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VOORWOORD  

 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Boerderij ‘De Viermarken’ over het jaar 2017.   
Samen hebben we het afgelopen jaar heel wat zaadjes gezaaid, zowel letterlijk als figuurlijk. Zaadjes 
zijn de basis voor de gewassen in de moestuin, die vervolgens met zorg zijn geoogst. Zaadjes die 
ontkiemen, mensen die zich ontwikkelen en samenwerkingsverbanden die geleidelijk aan groeien. Al 
met al een weer een groeizaam jaar. 
  
Bij het lezen van dit verslag is het goed te weten dat wij spreken over medewerkers en niet over 
cliënten of deelnemers.  Onze visie is dat we met z’n allen werken aan een product om trots op te 
zijn.  De begeleiding is gericht op het bevorderen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, 
passend bij de medewerker.  
 
Enschede, april 2018 
 
Mieke van Dragt 
Directeur/bestuurder 
 
 
  

Afbeelding 1: Bedrijvigheid in de moestuin 
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1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 
 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van Stichting Boerderij De Viermarken te 
Enschede en geeft inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg in het jaar 2017. Als basis voor deze 
verslaglegging is het jaarverslag 2016 gebruikt en daarnaast de opzet voor het kwaliteitsjaarverslag 
van de Federatie Landbouw en Zorg. De Viermarken is aangesloten bij de Federatie Landbouw en 
Zorg en heeft het door deze organisatie beheerde kwaliteitskeurmerk.  

Afbeelding 2: hooibaaltjes op de wagen pakken 
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 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 
 
2.1 Algemene Identificatiegegevens 

 
Naam verslag leggende rechtspersoon:   Stichting Boerderij ‘De Viermarken’ 
Adres:       Viermarkenweg 85 
Postcode:      7522 LC   
Plaats:       ENSCHEDE 
Telefoonnummer:     053 435 95 72 
Identificatienummer Kamer van Koophandel:  41030306 
E-mailadres:      info@viermarken.nl 
Internetpagina:      www.viermarken.nl 
 

2.2 Structuur van ‘De Viermarken’ 
 

De Viermarken is een stichting. Het organogram van de organisatie ziet er als volgt uit: 

 

 
 
 
De directeur (Raad van Bestuur) heeft tot taak het besturen van de stichting en heeft hiertoe de 
benodigde bevoegdheden. Voor de uitvoering van een aantal besluiten is echter vooraf de 
goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig. Dit is statutair vastgelegd. De directeur 
vertegenwoordigt de stichting, mocht de directeur een belang hebben dat strijdig is met het belang 
van de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Toezicht of 
kan de Raad van Toezicht één of meer anderen hiervoor aanwijzen. De Raad van Toezicht heeft tot 
taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in 
de stichting.   
De Raad van Toezicht heeft in 2017 vier keer vergaderd. Vaste agendapunten zijn de voortgang van 
de uitvoering van het door de Raad van Toezicht vastgestelde beleid. De verantwoordelijkheden van 
de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het functieprofiel directeur/bestuurder ‘De Viermarken’.  
 
Medezeggenschap voor zowel personeel als medewerkers is geregeld in ‘De Viermarkenraad’, een 
medezeggenschapsorgaan waar zowel personeel, medewerkers als stagiaires zijn vertegenwoordigd. 
De raad komt maandelijks bij elkaar en er zitten minimaal 7 en maximaal 9 personen in de raad: 1 
werkbegeleider, 1 assistent, 1 stagiaire, 4 – 6 medewerkers.  Minimaal 4x per jaar is er overleg met 
de directeur. De leden van de Viermarkenraad vertegenwoordigen hun achterban in de raad. De 
medewerkers organiseren daartoe minimaal 2 x per jaar een bijeenkomst voor alleen medewerkers 
om met elkaar zaken die op dat moment belangrijk zijn te bespreken, zonder dat hier 
personeel/stagiaires bij aanwezig zijn. Maandelijks is er een bijeenkomst voor stagiaires en 
personeelsleden, met name gericht op het afstemmen van de werkzaamheden/taken en personele 
aangelegenheden. Dagelijks vindt er een dag afsluiting plaats waarin de bijzonderheden van de dag, 
de voortgang en afstemming van de werkzaamheden worden besproken. 

werkbegeleider 

Raad van Toezicht

directeur 

assistent 

(huishouding)

assistent 

(transport)

assistent 

(moestuin)

werkbegeleidervakman 

(winkel/verw

erkingj)

werkbegeleider 

Viermarkenraad administratie

assistent 

(alg)

werkbegeleidervakman 

(teelt en 

afzet)
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2.3 Kerngegevens 
 

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 
 
De stichting heeft als doelstelling het bevorderen van de zo goed mogelijke sociaal-maatschappelijke 
integratie van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, van psychosociaal 
kwetsbaren en van langdurig werklozen door middel van het aanbieden van een aangepaste 
werkplek. Zij exploiteert daartoe een agrarisch project in de vorm van een boerderij waar ecologische 
landbouw, natuur- en landschapsbeheer, educatie, recreatie en zorg, al dan niet in combinatie, 
gepraktiseerd wordt.  
 

 
2.3.2 Medewerkers, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

 
De Viermarken werkt met medewerkers uit diverse doelgroepen. Deze zijn in grote lijnen onder te 
verdelen in vier groepen: 

1. Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz) 
2. Verstandelijk Gehandicaptenzorg (Vgz) 
3. Lichamelijk Gehandicaptenzorg (Lgz) 
4. Overige Maatschappelijke zorg (Omz: Dit zijn de mensen die niet onder één van de vorige 

drie categorieën geplaatst kunnen worden, maar toch begeleiding nodig hebben) 
 
De financiering van de begeleiding is geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
persoonsgebonden budgetten, onderaanneming en overige financieringswijzen. 
 
Sinds 2016 is  De Viermarken voor de gemeente Enschede een algemene voorziening. Het doel is om 
door een eenvoudige vorm van begeleiding te bieden, zwaardere vormen van zorg te voorkomen. 
Het bieden van een veilige omgeving, zinvolle taken, het krijgen van sociale contacten, plezier 
hebben in wat je doet zijn daarbij belangrijke zaken. Voor de overige 13 Twentse gemeenten blijft 
‘De Viermarken’ een maatwerkvoorziening.  
 
De Viermarken werkt als onderaannemer samen met diverse instellingen in de regio Twente. Het 
komt voor dat dezelfde persoon in een jaar door verschillende verwijzers naar ‘De Viermarken’ wordt 
verwezen. Dit heeft ertoe geleid dat we hebben besloten aan te geven Hoeveel verwijzingen er zijn 
geweest. Dit geeft niet het aantal unieke personen aan. In 2017 zijn er 134 unieke deelnemers op ‘De 
Viermarken’ geweest.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afbeelding 3: houthakken 
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In hoofdgroepen onderverdeelt, geeft dit het onderstaande overzicht: 
 
 

 
 
* In 2016 zijn er 134 unieke personen op de boerderij geweest. In 2016 en 2015 waren dat respectievelijk 135    

   en 116 unieke personen. 
 
In grafiek de herkomst van onze deelnemers:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel-

groepen

aantal 

verwijzingen*
%

aantal 

verwijzinge

n* %

Ggz 18 13,2% 17 12,1%

Vgz 15 11,0% 14 9,9%

Lgz 8 5,9% 8 5,7%

Omz 95 69,9% 102 72,3%

Totaal 136 100,0% 141 100,0%

20162017

Afbeelding 4: samen wandelen 
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Uitgewerkt naar het niveau van verwijzer geeft dit het onderstaande resultaat: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verwijzers 2017
aantal 

verwijzing

en

% van 

totaal 

aantal 

verwijzing

en

gereali-

seerde 

dagdelen

% van 

totaal 

gerealisee

rde 

dagdelen

Ggz

Humanitas onder Dak 1 0,7% 2 0,0%

 J.P. v.d. Bent stichting 3 2,2% 578 3,3%

All Care 1 0,7% 23 0,1%

RIBW 14 10,3% 1.007 5,8%

Pgb 0,0% 0 0,0%

Vgz 0,0% 0,0%

Uniek 1 0,7% 7 0,0%

Estinea 1 0,7% 363 2,1%

Pgb 3 2,2% 290 1,7%

Aveleijn 9 6,6% 1.477 8,6%

Lgz 0,0% 0,0%

InteraktContour 7 5,1% 736 4,3%

Pgb 1 0,7% 233 1,3%

Omz 0,0% 0,0%

Pgb 0,0% 0,0%

Algemene voorziening Enschede* 69 50,7% 9.946 57,6%

overige Enschede 1 0,7% 81 0,5%

gemeente Hengelo 6 4,4% 976 5,7%

overige Hengelo 2 1,5% 111 0,6%

gemeente Almelo 1 0,7% 324 1,9%

gemeente Losser 1 0,7% 162 0,9%

gemeente Hof van Twente 1 0,7% 356 2,1%

gemeente Haaksbergen 0 0,0% 0 0,0%

gemeente Oldenzaal 1 0,7% 115 0,7%

gemeente Dinkelland 1 0,7% 11 0,1%

Tactus 6 4,4% 419 2,4%

0,0% 0,0%

    Reclassering 6 4,4% 56 0,3%

Totaal 136 100% 17.273 100,0%
* aanw ezigheid op basis van contractafspraken, daadw erkelijke aanw ezigheid 6,692 dagdelen
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Instroom1 
 
In 2017 heeft er met name groei plaats gevonden in het aantal dagdelen dat men aanwezig was. In 
2017 waren dit per persoon 127 dagdelen t.o.v. 115 dagdelen in 2016 
 
De Viermarken is 500 dagdelen per jaar geopend. Door de ingebruikname van boerderij Oldenhof 
kan de capaciteit van ‘De Viermarken’ geleidelijk aan uitbreiden naar maximaal 35 fte medewerkers. 
(17.500 dagdelen), 25 fte op boerderij De Viermarken en 10 fte bij boerderij Oldenhof. 
 

 
 
 
Op 1 januari 2017 zijn we gestart met 100 medewerkers. In de loop van het jaar zijn er 32 mensen 
gestart en 31 mensen gestopt. Op 31 december 2017 waren er 101 personen. De uitstroom was als 
volgt: 
 

 
 
  

doelgroepe

n in fte 

deelnemers

aantal fte % aatal fte %

Ggz 2,39 7,0% 4,10          12,5%

Vgz 5,11 15,0% 4,17          12,7%

Lgz 1,94 5,7% 2,14          6,5%

Omz 24,54 72,2% 22,29       68,2%

Totaal 33,98 100,0% 32,69 100,0%

20162017

reden uitstroom aantal % aantal %

proeftijd 3 9,7% 4 11,8%

andere (arbeids)dagbesteding 1 3,2% 3 8,8%

vrijwill igerswerk 2 6,5% 0 0,0%

uwv-reintegratietraject 1 3,2% 0 0,0%

betaalde baan 2 6,5% 2 5,9%

privéomstandigheden 2 6,5% 0 0,0%

opleiding/scholing 3 9,7% 0 0,0%

einde traject 4 12,9% 11 32,4%

ziekte/overlijden 4 12,9% 9 26,5%

te veel prikkels 2 6,5% 0 0,0%

overige redenen 7 22,6% 5 14,7%

Totaal 31 100,0% 34 100,0%

20162017
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De verhouding mannen/vrouwen 
 

 
 
 
Groepen 
 
Naast onze vaste groep deelnemers hebben een drietal andere groepen gebruik gemaakt van ‘de 
Viermarken’. Het gaat hierbij om twee groepen leerlingen van het onderwijscentrum het Roessingh 
en de vrijwilligers van de metaalwerkgroep van de stichting 55+.   
 
De leerlingen van onderwijscentrum komen samen met hun leerkrachten twee ochtenden in de 
week meehelpen op de boerderij. De metaalwerkgroep komt een middag in de week. 
 
 
 
Omzet uit de begeleiding: 
 

 
 
De gemiddelde personele bezetting was in 2017 als volgt: 
 

 
 

In 2017 is het bestaande personeelsbeleid gecontinueerd. Er heeft uitbreiding van het aantal 
werkbegeleiders plaats gevonden dit vanwege de groeiende groep medewerkers.  De vakkracht 
bakken/verwerken heeft een vaste aanstelling gekregen, nadat zijn contract 2 x was verlengd. De 
adviseur/vakkracht moestuin heeft 4 uren uitbreiding gekregen. 
 

verhouding vrouwen/mannen

aantal % aantal %

aantal mannen 82 60% 92 65%

aantal vrouwen 54 40% 49 35%

Totaal 136 100% 141 100%

2017 2016

Begroting Exploitatie Werkelijk 2016

Algemeene voorziening Enschede 307.500 307.500                240.000                

Geestelijke gezondheid 60.660 44.704                  59.205                  

WLZ, WMO buiten enschede en 

overige financiering 
154.929                199.997                197.736                

Vergoeding taxivervoer 1.000                    1.534                    1.666                    

Totaal daggeldvergoedingen 524.089                553.733                498.607                

2017 gemiddeld

begroting 

2017

exploitatie 

2017

w erkelijk 

2016

aantal fte aantal fte aantal fte

directeur 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

w erkbegeleider 4,00 3,17 4,63 3,46 3,75 2,79

vakkracht 2,00 1,44 2,00 1,44 2,00 1,33

assistent 2,00 1,44 2,00 1,44 2,70 2,74

9,00 7,05 9,63 7,35 9,45 7,86
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De Viermarken biedt stageplekken aan stagiaires van diverse opleidingen. Vorig jaar zijn er onder 
andere stagiaires geweest van het Saxion, ROC, AOC  en Warmonderhof. Daarnaast is er door 
studenten van Van Hall/Larenstein en de UT gewerkt aan een aantal projecten. Deze projecten doen 
we in samenwerking met de Groene Kennispoort Twente. Groene Kennispoort Twente is hét 
netwerk voor het realiseren van projecten in het buitengebied van Twente door vragen uit het 
gebied te koppelen aan onderwijsinstellingen. Dit jaar zijn er drie studentes geweest van de opleiding 
Social Work, Olomouc in Tsjechië. 
 
Overzicht stagiaires en vrijwilligers 
 

 
 
De Viermarken is een organisatie waar zelfredzaamheid en eigen initiatief bijzonder belangrijk zijn.  
 

2.3.3  Werkgebieden 
 
De Viermarken is een zogenaamde zorgboerderij die in de noordwestelijke stadsrand van Enschede 
ligt. De Stichting biedt (arbeidsmatige) dagbesteding aan medewerkers met name uit de gemeentes 
Enschede en Hengelo. Incidenteel komen er ook mensen uit andere Twentse gemeentes. In 2017 
waren dit de gemeentes Almelo, Losser, Hof van Twente, Haaksbergen, Oldenzaal en Dinkelland. 
 

2.3.4 Samenwerkingsrelaties 
 
Stichting Boerderij ‘De Viermarken’ was in 2017 onderaannemer bij de volgende instellingen: 

- RIBW 
- Aveleijn 
- Estinea 
- InteraktContour 
- Humanitas onder Dak 
- J.P. van de Bent Stichting 
- Stichting Uniek Begeleiding 
- Tactus 

 
Met de volgende organisaties en instellingen zijn er contacten geweest: 

- Gemeente Enschede 
- Gemeente Hengelo 
- Gemeente Oldenzaal 
- Gemeente Hof van Twente 
- Gemeente Haaksbergen 
- Gemeente Losser 
- Diverse zorgboerderijen 
- Reclassering Nederland 
- Stichting Present 
 

De samenwerking met organisaties en instellingen (al dan niet in onderaannemerschap) bestaat 
onder anderen uit regelmatig overleg, samen met de betrokken medewerkers. Daarbij staat voorop 
dat de medewerkers tevreden zijn over de geleverde begeleiding en ondersteuning. Ook is er overleg 
met instellingen en organisaties om te kijken op welke gebieden er kan worden samengewerkt, hoe 

2017

personen dagdelen fte

stagiaires 16 1.002                    2,00 

vrijwilligers 13 342                    0,68 
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tevreden we zijn over de samenwerking en hoe de begeleiding van de medewerker goed kan worden 
afgestemd. 
 
Voor de gemeente Enschede is ‘De Viermarken’ een algemene voorziening, waarbij het doel is om 
door een eenvoudige vorm van begeleiding te bieden, zwaardere vormen van zorg te voorkomen. Dit 
betekent dat mensen laagdrempelig en snel kunnen instromen. Hiervoor ontvangt de stichting een 
subsidie. Daarnaast wordt er met de gemeente Enschede samengewerkt op het gebied van 
natuureducatie en verzorgen we dieren in het Abraham Ledeboerpark 
 
De Viermarken ligt in het gebied ’t Wageler. In dit gebied wordt nagedacht op welke wijze bewoners, 
gebruikers en gemeente zouden kunnen samenwerken. De Viermarken neemt daarom deel aan de 
werkgroep Wageler, samen sterker. Daarnaast is er in 2017 een overleg gestart om te onderzoeken 
of er een nieuw samenwerkingsverband, bestaande uit AOC-Oost, locatie Enschede, Stawel en ‘De 
Viermarken’ kan ontstaan met het doel samen met de gemeente te zorgen voor een goede toekomst 
voor het natuureducatiefcentrum ’t Lammerinkswönner.  
 
De Stichting is lid van de Vereniging Zorgboeren Overijssel en op deze wijze ook aangesloten bij de 
landelijke Federatie Landbouw en Zorg. Met andere zorgboeren is er regelmatig overleg om op deze 
wijze ook ervaring en kennis uit te wisselen. 
 
Op agrarisch gebied zijn er contacten met: 

- Lammerinkswönner (natuureducatie gemeente Enschede) 
- Beheersstichting Abraham Ledeboerpark 
- Beheersstichting H.J. van Heekspark 
- Groene Kennispoort Twente 
- EMOS 
- Rondje Enschede 
- Stawel 
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
- LTO-Noord 

 
Contacten met onderwijsinstellingen en overige organisaties 

- AOC- Oost 
- Groene Kennispoort Twente 
- VSO ’t Roessingh 
- ROC Twente 
- Hogeschool Saxion 
- UT-Twente 
- Hogeschool Van Hall Larenstein 
- Basisschool Noorderkroon 

 

Afbeelding 5: het Lammerinkswönner 
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3.      BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 

 
3.1  Normen voor goed bestuur 

 

De Viermarken is een kleine instelling met minder dan 10 zorg gerelateerde personeelsleden en een 
omzet kleiner dan €1.000.000,- per jaar.  Openheid en transparantie worden zeer belangrijk 
gevonden.  De stichting heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor verantwoorde en 
resultaatgerichte zorg.  Zij draagt daarbij zorg voor een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.  
 
De stichting hanteert de volgende uitgangspunten: 

- De medewerker staat centraal 
- De financiële middelen die de stichting ter beschikking heeft worden ingezet om een goede 

en verantwoorde plek te kunnen bieden. In het financiële jaarverslag wordt dit inzichtelijk 
gemaakt  

- De stichting werkt met het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 6: artikel in zorgvisie, juli 2017 
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3.2  Raad van Bestuur / Directie 
 

Aangezien transparantie bijzonder belangrijk wordt gevonden is gekozen voor een duidelijke 
structuur. De directeur (Raad van Bestuur) heeft tot taak het besturen van de stichting en heeft 
hiertoe de benodigde bevoegdheden. Voor de uitvoering van een aantal besluiten is echter vooraf de 
goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig. Dit is statutair vastgelegd. De directeur 
vertegenwoordigt de stichting, mocht de directeur een belang hebben dat strijdig is met het belang 
van de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Toezicht of 
kan de Raad van Toezicht één of meer anderen hiervoor aanwijzen. De Raad van Toezicht heeft tot 
taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in 
de stichting.  
 
De directeur is ingeschaald op basis van de adviesregeling directiefuncties van de brancheorganisatie 
MO-groep. De salariëring voldoet aan de eisen in het kader van de Wet Normering Topinkomens 
(WNT). 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon: Mieke (W.E.) van Dragt. Onbezoldigde nevenfuncties: 

- Voorzitter Stichting Vrienden Harmonie Orkest Twente  
 
 

 

3.3 Toezichthouders/Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit zes natuurlijke personen en heeft in 2016 vijf keer vergaderd. Vaste 
agendapunten zijn de voortgang van de uitvoering van het door de Raad van Toezicht vastgestelde 
beleid. De Raad van Bestuur geeft tijdens de vergaderingen een toelichting op het door haar 
gevoerde beleid o.a. aan de hand van tussentijdse rapportages.  
 
 
 
De Raad van Toezicht van ‘De Viermarken’ 
 

naam Functie RvT Hoofdfuncties Nevenfuncties Datum 
eerste 
benoeming 

Benoemings
termijn 

Albert Fransen voorzitter -  Voorzitter van de stichting 

Vrienden van InteraktContour 

 Voorzitter van de RvT van 

Surplus 

 Lid van de Commissie van 

Beheer van het Van Heekpark 

 Coördinator van de 

kostersgroep van de 

Oecumenische 

Geloofsgemeenschap 

Helmerhoek 

1 september 
2016 

4 jaar 

Johan Niemans lid Advocaat  Penningmeester van het college 

van diakenen van de 

Protestantse gemeente te 

Haaksbergen-Buurse 

1 september 
2016 

4 jaar 

Gerrit Meutstege lid Consulent stichting 
Stawel 

 Bestuurslid BSC Unisson 

 

26 juli 2010 4 jaar 

Bert Deliën lid Directeur/ bestuurder 
Humanitas Onder Dak 
Groep 
 

 bestuurder Humanitas onder 

Dak 

 bestuursvoorzitter Social 

Inclusing Games Nederland 

26 juli 2010 4 jaar 
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naam Functie RvT Hoofdfuncties Nevenfuncties Datum 
eerste 
benoeming 

Benoemings
termijn 

Robert Zandstra Lid Interim management 
en directieadvies 

 vz CCI Boekelo (betaald) 

Onbezoldigd: 

 Commissie van beheer 

Volkspark 

 lid Stichting International 

Topsport Events 

 vz st HION (hippische 

initiatieven Oost Nederland 

 Commitee van aanbeveling CCA 

 lid  St.KWPN Eventinghorse Sale 

 vz IHEC 

 vz Rotary Club Enschede 

30 april 2015 4 jaar 

Gabriëlle ‘t Hoen Lid Zelfstandig 
ondernemer.  

 Penningmeester Stichting 

Leppink-Postuma 

 Penningmeester RTV Sternet 

 Bestuurslid Montessorischool 

Haaksbergen  (tot 13-7-2016) 

 Penningmeester Rotaryclub 

Haaksbergen 

 Penningmeester Stichting 

Community Service Rotary Club 

Haaksbergen  

 Bestuurslid Stichting Noodfonds 

Haaksbergen 

 Toezichthouder Stichting 

Oogheelkundig Medisch 

Centrum Twente 

8 juli 2015 4 jaar 

 
 

Leden van de raad van toezicht kunnen éénmaal herbenoemd worden, maximale zittingsduur 
bedraagt daardoor 8 jaar. Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld dat niet alle leden 
gelijktijdig zullen aftreden.  
 
In de statuten is vastgelegd welke besluiten van de Raad van Bestuur eerst ter goedkeuring moeten 
worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 
De leden van de RvT hebben recht op een onkostenvergoeding in het kader van hun functie als lid 
van de RvT van de Viermarken, maar hebben hier allen vanaf gezien. 
 

3.4 Bedrijfsvoering 
 

3.4.1  begeleiding 
 
De Viermarken heeft de begeleiding van medewerkers vastgelegd in de procedure begeleiding.  
Hierin staat per onderaannemer vermeld op welke wijze instroom en begeleiding geregeld is. Dit is 
vooraf besproken met de betrokken instelling.  
 
Algemeen geldt dat elke medewerker start met een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, 
waarvan het doel is de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Dit gesprek kan plaatsvinden met 
medewerker zelf en daarbij de begeleider van de instelling/instantie die verwijst of de wettelijke 
vertegenwoordiger, ouder/verzorger. Steeds vaker vragen we de medewerker voor de intake eerst 
een dagje mee te komen helpen op de boerderij omdat we dan wederzijds net een iets betere indruk 
krijgen van mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van de medewerker. 
 
Randvoorwaarden om te kunnen starten op ‘De Viermarken’ zijn de volgende: 
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1. De medewerker moet een redelijke mate van zelfstandigheid hebben; 
2. De financiering moet geregeld zijn; 
3. De medewerker moet ouder dan 18 jaar zijn. 

 
Indien aan deze randvoorwaarden wordt voldaan kan een afspraak worden gemaakt voor de 
eigenlijke intake. Tijdens deze intake wordt het begeleidingsplan opgesteld en ontvangt de 
medewerker schriftelijk informatie over ‘De Viermarken’, betreffende dagindeling, veiligheid, 
klachtenprocedure etc.  
 
Elke medewerker start met een proeftijd, dit in het bijzonder om te zien of de medewerker ‘De 
Viermarken’ ook een geschikte plek vindt en voor ‘De Viermarken’ de mogelijkheid om te zien of ‘De 
Viermarken’ de medewerker die ondersteuning kan bieden die hij/zij nodig heeft. Als dat niet 
mogelijk is, wordt in overleg met de verwijzer en medewerker gekeken of er een andere geschikte 
plek mogelijk is voor de medewerker. 
 
Regelmatig vinden evaluaties plaats, waarbij gekeken wordt hoe het gaat met de gestelde doelen, 
hoe de medewerker de begeleiding ervaart, wat wensen/doelen zijn voor korte en lange termijn. 
Deze gesprekken vinden altijd plaats met de medewerker, vaak zijn begeleider bij de verwijzende 
instelling en/of de vertegenwoordiger van de medewerker hierbij aanwezig. Niet altijd, dit is 
afhankelijk van de wens van de medewerker en die van de verwijzer.  
 
Stopt er een medewerker op ‘De Viermarken’ vindt er een uitstroomgesprek plaats.  
 
De Viermarken is een maatwerkvoorziening en een algemene voorziening. Daardoor konden in 2017 
de 14 Twentse gemeenten rechtstreeks mensen plaatsen bij de Viermarken.   Voor mensen die in 
een instelling wonen en die vallen onder de WLZ of beschermd wonen (ggz) blijven de bestaande 
hoofd- onderaannemers afspraken bestaan. 
 
 
 

3.4.2   administratieve verantwoording 
  

De verantwoording voor de (financiële) administratie ligt als volgt 
Eindverantwoordelijk: Mw. W.E. van Dragt  
Uitvoering:  Dhr. J. Boensma (opstellen jaarrekening, begroting, financiële rapportages, controle 

financiële administratie)  
Dhr. J.W. Stegeman (Assistent administratie en o.a. verantwoordelijk voor facturatie, 
kasbeheer, boeken) 

Tekeningsbevoegdheid:  Mw. W.E. van Dragt, een tweede tekeningsbevoegde is de heer J. Boensma 
voor wat betreft de bankzaken.  

Samenstellingsverklaring en accountantscontrole: Accountantskantoor SMK 
 
Eerstverantwoordelijke stichting: Mw. W.E. van Dragt  
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3.4.3 vastlegging geleverde zorg 
  

Dagelijks wordt de aanwezigheid vastgelegd op speciaal daarvoor ontwikkelde lijsten. De 
verantwoordelijk werkbegeleider houdt deze bij en de assistent administratie controleert of alles is 
ingevuld en voert de gegevens in.  
De directeur stuurt na controle de presentielijsten naar de desbetreffende instellingen en 
organisaties.  In 2017 is verder gewerkt aan de digitalisering van de dossiers. Alle nieuwe mensen zijn 
inmiddels in het zorgprogramma geregistreerd en alle bestaande dossiers zijn ingevoerd. Het 
invoeren van de aanwezigheidsregistratie in dit programma (Zilliz) geeft nog problemen, omdat 
uitwisselen met andere organisaties op deze wijze nog niet mogelijk blijkt te zijn. Er is in 2017 Zilliz 
voorlopig niet te gebruiken voor de aanwezigheidsregistratie, maar alleen voor het bijhouden van de 
gegevens die in het dossier thuishoren.  
 

3.5 Deelnemersraad – Ondernemingsraad: Viermarkenraad 
 
Inspraak en medezeggenschap vinden we op ‘De Viermarken’ bijzonder belangrijk, voor iedereen.  In 
de praktijk blijkt het echter niet altijd even gemakkelijk te regelen te zijn. In 2014/2015 is gezocht 
naar een manier waarop iedereen die naar ‘De Viermarken’ komt ook kan meedenken en meepraten 
over de organisatie of hetgeen voor hem/haar belangrijk is op ‘De Viermarken’.  De oplossing is 
gezocht in een raad waarin iedereen zich vertegenwoordigd kan voelen: ‘De Viermarkenraad’.   
Daar waar mogelijk worden voorstellen van ‘De Viermarkenraad’ meegenomen in de begroting van 
de organisatie, het jaarplan of meerjarenbeleidsplan.  
 
Wekelijks is er daarnaast een algemeen medewerkersoverleg, waar alle medewerkers en 
personeelsleden aan kunnen deelnemen en waar uitgelegd wordt wat de komende week gaat 
gebeuren, arbo-aangelegenheden, wie er op bezoek komen, of er nieuwe mensen gaan starten, wie 
er gestopt is en is er de gelegenheid voor iedereen in te brengen wat men belangrijk acht voor de 
hele groep.  
 
De Viermarken heeft een klachtenprotocol en een externe vertrouwenspersoon en is aangesloten bij 
de klachtencommissie van de Federatie Landbouw en Zorg.  

Afbeelding 7: winkel 
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Jaarverslag 2017 vanuit de Viermarkenraad 
 
—————————————————————————————————————————— 
 
Elke laatste donderdag van de maand om 11.00 uur komt de Viermarkenraad bijeen voor 
overleg. 
Daarnaast is er twee keer per jaar een algemene vergadering waarvoor alle medewerkers van 
de Viermarken worden uitgenodigd. De staf is bij laatst genoemde overleg niet aanwezig.  
 
Eind januari werd een Algemene vergadering gepland waarbij de uitkomsten van het  
Tevredenheidsonderzoek als voornaamste onderwerp op de agenda stond.  De response van 
dit onderzoek was uitgesproken positief. Dat neemt niet weg, dat er onder het motto ‘het kan 
altijd beter’, positief kritisch naar het reilen en zeilen van de Viermarken kan worden gekeken. 
De toename van het aantal medewerkers leidt er toe dat de werkomgeving en de kantine door 
sommigen als te druk en lawaaiig en daarom belastend wordt ervaren. In 2017 is daaraan 
verbetering gekomen o.a. door het toenemend gebruik van de Oldenhof. Voor zover voor het 
overige onvrede werd geconstateerd, was die vooral terug te voeren op  weinig individuele 
gesprekken. N.a.v. dit signaal is door de werkbegeleiders actie ondernomen. 
 
In maart werd de sollicitatieprocedure voor een parttime werkbegeleider gestart. Vanuit de 
Viermarkenraad namen Gerald en Lidwien zitting in de selectiecommissie.  Mirjam Jansen 
kwam als beste kandidaat uit de bus op basis van een prettige en door inbreng van de 
Viermarkenraad, breed gedragen beslissing. 
 
In juli organiseerde de Viermarken een bijeenkomst met als doel; bouwstenen verzamelen 
voor toekomstig ( 4 jaren ) Viermarken beleid. De Viermarkenraad werd hierbij door vier leden 
vertegenwoordigd. Hun inbreng was gebaseerd op de  vraag: “Wat zou jij willen doen als je de 
baas van de Viermarken zou zijn?”. 
 
In september werd het jaarlijkse personeelsuitje van A tot Z door een commissie van de 
Viermarkenraad georganiseerd. De bestemming was de Haarmuehle waar een gevarieerd 
programma voor elk wat wils bracht. Iedereen beleefde er plezier aan er was veel waardering 
voor de organisatie.  
 
In het najaar van 2017 werden conform de statuten van de Viermarkenraad verkiezingen 
uitgeschreven voor de zittingsperiode 2018 t/m 2020. In totaal 6 kandidaten stelden zich 
beschikbaar. Er werd actief en enthousiast om stemmen en geworven dat was te merken aan 
de  grote opkomst (76%?). Januari 2018 is daarmee van start gegaan met een enthousiaste 
nieuwe ploeg. 
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4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 
 
Belangrijke indicatoren om te onderzoeken of ‘De Viermarken’ haar doelstellingen realiseert zijn de 
productiecijfers en het tevredenheidsonderzoek onder deelnemers. 
 
Onderstaand de gerealiseerde productiecijfers ten opzichte van de begroting 2017: 
 

 
 
 

 

Verwijzers

Begroting 

2017

Realisatie 

2017
dagdelen dagdelen

Ggz

Humanitas onder Dak 2

J.P. v.d. Bent stichting 642 578

All Care 23

RIBW 1.258 1.007

Pgb

Vgz

Pgb 525 290

Aveleijn 1.353 1.477

Uniek 7

Estinea 320 363

Lgz

InteraktContour 858 736

Pgb 175 233

Omz

Pgb

Algemene voorziening Enschede 7.500 9.950

    Overige uit Enschede 81

Gemeente Hengelo WMO 896 976

Overige Hengelo 111

gemeente Almelo 140 324

gemeente Losser 155 162

gemeente Hof van Twente 326 356

gemeente Haaksbergen 40

gemeente Oldenzaal 80 115

gemeente Dinkelland 11

Tactus 123 419

    Reclassering 56

Totaal 14.389 17.277
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Het huidige beleid is vastgelegd in het plan 2016 – 2017. Als afgeleide hiervan wordt jaarlijks het 
jaarwerkplan opgesteld waarbij gekeken wordt naar ontwikkelingen die van belang zijn voor ‘de 
Viermarken’.  
 

Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek 2016 hebben we in 2017 een aantal zaken 
opgepakt: 
 

• Het personeel is in 2017 uitgebreid met 1 parttime werkbegeleider 
• Er is hard gewerkt om boerderij De Oldenhof in gebruik te kunnen nemen en ook de 

personele bezetting daar rond te krijgen zodat we daar in 2018 kunnen starten 
• Communicatie heeft de aandacht, m.n. werkverdeling aansluitend aan de algemene 

werkverdeling in de kantine per werkgebied is daarbij van belang. Dit kan nog wel verbeterd 
worden. Dit geld ook voor sommige overleggen per werkgebied. 

• Personeel en stagiaires overleggen inmiddels één avond in de maand om allerlei zaken beter 
op elkaar af te stemmen en ook kennis en ervaring uit te wisselen. 

• Er wordt gewerkt aan de website van ‘De Viermarken’ en aan de beeldvorming. Getracht 
wordt regelmatig iets nieuws op facebook te zetten en evenementen en bijzonderheden 
tijdig aan te kondigen. 

• De personele bezetting qua vakkrachten kon in 2017 gehandhaafd worden en is in 2018 zelfs 
iets uitgebreid. 

• Naar aanleiding van de bespreking van het tevredenheidsonderzoek 2016 zijn in 2017 een 
aantal vragen iets aangepast. 

 

Het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek 2017 is in november uitgedeeld aan 98 personen, 56 enquêtes 
zijn weer ingeleverd. Mensen waren vrij de enquête mee naar huis te nemen en daar eventueel met 
hulp in te vullen. Aandachtspunten die in 2017 genoemd werden, waren de drukte op de boerderij 
en dat er mag soms meer begeleiding op de werkvloer zijn. Opgemerkt werd dat het netter kan zijn 
bij diverse werkgebieden. Het opruimen van spullen en terugleggen op de plek waar het hoort, blijft 
continue een aandachtspunt. Algeheel biedt ‘De Viermarken’, m.n. op het achtererf een rommelige 
aanblik en dat kan beter. In 2018 zal dit een extra aandachtspunt zijn.  De manier van werkverdeling 
wordt als prettig ervaren, wel vindt men dat de planning en de onderlinge communicatie nog soms 
beter kan.  
Er zijn twee rapportcijfers gegeven, een 8,1 voor de begeleiding (2016: 7,8) en een 8,0 voor 
activiteiten/werkzaamheden (2016: 7,9). 91% van de medewerkers zou ‘De Viermarken’ aanbevelen 
aan mensen in een vergelijkbare situatie (86% in 2016). Opvallend is dat niemand ‘De Viermarken’ 
niet zou aanbevelen.  De uitkomsten zijn in januari 2018 met alle medewerkers die daarin 
geïnteresseerd waren besproken en de actiepunten komen terug in de jaarplanning 2018. 
 

4.1 Meerjarenbeleid 
 
‘De Viermarken’ heeft een duidelijke wens tot voortdurende verbetering. Wij denken dit mede te 
kunnen realiseren met een duidelijk beleidsplan, dat ook naar de samenwerkende bedrijven, 
instellingen en instanties een helder beeld schetst van onze toekomstplannen. 
In 2016 is het beleidsplan 2016-2017 geschreven. Het beleidsplan 2018 – 2020 is in de maak ten tijde 
van het schrijven van dit jaarverslag. In 2017 waren er een aantal nieuwe ontwikkelingen waardoor 
het schrijven van het meerjarenbeleidsplan is uitgesteld. 
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De missie van ‘De Viermarken’ is de volgende: 
 
‘Het zijn van een passende en veilige plek voor al onze mensen waarbij zij kunnen werken aan hun 
eigen ontwikkeling en een product waar ze trots op zijn en dat bijdraagt aan duurzaamheid’ 
 
Vanuit de visie dat begeleiding voor de doelgroep meer moet bieden dan alleen een 
dagbestedingsplek is bewust gekozen voor een werkplek op een boerderij waarbij de volgende 
aannames gelden; 

 Werken op een boerderij is gezond makend: De kleinschaligheid, het actief en 
doelgericht bezig zijn, de tijdsstructurering, het beroep op de eigen energiebronnen, de 
vergroting van saamhorigheid en realiteitszin, het ervaren van de natuur, het aarden: al 
deze elementen sluiten aan bij de veranderende visie op zorg, omdat ze het gezonde in 
de mens aanspreken, het enthousiasme en de levenszin. 

 Een boerderij staat midden in de maatschappij en heeft direct te maken met alle in het 
maatschappelijke verkeer geldende normen, regels en wetten. Met de producten van de 
boerderij levert men een bijdrage aan de voorziening van de primaire levensbehoeften. 
Dit schept een sociaal kader dat respect en gelijkwaardigheid oproept. 

 Er wordt geen essentieel onderscheid gemaakt tussen de diverse doelgroepen: allen zijn 
op de eerste plaats mens. 

 Emancipatie, medezeggenschap en wederzijds respect vormen kernbegrippen van 
waaruit de Viermarken het werken en de begeleiding gestalte geeft. 

 De boerderij doet een appel op talenten van deelnemers en schept daarmee een prima 
werkklimaat voor mensen in een achterstandssituatie. 

 Het werk is seizoensgebonden. Het natuurlijke ritme biedt rust en houvast. Daarnaast 
moet er rekening gehouden worden met de grillen van de natuur, bv. weersinvloeden, 
ziekte in het gewas of onder de dieren. Dan wordt er een appel gedaan om er 
gezamenlijk de schouders onder te zetten. Het vergroot de zorg en het respect voor 
elkaar en versterkt de zelfwaardering. 

 Grote variëteit aan werkzaamheden op een boerderij. Voor ieder is een passende taak te 
vinden. 

 De werkzaamheden op een boerderij leiden tot een duidelijk herkenbaar eindproduct. 

 Het werken met planten en dieren biedt naast technische, verstandelijke en sociale 
aspecten, ook ruimte voor emotie en affectie. 

 
 
De huidige werkwijze wordt door de medewerkers als waardevol ervaren en zal dan ook 
gecontinueerd moeten worden. Het gaat hierbij om de volgende punten: 

 Behouden van zelfstandigheid van ‘De Viermarken’ (daarbij is zelfstandigheid te omschrijven 
als geen onderdeel van een zorginstelling worden) 

 Behouden van een variëteit aan doelgroepen; 
 
Om dit ook in de toekomst te kunnen bieden in de groeiende markt van landbouw en zorg zijn de 
volgende punten van belang: 

 Bieden van kwaliteit; 

 Positioneren; 

 Onderscheiden; 

 Nieuwe producten ontwikkelen die passen bij de organisatie en de wens van medewerkers; 

 Netwerken onderhouden en verder ontwikkelen; 

 Samenwerken met…. 
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4.2  Algemeen beleid verslagjaar 
 
 
Voor de gemeente Enschede is ‘De Viermarken’ een algemene voorziening.  Dit heeft als groot 
voordeel dat mensen laagdrempelig kunnen instromen, ze geen eigen bijdrage aan het CAK hoeven 
te betalen en dat ze vrijwilligerswerk bij ons verrichten.  Dit laatste heeft een enorme meerwaarde 
voor het gevoel van eigenwaarde van veel van onze mensen.  De financiering gaat in de vorm van 
een subsidie die we jaarlijks voor 1 oktober moeten aanvragen. 
De Viermarken is daarnaast onderaannemer bij diverse instellingen die zorg bieden in het kader van 
de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of Beschermd Wonen en maatwerkvoorziening bij de overige Twentse 
gemeentes. 
 
Onderstaand volgt een beschrijving van de belangrijkste projecten en ontwikkelingen.  

BOERDERIJ DE VIERMARKEN 
 
De exploitatie van de boerderij is een essentieel middel waarmee we met zijn allen werken aan een 
zinvol product. We vinden het dan ook bijzonder belangrijk dat de boerderij zo goed mogelijk draait.  
 
In 2017 heeft de aandacht gelegen op continueren en waar mogelijk professionaliseren van de 
bestaande werkzaamheden. Met name voor de moestuin is het zoeken naar de juiste balans tussen 
agrarische productie en het bieden van een zinvolle een leerzame dagbesteding.  Er wordt inmiddels 
structureel samengewerkt met een aantal biologische tuinders in Twente en we zijn lid geworden 
van de coöperatie ‘De Zaderij’ om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de instandhouding van 
zaadvaste biologische groenterassen. Landelijk is er interesse voor de teelten die we op ‘De 
Viermarken’ hebben en we zijn aan het onderzoeken of het ontwikkelen van een praktijkcentrum 
voor biologische teelten op zandgrond interessant zou kunnen zijn.  Een belangrijke randvoorwaarde 
is dat dit dan ten dienste zou moeten staan aan onze primaire doelstelling: het bieden van een 
verantwoorde en veilige plek voor een kwetsbare groep mensen. 
 
De renovatie van boerderij Oldenhof vorderde in 2017 langzaam maar zeker.  Aan het einde van het 
jaar was de renovatie zo ver klaar dat in januari 2018 de afwerkvloer in de voorkamer gemaakt kon 
worden. Streven is dat in februari 2018 mensen ook kunnen kiezen om, na de werkverdeling op ‘De 
Viermarken’, een activiteit te kunnen gaan doen op ‘De Oldenhof’.  Het gaat hier met name om 
creatieve activiteiten en buitenactiviteiten rond de aanleg van de tuin bij dit boerderijtje.  
 
In 2017 is er een conceptplan gemaakt voor de wensen die we hebben met betrekking tot de 
inrichting van ons erf, het kleine erf bij boerderij Oldenhof en de gronden die we in gebruik hebben.  
We hebben de ontwerpen die in 2016 door de gemeente Enschede en onze eigen 
landschapsarchitect zijn gemaakt verwerkt en verder hebben we rekening gehouden met ideeën die 
er in het gebied zijn rond het beheer en mogelijke activiteiten.  Dit in het licht van de 
samenwerkingsplannen in het hele gebied ’t Wageler en specifiek rond het Lammerinkswönner. 
 
 
BOERDERIJ OLDENHOF 
 
Boerderij Oldenhof is een werklocatie van ‘De Viemarken’.  De meeste activiteiten die ontwikkeld zijn 
op ‘De Viermarken’ kunnen in kleinschaliger vorm ook worden uitgevoerd op ‘De Oldenhof’.  
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Boerderij Oldenhof heeft geen eigen 
postadres en het personeel van ‘De 
Viermarken’ gaat ook de begeleiding 
op locatie Oldenhof verzorgen.  
 
Omdat de renovatie van ‘De Oldenhof’ 
de nodige tijd in beslag neemt, hebben 
we besloten in 2017 bezoekers 
regelmatig te informeren rond de 
voortgang van de werkzaamheden en 
tevens op woensdagmiddag de 
mogelijkheid te bieden een kopje 
koffie of thee te drinken. We hebben 
een vrijwilliger bereid gevonden dit 
samen met aan aantal van onze 
medewerkers op te pakken. Zij heeft 
ook in het voorjaar een fotowedstrijd georganiseerd, om op die manier meer mensen te benaderen. 
Het gebied waarin ‘De Viermarken’ ligt is bijzonder mooi en veel bezoekers van het gebied 
fotograferen. Dit was een leuke manier om meer mensen kennis te laten maken met ‘De Oldenhof’ 
en de activiteiten van ‘De Viermarken’.  
 
Een knelpunt in 2017 was dat de huidige personele bezetting van ‘De Viermarken’ onvoldoende is om 
een volledige bezetting van ‘De Oldenhof’ mogelijk te maken. Uitbreiding van personeel is 
noodzakelijk om tot een goede benutting van ‘De Oldenhof’ te komen. 

PROJECT WAGELER, SAMEN STERKER  

Sinds 2014 loop het project Wageler, samen sterker. Doel van het project is de wens om te komen 
tot een toekomstbestendig beheer en een duurzame ontwikkeling van het gebied. Om hieraan te 
kunnen werken is de deelname en inbreng van alle partijen in het gebied van belang. Middels een co-
creatie proces is gewerkt aan dit doel. Gezamenlijk zal worden besloten hoe de samenwerking in het 
gebied eruit dient te gaan zien en in welke vorm.  

Doel van ‘De Viermarken’ hierin is het zeker 
stellen van de unieke vorm van 
dagbesteding/c.q. vrijwilligerswerk zoals die nu 
reeds bestaat en daarbij een bijdrage leveren 
aan het beheer/ontwikkeling van het gebied 
met de huidige doelgroep. Waarbij wensen van 
bewoners en samenwerken met andere partijen 
voor iedereen een win-win situatie kan 
opleveren. Als extra plus betekent dit dat de 
medewerkers van ‘De Viermarken’ participeren 
en een bijdrage leveren aan de instandhouding 
van een bijzonder gebied. De gemeente heeft 
vervolgens onderzocht op welke punten stappen 
ondernomen moeten worden. Er is gestart met 
een inventarisatie waarbij in kaart is gebracht 
wat er in het gebied aanwezig is, wie waar voor 
verantwoordelijk is. Dit proces kostte veel tijd. 
Daarnaast zijn er twee gesprekken geweest met 
medewerkers van Atelier Overijssel om te kijken 

Afbeelding 9: Het Wageler 

A 

B 
Afbeelding 8: locatie boerderij Oldenhof t.o.v. Viermarken. 
A = Viermarken, B = Oldenhof 
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in hoeverre zij een bijdrage zouden kunnen leveren om het proces te versnellen. Vervolgens heeft de 
gemeente besloten zelf een gebiedsregisseur aan te stellen die met alle partijen zal gaan overleggen. 
Dit heeft ertoe geleid dat in 2016 de nieuwe gebiedsregisseur tijd nodig had om het gebied te leren 
kennen.  Intern heeft de gemeente het onderhoud van het gebied overgedragen aan de 
stadsdeelbeheer Enschede Noord.  
Een aantal beheerstaken, waaronder enorm veel achterstallig onderhoud aan houtopstanden en 
sloten kon daardoor uitgevoerd worden. Ook zijn er, voor wat betreft de sloten, afspraken gemaakt 
over toekomstig onderhoud.  Atelier Overijssel is alsnog ingeschakeld wat in november 2016 heeft 
geleid tot een bijeenkomst met alle partijen in het gebied.  Een tweede bijeenkomst is geweest in het 
voorjaar van 2017.  Op deze bijeenkomst konden afspraken gemaakt worden die er toe hebben 
geleid dat er eind december 2017 een werkbaar Plan ’Het Wageler’  ligt waaraan is gewerkt door de 
verschillende partijen in het gebied, o.a. Bewoners ’t Wageler, De Viermarken, Stawel, Stichting 
Landgoed ’t Wageler, gemeente Enschede, EMOS, OBS De Zevenster…..  Er is een projectgroep in het 
leven geroepen die met ingang van 2018 gaat bepalen welke punten uit het plan prioriteit gaan 
krijgen om te komen tot een concrete uitvoering. 
 

SAMENWERKINGSVERBAND LAMMERINKSWÖNNER 

a. Aanleiding. 

De aanleiding om te komen tot het ‘Samenwerkingsverband Lammerinkswönner’ is drieledig.  

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Stawel in 2016 heeft wethouder Van Agteren Stawel 
symbolisch de sleutel aangeboden van Lammerinkswönner. Dit is een oud, naar het Ledeboerpark 
verplaatst, löss hoes met de ernaast gelegen gebouwen, waaronder een grote schuur annex 
kantoorruimte. In vervolg daarop is onderzocht op welke wijze Stawel deze gebouwen in gebruik 
zou kunnen nemen.  

In Lammerinkswönner wordt door een grote groep vrijwilligers natuur- en milieueducatie vorm 
gegeven. Vanuit de gemeente vervalt vanaf september 2018 de coördinatiefunctie. Dit door de 
veranderende rol van de gemeente en het vertrek van een medewerker. Er is onderzocht hoe de 
waardevolle inzet van de vrijwilligers kan worden gecontinueerd, waarbij geconcludeerd werd dat 
samenwerking met partijen werkzaam rondom Lammerinkswönner de beste kans van slagen 
heeft. 

De locatie Lammerinkswönner biedt als centraal vertrek- en ontmoetingsplek een unieke 
mogelijkheid om samen met partners activiteiten te ontwikkelingen op het gebied van natuur, 
milieu, duurzaamheid en participatie. 

b. Samenwerkende partijen. 

Na een aantal gesprekken is duidelijk geworden dat gemeente, Stawel, Stichting De Viermarken 
en AOC Oost Nederland (locatie Enschede), elkaar hebben gevonden om vanuit deze gebouwen 
de educatiefunctie en participatie vorm te gaan geven. 

c. Doelstelling. 

Doel van de samenwerking is het komen tot een gezamenlijke invulling van het bezoekerscentrum 
Lammerinkswönner met het accent op duurzaamheidseducatie. 

Voor ‘De Viermarken’ is dit mogelijk een plek voor leerwerkplekken/arbeidsmatige dagbesteding. 
In het kader van de WMO of participatie, nog nader te overleggen, waardoor uitbreiding van het 
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aanbod van activiteiten voor onze doelgroep mogelijk wordt. Op deze manier kan De Viermarken 
helpen bij het invulling geven van diverse activiteiten in het gebied. Voor de doelgroep van De 
Viermarken is het meedoen in de maatschappij, zelfstandiger leren functioneren en vooral ook 
nuttig bezig zijn, erg belangrijk.  De locatie moet voldoen aan de eisen die het kwaliteitssysteem 
stelt aan veiligheid voor deze doelgroep. (vluchtwegen, legionellabeheersing, hygiëne e.d.) 

In het kader van het ontwikkelen van een kennis en praktijkcentrum zou Lammerinkswönner als 
aanvullende locatie voor ontvangst van groepen, of schooltuin een aanvulling kunnen zijn. 
Mogelijk kan De Viermarken samen met AOC en Stawel invulling geven aan het 
educatieprogramma 

GROENE KENNISPOORT TWENTE 

Door bemiddeling en ondersteuning van de Groen Kennispoort Twente hebben we studenten 
kunnen inzetten om een tweetal onderzoeken voor ons uit te voeren. 
   
Onderzoek 1:  Op welke wijze kan een natuur- 
            belevingsroute in het Ledeboerpark 

positief bijdragen aan de natuurbeleving van 
mensen die rolstoelafhankelijk zijn of 
mensen die een  visuele beperking hebben? 

 
Het onderzoek is uitgevoerd door studenten van de 
hogeschool van Hall, Larenstein, Minor Mens en Natuur en 
heeft geleid tot een zeer waardevol rapport dat zeker als 
basis kan dienen voor simpele aanpassingen langs de 
bestaande paden rond ‘De Viermarken’, ’t Wageler en het 
Abraham Ledeboerpark.  

Onderzoek 2:  Ontwikkelen van een kennis en praktijkcentrum voor bijzondere biologische teelten  
op zandgrond 
 

Dit onderzoek is uitgevoerd door studenten van Wageningen University & Research. Er was Europese 
belangstelling voor dit onderzoek.  Uitkomst is dat er zeker behoeft bestaat aan zo’n centrum en dat 
de volgende stap het maken van een businessplan zou moeten zijn.  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 10: deel van het ontwerp belevingsroute 

Afbeelding 11: Op 27 september is er een Europese delegatie op bezoek geweest 
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PROJECT PANNENKOEKFABRIEK 
 
Doel van het project ‘Pannenkoekfabriek’ is basisschoolkinderen te laten beleven wat er nodig is om 
een pannenkoek met aardbeienjam op je bord te krijgen. Doel voor ‘De Viermarken’ hierbij was 
tweeledig: 

 inbreng van onze medewerkers die kennis kunnen overdragen aan deze basisschoolkinderen; 

 basisschoolkinderen die spelenderwijs kennis maken met onze doelgroep. 
 
Het lesprogramma is ontwikkeld door onze teeltadviseur in goed overleg met de leerkracht van de 
basisschool. In oktober 2017 was het programma klaar en hebben de kinderen pannenkoeken 
gebakken voor iedereen die aan het programma heeft meegewerkt. Het programmaboekje is 
vervolgens overhandigd aan wethouder Hans van Agteren.  Vanaf 2018 kunnen basisscholen zich 
inschrijven voor dit programma.   
 
Omdat er in Enschede meerdere projecten zijn die zich op verschillende manieren bezighouden met 
het informatie verstrekken aan basisscholen rond de teelt van granen, projecten als van Akker tot 
Bakker (Lonnekermolen), Granenproject (Lammerinkswönner Enschede) is er op ons initiatief een 
eerste inventariserend gesprek geweest met de betrokken mensen om te kijken hoe we deze 
projecten goed op elkaar kunnen afstemmen, zodat we elkaar kunnen versterken. 
 
BAANBREKEND LANDSCHAP 
 
Baanbrekend landschap is een samenwerkingsproject van de Landschap Overijssel, AOC oost en de 
Twentse gemeenten. In het project krijgen mensen met een bijstandsuitkering de kans om opnieuw 
werkritme op te doen en zich te ontwikkelen naar een duurzame baan.  In winter 2016/2017  heeft 
baanbrekend landschap geholpen met diverse werkzaamheden in het gebied in het Wageler. Uitval 
locatie was hierbij ‘De Viermarken’. 
 
VSO ’T ROESSINGH 
 
Met ingang van september kwamen op dinsdag en woensdagochtend leerlingen van VSO ’t 
Roessingh onder begeleiding van een leerkracht stagelopen op de boerderij. De groep wordt mede 
begeleid door medewerkers die dit leuk vinden om te doen. 
 
VOEDSELBANK ENSCHEDE-HAAKSBERGEN 
 
De samenwerking met de voedselbank is in 2017 gecontinueerd. Dit betekent dat we  
een deel van onze oogst hebben afgestaan aan de voedselbank.  
 
 
REALISATIE NIEUWE KWEEKKAS 
 
De kweekkas op ‘De Viermarken’ is aan vervanging toe. Al geruime tijd zijn we bezig te onderzoeken 
op welke wijze wij dit zouden mogen en kunnen realiseren en hoe daar dan de financiën voor te 
vinden.  In de zomer 2017 is er contact geweest met het AOC-Enschede en hebben we gekeken of 
het mogelijk is de kas bij het AOC samen te gebruiken. Dit ook in het kader van de samenwerking die 
ontstaat rond het Lammerinkswönner.  Door de ontwikkelingen in het gebied en de samenwerking 
met het AOC is de realisatie van een eigen nieuwe kas op een lager pitje te komen staan. Dit is nog 
wel steeds een grote wens en noodzakelijk voor het verder professionaliseren van onze 
werkzaamheden. We kunnen dan het teeltseizoen verlengen, hebben bij slecht weer meer 
binnenwerkruimte en voor onze medewerkers zijn er dan langer activiteiten rond de moestuin. 
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ARDANTA 
 
Ardanta is specialist in uitvaartverzekeringen en maakt onderdeel uit van a.s.r. verzekeringen. 
Ardanta wil o.a. helpen door te doen. In dat kader heeft Ardanta ‘De Viermarken’ in 2017 geholpen 
op een aantal gebieden, zowel praktisch als beleidsmatig. Er hebben werknemers van Ardanta 
geholpen bij het opruimen van het erf, plaatsen van afrasteringen. Er zijn adviezen gegeven over 
arbo-aangelegenheden, communicatie en pr en hebben zij deelgenomen aan de brainstormmiddag 
voor stakeholders van ‘De Viermarken’ 
 
COMMUNICATIE EN PR 
 
De communicatie van ‘De Viermarken’ kan beter. In het najaar van 2016 is daarom contact gezocht 
met een communicatiebureau om de website en ook het gebruik van social media te verbeteren.   
In 2017 lag de prioriteit bij het aanpassen van de huisstijl en komen tot goede teksten voor de 
website, dit in overleg met de medewerkers van ‘De Viermarken’. In 2018 zal e.e.a. worden 
aangepast op de website en facebook. 
 
ICT EN TELEFONIE 
 
In de loop van 2017 is duidelijk geworden dat in het buitengebied van Enschede glasvezel zal worden 
aangelegd. Tot heden gaat internet via ADSL, wat bijzonder vervelend is, omdat daardoor allerlei 
applicaties die in de Cloud werken bijzonder traag gaan. Ook is het daardoor niet mogelijk dat 
meerdere gebruikers via Wifi werken. I 
 
In 2017 is overgegaan op bellen over IP in combinatie met gsm. De werkbegeleiders en vakkrachten 
zijn hierdoor beter telefonisch bereikbaar. Dit is van belang gezien de grootte van het terrein van ‘De 
Viermarken’.  Indien een medewerker dan een werkbegeleider zoekt kan hij/zij even bellen. 
Daarnaast is ook Boerderij Oldenhof nu telefonisch bereikbaar. 
 
OMZETBELASTING 
 
We zijn in gesprek met de belastingdienst over de wijze waarop de omzetbelasting moet worden 
verwerkt. We denken daar in 2018 in goed overleg uit te komen. 
 
 
 
Continuïteit in aanbod aan werkzaamheden voor de medewerkers. 
 
Het aanbod aan activiteiten van de stichting wordt grotendeels bepaald door de 
werkzaamheden die de boerderij biedt. Er is een standaard jaarplanning waarin structurele 
activiteiten van de boerderij staan vermeld. Een aantal zaken worden hier nader toegelicht. 
 
De werkzaamheden op ‘De Viermarken’ zijn onderverdeeld in een aantal werkgebieden: 

 Machines, Transport en Onderhoud (MTO) 

 Moestuin, Akkers, Boomgaard, Kruiden- en Bloementuin, perken erf (MA) 

 Winkel, Verwerking (WV) 

 Huishouding en binnen activiteiten (HH) 

 Vee en Grasland (VG) 

 Boerderij Oldenhof (BO) 
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Voor elk werkgebied wordt er in teamverband jaarlijks een planning gemaakt waarin de prioriteiten 
voor dit werkgebied zijn vastgelegd. Om deze prioriteiten te kunnen realiseren is vaak hulp van 
andere werkgebieden nodig. Plannen, voorbereiden, samenwerken en goed communiceren zijn 
daarom absoluut noodzakelijk. 
 
Machines, Transport en Onderhoud MTO 
 
Het werkgebied MTO is een zeer groot werkgebied en ondersteunend aan alle andere werkgebieden. 
In 2017 heeft de nadruk gelegen op de renovatie van boerderij Oldenhof en daarnaast onderhoud 
van afrasteringen en opruimen van het erf.  De cursus bosmaaien is opnieuw gegeven. Er is 
enthousiast aan deelgenomen en er zijn zelfs tv-opnames gemaakt. 

Ook bijzonder: een van onze medewerkers heeft haar trekker rijbewijs gehaald. 
 
Moestuin, Akkers, Boomgaard, Kruiden- en Bloementuin, perken erf (MA) 
 
Naast het telen van de reguliere groente gewassen heeft in 2017 de aandacht gelegen op de teelt 
van een aantal bijzondere gewassen: Yacon, Zoete Bataat en diverse bijzondere rassen droge bonen. 
 
De teelt van Yacon is bijzonder, omdat we dit inmiddels leveren aan afnemers, zowel groothandel als 
particulieren, door heel Nederland. We zijn inmiddels een expert op het gebied van deze teelt en de 
bewaring en vermeerdering van deze knollen. 
 
Naast Yacon zijn er twee verschillende typen bataat geteeld: de gele en de paarse bataat. Ook dit is 
een succes geworden. 
De teelt van zaadvaste droge bonenrassen is een nieuwe activiteit in 2017. We zijn lid geworden van 
de coöperatie ‘De Zaderij’.  Gedurende duizenden jaren hebben boeren en tuinders zelf groenten en 
andere cultuurgewassen geselecteerd en in stand gehouden. Dat deden zij naar eigen inzicht met 
aandacht voor inzicht met aandacht voor hun omgeving en de bodem en gedreven om voedzame  
gewassen te telen. De boeren die aangesloten zijn bij ‘De Zaderij’ doen dit nog steeds. Wij telen voor 
de coöperatie bijzondere rassen biologische droge bonen, zoals bijvoorbeeld het Heilig Boontje. 
 
 
Natuurlijk zijn we ook doorgegaan met de teelt van Flowersprout, (combinatie van boerenkool en 
spruitjes), Palmkool, witte, gele en gestreepte bietjes en allerlei kleuren wortelen.  
 
In de loop der jaren is gebleken dat onze kracht ligt in kleinschaligheid, zowel voor de zorg als voor 
het landbouwgedeelte. Ook nu is gebleken dat we daar zeker rekening mee moeten houden. Het 
enthousiasme waarmee we met aan de slag gaan met nieuwe gewassen moet in balans zijn met de 

Afbeelding 12: tv opnames voor de bosmaaicursus 
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mogelijkheden en de wensen van onze medewerkers. Dat betekent ook jaarlijks dat we aan het eind 
van het seizoen overleggen wat goed ging en wat we anders willen doen in het komende seizoen.  
 
Winkel, Verwerking (WV)  
 
De activiteiten van de winkel zijn in 2017 niet essentieel gewijzigd. 
 
In de winkel worden alle producten verkocht die we op de boerderij produceren. Het ging hierbij om 
eieren, brood, appeltaart, koeken en koekjes, groente uit de eigen moestuin. Daarnaast worden er 
producten verkocht van derden. We zijn gestart met verkoop van meel dat gemalen is op de 
Lonnekermolen. Al jaren werken we inmiddels samen met Natuurvoedingswinkel Eko-Plaza uit 
Enschede voor inkoop van kruidenierswaren. Biologisch vlees kopen we in bij Slagerij Nico Veltman 
uit Oldenzaal. De samenwerking met andere biologische tuinders, ‘De Witte Raaf’ en ‘Bietenrood’ is 
gecontinueerd evenals de samenwerking met de streekproductenwinkel ‘Vertwenz’, uit Borne. Ook 
kopen we in en zetten we af bij de TSO (Twentse Streekproducten Organisatie) 
 
In de bedrijfskeuken worden producten verwerkt. Het ging in 2017 met name om het invriezen van 
fruit en groente voor later gebruik, het maken van jam en bakken van taart en koekjes. Er zijn een 
aantal bijzondere jamsmaken ontwikkelt o.a. met yacon en pompoen als ingrediënten.  Het deeg 
voor de houtovenbroden wordt hier tevens klaargemaakt en incidenteel wordt er gekookt voor de 
groep of een lunch voorbereid voor een externe groep die bij ons komt vergaderen.  
 
Huishouding en binnen activiteiten (HH) 
 
Van alle werkgebieden zijn de werkzaamheden in het werkgebied huishouding het meest 
roostermatig. In 2016 is er een systeem ontwikkelt waardoor mensen zo zelfstandig mogelijk deze 
taken kunnen uitvoeren. Er zijn lijsten gemaakt met dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse en 
incidentele taken. Door middel van een magneetsysteem kunnen mensen aangeven welke taken 
klaar zijn.  Het streven is door middel van werkbeschrijvingen het zelfstandig werken in de 
huishouding zoveel mogelijk te bevorderen. 
 
Binnen activiteiten zijn er in principe bij welk werkgebied. Het gaat hier met name om de creatieve 
activiteiten die niet bij één van de andere werkgebieden zijn ondergebracht. In de loop der jaren is 
de groep mensen die het leuk vindt om creatief bezig te zijn groter geworden. We zijn begonnen met 
beschilderen van houten boerderijdieren, die ook zelf gemaakt worden en het maken van kleine 
houten schijfjes met ons logo erop. Dit schijfje wordt vervolgens gebruikt als label aan onze andere 
eigengemaakte producten als bv. nestkastjes, voederhuisjes, dienbladen, broodplanken, maar ook 
koekjes, taarten of bij een cadeaupakket.  Ook de verwerking van de eigen wol blijft een activiteit die 
mensen graag doen. Er wordt wol uitgeplozen, gekaart, droog gevilt, gesponnen en gebreid van de 
eigen wol. Omdat er veel mensen zijn die breien of haken leuk vinden hebben we de samenwerking 
gezocht met een breiclub in Enschede en dit betekent dat een aantal van onze dames dekens breit 
voor weeskinderen in Moldavië.  
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Vee en Grasland (VG) 
 
In 2015 zijn we gestart met de verzorging van waterbuffels voor de Buffalofarm in Denekamp. Dit 
was een succes en deze samenwerking is gecontinueerd. De verzorging van deze één- tot tweejarige 
dieren is niet te vergelijken met koeien van dezelfde leeftijd.  Door de goede ondersteuning van de 
boer hierbij is het erg leuk dit te doen.  We willen geen buffels die ouder zijn dan twee jaar. Dit in 
verband met de hanteerbaarheid van deze dieren.  We krijgen veel positieve reacties van bezoekers 
aan het landgoed die het bijzonder vinden de waterbuffels in de wei te zien. Dit is weer erg leuk voor 
onze medewerkers, die ook over de verzorging van de waterbuffels kunnen vertellen.   

 
De verzorging van de dieren in het Van Heekspark en het Abraham Ledeboer is gecontinueerd in 
2017.  Al jaren verzorgen we dieren en weilanden in beide parken.   
 
De viermarken beheert in het gebied ’t Wageler ca. 13 ha. grasland: weilanden waarvan de 
afrasteringen soms in slechte staat zijn. In 2017 lag de prioriteit bij het herstel van afrasteringen van 
de weilanden dicht bij de boerderij. Hier is een start mee gemaakt en hier zullen we in 2018 verder 
mee gaan. 
 
Boerderij Oldenhof (BO) 
 
In 2017 is verder gewerkt aan het in oude staat terugbrengen van het interieur van dit gemeentelijk 
monument.  In het voorjaar is er een fotowedstrijd georganiseerd en vervolgens zijn er twee open 
dagen geweest om bezoekers de gelegenheid te geven de voortgang van de werkzaamheden te 
bekijken.  In de zomerperiode was het mogelijk om op woensdagmiddag de boerderij te bekijken en 
een kopje koffie/thee te drinken. 

 
 

 
 

Afbeelding 14:  Boerderij Oldenhof 

Afbeelding 13: waterbuffels 
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4.3  Algemeen kwaliteitsbeleid 
 
De Viermarken heeft het kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen. Dit kwaliteitssysteem wil zichtbaar 
maken wat zorgboerderijen op hun bedrijf te bieden hebben aan begeleiding en zorg. Jaarlijks moet 
het kwaliteitsjaarverslag worden opgestuurd naar de Federatie Landbouw en Zorg. Dit wordt 
getoetst op volledigheid. Eén keer per drie jaar vindt er een externe audit plaats. De 
Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit, ministerie van VWS, deelnemersorganisatie Per 
Saldo, met boeren samenwerkende zorginstellingen en Zorgverzekeraars Nederland onderschrijven 
vanuit hun discipline/verantwoordelijkheidsgebied het kwaliteitsborgingssysteem.  
 
Het kwaliteitssysteem bestaat uit een werkmap met daarin een lijst van onderwerpen waarbij 
beschreven moet worden op welke wijze deze onderwerpen gerealiseerd zijn. Indien noodzakelijk 
wordt ook aangegeven aan welke wettelijke norm voldaan moet worden.  
 

4.4  Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers 
 
4.4.1 Kwaliteit van zorg 

 
Door gebruik te maken van het kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen voldoet ‘De Viermarken’ aan 
de kwaliteitswet Zorginstellingen en de Arbowetgeving, wet klachtenrecht, wet bescherming 
persoonsgegevens en de wet medezeggenschap deelnemers zorginstellingen.  
Daarnaast is het kwaliteitsborg een middel om te laten zien dat er kundige begeleiding wordt 
geboden, het een veilige plek is, persoonlijke ontwikkeling en welzijn staan hoog in het vaandel.  
 
Eens per drie jaar vindt er een audit plaats, waarbij ter plekke gekeken wordt of de organisatie 
voldoet aan de eisen van het keurmerk Landbouw en Zorg. De laatste audit van ‘De Viermarken’ 
heeft plaatsgevonden in september 2015.  
 
De Viermarkenraad van ‘De Viermarken’ heeft in 2017 haar activiteiten voortgezet. De 
Viermarkenraad zorgt ervoor dat alle medewerkers inspraak kunnen hebben en hun mening kunnen 
geven over alle zaken die ‘De Viermarken’ aangaan. Eind 2017 zijn er verkiezingen geweest. 
 
 

4.4.2 Klachten  
 

De Viermarken heeft een eigen klachtenprocedure waarin aangegeven staat op welke wijze men een 
klacht kan indienen. Bij de intake worden medewerkers gewezen op de klachtenprocedure van de 
stichting. De regeling hangt op het algemene informatiebord van de stichting in de hal en is daardoor 
voor iedereen zichtbaar. 
 
Indien medewerkers onder de zorgverantwoordelijkheid van een hoofdaannemer vallen, worden zij 
gewezen op de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtenregeling van deze instelling. 
 

Als men niet tevreden is over de afwikkeling van een klacht door de stichting kan men zich ook 
schriftelijk wenden tot de landelijke klachtencommissie van de Federatie Landbouw en Zorg. De 
landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan nader onderzoeken, neemt eventueel contact op 
met medewerker en zorgboerderij, geeft aan of de klacht terecht is en geeft aan wat verbeterd zou 
kunnen worden of welke maatregelen getroffen moeten worden. Voor gedetailleerde uitleg zie ook 
www.zorgboeren.nl: kwaliteit. 
 

http://www.zorgboeren.nl/
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Natuurlijk komt het voor dat medewerkers niet altijd even tevreden zijn over geleverde zorg, de 
stichting vindt het uitermate belangrijk altijd in gesprek te blijven met medewerker en eventuele 
begeleiders om samen te kijken hoe men tot een oplossing kan komen.  Er is nog nooit een officiële 
klacht ingediend. 
 

4.5  Kwaliteit ten aanzien van werknemers 
 

4.5.1  Personeelsbeleid 
 
Op 1 januari 2017 hadden we 8 mensen in dienst, 6,44 fte.  Eén persoon (0,89 fte) heeft een tijdelijk 
dienstverband. Daarnaast is er één persoon (0,83 fte) gedetacheerd vanuit de sociale 
werkvoorziening en zijn  er  twee ZZP-ers (0,78 fte) ingehuurd voor de financiële administratie en 
teeltadvies. Er zijn in 2017 twee mensen in dienst genomen met een tijdelijk dienstverband. Met 
ingang van 1 januari de teeltadviseur/vakkracht groenteteelt (0,56 fte) en met ingang van 15 mei een 
werkbegeleider (0,56 fte). Eén van de werkbegeleiders is twee uur per week minder gaan werken. 
 
Binnen de organisatie zijn er op 31 december 2017 de volgende functies: 
 

 
 
Het ziekteverzuim in de organisatie was voor geheel 2017  12,04%. Dit werd veroorzaakt door het 
niet werk gerelateerde langdurige verzuim van één van de werkbegeleiders en een arbeidsongeval 
van een andere werkbegeleider. Als gevolg van het arbeidsongeval is de arbeidsinspectie op bezoek 
geweest, omdat het ongeval heeft geleid tot een opname in het ziekenhuis. Gelukkig is 
geconstateerd dat het ongeval niet verwijtbaar was.  In 2016 en 2015 was het ziekteverzuim 
respectievelijk 7,86 en 2,92 %.  
 
Belangrijke uitganspunten voor de werkwijze van ‘De Viermarken’ zijn de volgende: 

- medewerkers moeten een veilige plek hebben en dit ook zo ervaren 
- medewerkers hebben keuze in wat ze willen doen 
- Wat medewerkers zelf kunnen, doen ze zelf 
- Personeel en medewerkers gaan als een gelijkwaardige met elkaar om: medewerkers 

worden niet betutteld 
 

4.5.2  Kwaliteit van het werk 
 

Alle personeelsleden van ‘de Viermarken’ hebben een duidelijke taak- en functiebeschrijving. Deze 
taak- en functiebeschrijvingen zijn allen gemaakt met als basis de CAO Welzijn. De stichting heeft een 
Arbo-handboek ontwikkeld waarin thema’s als veilig werken, agressie, huisregels zijn vastgelegd. 
De Viermarken heeft in 2015 een nieuwe risico-inventarisatie laten uitvoeren en de resultaten zijn 
meegenomen in de planning voor 2016 en jaren daarna.  
 
De directeur heeft een agrarische opleiding op hbo-niveau aangevuld met een training op het gebied 
van Communicatie, Interactie en Managementvaardigheden bij Van Harte en Lingsma. Door deel te 
nemen aan de studieclub voor zorgboeren in Twente en het lidmaatschap van de vereniging van 
zorgboeren Overijssel en getrapt de aansluiting bij de Federatie Landbouw en Zorg, is de directeur 

aantal fte

directeur/bestuurder 1,00 1,00

werkbegeleider 5,00 3,61

vakkracht 2,00 1,44

assistent 2,00 1,44

10,00 7,50
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goed geïnformeerd over de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van Landbouw en Zorg, zowel 
lokaal, regionaal als landelijk. Daarnaast onderhoud de directeur de contacten met de instellingen en 
organisaties en de gemeentes Enschede en Hengelo om bij voorkeur in goed overleg met beide 
gemeentes de positie van ´De Viermarken´ zeker te stellen voor de toekomst, zodat deelnemers naar 
de boerderij kunnen blijven komen.  
De werkbegeleiders hebben minimaal een relevante mbo-opleiding op het gebied van begeleiding en 
affiniteit met boerderijwerkzaamheden. Werkbegeleiders zijn de steunpilaren van de teams en 
ondersteunen vakkrachten en assistenten bij het organiseren en prioriteiten stellen bij het uitvoeren 
van de werkzaamheden als dat nodig is. Werkbegeleiders begeleiden de medewerkers, doen intakes, 
houden voortgangsgesprekken, hebben een luisterend oor, spreken mensen aan op wat ze wel 
kunnen, zorgen voor goede begeleidingsplannen en onderhouden de contacten met de begeleiders 
van de instellingen.  
 
De assistenten hebben allen voldoende werkervaring en zijn in staat de werkzaamheden goed uit te 
voeren. Allen zijn werken op ‘de Viermarken’ in het kader van de Wsw.  De assistenten zijn de 
voormannen die samen met medewerkers zorgen dat de werkzaamheden gedaan worden. Zij 
hebben een luisterend oor en signaleren en geven aan wanneer ondersteuning van de 
werkbegeleider noodzakelijk is.  
 
Vakkrachten zijn mensen met een vakinhoudelijke opleiding en met affiniteit voor het werken met 
mensen. Momenteel zijn er twee vakmensen een bakker en een specialist biologische groenteteelt. 
De vakkrachten voorzien de werkbegeleiders, directeur en medewerkers van de noodzakelijke 
informatie zodat werkzaamheden zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden 
 
Minimaal jaarlijks worden er functioneringsgesprekken gehouden waarin ook onderwerpen als 
opleiding en scholing en wensen voor de toekomst met medewerkers worden besproken.  
 
Wat betreft scholingen en ontwikkeling wordt deelgenomen aan thema-avonden, 
informatiebijeenkomsten, raadplegen van deskundigheid van derden (bv. medewerkers van de 
zorginstellingen waarmee wordt samengewerkt), bezoek aan andere zorgboerderijen. In 2017 
hebben alle personeelsleden deelgenomen aan het Autisme Belevingscircuit om op deze wijze te 
ervaren hoe iemand met een stoornis in het autisme spectrum de wereld ervaart en op basis daarvan 
te kijken hoe we onze ondersteuning op dit gebied kunnen verbeteren. 
 
In november 2016 zijn we gestart met een traject voor alle personeelsleden om onder leiding van 
een professionele coach te onderzoeken hoe we als team optimaal kunnen functioneren en nog 
beter gebruik kunnen maken van elkaars capaciteiten en mogelijkheden. Onderwerpen als 
gesprekstechnieken en luisteren naar elkaar hebben hier veel aandacht gekregen. Dit ook omdat er 
meer differentiatie in functies zijn gekomen, vakkrachten, werkbegeleiders, assistenten en er 
daardoor ook meer behoefte ontstaat helder te hebben wat je nu van elkaar kunt en mag 
verwachten en hoe we samen de voorwaarden blijven scheppen dat de medewerkers zo optimaal 
mogelijk kunnen functioneren. Dit is gecontinueerd in de eerste maanden van 2017 en heeft geleid 
tot een structureel maandelijks overleg met alle personeelsleden en stagiaires in plaats van het 
wekelijks overleg met alleen werkbegeleiders. Daarnaast vindt er dagelijks een dagsluiting plaats, 
waar alle op dat moment aanwezige personeel, stagiaires en op uitnodiging medewerkers aan deel 
nemen. 
 
De directeur is lid van de studieclub zorgboeren Twente (intervisie, kennisuitwisseling, thema-
avonden) 
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De Viermarken biedt jaarlijks een aantal stageplaatsen aan diverse opleidingen o.a.: 
ROC van Twente,  of soortgelijke opleidingen (Speciale doelgroepen minimaal niveau 3) 
Saxion Enschede SW (2e jaars  en  incidenteel 3e jaars) 
AOC Enschede (dierverzorging, niveau 2 – 4) 
 

4.6  Samenleving en belanghebbenden 
 
In 1990 is door een aantal betrokken werkers op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en 
lichamelijk gehandicaptenzorg het initiatief genomen om een ontbrekende schakel in het 
voorzieningenpakket in deze sector toe te voegen. Vastgesteld werd dat veel mensen met 
lichamelijke, geestelijke of psychiatrische handicaps, of met een verleden van langdurige 
werkloosheid moeilijk een werkplek vinden. De groep past vaak niet in de interne werkplaatsen van 
instellingen en is ook in de sociale werkvoorziening niet op haar plek. Er werd nadrukkelijk gekozen 
voor een werkplek ‘buiten’.  
 
Stichting Boerderij ‘De Viermarken’ beschikt over ca 18 hectare grond. Een groot deel is weiland, 
maar er is ook akkerbouw en tuinbouw, een kruidentuin, bloementuin en boomgaard. Er wordt 
ecologisch gewerkt, dus zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De 
producten van de boerderij worden verkocht in de eigen winkel en afgezet via zogenaamde 
groenteabonnementen. Producten worden ook verwerkt tot jam en er worden taarten en koekjes 
gebakken. Op de boerderij zijn Lakenvelder zoogkoeien, schapen, kippen en een aantal pony’s. Ook 
worden de dieren in het aangrenzende Abraham Ledeboerpark verzorgd (herten, geiten en ezels) en 
in het Van Heekpark worden de schapen verzorgd.  
 
De stichting heeft geen winstoogmerk maar wil laten zien dat het met een bijzondere groep mensen 
mogelijk is een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.  
 
Medewerkers doen er toe en zij doen mee. Er zijn contacten met leveranciers, met klanten die in de 
winkel komen, de dierenarts, de hoefsmid of de klauwbekapper.  De stichting is toegankelijk voor 
bezoekers. Medewerkers verzorgen rondleidingen, vertellen hoe er gewerkt wordt, brengen soms 
vakkennis mee. Door in een beschermde omgeving te leren werken, samen met anderen taken uit te 
voeren, kan men dit soms in de woonomgeving ook oppakken. Medewerkers denken mee, nemen 
initiatief en komen met leuke ideeën en soms zelfs uitgewerkte plannen voor nieuwe activiteiten. 
Medewerkers helpen elkaar, dat wat de één niet kan, kan de ander en vaak is één en één geen twee, 
maar toch net iets meer.  
 
Jaarlijks zijn er bedrijven die in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen onze 
stichting komen helpen. De stichting Present heeft in 2017 wederom een aantal van deze groepen 
begeleid. 
 
In 2017 zijn er de volgende bijzondere activiteiten geweest en waarbij medewerkers hebben 
geholpen of meegedaan: 

- 12 januari, nieuwjaarbijeenkomst voor iedereen van ‘De Viermarken’; 
- 13 april, eten met de buren, in het kader van elkaar beter leren kennen is er samen gekookt 

en gegeten. 
- Vanaf april tot september, diverse bezoeken schoolklas Noorderkroon in het kader van het 

project Pannenkoekfabriek; 
- Deelname aan de voorjaarsbraderie in Glanerbrug met m.n. hout-, wol-, en bakproducten;  
- Mei/juli deelname aan een aantal marktjes bij verpleeghuis ‘De Cromhoff’ (Livio); 
- mei, Hemelvaartsdag, voor fietsers/wandelaars mogelijk een stop te maken op ‘De 

Viemarken’ en genieten van een kopje koffie met iets lekkers; 
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- 7 juni, familiedag Viermarken; 
- 23 juni, Vrije School de Noorderkroon heeft het Sint Jansfeest gevierd in de weilanden rond 

Boerderij Oldenhof; 
- 9 juli, fotowedstrijd en open dag Oldenhof 
- 13 juli, brainstorm middag, input beleidsplan 2018 – 2020 voor stakeholders, personeel en 

medewerkers Viermarken 
- 10 september, deelname oogstdag bij de Lonnekermolen 
- 1 oktober, open dag Oldenhof 
- 4 oktober, uitje: met z’n allen met de bus naar de Haarmühle in Duitsland, georganiseerd 

door de Viermarkenraad 
- 7 oktober, deelname herfstmarkt Glanerbrug 
- 22 november, eten met de buren 
- 16 december, meegewerkt aan de avondwandeling, levend kerstverhaal in het Ledeboerpark 
- 21 december: midwinterfeest voor iedereen van ‘De Viermarken’ 

 
4.7  Financieel beleid 

 
De kosten van ‘De Viermarken’ bestaan uit kosten die gemaakt moeten worden voor de boerderij en 
kosten die toegerekend worden aan het zorggedeelte. Uitgangspunt is dat de boerderij niet uit de 
middelen van de zorg wordt gefinancierd, maar zelfvoorzienend is of juist een bijdrage levert om de 
kosten van de zorg betaalbaar te houden.  
 
In januari 2017 zijn we na vier jaar prettig samenwerken met accountantskantoor Flynth, overgestapt 
naar SMK-accountants. Het is belangrijk dat de accountantscontrole onafhankelijk is en daarom heeft 
de Raad van Toezicht besloten dat er elke vier jaar een wisseling van accountants plaats vindt. De 
Raad van Toezicht beslist welke accountantskantoor de jaarrekening van de stichting controleert. 
 
 De Viermarken heeft twee bronnen van inkomsten:  
1. het agrarisch bedrijf 

a. verkoop in de winkel 
b. verkoop van groentepakketten 
c. bijdrage van beheers commissie van Heekspark voor het verzorgen van de schapen in 

dit park 
d. overige afzet  

2. de zorg 
a. Daggeldvergoedingen uit 

onderaannemerschap met 
instellingen, 

b. Subsidie gemeente Enschede 
in het kader van de Wmo, 
algemene voorziening  

c. Bijdragen in het kader van de 
Wmo, maatwerkvoorziening, 
voor de begeleiding van 
mensen uit diverse Twentse 
Gemeentes m.u.v. Enschede 

d. Persoonsgebonden 
budgetten 

                   
 

Afbeelding 15: met z’n allen met plezier geleerd hoe je van snoeihout een stevige 
haag maakt 


