Cursus tot Zorgboer
Voor wie is deze cursus bestemd:
Voor leidinggevenden/ (toekomstig)eigenaren van een zorgboerderij/kleinschalige zorgonderneming. En
iedereen die geïnteresseerd is in het (gaan) runnen van een zorgboerderij/kleinschalige zorgonderneming.
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Bedrijfsvoering
Naast een eerste kennismaking en typering van het zorgbedrijf waar de cursist vandaan komt of affiniteit mee
heeft gaan we gelijk “de diepte” in. Aan de orde komt de dagelijkse bedrijfsvoering, wat komt er bij kijken dit
goed en ordelijk te doen? Ook zullen we aan de slag gaan wat er speelt bij overname of nieuwe starter.
Inspelen of voortdurende wijziging in het beleid van de te leveren zorg staat deze avond centraal. In
verschillende werkvormen wordt je samen met je mede cursist geconfronteerd met mogelijke situaties en
oplossingsrichtingen. Vergunningen en keurmerken komen langs, noodzakelijk een zorgboerderij te mogen
starten/ runnen. Op deze avond formuleer je ook jouw leerdoelen. De invulling daarvan presenteer je op de
presentatieavond .
Keuze voor de zorginhoud
Op deze avond spreken en leren we over de uitvoer van het werken met deelnemers/ clienten binnen de
mogelijkheden (activiteiten) die voor handen zijn. Welke activiteiten zijn er op jouw bedrijf rondom flora en
fauna om in te zetten bij de zorg. Matchen deze werkzaamheden met de doelgroepen. Welke zorg/
begeleiding wil en kun je leveren en voor welke doelgroepen is deze zorg bruikbaar. Waar liggen de grenzen
van je eigen kunnen en hoe kom je daar achter? Wat wil je wel en wat vooral niet en welke ruimte kun je je
hierin permiteren? En verder: Educatie als inzet voor herstel bij problematieken en Rehabilitatie- en
herstelgericht werken.
Financiën
Hoe hou ik grip op de kosten en de opbrengsten. Inzicht houden gedurende het lopende jaar. Er zijn
verschillende verdienmodellen die we bespreken, welke is voor jouw zorgboerderij van toepassing. Tevens
welke financiele risico’s acceptabel zijn en welke investeringen je kun doen. Hoe werkt de belastingdienst en
met welke vormen van belasting heb je te maken? Welke financiele basis/ belasting ligt er al op het bedrijf en
is dit toekomstbestendig? Welke vormen van investeringen zijn denkbaar en welke afspraken maak je met
financierders/ investeerders.
Personeel en leidinggeven
Wie ben jij als professional en leidinggevende? We komen vervolgens te spreken over hoe we tot de keuze
komen met personeel te gaan werken, hoe dit personeel is te werven en hoe we de geschikte kandidaat voor
de zorgboerderij weten te vinden. Door verschillende oefenvormen gaan we het leidinggeven onder de loep
nemen en geven we elkaar tips over welke vorm van leiding geven bij je zou kunnen passen. Daarnaast komen
verschillende CAO’s aan de orde die passend kunnen zijn bij de zorgboerderij. Tevens kijken we inhoudelijk
naar wet- en regelgeving die onderdeel zijn van de te gebruiken CAO.
Vaardigheden, nodig om een zorgboerderij als eigenaar te runnen.
Deze avond staat in het teken van o.a. het oefenen met elkaar hoe je je als eigenaar van het bedrijf kunt
bewegen tov personeel, vooral ook als je zelf deel uitmaakt van de dagelijkse werkzaamheden. Welke skills
(vaardigheden) heb je nodig en op welke wijze zijn deze te ontwikkelen. We oefenen in gesprekstechnieken
intern (vormen van vergaderen en werk afspreken) als ook extern (acquisitie plegen en netwerken).
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Verschillende vormen van leiderschap (taak- en/ of mensgericht) komen langs. Feiten, ideeën of meningen aan
anderen duidelijk maken is belangrijk zowel binnen als buiten de

sector. Daarnaast enige theorie over het communiceren. Ook wordt er praktisch geoefend welke
gesprekstechnieken in te zetten zijn.
Jouw plan, jouw toekomst met je zorgboerderij
Tijdens alle avonden loopt als een rode draad het opstellen van een bedrijfsplan. Dit plan is door de
afzonderlijke cursist op de laatste avond afgerond. De plannen worden aan elkaar gepresenteerd. Je ontvangt
feedback van mede cursisten en de cursusleider over jouw bedrijfsplan (de inhoud en presentatie).
Vraag bij het op te stellen bedrijfsplan (komt op de avonden steeds terug) is:



Hoe maak je je keuze bij het willen opstarten of overnemen van een eigen zorgboerderij?
Hoe kun je in een vorm van businessplan toekomstplannen formuleren in het geval van een bestaand
bedrijf die mee wil veranderen.

Er wordt een certificaat uitgereikt met algemene gegevens van de deelnemer, getekend door de cursusleiders
en op de achterzijde een korte weergave van de inhoud van de cursus.
Algemene informatie:
Data
Tijd
Locatie
Docenten
Aanvullend

Prijs

Meer informatie:
Aanmelden:
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Nog niet bekend
19.00 – 21.00 met uitloop tot 21.30 uur
In 1e instantie online, eventueel later fysiek (afhankelijk van Corona-maatregelen)
Rita Hanekamp, Eimert Fikse en enkele gastdocenten
Elke cursusavond ga je naar huis met een praktijkgerichte opdracht die je in de
tussenliggende weken tot uitvoer brengt op je bedrijf. Dit geeft meteen aan waar je
leeropbrengsten ingezet kunnen worden.
Voor leden van de Coöperatie Boer en Zorg: plm € 800 per persoon
Voor niet-leden: plm. € 850 (wanneer u binnen 1 jaar lid wordt van de Coöperatie,
krijgt u het verschil terug)
Rianne Jacobs: r.jacobs@cooperatieboerenzorg.nl
Tel: 06-11677465
via aanmeldformulier op te vragen bij Kim Elverding: k.elverding@boerenzorg.nl

