
Visitatieverslag kwaliteitskader zorgboerderij De Noorderhoeve 

 

In het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (2017-2022) is onder andere bepaald 

dat het bestuur van de organisatie een kritische, opbouwende reflectie moet 

organiseren. De Noorderhoeve  heeft daartoe een visitatiecommissie 

samengesteld en uitgenodigd om deze visitatie te verrichten. 

De visitatiecommissie heeft bestaan uit: 

-Suzanne Kat, bestuurder Ons Verlangen 

-Marjolein Elings, onderzoeker Green Care Universiteit van Wageningen 

-Franck van den Broeck, bestuurder Stichting Camphillgemeenschap 

Maartenhuis 

Zowel Ons Verlangen als het Maartenhuis begeven zich zoals De Noorderhoeve  

in de (agrarische) zorgomgeving en zijn als zorginstelling qua omvang  van 

vergelijkbare grootte als De Noorderhoeve.  

De visitatie 

De visitatie geeft een antwoord op de vraag hoe de organisatie kwaliteit van 

zorg en kwaliteit van bestaan en bijbehorende verbeteracties duidt en 

onderbouwt in het kwaliteitsrapport. Daarbij geeft ze geen oordeel over de 

verschillende facetten van de kwaliteit van de dienstverlening zelf. Ook 

aspecten van volledigheid en objectiviteit komen aan de orde. 

De visitatie vond plaats op 21 mei 2019  en heeft bestaan uit het doornemen 

en toetsen van het rapport ‘De Noorderhoeve Kwaliteitskader 2018’, uit 

interviews met de directie, manager dagbesteding, begeleider woongroep, 

begeleider werken en de voorzitter van de cliëntenraad.  

De bevindingen 

Het rapport van De Noorderhoeve geeft een goed beeld van de visie, de 

kwaliteit en de verbeterplannen van de organisatie.  

Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan de organisatie. Veranderingen 

van taken en verantwoordelijkheden en hoe dit vorm te geven. Als commissie 

zien wij dat de Noorderhoeve een transitie doormaakt van pioniersfase met 

een meer informele cultuur naar een meer professionele organisatie waarbij 

toekomstig organisatiebelang voorop staat.  

  



Om dit te bereiken hebben de directie en management zich kwetsbaar 

opgesteld, onder andere door middel van een reflectiebijeenkomst met alle 

medewerkers, hetgeen geleid heeft tot helderheid in de organisatiestructuur 

en een meer open aanspreekcultuur. In de gesprekken met de betrokkenen 

kwam  eenduidig over dat dit veel aandacht heeft gekregen en was iedereen 

positief over de methodiek om dit bespreekbaar te maken, onder de aandacht 

te brengen en dit proces vorm te gaan geven.  

Ten tijde van de visitatie moest de cliëntenraad, met een nieuwe voorzitter,  

het rapport van het kwaliteitskader nog behandelen. Dit verklaart de 

afwezigheid van een reactie van de cliëntenraad. 

 

Aanbevelingen 

De visitatiecommissie complimenteert De Noorderhoeve met de wijze waarop 

het kwaliteitskader is toegepast en gerapporteerd.  Als verbeterpunten bevelen 

wij aan: 

- iets vaker benoemen hóe de beschreven verbeterpunten worden 

gerealiseerd; 

- concreet aangeven hoe en wat er gerealiseerd wordt door middel van 

voorbeelden; 

- extra diepgang aan te brengen in het rapport door cliënt- en 

medewerkersverhalen op te nemen; 

- opnemen van de reactie van de cliëntenraad zodra deze beschikbaar is; 

- benoemen dat de Noorderhoeve geen ondernemingsraad heeft en dat er 

derhalve geen reactie kan worden opgenomen 

De visitatiecommissie en de directie van De Noorderhoeve zijn enthousiast 

over het ‘instrument’ visitatie en spraken af om deze jaarlijks te herhalen, in 

plaats van tweejaarlijks zoals voorgeschreven. 

 

De Koog, Amsterdam, Wageningen, 21  mei 2019 


