebruik genomen.  

9

Ontwikkelingen Edudelta 
In het Edudeltagebouw aan de eerste Barendrechtseweg heeft zich een mooie kans voorgedaan. 
De gemeente heeft ervoor gekozen om hier een onderwijs-zorgcampus te ontwikkelen. Samen 
met SO de Rank, SBO de Wijngaard, Stichting Distinto en een fysiotherapiepraktijk kunnen wij 
daar een mooi aanbod realiseren voor onze doelgroep. Op deze locatie zullen in 2023 de kinde-
ren die bij de Kidzcare komen te vinden zijn.

Groei en Bloei traject personeel 
Alle collega’s deden een assessment en ook hebben we een teamanalyse gedaan. Hierbij hoorde 
ook de nodige teambuildingssessies en dit bracht goed in kaart welke expertise we in huis had-
den en welke expertise we graag willen toevoegen. Het was een leerzaam proces waardoor we 
zowel individueel en als team mochten groeien. Mooi om steeds beter te leren feedback geven.
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Vooruitblik
De Zorgnijverij is als organisatie altijd in ontwikkeling. Ook in 2021 groeiden en ontwikkelden we 
op het gebied van ruimte, diversiteit in aanbod, werkinhoudelijk in de kwaliteit van zorg die we 
leverden en op het gebied van vaardigheden en competenties bij de zorgprofessionals. Om hier 
inzicht in te geven, lichten we een aantal ontwikkelingen uit: 

SMAAK: We zaten in de afrondende fase van de verbouwing van een nieuw onderdeel van de 
Zorgnijverij: leerrestaurant SMAAK. Samen met onze cliënten willen we ons inzetten om het leven 
van eenzame ouderen te verrijken en een gezellige plek te bieden waar mensen langs kunnen 
komen voor een praatje en iets lekkers. Het is de bedoeling om een leerlijn op te zetten zodat de 
SMAAKmakers zich kunnen kwalificeren op het gebied van facilitaire dienstverlening. Wij hopen 
hiermee nog meer te participeren in de samenleving. 

Zorgconcept Kidzcare. Dit jaar zijn we begonnen met het herzien van het zorgconcept van Kid-
zcare. Door goed aan te sluiten bij de basisbehoefte van kinderen, ontstaat er ruimte waarin er 
gekeken kan worden hoe deze kinderen stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling. De Zorg-
nijverij zal in 2022 diverse methodieken analyseren en een keuze maken voor één of meerdere 
methodieken. Begin 2022 zijn we gestart met themagericht werken met onze jonge cliënten. 

Nieuwe locatie in 2023. Samen met de Gemeente Barendrecht, Stichting Distinto, ZML de Rank 
en Fysiotherapie Mens en Leven werken we aan de ontwikkeling van een nieuwe locatie.  
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Raad van Toezicht Zorgnijverij 
Jaarverslag 2021 

Algemeen 

Naam verslagleggend orgaan:    Raad van Toezicht Zorgnijverij 
Postadres:                 p/a Arnhemseweg 27 
Plaats:       2994 LA Barendrecht 
Email:       raadvantoezicht@zorgnijverij.nl 
Identificatienummer KvK Zorgnijverij:   62692003 
Internetpagina/Website:               www.zorgnijverij.nl 
Rechtsvorm:                 stichting met ANBI-status 

Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit de volgende leden: 

Dhr. D. Schilperoort – algemeen lid tot 1 oktober 2021, voorzitter per 1 oktober 2021 

Mw. W. Sleeuwenhoek – secretaris 

Mw. L.M. Bezemer – algemeen lid 

Dhr. M.B. van den Dool – voorzitter tot 1 oktober 2021, uitgetreden per 1 oktober 2021 

Dhr. Schilperoort is per januari 2021 als algemeen lid toegetreden tot de Raad van Toezicht 
vanwege de wens van mevr. Bezemer om (na een overdrachtsperiode) in de loop van 2021 af te 
treden. Halverwege het jaar kondigde dhr. Van den Dool zijn directe vertrek aan vanwege per-
soonlijke omstandigheden. Omdat de Raad van Toezicht tijdelijk al uit vier leden bestond kon zijn 
vertrek opgevangen worden door de overige leden. Mevr. Bezemer heeft desgevraagd besloten 
haar zittingsperiode te verlengen totdat er een nieuw lid is gevonden. Dhr. Schilperoort heeft des-
gevraagd het voorzitterschap op zich genomen. In 2022 zal gestart worden met de werving van 
een nieuw lid zodat mevr. Bezemer alsnog kan uittreden. 

Algemene verantwoording 2021 
De Raad van Toezicht is in 2021 4x bij elkaar gekomen voor de reguliere kwartaalvergaderingen  
waarin het functioneren van de organisatie over het afgelopen kwartaal wordt geëvalueerd.   

De bestuurder is bij deze vergaderingen ook steeds aanwezig geweest.   

De Raad van Toezicht en de bestuurder bereiden samen de agenda van het kwartaaloverleg 
voor. Er wordt gewerkt met een jaarplanning om te borgen dat alle noodzakelijke onderwerpen 
tijdig besproken worden. De bestuurder zorgt voor de toezending van de agenda en de stukken 
die besproken moeten worden.  
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 In mei 2021 heeft een extra vergadering plaatsgevonden voor een toelichting op en het accor-
deren van de jaarcijfers 2020. In deze vergadering heeft de (externe) accountant een toelichting 
gegeven op de jaarcijfers.  

De Raad van Toezicht heeft besloten de jaarcijfers voortaan jaarlijks in een extra overleg te be-
spreken om te voorkomen dat dit teveel tijd vraagt op de agenda van de reguliere vergaderin-
gen. Deze vergadering is toegevoegd aan de jaarplanning.  

De Raad van Toezicht heeft op onderstaande thema’s toezicht uitgeoefend en goedkeuring ver-
leend: 

Meerjarenbeleid en jaarplan 2021 

Kwartaalrapportages 2021 

Jaarrekening 2020 

Begroting 2021 

Concept Begroting 2022  

Arbeidsovereenkomst en beloning bestuurder 2022 

De Raad van Toezicht is statutair verbonden aan de volledige Governancecode Zorg 2017. 
Naast de statuten zijn nadere afspraken opgenomen in een huishoudelijk regelement. Hierin zijn 
onder andere afspraken vastgelegd over het tegengaan van (de schijn van) belangenverstrenge-
ling en een conflictregeling. De Raad van Toezicht heeft de behoefte om in 2022 het huishoude-
lijk regelement te actualiseren en in een bestuursregelement te voorzien. Beoogd wordt om door 
het omschrijven en afbakenen van taken en verantwoordelijkheden en afspraken rondom belan-
genverstrengeling en risicobeheersing, een professionele bestuurs- en toezichtsfunctie én de 
samenwerking tussen beiden beter te borgen. 

De Raad van Toezicht blijft op de hoogte van de algemene gang van zaken binnen de organi-
satie door tussentijdse schriftelijke en mondelinge updates van de bestuurder. Zowel op haar 
initiatief alsook op initiatief van de leden. De basisbronnen voor het toezicht houden vormen de 
kwartaalrapportages en inzicht in diverse beleidsstukken en organisatorische ontwikkelingen 
welke de bestuurder elk kwartaal conform de jaarplanning presenteert. Op deze manier houdt de 
Raad van Toezicht toezicht op de doelstellingen van de Zorgnijverij en toetst zij periodiek of deze 
voldoende gerealiseerd worden. Hierbij worden de waarden en normen gehanteerd die passen 
bij de maatschappelijke positie van de Zorgnijverij. 
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Belangrijke thema’s in 2021 

Visie op toezicht: Als onderdeel van de verdere professionalisering van het toezicht heeft de 
Raad van Toezicht in 2021 een visie op toezicht houden op- en vastgesteld. Op een aantal on-
derdelen is deze visie nog niet geborgd in de praktijk en de processen van het toezicht houden. 
Komend jaar zullen deze onderdelen verder worden besproken en uitgewerkt teneinde ze te 
implementeren. 

Zelfevaluatie: Als onderdeel van de professionalisering en de nieuwe visie op toezicht heeft de 
Raad van Toezicht in september 2021 voor het eerst een zelfevaluatie uitgevoerd. Doel van de 
evaluatie is het verbeteren van het toezicht en bewust tijd te plannen voor het geven van feed-
back op zaken die goed gaan alsook zaken die voor verbetering vatbaar zijn. De manier waarop 
de zelfevaluatie is uitgevoerd en de conclusies zijn vastgelegd in een verslag dat ook met de 
bestuurder gedeeld en besproken is.  

Uitbreiding, verbouwing en aanwerven nieuwe locaties: In 2021 is volop gewerkt aan de uitbrei-
ding van de locatie aan de Arnhemseweg 27. De bovenverdieping is gereed gekomen en in 
gebruik genomen. Aan de begane grond wordt nog gewerkt. Al langer werd door bestuurder 
gezocht naar een geschikte plek voor een nieuwe locatie in Barendrecht om de groei van de or-
ganisatie te faciliteren. Bestuurder heeft in het Edudelta gebouw in Barendrecht een nieuwe plek 
gevonden. Het betreft een gedateerd schoolgebouw dat door de gemeente wordt gerenoveerd 
waarna hier verschillende organisaties uit het domein Zorg & Welzijn en Onderwijs worden ge-
huisvest. De oplevering van het project wordt eind 2023 verwacht. 

De uitbreiding en nieuwe locatie zijn nodig voor de groei van de organisatie. Deze groei is in het 
meerjarenbeleid geformuleerd. 

Rechtsvorm en vastgoed: De Zorgnijverij is letterlijk vanuit de huiskamer van de bestuurder ont-
staan en heeft tot op heden als stichting geopereerd. De organisatie is flink gegroeid en privé ei-
gendommen zijn ingezet, verbouwd en uitgebreid om de steeds verder groeiende organisatie te 
kunnen huisvesten. In 2021 is de vraag ontstaan over in hoeverre de huidige rechtsvorm en het 
gebruik van vastgoed nog past bij de omvang van de organisatie. Het is wenselijk hier in de toe-
komst aanpassingen aan de doen maar hoe e.e.a. precies vorm te geven is een complexe vraag 
die nog niet is beantwoord. Bestuurder zal zich hier komend jaar nader op oriënteren en de Raad 
van Toezicht adviseert eventueel (extern) advies hiervoor in te schakelen gezien de complexiteit 
en specialistische kennis die dit vergt.   

 



14

Algemene evaluatie 2021 

De Raad van Toezicht constateert dat de organisatie en omzet ook dit jaar weer verder zijn ge-
groeid, er wordt verwacht dat deze groei de komende jaren doorzet. Naast de groei in kwan-
titatieve zin ziet de Raad van Toezicht ook een groei in kwalitatieve zin. Processen zijn verder 
geprofessionaliseerd en worden ook steeds meer en beter gedocumenteerd, dit blijkt ook uit de 
stukken die aan de Raad van Toezicht worden aangeleverd. Een positieve ontwikkeling die de 
Raad van Toezicht van harte toejuicht en die past bij het streven van zowel de Raad van Toezicht 
als de bestuurder naar verdere professionalisering van de organisatie en het toezicht om daar-
mee de verwachte groei te kunnen faciliteren zonder dat wordt ingeleverd op kwaliteit.   

De Raad van Toezicht voorziet geen risico’s voor het voortbestaan van de Zorgnijverij.  

Uit de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht zijn een aantal verbeterpunten naar voren geko-
men voor de Raad van Toezicht zelf alsook voor de samenwerking met de bestuurder. Dit heeft 
onder andere geleid tot een duidelijkere rolverdeling binnen de Raad van Toezicht en het herij-
ken van de juiste balans tussen ‘toezicht en controle op afstand’ enerzijds en ‘betrokkenheid en 
nabijheid’ anderzijds in de relatie met de bestuurder.  

Financiële verantwoording Raad van Toezicht 
Aan de leden is vacatiegeld uitgekeerd op basis van het ‘Besluit vergoedingen adviescolleges en 
commissies’, geldend van 01-01-2020 tot en met heden. In het verslagjaar zijn daarnaast geen 
onkosten voor leden van de Raad van Toezicht gedeclareerd. 

Tot slot 
De Raad van Toezicht bedankt de bestuurder en de medewerkers voor hun inzet voor de cliën-
ten van de Zorgnijverij en is tevreden over de behaalde resultaten. De Raad van Toezicht ziet dat 
de ingeslagen weg naar verdere professionalisering zijn vruchten afwerpt. De Raad van Toezicht 
ziet de toekomst van de Zorgnijverij positief tegemoet. 


