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VOORWOORD  

 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Boerderij 'De Viermarken over het jaar 2020.  
 
Vrijdag 13 maart 2020 is een dag die in ons geheugen gegrift staat. Deze dag, net voor de eerste 
lockdown, hebben we alle medewerkers gebeld en vertelt dat we dicht gingen. Alleen voor die 
mensen waarvoor thuisblijven om zeer dringende redenen geen optie was wilden we open blijven. 
Met alle verwijzers hebben we hierover gesproken en we hebben daarnaast contact gehad met de 
GGD. Uiteindelijk zijn we in goed overleg open gebleven voor een beperkte groep mensen. Niet alle 
personeel kon werken, ook daar waren er mensen die geen opvang voor hun kinderen hadden of zelf 
tot de kwetsbare doelgroep behoorden. Voor hen was werken op dat moment ook geen optie. Het 
was voorjaar, mooi weer en de werkzaamheden op de boerderij moesten wel gewoon door gaan. We 
hebben met elkaar nagedacht over de voorzorgsmaatregelen, hoe kunnen we dit vertalen naar onze 
situatie en hoe kunnen we dit werkbaar houden voor iedereen. Voorop stond de veiligheid van alle 
mensen. Hoe het ons vergaan is in 2020 kunt u lezen in dit jaarverslag 
 
Voor het lezen van dit verslag is het handig te weten dat wij praten over medewerkers en niet over 
deelnemers of cliënten.  
 
Veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag. 
 
 
Enschede, april 2021 
 
Mieke van Dragt 
Directeur/bestuurder 
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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 2020. Als basis voor deze 
verslaglegging is het jaarverslag 2019 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.  

Wie geniet het meest? 
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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 2020 twee 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’.  
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Medezeggenschap voor zowel personeel als medewerkers is geregeld in ‘De Viermarkenraad’, een 
medezeggenschapsorgaan waar zowel personeel, medewerkers als stagiaires zijn vertegenwoordigd. 
De raad komt in normale omstandigheden 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. In 2020 is door de coronamaatregelen de raad vanaf maart niet bij 
elkaar geweest.  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, vooral 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. 
 

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 2020 zijn er 115 unieke medewerkers op 
‘De Viermarken’ geweest.  
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In hoofdgroepen onderverdeelt, geeft dit het onderstaande overzicht: 
 

 
 
 
* In 2020 zijn er 115 unieke personen op de boerderij geweest. In 2019 waren dit er 139.  
 
In grafiek de herkomst van onze deelnemers:  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doel-

groepen
2019

aantal 

verwijzingen
%

aantal 

verwijzingen*
%

Ggz 11 9,6% 12 8,6%

Vgz 13 11,3% 15 10,7%

Lgz 8 7,0% 8 5,7%

Omz 83 72,2% 105 75,0%

Totaal 115 100,0% 140 100,0%

2020

Bloeiende aardbeien in de tuin 
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Uitgewerkt naar het niveau van verwijzer geeft dit het onderstaande resultaat: 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwijzers Realisatie 2020
aantal 

verwijzing

en

% van totaal 

aantal 

verwijzingen

gereali-

seerde 

dagdelen

% van 

totaal 

gerealisee

rde 

dagdelen

dagdelen 

afwezig i.v.m. 

coronamaatr

egelen (deels 

gefinancierd)

Ggz

Humanitas onder Dak

J.P. v.d. Bentstichting 2 1,7% 279 2,0% 186

transfore 1 0,9% 29 0,2%

All Care

RIBW 9 7,8% 679 4,8% 256

Azibo 1 0,9%

Vgz

Uniek

Estinea 1 0,9% 223 1,6% 172

Pgb 3 2,6% 286 2,0% 129

Aveleijn 7 6,1% 941 6,6% 653

Lgz

InteraktContour 6 5,2% 411 2,9% 405

Pgb 2 1,7% 280 2,0% 93

Omz

Enschede Alg. Voorziening* 66 57,4% 9.045 63,9% 1.894

Leger des Heils

Gemeente Hengelo 7 6,1% 622 4,4% 97

Overige Hengelo 1 0,9%

Gemeente Almelo

Gemeente Losser 1 0,9% 128 0,9% 53

Gemeente Hof van Twente 1 0,9% 355 2,5% 23

Gemeente Haaksbergen

Gemeente Oldenzaal 1 0,9% 202 1,4%

Gemeente Dinkelland 1 0,9% 18 0,1% 11

Tactus 4 3,5% 400 2,8% 233

Reintegratietraject

1 0,9% 256 1,8%

Reclassering

Totaal 115 100% 14.154 100% 4.205        

* aanwezigheid op basis van contractafspraken,  daadwerkelijke aanwezigheid  5.331 dagdelen 

en 1894 dagdelen afwezig i.v.m. coronamaatregelen

Stichting Woonbegeleiding Jong 

Volwassenen
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Door de uitbraak van het covid-19 virus zijn er in 2020 4.205 dagdelen minder gerealiseerd. Een deel 
van deze dagdelen is financieel gecompenseerd. 
 
 
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 2020 zijn we concreet gestart met 103 personen en 2 personen in de wacht. Dit 
betekent dat deze mensen nog niet zijn uitgeschreven, maar inmiddels langer dan zes weken niet op 
de boerderij zijn geweest. In beide gevallen was er sprake van een langdurige ziekte en werd 
verwacht dat deze personen in 2020 zouden herstellen. Dit is niet gebeurd en beide personen zijn 
uitgeschreven. Op 31 december 2020 waren er 91 personen en 2 personen stonden om verschillende 
redenen in de wacht. Er zijn in 2020 12 personen gestart en 24 personen gestopt.  Een groot deel van 
het jaar hebben we gewerkt met een wachtlijst In december 2020 stonden er nog 17 personen op de 

wachtlijst. Alle mensen op de wachtlijst zijn geïnformeerd over de lengte van de wachtlijst en dat het 
nog een behoorlijke tijd kan duren voordat men kan starten. 
 
 

 
  

aantal fte % aatal fte %

Ggz 1,87 6,6% 2,38 7,1%

Vgz 3,458 12,2% 5,026 15,0%

Lgz 1,38 4,9% 2,17 6,5%

Omz 21,60 76,3% 23,90 71,4%

Totaal 28,31 100,0% 33,47 100,0%

2020 2019

reden uitstroom aantal %

proeftijd

andere (arbeids)dagbesteding 2 9,1%

vrijwill igerswerk 1 4,5%

participatiebaan

pensioen

uwv-reintegratietraject

vervoersprobleem

betaalde baan 2 9,1%

ziekte/overlijden 2 9,1%

opleiding/scholing 3 13,6%

einde traject

verhuizing 4 18,2%

privéomstandigheden

te veel prikkels

overige redenen 10 36,4%

Totaal 24 100,0%

2020
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De verhouding mannen/vrouwen 
 

 
 
 
Groepen 
 
Naast onze vaste groep deelnemers zijn er in 2020 vanwege de corona maatregelen geen groepen op 
‘De Viermarken’ geweest. 
 
 
Omzet uit de begeleiding: 
  

 
 
Conclusies m.b.t. medewerkers 
 
Het was fijn terug te krijgen van de meeste medewerkers dat ze  blij waren dat ze tijdens de eerste 
lockdown toch naar de boerderij mochten komen. In eerste instantie ging het om een kleine groep, 
dit is gelijdelijk, stap voor stap weer uitgebreid.  Voor een aantal mensen waren dat nog de enige 
contacten die ze hadden en daardoor extra waardevol. 
Hoewel de medewerkers het niet altijd eens waren met alle maatregelen was het goed te merken 
dat ze zich, ook al was het voor het belang van de ander, zoveel mogelijk aan de maatregelen 
hielden. Natuurlijk ging dat niet altijd zonder gemopper, maar voor een aantal van onze mensen is 
dat ook een beetje zoals ze zijn.  Zolang we met elkaar ook nog kunnen lachen en het niet al te zwaar 
maken, maar zeker wel serieus nemen komt het vast wel goed. 
 
In 2020 zijn er ten opzichte van 2019 minder medewerkers geweest die per persoon, gemiddeld iets 
meer dagdelen hebben gerealiseerd. Dit ligt in de lijn die we hebben ingezet door te streven naar 
minimaal 3 dagdelen dagbesteding per medewerker om de begeleiding behapbaar te houden en ook 
de medewerker heeft op die manier meer feeling met de ontwikkelingen op de boerderij en zijn 
collega's. Dat er minder medewerkers zijn geweest is met name een gevolg van de 
coronamaatregelen. We hebben grotendeels geen nieuwe instroom van mensen toegelaten. De 

verhouding vrouwen/mannen

aantal % aantal %

aantal mannen 72 63% 88 63%

aantal vrouwen 43 37% 52 37%

Totaal 115 100% 140 100%

20192020

Begroting 2020 Exploitatie Werkelijk 2019

Algemene voorziening Enschede 375.900                375.900                375.900                

Geestelijke gezondheid 69.100                  53.405                  65.775                  

WLZ *), WMO buiten enschede en 

overige financiering 
220.115                203.119                202.951                

Vergoeding taxivervoer 1.000                    376                        1.019                    

Totaal daggeldvergoedingen 666.115                632.800                645.645                

*) WLZ is in onderaanneming.
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vraag was er wel, daardoor is er een wachtlijst ontstaan. In 2021 zullen we de mensen van de 
wachtlijst zoveel mogelijk laten instromen, zolang dit veilig kan met de dan geldende maatregelen. 
 
Op 'De Viermarken' is er veel variatie aan werkzaamheden en begeleiding mogelijk. De variatie aan 
doelgroepen is sinds de start van 'De Viermarken', inmiddels bijna 30 jaar geleden, kenmerkend voor 
onze stichting en een meerwaarde voor onze wijze van werken. 
 
Randvoorwaarden om te kunnen starten op ‘De Viermarken’ zijn de volgende: 

1. De medewerker moet een redelijke mate van zelfstandigheid hebben; 
2. De medewerker moet ouder dan 18 jaar zijn 
3. De financiering moet geregeld zijn; 
4. De medewerker moet bij voorkeur in staat zijn na een afgesproken periode minimaal 3 

dagdelen per week te kunnen komen. 
 

Uitgangspunten voor de begeleiding van de medewerker, waardoor ontwikkeling mogelijk wordt: 
1. Het bieden van een veilige plek waar je welkom bent; 
2. Je wordt serieus genomen; 
3. Het is belangrijk dat je plezier in je bezigheden hebt/krijgt, vandaar uit kun je je weer verder 

ontwikkelen; 
4. Je leert keuzes maken en verantwoordelijkheden nemen, ook voor het realiseren van je 

eigen doelstellingen; 
5. De begeleiding is coachend en stimulerend, zelf ontdekken en doen, verantwoordelijkheden 

geven/nemen zijn hierbij belangrijke punten; 
6. Mensen worden gestimuleerd elkaar te helpen daar waar dit mogelijk en wenselijk is; 
7. Personeel en medewerkers gaan als gelijkwaardige met elkaar om; medewerkers worden 

niet betutteld. 
 
 
Vrijwilligers 
 
Voor de gemeente Enschede is 'De Viermarken' een algemene voorziening. Dat betekent dat elke 
kwetsbare Enschedeër die bij ons komt en onder deze regeling valt hier als vrijwilliger komt werken. 
Toch is er een groep mensen die niet valt onder deze regeling en ook niet door een 
instelling wordt verwezen: voor de buitenwereld zijn dit onze vrijwilligers. Op de werkvloer is 
iedereen medewerker en is de benadering voor iedereen gelijk. 
 
Het afgelopen jaar zijn er 21 ingeschreven vrijwilligers geweest, die er samen 795 dagdelen zijn 
geweest. Vrijwilligers kunnen op alle werkgebieden helpen. Het aantal vrijwilligers is in 2020 
gegroeid. Een aantal oudere vrijwilligers heeft er voor gekozen niet op 'De Viermarken' te komen 
zolang er coronamaatregelen gelden, dit in verband met hun eigen kwetsbaarheid. In dezelfde 
periode hebben we ook veel aanvragen gekregen van mensen die juist graag vrijwilligerswerk zouden 
willen gaan doen. Een beperkt aantal mensen hebben we een plek kunnen bieden waarbij vooraf 
duidelijk moest zijn dat de vrijwilligersplek ook een meerwaarde moest hebben voor ons als 
organisatie. Natuurlijk geld ook voor alle vrijwilligers dat ze veilig, verantwoord en met plezier bij ons 
moeten kunnen komen helpen. Met alle mensen vindt er jaarlijks een gesprek plaats. 
 
In 2020 hebben we vanwege de coronamaatregelen geen groepen vrijwilligers ontvangen. We 
hebben wel een aantal aanvragen gehad, maar we vonden het niet verantwoord dit in deze tijd te 
doen. 
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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 2019 
waren dit de gemeentes Losser, Hof van Twente, Haaksbergen, Oldenzaal en Dinkelland. 
 

2.3.4 Samenwerkingsrelaties 
 
Stichting Boerderij ‘De Viermarken’ was in 2020 onderaannemer bij de volgende instellingen: 

- RIBW 
- Aveleijn 
- Estinea 
- InteraktContour 
- J.P. van de Bent Stichting 
- Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen 
- Transfore 
- Tactus 

 
Met de volgende organisaties en instellingen zijn er contacten 
geweest rondom het bieden van begeleiding aan kwetsbare mensen: 

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

 
De samenwerking met organisaties en instellingen (al dan niet in onderaannemerschap) bestaat 
onder andere 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 
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 nabij gelegen Abraham Ledeboerpark. 
 
De Viermarken ligt in het gebied ’t Wageler. In dit gebied is nagedacht op welke wijze bewoners, 
gebruikers en gemeente zouden kunnen samenwerken. Eind 2020 heeft dit geleid tot de oprichting 
van de Vereniging Wageler Samen. Doelstelling van deze vereniging is het bevorderen van het 
duurzaam samenwerken van de leden in het belang van de kwaliteit van het werkgebied van de 
vereniging, het bevorderen van het behoud en zo nodig het herstel van natuur- en landschaps- en 
cultuurhistorische waarden in het werkgebied, afstemming en samenwerking met de gemeentelijke 
organisatie inzake beheer en inrichting van het werkgebied, het bevorderen van al hetgeen dat een 
verantwoord en duurzaam gebruik van het geheel ondersteunt.  
 
 

1,5 m afstand 
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Leden van de vereniging zijn: 
- Stawel, stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling Enschede; 
- Zone.college Enschede (Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland); 
- Afdeling Enschede van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie; 
- Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt in Nederland, afdeling Enschede; 
- Stichting Landgoed Het Wageler; 
- Parkcommissie Ledeboerpark; 
- Stichting Boerderij 'De Viermarken' 
-  

Deze leden vormen tevens het bestuur. 
 
De Viermarken 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  ervaring en kennis uit te wisselen. Verder nemen we deel aan het ondernemersnetwerk 
Landbouw en Zorg, waar een aantal zorgboerderijen uit Overijssel en Flevoland aan deelnemen. 
 
Op agrarisch gebied zijn er contacten met: 
 
Stawel 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Gezondheidsdienst voor Dieren 
LTO-Noord 
Collectief Midden Overijssel (agrarisch natuurbeheer) 
Lonnekermolen 
Stichting HALL 
IVN 
Imkervereniging 
Buffalofarm Twente 
De koeien van Jelle 
De Witte Raaf 
Vertwenz 
Het Groente Spoor 
Eko Plaza 
Voedselbank Enschede-Haaksbergen 
 
 
Contacten met onderwijsinstellingen en overige organisaties 

- Zone.college 
- Groene Kennispoort Twente 
- VSO ’t Roessingh 
- ROC Twente 
- Hogeschool Saxion 
- UT-Twente 

 
Dit alles natuurlijk onder de randvoorwaarde van onze primaire doelstelling: 'Het bieden van een 
verantwoorde en veilige plek voor een 
kwetsbare groep mensen 

Met een driespan de rogge maaien, vrijwilligers van st. Hall 
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3.      BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 

 
3.1  Normen voor goed bestuur 

 

Openheid en transparantie vinden we zeer belangrijk. 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.  
 

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 (afgetreden in april 2020 vanwege 
einde termijn) 

 
 

 

3.3 Toezichthouders/Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit zes natuurlijke personen en heeft in 2020 vanwege de 
coronamaatregelen twee keer vergaderd. Zij hebben de begroting vastgesteld en de jaarrekening 
goedgekeurd en er is gesproken over de impact van de coronamaatregelen op de organisatie. 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.  
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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 

• Lid van de Oecumenische Raad 

en coördinator van de 

kostersgroep van de 

Oecumenische 

Geloofsgemeenschap 

Helmerhoek 

1 september 
2016 

4 jaar, verlengd 
met 4 jaar 

Johan Niemans lid Jurist • Penningmeester van het college 

van diakenen van de 

Protestantse gemeente te 

Haaksbergen-Buurse 

• Voorzitter Stichting de Koepel, 

Boekelo 

1 september 
2016 

4 jaar, verlengd 
met 4 jaar 

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 

• lid  St.KWPN Eventinghorse Sale 

• vz IHEC 

30 april 2015 4 jaar, verlengd 
met 4 jaar 

Gabriëlle ‘t Hoen Lid Zelfstandig 
ondernemer.  

• Penningmeester Stichting 

Leppink-Postuma 

• Penningmeester RTV Sternet 

• Penningmeester Rotaryclub 

Haaksbergen 

• Penningmeester Stichting 

Community Service Rotary Club 

Haaksbergen  

• Bestuurslid Stichting Noodfonds 

Haaksbergen 

• Toezichthouder Stichting 

Oogheelkundig Medisch 

Centrum Twente (bezoldigd) 

8 juli 2015 4 jaar, verlengd 
met 4 jaar 

Jurrien Smit lid Manager 
bedrijfsvoering 
Mediant 

•  16 mei 2018 4 jaar 

Marly Kiewik lid Director zorg •  20 september 
2018 
 

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.  
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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: 

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. 
4. Bij voorkeur op termijn minimaal drie dagdelen aanwezig kunnen 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.  waterbuffeltje 
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De Viermarken is een maatwerkvoorziening en een algemene voorziening. Daardoor konden in 2020 
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  

 

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 2018 zijn alle dossiers gedigitaliseerd, hiernaast worden nog papieren dossiers 
bijgehouden. Deze worden bewaard in een afgesloten kast. Het invoeren van de 
aanwezigheidsregistratie in dit programma (Zilliz) geeft problemen, omdat uitwisselen met andere 
organisaties op deze wijze nog niet mogelijk blijkt te zijn. De aanwezigheidsregistratie wordt 
bijgehouden in Excel in bestanden die extra beveiligd zijn met een wachtwoord en op een 
afgeschermd deel van de server van ‘De Viermarken’.  
 

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 wat 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.  Door de coronamaatregelen zijn er met ingang van half maart geen wekelijkse 
overleggen geweest, maar hebben we informatie gedeeld middels een flipover en konden mensen 
hier individueel op reageren. Het overleg wordt door iedereen gemist, omdat het een essentieel 
onderdeel is van onze werkwijze. De flipover werkt, maar het is een zeer zwak alternatief.  Ook de 
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Viermarkenraad heeft geen bijeenkomsten  gehouden, omdat dit vanwege de coronamaatregelen 
niet mogelijk was.  
 
De Viermarken heeft een klachtenprotocol en een interne vertrouwenspersoon en 
klachtenfunctionaris. De externe vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris is ondergebracht bij 
Zorgbelang Overijssel. De stichting is aangesloten bij de klachtencommissie van de Federatie 
Landbouw en Zorg.  
 
 
Het verhaal van Guusje 

 
Even voorstellen, mijn naam is Guusje. Ik ben 21 jaar oud en ik 
werk op de Viermarken omdat ik heel erg veel van dieren houd, 
maar wel wat beperkingen heb waardoor ik een plek nodig heb 
waar de verwachtingen en de werkdruk niet te hoog zijn en waar 
er begrip voor je is. 
 
Wat ik het mooie vind aan de Viermarken is dat ze de nadruk 
leggen op de dingen die je wel kunt en niet op de dingen die je 
door je beperking niet kunt of lastig vindt. Bij het uitvoeren van 
de taken maken ze juist gebruik van jouw kwaliteiten en dat is 
super fijn. Ik ben zelf heel nauwkeurig en vind het leuk om dingen 
uit te leggen aan mensen en dat kan ik ook goed. Vandaar dat ik 
op de boerderij vaak dingen mag uitleggen of laten zien aan 
nieuwe medewerkers. Maar ook aan de dingen die je nog lastig 
vindt kun je werken op de Viermarken. Je krijgt hierbij goede 
begeleiding van de werkbegeleiders. Het fijne is dat je de dingen 
die je lastig vindt in de praktijk kan oefenen en dat maakt het ook 
erg leerzaam en je groeit er persoonlijk ook erg door. 
 
Daarnaast is het ook heel fijn aan de Viermarken dat iedereen   

    elkaar gewoon accepteert zoals hij of zij is. Dat is ook de insteek 
van de stichting zelf. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de mensen die bij de Viermarken werken. En 
dat maakt deze werkplek echt uniek want op veel werkplekken wordt er onderling wel geroddeld of naar 
gedaan over elkaar. Dat gebeurt niet op de Viermarken. En het is ook gewoon heel erg leuk om op de 
Viermarken te werken! Je kunt er heel veel afwisselende dingen doen en ook veel leren over je werkgebied. Je 
kunt heel veel verschillende dingen uitproberen op de Viermarken en met name de combinatie van die dingen 
maakt het werk zo leuk. Per werkgebied zijn de werkzaamheden ook erg afwisselend. Er zijn natuurlijk wel een 
aantal vaste werkzaamheden maar er zijn ook heel wat werkzaamheden die ervoor zorgen dat elke dag anders 
is en juist dat maakt het werk zo fijn, het is nooit saai! 
 
Ik werk zelf bij het vee en de moestuin en ik vind de omgang met de dieren erg ¦jn. Een dier oordeelt niet en dat 
zorgt ervoor dat je net zoals bij de andere werkzaamheden op de Viermarken gewoon lekker jezelf kunt zijn. Op 
de Viermarken zijn veel verschillende dieren en dat is erg leuk want je kunt heel veel over deze dieren leren als je 
er interesse in toont. Er zijn katten, kippen, pony’s, koeien, varkens, schapen, herten, geiten, ezels en zelfs 
ganzen op de Viermarken. Ondanks dat er veel mensen op de Viermarken werken bouw je toch een 
soort band op met deze dieren en dat is erg leuk en waardevol! 
 
Ook het werken in de moestuin is erg leuk. Je zorgt ervoor dat de klanten mooie, gezonde en biologische 
producten kunnen kopen en om daar je steentje aan bij te kunnen dragen geeft je echt een heel voldaan gevoel. 
En je doet ook nog eens veel kennis op het gebied van het planten en onderhouden van de gewassen op. 
Ook bij de andere werkgebieden kun je veel leren en erg veel leuke dingen doen. 
 
Kortom, de Viermarken is een echte aanrader voor als je een leuke, fijne en begripvolle werkplek zoekt waar je 
de kans krijgt om je kwaliteiten tot hun recht te laten komen! 
 

Guusje 
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4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 
 
4.0 Algemeen 

 
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 2020: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Verwijzers begroting 2020 realisatie 2020

dagdelen dagdelen

Ggz

J.P. v.d. Bentstichting 375 279

transfore 25 29

RIBW 850 679

Azibo 80

Vgz

Uniek

Estinea 350 223

Pgb 420 286

Aveleijn 1.400 941

Lgz

InteraktContour 700 411

Pgb 280 280

Omz

Enschede Alg. Voorziening 9.500 9.045

Leger des Heils 40

Gemeente Hengelo 1.000 622

Overige Hengelo

Gemeente Almelo

Gemeente Losser 170 128

Gemeente Hof van Twente 320 355

Gemeente Haaksbergen 50

Gemeente Oldenzaal 150 202

Gemeente Dinkelland 40 18

Tactus 600 400

Reintegratietraject

250 256

Reclassering

Totaal 16.600 14.154

Stichting Woonbegeleiding Jong 

Volwassenen

  Mergelland schaap 



 
19 

 

Tevredenheidsonderzoek 
 
Het tevredenheidsonderzoek is uitgedeeld aan 91 personen, 57 enquêtes zijn weer ingeleverd. 
Mensen waren vrij de vragenlijst mee naar huis te nemen en daar eventueel met hulp in te vullen. 
Vragen liggen o.a. op het gebied van arbo, werkbegeleiding, aard van de werkzaamheden. 
 
In 2019 kwam als duidelijk verbeterpunt voor de Viermarken ‘communicatie’ naar boven. Duidelijker 
communiceren, eenduidigheid, goede uitleg etc. Hierop is het gehele personeel een cursus 
communiceren gaan volgen, welke helaas door de corona pandemie is stilgelegd. Ook in het 
tevredenheidsonderzoek van 2020 komt de communicatie en daarbij ook planning wederom als 
belangrijk aandachtspunt naar voren. Het hervatten van de cursus is dus zeker belangrijk!    
 
Er zijn geen grote, opvallende verschuivingen tussen het tevredenheidsonderzoek van 2019 en 2020. 
Wel is in grote lijnen te zien dat de resultaten de afgelopen 3 jaar steeds een beetje afnemen. Een 
aantal verschuivingen is daarbij te verklaren door de groeiende groep vrijwilligers die op een aantal 
vragen ‘niet van toepassing’ antwoorden, zoals de vragen over de begeleiding en leerdoelen. 
Daarnaast is het moeilijk te bepalen wat de invloed van de corona pandemie is op de resultaten. 
Deze pandemie heeft een grote impact op onze samenleving, waarbij het ook een niet te vermijden 
invloed op het werken op de Viermarken heeft gehad. Bij sommige vragen lijkt een duidelijk verband, 
zoals bij de vraag naar de tevredenheid over het contact met collega's, welke flink is gedaald. 
Uiteraard weten we dit niet zeker, waardoor het belangrijk is hier komend jaar oog voor te hebben.    
 
Uit het tevredenheidsonderzoek valt ook te lezen dat de samenhang en saamhorigheid afgenomen is. 
De medewerkers-overleggen op de donderdag worden gemist. Het gevolg hiervan is dat 
medewerkers ook minder goed geïnformeerd zijn over alle ontwikkelingen die er afgelopen jaar op 
de Viermarken zijn geweest. Dit komt de communicatie natuurlijk niet ten goede. Tijdens het 
medewerkersoverleg worden ook de arbo-aangelegenheden besproken, welke ook mede hierdoor 
onder druk zijn komen te staan. Slechts 51% geeft in 2020 (8% minder dan in 2019) aan op de hoogte 
te zijn van het arbohandboek van de Viermarken. Dit is een essentieel verbeterpunt voor 2021.   
 
Door de coronamaatregelen m.b.t. afstand en groepsgrote zijn de werkgebieden meer ‘eilandjes’ 
geworden. Dit is bijvoorbeeld goed terug te zien doordat medewerkers op de vraag “wat vind je het 
leukst aan de Viermarken?” in 2019 veelal antwoorden geven op het gebied van zelfontplooiing, 
sfeer en sociale contacten. In 2020 worden met name de diverse werkzaamheden op de 
werkgebieden benoemd. Daarbij valt op dat het enthousiasme over zowel het werkgebied MTO als 
het werkgebied huishouding/verwerking flink is toegenomen.    
 
De werkzaamheden krijgen zowel in 2019 als 2020 een 8.23. Een kritische nood hierbij is dat de 
werkzaamheden in 2020 wel door meer medewerkers fysiek of psychisch te zwaar wordt gevonden. 
Ook blijkt uit de opmerkingen in het tevredenheidonderzoek dat een duidelijke uitleg van de 
verrichte werkzaamheden en het nut ervan, van groot belang is.    
 
Over het algemeen zijn de medewerkers tevreden over het personeel. Het rapportcijfer dat de 
begeleiding krijgt stijgt in 2020 iets ten opzichte van 2019. Er worden diverse verbeterpunten en tips 
gegeven welke in 2021 opgepakt zullen worden. T.a.v. de communicatie vergt dit extra aandacht 
zolang de diverse beperkende maatregelen gelden welke een goede communicatie tot een extra 
uitdaging maakt. De beschikbaarheid van de werkbegeleiders is een aandachtspunt. De wens is dat 
zij meer zichtbaar op de werkvloer zijn. Hier hopen wij een positief vervolg aan te geven door in 2021 
een nieuwe werkbegeleider te verwelkomen op de Viermarken.    
 
Bijna alle medewerkers voelen zich gezien op de Viermarken en geven aan dat de Viermarken als 
belangrijk wordt ervaren. Meer dan de helft van de medewerkers geeft daarbij ook nog eens aan dat 
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het werken op de Viermarken een positief effect heeft op het functioneren thuis. Het gevoel van 
veiligheid is in 2020 afgenomen t.o.v. 2019 met 9%, waarbij 5% zich niet veilig voelt. Gezien het 
gevoel van onveiligheid die de coronapandemie (met alle bijbehorende maatregelen) met zich 
meebrengt, komt de daling niet onverwacht. Dit neemt niet weg dat wij volgend jaar weer een 
stijgende lijn hierin willen realiseren met elkaar. Maar liefst 91% raadt de Viermarken aan, aan 
iemand in dezelfde situatie als zijzelf, waarbij op te merken valt dat niemand de Viermarken afraadt.   
 

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 2018 is het beleidsplan 2018 – 2020 geschreven. 
 
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. 
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De begeleiding is als volgt: 
• Gericht op meedoen en re-integratie 
• Arbeidsgericht (voornamelijk) 
 
Belangrijke uitgangspunten voor de begeleiding: 
• We bieden een veilige plek, je bent welkom en mag er zijn; 
• Je wordt serieus genomen; 
• Plezier is belangrijk: dan kun je gemakkelijker verder ontwikkelen; 
• Maken van keuzes en nemen van verantwoordelijkheden, ook voor het realiseren van je 

eigen doelstellingen; 
• Begeleiding is coachend en stimuleren; 
• Zelf ontdekken en doen, verantwoordelijkheden geven/nemen zijn belangrijk; 
• Mensen worden gestimuleerd mee te denken, elkaar te helpen daar waar dit mogelijk en 

wenselijk is. 
 
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…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   tijdelijke tent 
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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 2020 heeft voor onze stichting de nadruk gelegen op het op het continueren van de bestaande 
activiteiten, passend bij onze primaire doelstelling: 
 
'Het bieden van een verantwoorde en veilige plek voor een kwetsbare groep mensen' 
 
COVID-19 
 
Toen het duidelijk werd dat er in maart een lockdown zou komen hebben we contact opgenomen 
met de instellingen waarmee we samenwerken om te overleggen hoe we onze doelgroepen zo goed 
mogelijk kunnen opvangen. We hebben daarna persoonlijk of telefonisch contact opgenomen met 
alle medewerkers en afgesproken hoe we de ondersteuning de komende periode zouden bieden. 
Daarbij zijn de medewerkers die in een instelling wonen, op een enkeling na, thuis gebleven. Met de 
mensen die niet in een instelling wonen hebben we samen gekeken welke mogelijkheden zij hadden 
thuis te blijven. Voor een aantal mensen zou dit problemen opleveren. 
 
We hebben dan ook besloten niet geheel dicht te gaan. De boerderij is opnieuw ingericht waarbij 1,5 
m afstand houden de nieuwe regel werd. In de wandelgangen werd daar waar mogelijk 
éénrichtingsverkeer ingesteld. Door met kleuren en pijlen te werken was het voor de meeste mensen 
goed te begrijpen. Net als overal in de maatschappij zijn er bij ons mensen die begrip hebben voor de 
maatregelen en mensen die dat niet hebben. Gelukkig waren de meeste mensen bereid zich, al was 
het dan voor het welzijn van de ander, te houden aan de afgesproken regels. Voor zowel personeel 
als medewerkers was de nieuwe situatie erg wennen. Sommige medewerkers waren 
bijzonder angstig terwijl anderen het juist allemaal onzin vonden en voor weer anderen was het 
begrijpen en onthouden van de regels best lastig. Aan het einde van de eerste lockdown periode is er 
door het ministerie van VWS een filmpje gemaakt bij ons op de boerderij om te 
laten zien hoe we met de maatregelen omgingen. Voor de mensen die er aan meegewerkt hebben 
een bijzondere ervaring. Het is te zien op onze website.  
 
Gelukkig kunnen we terugkijken op een mooie zomer, buiten afstand houden is gemakkelijker dan 
binnen. Voor de herfst en winterperiode hebben we een tent bijgeplaatst zodat we meer binnen 
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ruimte konden creëren. We houden de actuele coronamaatregelen in de gaten en zorgen dat onze 
regels hierbij aansluiten.  
 
METAALWERKGROEP 55+ 
 
In 2020 is de metaalwerkgroep 55+ gestopt vanwege de hoge leeftijd van de leden, de 
coronamaatregelen die komen onmogelijk maakten en het ontbreken van voldoende belangstelling 
van nieuwe leden van de 55+ vrijwilligersorganisatie. We konden het gereedschap overnemen en 
hebben de werkplaats heringericht. 
 
VSO 'T ROESSINGH EN ZONE.COLLEGE 
 
In verband met de coronamaatregelen zijn de leerlingen dit jaar niet geweest. 
 
VOEDSELBANK ENSCHEDE-HAAKSBERGEN 
 
We hebben een eerste inventariserend gesprek gehad met twee vrijwilligers van de voedselbank om 
te kijken in hoeverre wij een grotere bijdrage zouden kunnen leveren voor de pakketten van de 
voedselbank. Er is een groot tekort aan verse, gezonden groentes. Dit overleg wordt in 2021 
vervolgd. 
 
30-JAAR VIERMARKEN 
We hebben het vieren van ons 30-jarige bestaan een jaartje uitgesteld. Dit past wel bij de opening, 
die was ook een jaar later dan dat we gestart zijn. 
 
ORGANISATIE 
 
Om de planning en communicatie te verbeteren zijn we eind 2019 gestart met een cursus 
communicatie op basis van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). In 2020 hebben we twee 
avonden kunnen volgen en toen moesten we dit helaas vanwege corona uitstellen. Het was niet 
mogelijk dit in 2020 te hervatten. Dat zal betekenen dat we in 2021, als het dan mogelijk is weer een 
interne cursus te starten en hier opnieuw mee aan de slag gaan. 
 
RISICO INVENTARISATIE 
 
Het afronden van de werkzaamheden aan de nieuwe foliekas hebben langer geduurd dan gedacht. 
De watervoorziening in het teeltgedeelte is klaar, maar in het deel waar de groente gespoeld moet 
worden is dit nog niet afgerond. Dit geldt ook voor de aanleg van elektra in het achterste deel van de 
tunnel. Om die reden hebben we het toetsen van de Ri&E uitgesteld. Wel hebben we natuurlijk 
aandacht besteed aan het veilig werken op de boerderij. Het bijbehorende actiepunt is gewijzigd en 
verplaatst naar 2021. 
 
ICT 
 
Tot halverwege 2020 was het voor de meeste werknemers niet mogelijk thuis te werken. We hebben 
daarom besloten te gaan werken met Microsoft teams om toch te zorgen dat dit wel mogelijk werd. 
We zijn hier voorzichtig mee gestart, omdat we dit programma allemaal nog moeten leren kennen. 
De werknemers die hier mee werken hebben van de stichting een laptop ontvangen voor deze 
activiteiten. We vinden teams niet geschikt voor het uitwisselen van medewerkersgegevens. 
Hiervoor is alleen het digitale cliëntendossier geschikt (Zilliz). Informatie met derden wisselen we 
alleen na toestemming van de medewerker via beveiligde mail uit (Zivver). 
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WERKGEBIEDEN 
 
In 2019 hebben we de verschillende werkgebieden ondergebracht in twee teams; facilitair en 
productie. In 2020 zijn we verder gegaan met deze werkwijze. Belangrijk hierbij is dat het personeel 
breder inzetbaar is geworden en ook elkaars taken gemakkelijker over kan nemen. De betrokken 
werknemers hebben voor hun eigen werkgebied onderstaand aangegeven wat zij 
vermeldenswaardig vonden voor ons jaarverslag. 
 
Winkel  
 
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar in de winkel. Een week is de winkel 
gesloten geweest vanwege de eerste lockdown. In deze week is de winkel 
Corona-proof gemaakt. Vanwege de coronamaatregelen kon er vanaf dat 
moment maar één medewerker tegelijk in de winkel  
werken in plaats van twee medewerkers. De openingstijden van de winkel 
zijn aangepast. Een aantal medewerkers heeft hulp nodig in de 
winkel, wat momenteel niet mogelijk is. Gelukkig wisten de klanten ons des 
te beter te vinden en hebben we in het najaar het aantal 
groentepakketten kunnen uitbreiden van 75 naar 95 pakketten, verdeeld 
over twee dagen in de week. 
 
Moestuin 
 
Uiteraard hebben we op de tuin ook de gevolgen van Corona gemerkt. De 
eerste intelligente lockdown zorgde ervoor dat er nauwelijks 
medewerkers aanwezig waren. En dat juist op het moment dat het nieuwe 
seizoen van start gaat. Alle hens aan dek dus…. In deze periode 
is het aantal pakketklanten gegroeid en is de winkel meer bezocht. Door 
deze toename was het soms even puzzelen hoe we op de juiste manier 
konden voldoen aan de grotere vraag van groenten van eigen land.  
   Een andere uitdaging hebben we ervaren in, wederom, een lange, 
warme, droge zomer. Met man en macht hebben we geprobeerd om alle 
gewassen zo goed mogelijk te beregenen met de beperkte middelen die 
we tot onze beschikking hadden. Hiervoor zijn al ideeën bekeken en 
besproken.  
   Op de tuin is een behoorlijk stabiel team van enthousiaste medewerkers 
werkzaam. Al zijn het er dan door de omstandigheden minder dan we 
gewend zijn, veel van hen beleven plezier aan de werkzaamheden in de 
buitenlucht. 
 
 
Verwerking 
 
Op boerderij Oldenhof was er een behoefte aan meer diverse activiteiten die beter bij 'De 
Viermarken' aansluiten. Daarom is een deel van de verwerking van producten zoals het uitzoeken 
van wol, het sorteren van aardbeien en dergelijke op beide plekken gedaan. Voordeel was dat deze 
werkzaamheden hierdoor sneller klaar waren en iedereen er plezier aan beleefde door te kunnen 
helpen. We zijn aan het onderzoeken hoe we het assortiment eigen gemaakte producten kunnen 
uitbreiden. Naast zuurkool die we al een aantal jaren zelf maken, zijn er o.a. stoofpeertjes gemaakt. 
De uitdaging is producten te ontwikkelen die voldoen aan alle eisen en waarbij medewerkers ook 
kunnen helpen ze te maken 
 

Kruidenplantjes op de winkelkraam 

Pompoenen oogsten 

Sla in de moestuin 
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Huishouding 
 
De werkzaamheden voor het  werkgebied huishouding zijn intensiever geworden door de 
hygiënemaatregelen die we hebben 
genomen. De werkgebieden, Oldenhof en huishouding hebben overlappende activiteiten. Het 
afgelopen jaar is dan ook besloten dat twee 
werkbegeleiders afwisselend de huishouding en boerderij Oldenhof begeleiden, zodat de begeleiding 
van medewerkers op deze werkgebieden niet van één werkbegeleider afhankelijk is.  
 
Oldenhof 
 
Wegens Corona is de Oldenhof tijdelijk gesloten 
geweest voor de medewerkers. In mei is langzaam 
aan weer begonnen met medewerkers 
toe te laten. Eind 2020 was er een volledige 
bezetting. De winkel en de koffietafel in de Oldenhof 
zijn helaas al kort na opening wegens Corona 
gesloten. De theeschenkerij is ook om deze reden 
het gehele jaar afgelast. 
   In de Oldenhof wordt steeds meer verwerkt en de 
medewerkers zijn hier zeer enthousiast over. Er is 
een betere samenwerking met de verwerking op de 
Viermarken en de moestuin. Er zijn nu afwisselend 
twee werkbegeleiders werkzaam op de Oldenhof. 
Deze wisseling wordt als zeer positief ervaren door 
personeel en medewerkers. Verschillende 
medewerkers zijn hierdoor ook van werklocatie 
veranderd. Hierdoor is het werk voor deze medewerkers afwisselender en uitdagender. Elk dagdeel 
is er een stagiaire aanwezig op de Oldenhof. Er is meer ruimte voor de stagiaires om te werken aan 
hun persoonlijke leerdoelen en de medewerkers hebben meer aanspreekpunten.  Blij zijn we ook 
met de vrijwilligers die op maandagmiddag samen met onze medewerkers quilten maken. Helaas is 
deze activiteit gestopt toen de coronamaatregelen werden ingevoerd en de vrijwilligers om die reden 
voorlopig zijn gestopt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Blij met de mooie quilt, zelf gemaakt 

Boerderij Oldenhof 
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Machines, Transport en Onderhoud 
 
In het afgelopen jaar is een jarenlange wens uitgevoerd; herinrichting 
van de metaalwerkplaats. Er is een andere werkplek opstelling 
gerealiseerd waarbij er coronaproof door vier medewerkers gewerkt 
kan worden. Er is een professionele metalen werkbank/lastafel 
aangeschaft en een flexibele afzuiging is geïnstalleerd om tijdens het 
lassen veilig en gezond te kunnen werken. Een roterend lasgordijn is 
beschikbaar op meerdere werkplekken. Enkele medewerkers 
beschikken over aanzienlijke vaardigheden op het gebied van lassen. 
De medewerkers maakten een één-assig mobiel varkenshok, 
renoveerden landbouwwerktuigen en maakten hulpstukken t.b.v. de 
moestuin. 
De al jarenlang opgespaarde boomstammen zijn door een ingehuurde 
mobiele zaag en met medewerking van onze medewerkers tot eiken 
balken, palen en planken gezaagd en dit materiaal wordt gebruikt om 
onze weilanden van zelfgemaakte eiken landhekken, poorten en 
houten afrastering te voorzien. Grotendeels kunnen medewerkers dit 
inmiddels zelfstandig uitvoeren. Het hout wat tot brandhout wordt 
gekloofd gaat naar afnemers die het zelf afhalen of wordt door twee 
medewerkers zelfstandig in Enschede e.o. bezorgd. 
In een twee wekelijks overleg met de afdeling Beheer Enschede Noord 
worden onderhoud werkzaamheden besproken voor het gebied rond 
de landerijen van de Viermarken, voorbereid en vervolgens uitgevoerd 
door de Viermarken medewerkers. Dit levert een gevarieerd aanbod 
van werkzaamheden op en het geeft bredere mogelijkheden tot 
werkervaring. Ook het contact met mensen buiten de Viermarken kan 
een meerwaarde zijn. 
     In het kader van veiligheid ( o.a. gehoorschade beperking ) is er 
verder geïnvesteerd in aanschaf van accugereedschap ter vervanging 
van gereedschap met een verbrandingsmotor. Cursussen om met de 
zeis te leren werken zijn in 2020 helaas niet doorgegaan wegens 
Corona.  In 2021 wordt dit alsnog gedaan waarbij een achttal 
medewerkers/vrijwilligers belangstelling hebben getoond. Winst 
verwachten we hierdoor te behalen door sterke beperking van geluid 
overlast, minder brandstof gebruik en een minder zware fysieke 
belasting van het lichaam. 
     De watervoorziening middels ondergrondse toevoer leidingen en een rijdruppelslangsysteem in de 
nieuwe tunnelkas is afgerond. In 2021 gaan we verder met realisatie van de watervoorziening in de 
moestuin. Kleine reparaties aan installaties en machines worden waar mogelijk in eigen beheer door 
medewerkers uitgevoerd. 
    Een belangrijk leerdoel voor de medewerkers is en blijft het opruimen van erf, werkplaats en hun 
werkplek. Hier kan nog het nodige verbeterend worden.   
     Verharding van de parkeerplaats/erf en herinrichting van het erf is grotendeels afgerond, hierdoor 
is er beter overzicht voor de medewerkers waar machines horen te staan en materialen opgeslagen 
liggen. 
 
 
 
 
 
 

De waterkar repareren  

Een nieuw hekje gemaakt bij de schapenwei 
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Vee  
 
Met kleine aanpassingen konden veel van de activiteiten 
bij het vee gewoon doorgaan, ondanks corona. Door de 
geldende maatregelen werden activiteiten met minder 
mensen uitgevoerd, of moesten er mondkapjes gedragen 
worden op het moment dat het écht niet mogelijk was 
1,5m afstand te houden. Een voorbeeld hiervan is als je 
moet helpen bij behandelingen door de dierenarts of 
toen de schapen geschoren moesten worden. 
   Een van de doelen was om te kijken naar ons huidige 
dierbestand en hoe we dit eventueel wilden 
aanvullen/veranderen. Helaas was het door corona niet 

mogelijk andere boerderijen te bezoeken voor ideeën & 
inspiratie. Desondanks zijn er wel een aantal wijzigingen 
geweest. 
We hebben Cora mogen toevoegen aan onze kudde 
paarden, ze is een Belgisch trekpaard van 19 jaar. Wij zijn 
verantwoordelijk voor haar dagelijkse verzorging, maar ze 
is eigendom van een aantal leden van stichting HALL (Het 
Aangespannen Landbouwwerktuig Lonneker).  
    Dit jaar hebben we een pilot gedaan met het houden 
van 3 vleesvarkens, Bonte Bentheimer x Piétrain borgjes. 
Deze zijn op een leeftijd van 6 maand geslacht, een deel 
van het vlees komt weer in onze eigen winkel te liggen.  
   De samenwerking met Koeien van Jelle is wat 
uitgebreid; in de winter van 2019 – 2020 hebben we voor 
het eerst zijn Lakenvelder koeien op stal gehad & in de 
zomerperiode hadden we meer dieren lopen. De gehele 

zomerperiode waren er natuurlijk ook de waterbuffeltjes van de Waterbuffalofarm uit Denekamp. 
  Daarnaast zijn we erg blij dat het vervangen van de afrasteringen & aanpassen van weilanden en 
dierenverblijven opschiet. Hiermee wordt onder andere het werkgemak voor de medewerkers 
vergroot. 
Voor het komende jaar blijven we bezig met ons dierbestand & gaan we verder met het reparaties en 
verbeteringen aan afrasteringen en dierenverblijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vrijwilligers van de st. Hall ploegen met Cora 
en .. 

Varkentjes 
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Agrarisch natuurbeheer. 
 
Steeds belangrijker maar (nog) geen werkgebied op onze boerderij is het agrarisch natuurbeheer. De 
Viermarken is aangesloten bij het collectief Midden Overijssel en op een aantal van onze percelen 
gelden beheersmaatregelen. De samenwerking in het gebied heeft ook gemaakt dat we steeds meer 
zijn gaan kijken wat het effect nu is van dergelijke maatregelen. Er is een bidbook geschreven voor 
het gebied, waar ook een aantal maatregelen staan die betrekking hebben op onze percelen. In 2020 
hebben we samen met de gemeente 3 kikkerpoelen kunnen aanleggen, en een nieuwe houtwal in 
het gebied gemaakt. We hebben bloemrijke akkerranden en bloemrijke randen langs een aantal 
weilanden aangelegd. We hebben de klepelmaaier niet meer ingezet en het maaibeheer aangepast 
aan de tips die leden van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) ons 
hebben gegeven. Deze leden hebben ook de insectenpopulatie op één van deze percelen 
geïnventariseerd in 2020. We merken ook dat steeds meer medewerkers geïnteresseerd zijn in 
duurzaamheid en de natuur in de omgeving. Dat maakt dat we in 2021 willen onderzoeken of we 
bijvoorbeeld met een aantal van onze mensen ook een bijdrage kunnen leveren aan de inventarisatie 
van de diverse dieren in het gebied (insecten, vogels, zoogdieren). Een voorbeeld hiervan is 
bijvoorbeeld het insecten spotten dat we zowel in 2019 als in 2020 's nachts hebben gedaan: Een 
groot wit doek met lamp, trekt dan 's nachts insecten aan en de leden van de KNNV hebben uitgelegd 
welke insecten het waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bleekwei met poel 
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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 2018. In 2021 is de volgende audit. 
 
De Viermarkenraad van ‘De Viermarken’ heeft in 2020 haar activiteiten vanwege de 
coronamaatregelen beperkt voortgezet. De Viermarkenraad zorgt ervoor dat alle medewerkers 
inspraak kunnen hebben en hun mening kunnen geven over alle zaken die ‘De Viermarken’ aangaan.  
 

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.  
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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 
 
 
De gemiddelde personele bezetting was in 2020 als volgt: 
 
 

 
 
Op 1 januari 2020 hadden we 11 mensen in dienst, 4 gedetacheerde medewerkers en 2 zzp-ers. 
 
Het ziekteverzuim in de organisatie was voor geheel 2020 12,43 %. Het gaat hier om langdurig 
verzuim van één medewerker. 
In 2019 en 2018 was het ziekteverzuim respectievelijk 11,83 en 8,05 %. Er is regelmatig contact met 
de arbodienst en de bedrijfsarts over het verzuim. 
 
Naast het reguliere ziekteverzuim was er ook verzuim in het kader van de coronamaatregelen. Voor 
onze organisatie was dat verzuim 5,35%. Hieronder valt het verlof dat werknemers hebben gekregen 
omdat ze geen kinderopvang hadden, thuisonderwijs moesten organiseren of tot de kwetsbare 
doelgroep behoren en daardoor geadviseerd werden niet te werken. Tijdens de eerste lockdown was 
thuiswerken voor de meeste werknemers niet mogelijk, dat betekende dan ook voor de kwetsbare 
groep personeelsleden dat zij niet gewerkt hebben.  
 
Op één personeelslid na hebben alle werknemers een functioneringsgesprek gehad. Het laatste 
functioneringsgesprek is door omstandigheden verplaatst naar 2021. Tijdens de 
functioneringsgesprekken zijn o.a. opleiding/scholing, team, communicatie, planning en werkdruk 
gespreksonderwerpen.  
 
Binnen 'De Viermarken' is een hecht team, met veel verschillende mogelijkheden en niveaus. In 2019 
zijn we gestart met het werken in twee teams. In 2020 hebben we deze werkwijze gecontinueerd, 
maar niet zo vaak geëvalueerd als onze bedoeling was. Door de coronamaatregelen hebben we niet 
maandelijks een personeelsoverleg kunnen organiseren en bij de overleggen die er waren vooral de 
omgang met de maatregelen en zorgen dat de dagelijkse activiteiten veilig en verantwoord zouden 
verlopen de belangrijkste onderwerpen. Daarbij was er extra aandacht voor de werkdruk die het voor 
een ieder met zich meebracht. In 2021 blijft onze organisatievorm een aandachtspunt. 
De zzp-ers nemen niet deel aan het personeelsoverleg. Dit omdat zij los van ons vaste team 
functioneren. Met beide zzp-ers zijn gesprekken geweest over de samenwerking en is besloten deze 
in 2021 voort te zetten, aangezien we allen tevreden waren. 
 

aantal fte aantal fte aantal fte

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

werkbegeleiders 4,00     3,44               4,92       4,39               4,42     3,86              

vakkrachten (agrarisch) bedrijf 3,00     2,78               3,00       2,67               2,22     1,97              

assistenten 2,00     1,67               2,00       1,67               2,00     1,44              

Totaal personeel 10,00  8,89               10,92     9,73               9,64     8,27              

Begroting 2020 Werkelijk 2019Werkelijk 2020
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Stagiaires 
 
De Viermarken is een erkend leerbedrijf en we bieden stageplekken voor verschillende opleidingen.  
 
De stagiair is op de Viermarken om te leren en ervaring op te doen over het werkgebied dat 
betrekking heeft op zijn of haar opleiding. De stagiair kan na verloop van tijd binnen de 
Viermarken (meer) eigen taken verantwoordelijkheden krijgen. 
 
Alle stagiaires nemen deel aan het personeelsoverleg en de dagsluiting. De stagiaires kiezen zelf een 
vertegenwoordiger voor de Viermarkenraad en hebben op deze wijze, net als iedereen ook invloed 
op het beleid van de organisatie. 
 
De stagiaires worden begeleid door één van de werkbegeleiders (praktijkbegeleider) of een 
vakkracht. We hanteren een minimum leeftijd voor deze stagiaires van 18 jaar voor de ROC 
stagiaires. Stagiaires maken altijd kennis met alle werkgebieden op 'De Viermarken'. Afhankelijk van 
de leerdoelen die de stagiaire heeft vanuit de opleiding, de persoonlijke leerdoelen en de 
persoonlijke voorkeur van de stagiaire voor een bepaald werkgebied, wordt de keuze gemaakt welke 
werkbegeleider de stagiaire gaat begeleiden. 
 
De Viermarken heeft het gehele jaar door stagiaires met uitzondering van de zomervakantie. 
Gemiddeld zijn er twee stagiaires per werkdag aanwezig. In verband met de ingebruikname van 
boerderij Oldenhof wilden we graag een derde stagiaire vanuit de opleiding specifieke 
doelgroepen van het ROC-Twente. In 2020 hadden we geen moeite voldoende geschikte stagiaires te 
krijgen. Veel stagiaires hadden het afgelopen jaar juist moeite een goede stageplek te vinden, omdat 
veel organisaties vanwege de coronamaatregelen geen stageplekken aanboden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eén van de twee hondenrenvelden die we in het gebied ’t Wageler hebben gemaakt, nabij het Abraham Ledeboerpark. 
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Overzicht stagiaires  
  

 
 
 
Met alle stagiaires zijn er minimaal 3 voortgangsgesprekken per stageperiode. Indien relevant wordt 
de informatie teruggekoppeld naar het team en wordt dit besproken. 
 
De Viermarken is een organisatie waar zelfredzaamheid en eigen initiatief bijzonder belangrijk zijn. 
 
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 
 
 
 
 
 

instelling niveau opleiding aantal dagdelen fte

Profit 

opleidingen MBO niv 3

MZ - 

begeleider 

specifieke 

doelgroepen

1 42                    0,08 

LOI MBO niv 3

MZ - 

begeleider 

specifieke 

doelgroepen

1 14                    0,03 

ROC van 

Twente MBO niv  4

Maatschapp

elijke zorg

5 290                    0,58 

ROC van 

Twente MBO niv  4 sociaal werk

1 61                    0,12 

ROC van 

Twente MBO niv  4

MZ - 

Agogisch 

medewerker 

GGZ

1 83                    0,17 

saxion HBO Social Work 5 247                    0,49 

Windeshei

m HBO Social Work

1 72                    0,14 

Warmonder

hof MBO niv 3

Vakbekwaa

m 

medewerker 

teelt

1 58                    0,12 

Zone college MBO niv 3

Vakbekwaa

m 

medewerker 

dierverzorgi

ng

1 35                    0,07 

17 902 1,80
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4.5.2  Kwaliteit van het werk 
 

Alle personeelsleden van ‘de Viermarken’ hebben een 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. 
 
In 2018 is er weer een risico-inventarisatie geweest, uitgevoerd door Stigas . Stigas is een 
kennisinstituut en beschikt over een certificaat voor arbodienstverleners. Zij worden aanbevolen 
door de federatie landbouw en zorg.  
 
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 
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 2019 
hebben alle personeelsleden de herhalingscursus bhv gevolgd en zijn we gestart met een basiscursus 
NLP. Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) is een methode die je helpt te ontdekken en te 
begrijpen ‘hoe’ jij de dingen doet die je doet en hoe je deze (indien gewenst) kunt veranderen. 
 
 
 
 



 
34 

 

In het afgelopen jaar is er door één of meerdere personen deel genomen aan de volgende 
activiteiten: 

- Communicatiecursus op basis van NLP en de ME4ALL talentscan: Voor werkbegeleiders en 
vakkrachten 

o doel: bewust zijn van de wijze waarop jij en de ander communiceren. 
o cursus niet afgerond vanwege corona, vervolg in 2021 

- Cursus snoeien, werkbegeleider en vakkracht; 
o doel: leren hoe je struiken en bomen moet snoeien en dit in de praktijk kunnen 

toepassen; 
- Cursus NMG AB 1: Nederlands met gebaren, algemeen belangstellenden 1, werkbegeleider, 

certificaat behaald; 
o doel: gesprekken voor slechthorenden kunnen ondersteunen met gebaren 

- Opleiding tot ME4ALL coach: directeur, nog niet afgerond 
o doel: de talenten van werknemers zo optimaal mogelijk inzetten voor de organisatie 

waarbij de talenten van de werknemeruitgangspunten zijn. 
- Studieclub zorgboeren Twente: geen bijeenkomsten geweest, er is wel een app gestart 

waarin we tijdens coronatijd met elkaar kunnen overleggen over zaken die op de 
verschillende bedrijven spelen. 

o doel: gemeenschappelijke thema's delen; 
- Cursus effectief omgaan met verzuim, directeur, afgerond met certificaat; 

doel: goed geïnformeerd zijn over de laatste regels en communicatie rond verzuim 
- E-learning preventiemedewerker(herhaling), directeur, afgerond met certificaat; 

o doel: opfris cursus rond taken, arboregels, risico's en samenwerken 
- ondernemersnetwerk landbouw en zorg, directeur en vakkracht/werkbegeleider 

o thema: generatiewissel in zorglandbouw 
o thema: zorgen delen rond corona lockdown, ervaringen uitwisselen en hier van leren 
o thema: corona, ervaringen delen, wat nemen we mee voor de toekomst 
o thema: kengetallen, met elkaar de bedrijfsresultaten vergelijken en bespreken 

- Biovak: directeur, werkbegeleider en vakkrachten 
o doel: onderzoeken wat de actuele ontwikkelingen op het gebied van de biologische 

landbouw zijn, netwerken en toeleveranciers en  afnemers ontmoeten 
- KNNV: voor alle geïnteresseerden 

o doel: onderzoeken wat de effecten zijn van het duurzame landbouwbeheer en kennis 
over verschillende insecten bevorderen 

 

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 20 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. Naast het 
agrarisch beheer vinden we het ook zeer belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan de 
biodiversiteit van het gebied. Daartoe worden er bloemenranden ingezaaid rond de akkers. Zijn we in 
overleg met de samenwerkingspartners in het gebied aan het kijken hoe we mede invulling kunnen 
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geven aan het bidbook dat Eelerwoude heeft gemaakt. 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.  
 

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 

  

Klaprozen in de tuin 


