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Graag introduceren we Marjoleinveldkruiden
en haar visie op de toekomst

• Impressie: Marjoleinveldkruiden (MVK) is een kleinschalige 
aandachtsboerderij voor mensen met een zorgvraag

• Organisatie: Marjoleinveldkruiden is een (ANBI) stichting en 
professioneel georganiseerd

• Visie 2030: Marjoleinveldkruiden wil met behoud van eigen 
karakter aandacht bieden aan meerdere mensen

• Samenwerking: Marjoleinveldkruiden is actief op zoek naar
partners voor meerwaarde en stabiliteit



Impressie: MVK is gestart op een boerderij
waar voeling met de natuur voorop staat



Impressie: MVK biedt een prikkelarme
omgeving met zorg op maat

• Marjoleinveldkruiden biedt een rustige en prikkelarme omgeving, 
zowel fysiek als mentaal

• Cliënten hebben een lichamelijke en/of verstandelijke beperking –
relatie tussen de cliënten is een belangrijk aandachtspunt

• De zorg wordt aangepast op de individuele behoeften: zorg op 
maat

• De activiteiten staan in dienst van de zorg, en zijn geen doel op 
zich

• Zorgverlening is op dit moment mogelijk op weekdagen tussen
7:30 en 17:00 uur

• Het totaal aantal cliënten is nu in principe maximaal drie



Impressie: MVK heeft in een bestaande
boerderij de infrastructuur gerealiseerd

Tuinkamer Tuinkamer

Rustkamer Badkamer

Voorraadkamer



Impressie: een groot deel van de 
werkzaamheden vindt buiten plaats

Boomgaard Kruidentuin Moestuin

Kas Rolstoeltoegankelijke
plantenbakken

Vijver



Impressie: twee zorgvraagsters en een sterk 
team van drie medewerksters

• Op dit moment twee verschillende zorgvraagsters aan wie zorg of 
zorgvervangende ondersteuning wordt geboden

• Drie gedreven medewerksters

Viering medewerksters 10 jaar actief



Impressie: dankzij activiteiten is MVK bekend
geworden in de regio

Poldermagazine 2014, nr 2
https://polder-magazine.nl/

Deelname NLDoet

Deelname Uit-jeTent High tea’s, workshops, markten, …

Zie voor uitgebreide
voorbeelden: 
www.marjoleinveldkruiden.nl

Nieuwsuur 2020: 
Tollebeek blijkt Nagele

https://polder-magazine.nl/
http://www.marjoleinveldkruiden.nl/


Organisatie: de ANBI stichting MVK is in 
2009 opgericht

• Oprichting stichting op 13 November 2009
• Stichting Marjoleinveldkruiden heeft per 1-1-2010 de ANBI status 

verkregen
• In 2010 en 2013 zijn beleidsplannen opgesteld, in 2017 is een

strategie update gemaakt
• Deze presentatie (november 2020) beschrijft de nieuwe beleidsvisie

die begin 2021 op de website publiek wordt gemaakt
• Jaarlijks worden, in lijn met de ANBI regels, een verslag en 

financiële afrekening gepubliceerd, 
(http://www.marjoleinveldkruiden.nl/over-
marjoleinveldkruiden/publicaties-informatie) 

• De website www.marjoleinveldkruiden.nl wordt gebruikt als primair
communicatiekanaal

http://www.marjoleinveldkruiden.nl/over-marjoleinveldkruiden/publicaties-informatie
http://www.marjoleinveldkruiden.nl/


Organisatie: stichting MVK wordt geleid door 
een echtpaar en een onafhankelijk bestuur
Onafhankelijk bestuur Beheerdersechtpaar
• Geert Martens (voorzitter): werkte als proces en 

financial controller bij het UWV en brengt daarmee 
financiële en organisatorische expertise in

• Conny Aalbersberg (vice-voorzitter): gepensioneerd 
predikante in Emmeloord, en was daarvoor lerares,  
aansluiting met het ‘sociale systeem’ in de 
Noordoostpolder

• Elly Schut (secretaris): actief geweest in 
verschillende bestuurs- en managementfuncties bij 
zorg-, welzijns- en culturele instellingen van 
verschillende omvang. Voorzitter van de 
cliëntenraad van zorgcentrum Vreedenhoff, Arnhem • Wim en Ria Janssen 

Adviseur: 
• Jorg Janssen

V.l.n.r.: Conny, 
Geert, Elly



Organisatie: de dagelijkse operaties van MVK 
lopen, los van de COVID-19 impact, goed

• Een personeelshandboek is opgesteld samen met medewerksters 
en bestuur (per januari 2016)

• Vanaf 2016 worden jaarlijks voortgangsgesprekken met 
medewerksters gevoerd

• De medewerksters vangen ziekte en afwezigheid op vrije dagen 
onderling op

• Er is een Huishoudelijk Reglement opgesteld
• Door het maken van duidelijke afspraken (vastgelegd in een 

coronaprotocol) en inzet van het beheerdersechtpaar kon tijdens 
de COVID-19 pandemie deels worden doorgewerkt 

• Jaarlijkse deelname aan een BHV cursus 
• In samenspraak met de BHV organisator is een kwaliteits- en 

risico-analyse opgesteld



Visie 2030: MVK wil met behoud van eigen 
karakter aandacht bieden aan meer mensen

• De huidige opzet is alleen mogelijk dankzij de inzet van het 
huidige beheerdersechtpaar

• Uitbreiding met enkele zorgvraagsters lijkt cruciaal voor de 
levensvatbaarheid

• Marjoleinveldkruiden wil naar uitbreiding met behoud van 
kleinschaligheid

• Het pand en perceel bieden uitbreidingsmogelijkheden om ruimte
te kunnen bieden aan meerdere mensen

• Borging van het karakter en kleinschaligheid is essentieel, voor
huidige en eventuele toekomstige zorgvraagsters



Visie 2030: het pand en perceel bieden
uitbreidingsmogelijkheden

• Oorspronkelijke woning (O) 
• Nieuwgebouwde kamers met ruime 

badkamer, keuken gedeeld met 
oorspronkelijke woning (N)

• Tuinkamer, met open keuken, en met 
badkamer en slaapkamer (T)

• Daarnaast zou eventueel in de tuin 
een chalet kunnen worden geplaatst 
voor mantelzorg/woonruimte (C)

• In de figuur zijn de verschillende 
delen met een hoofdletter 
aangegeven.



Visie 2030: het gehele terrein zou daarmee 
ruimte kunnen bieden aan meerdere mensen

• O -> een beheerder, al dan niet met 
gezin

• N -> twee zorgvraagsters, of één 
zorgvraagster met reservekamer voor 
een externe wacht

• T -> relatief zelfstandig wonende 
zorgvraagster

• C -> (relatief) zelfstandig wonende 
zorgvraagster(s) of mantelzorger

• In de figuur zijn de verschillende 
delen met een hoofdletter 
aangegeven.



Visie 2030: borging van het karakter en 
kleinschaligheid is essentieel

Karakter Marjoleinveldkruiden:

Marjoleinveldkruiden biedt een
rustige en prikkelarme omgeving, 
zowel fysiek als mentaal

Cliënten hebben een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking –
goede relatie tussen de cliënten is 
een belangrijk aandachtspunt

De zorg wordt aangepast op de 
individuele behoeften: zorg op maat

De activiteiten staan in dienst van 
de zorg, en zijn geen doel op zich



Samenwerking: voor stabiliteit naar de 
toekomst is samenwerking essentieel

• Kleinschaligheid is mooi maar maakt ook kwetsbaar: de overgang 
naar werkgeverschap bij de stichting is een grote stap
- In uitvoer: salarisadministratie, CAO, etc
- In risico: verzekeringen, ziekte niet meer via SVB, etc

• De COVID-19 pandemie legt de kwetsbaarheid van zelfstandige
kleinschaligheid bloot

• Het huidige beheerdersechtpaar kan niet verantwoordelijk zijn voor 
de continuïteit
- Op korte termijn: (verdere) inperking van eigen vrijheid
- Op lange termijn: fysiek niet wenselijk

• Met het bestuur is geconcludeerd dat naar een samenwerking of 
partnerschap gezocht moet worden



Samenwerking: MVK ziet twee mogelijke
manieren voor toekomstige continuïteit

Een zelfstandige locatie als onderdeel
van grote(re) organisatie
• Verschillende, veelal grotere, 

organisaties werken met een veelvoud
aan locaties

• Pluspunten:
- Schaalvoordelen
- Continuïteit

• Minpunten:
- ‘Standaard stramien’: 7-8 mensen, 
en je hebt weer een locatie erbij
- Te geinstitutionaliseerd?

Een partnerschap met één of 
meerdere andere organisaties
• Een zelfstandige beheerder van MVK 

met backup van één of meerdere
partnerorganisaties

• Pluspunten:
- Eigen karakter beter te borgen
- Beperking kwetsbaarheid

• Minpunten:
- Vraagt meer eigen organisatie
- Is continuïteit voldoende te 
garanderen?



Samenwerking: graag bespreken we de 
mogelijkheden

- MVK als nieuwe
aparte locatie van 
mogelijke partner

- Bieden van 
prikkelarme
omgeving

- …

- Zelfstandig MVK
- Dagbesteding voor

cliënten van 
mogelijke partner

- Inbreng expertise 
van mogelijke
partner

- …

Gespreksonderwerpen:
- Mogelijke wederzijdse

voordelen
- Meerwaarde in de  

zorgverlening van 
beide partijen

- …

<-- intensiteit -->Integratie Samenwerking

VOOR DISCUSSIE
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