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1. Inleiding 

Een droom die elke dag weer bewaarheid wordt. Zorgboerderij Paarlberg weet zich 
verzekerd van een lach op het gezicht van de dagelijkse deelnemers en een blik van 
genegenheid in de dieren die ze verzorgen. De deelnemers kunnen zich in de maatschappij 
niet zelfstandig handhaven. Maar hier leren ze taken uit te voeren, zelfstandig en in 
teamverband. Daardoor krijgen ze weer zelfvertrouwen. Doelstelling is nu die liefde te 
borgen in een vastomlijnde structuur waartoe dit meerjarenbeleidsplan de aanzet geeft.  
 
De unieke symbiose van mens en dier, waartoe zorgboerderij Paarlberg het podium vormt, 
schraagt het zelfvertrouwen van beiden: de mensen op de boerderij, die moeilijkheden 
ondervinden in het arbeidsproces en/of hun sociale leven, hervinden hun houvast door de 
dieren die ze dagelijks verzorgen. Ze krijgen het gevoel dat hun inzet binnen de beschermde 
omgeving van zorgboerderij Paarlberg wel gewaardeerd wordt. De dieren worden door de 
liefde die de deelnemers steken in hun takenpakket zo mogelijk nog handtammer. In 
tegenstelling tot de wilde natuur is hier de mens een echte vriend. Voor altijd.  
Het resultaat is dat op een natuurlijke wijze de deelnemers zich leren inzetten voor een 
praktisch doel dat tegelijkertijd ook een idealistisch karakter heeft. Dat doet de eelt op de 
ziel niet alleen slijten, maar levert ook andere nieuwe competenties op. Discipline 
bijvoorbeeld, maar ook collegialiteit en vooral oprechtheid.  
 
De Stichting Zorgboerderij Paarlberg wil Zorgboerderij Paarlberg en andere soortgelijke 
projecten ondersteunen. Op de Zorgboerderij komen mensen bijeen, die extra zorg en 
begeleiding nodig hebben, kinderen en volwassenen. Dit wordt gefinancierd via het PGB 
vanuit de AWBZ. Door bezuinigingen dreigen mensen buiten de 'zorgboot' te vallen. Voor 
extra's en voorzieningen is geld nodig en de Stichting wil hieraan een bijdrage leveren onder 
andere door fondsen te verwerven, donaties en het benaderen van bedrijven. Ook heeft de 
stichting het doel om zorg, behandeling, begeleiding en/of ondersteuning aan personen met 
een specifieke zorgvraag te verlenen. Daarbij wordt erop toegezien dat dit op een kwalitatief 
hoogwaardige manier gebeurt en wordt voorlichting gegeven om deze kennis te 
verspreiden. Dit meerjarenbeleidsplan wil een brug slaan om de capaciteit van de 
zorgboerderij en daarmee de faciliteiten verder te vergroten.  
 

‘Leren komt uit liefde en liefde uit leren.’ 
 
Daar is dit document ook een voorbeeld van. Dit meerjarenbeleidsplan is ook een logisch 
vervolg nu de zorgboerderij de kinderschoenen definitief is ontgroeid. Voor dat prille begin 
moeten we terug naar 2006 toen Kees en Anjuta Paarlberg hun bloembollenbedrijf – waar in 
de zomer tot wel 150 arbeidskrachten werkzaam waren - om turnden tot de huidige 
zorgboerderij. De reden was dat zij hadden gemerkt ten tijde van het bloembollenbedrijf dat 
het omgaan met mensen van verschillende achtergronden hen goed afging, maar dat ze het 
vooral leuk en interessant vonden. Tegen alle vooroordelen in ontdekten zij toen voor de 
eerste keer dat de liefde tot leren wederkerig is. Het verlangen om mensen steeds meer en 
beter te helpen, dat voelen de deelnemers ook. In het begin waren er slechts vier, nu zijn het 
er meer. 
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2.  
 

Missie Stichting Zorgboerderij Paarlberg: 
 
De Stichting wil ook mensen die buiten de reguliere zorgopvang vallen, de mogelijkheid 
bieden om de zorgfaciliteiten op onder meer Zorgboerderij Paarlberg te kunnen benutten. 
Voorts wil de Stichting een bijdrage leveren aan eventuele extra voorzieningen op de 
zorgboerderij.  
 
De Stichting ziet er op toe dat de zorgboerderij een betrouwbare en veilige plaats is, waarin 
iedereen zich veilig voelt. Waar verschillen de ruimte krijgen en gewaardeerd worden. 
 
De Stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
Indien nodig en vereist kan de Stichting voor haar missie gebruik maken van de faciliteiten 
en diensten, die op Zorgboerderij Paarlberg aanwezig zijn. 
 
 

Visie Stichting Zorgboerderij Paarlberg: 

 
De visie van de Stichting Zorgboerderij Paarlberg is dat alle zorggasten, die op Zorgboerderij 

Paarlberg komen, een zinvolle tijd krijgen in een prettige en veilige omgeving, waarbij 

iedereen met respect wordt behandeld. Ieder mens is immers uniek en heeft recht op een 

plaats, waar hij/zij wordt geaccepteerd en zich waardevol en veilig voelt. 

De Stichting wil een en ander bereiken door zowel kinderen als volwassenen op een 

positieve, zorgzame en eerlijke manier te begeleiden bij de activiteiten die worden 

aangeboden.  

De Stichting wenst ook de toekomst niet uit het oog te verliezen door de 

medewerkers/vrijwilligers met zorg uit te kiezen en de scholing in het oog te houden en zorg 

te dragen voor het volgen van opleidingen voor de medewerkers/vrijwilligers. De Stichting 

zal investeren in kennis, veiligheid en het gebruik van duurzaam materiaal. Respect voor 

mens, dier, natuur en milieu staat centraal.  
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3. 

Missie Zorgboerderij Paarlberg:  
 
Zorgboerderij Paarlberg biedt dagbesteding aan deelnemers die niet kunnen participeren in 
het normale arbeidsproces of in de reguliere schoolgang. De zorgboerderij biedt hen 
structuur en regelmaat. De deelnemers krijgen gerichte zorgtaken, afgestemd op hun zijn en 
kunnen, die zij afwisselend individueel en in groepsverband moeten volbrengen.  
De competenties van elke individuele deelnemer is echter maar een deel van de doelstelling 
die Zorgboerderij Paarlberg zichzelf stelt. De mens in al zijn ‘zijn’ staat naast de dagelijkse 
taakuitvoeringen centraal. Dit kan vertaald worden naar één woord: betrokkenheid. 
Betrokkenheid in de vorm van oprechte interesse in elkander als persoon en elkaar steunen 
waar het maar kan, ook in moeilijke tijden. Niet voor niets luidt de slogan van het 
familiebedrijf: 
 

“… Met elkaar,            Door elkaar, 
      Voor elkaar…” 

 
 

Visie zorgboerderij Paarlberg 
  
Zorgboerderij Paarlberg stelt zich ten doel deelnemers via een langetermijnstrategie een 
functionele rol in de samenleving te geven. Een ontspannen en rustige sfeer vormt de 
voorwaarde op de achtergrond van deze doelstelling, voorop staat een unieke, per persoon 
wisselende begeleiding die erop gericht is met hem of haar een band van vertrouwen te 
smeden. Dat huiselijke gevoel staat aan de basis om een ontwikkeling van de deelnemers 
mogelijk te maken. De reden hierachter is dat de zorgvrager een groep mensen in de leeftijd 
van 14 tot 72 jaar is met uiteenlopende beperkingen en achtergronden: van mensen met 
een verstandelijke beperking tot personen met een psychiatrisch dossier en van mensen die 
kampen met een verslavingsproblematiek tot personen met een autisme verwante stoornis.  
 
Zorgboerderij Paarlberg biedt dagbesteding in groepsverband en indien mogelijk op maat. 
De activiteiten en het ritme worden bepaald door de seizoenen. De ondersteuning is gericht 
op de individuele vraag van de cliënt.  
Onze werkwijze kenmerkt zich door samenwerking met cliënten, verwanten en 
medewerkers. De ondersteuning legt Zorgboerderij Paarlberg vast in een 
ondersteuningsplan. Dit is professioneel, inzichtelijk en toetsbaar en zorgt ervoor dat de 
deelnemer zelf invloed uitoefent op zijn dagbesteding. In de omgang met deelnemers, 
verwanten en elkaar hanteert zorgboerderij Paarlberg een respectvolle bejegening en open 
communicatie.  
Deelnemers en medewerkers krijgen vertrouwen en ruimte om zich te ontwikkelen.  
Zorgboerderij Paarlberg geeft duidelijke informatie en voorlichting zodat de deelnemer een 
goed beeld heeft van de ondersteuningsmogelijkheden.  
Zorgboerderij Paarlberg anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en waardeert initiatieven van 
medewerkers hierin.  
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4. 
 
De kwaliteitscriteria 

 
De visie en missie van Zorgboerderij Paarlberg zijn ingebed in kwaliteitscriteria die geduid 
kunnen worden in de uitgebreide erkenningen die de onderneming van Kees en Anjuta 
Paarlberg heeft gekregen door de jaren heen: 
 
* Zorgboerderij Paarlberg is een zoönosen verantwoord bedrijf. Dit houdt in dat aan de eisen 
van het keurmerk zoönosen, een kwaliteitsgarantie voor hoogwaardige hygiëne en 
dierenverzorging, wordt voldaan. Zorgboerderij Paarlberg wordt elk jaar weer hierop 
gecontroleerd door de GGD en de veterinaire dienst. 
 
* Zorgboerderij Paarlberg is sinds 2010 officieel gecertificeerd door de Federatie Landbouw 
en Zorg en voert het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’. 
 
* Zorgboerderij Paarlberg is sinds 2010 een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 
erkend bedrijf.  
 
* Zorgboerderij Paarlberg voldoet jaar in jaar uit aan de eisen van de arbeidsinspectie. 
 
* Zowel Anjuta als Klaas Paarlberg is in bezit van het diploma bedrijfshulpverlener (BHV). 
Ook is op de zorgboerderij een AED (hartdefibrillator) aanwezig 
 
* Zorgboerderij Paarlberg heeft een KIWA-keurmerk en wel het 
Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat (ISO 9001), nummer K82822/01 

 
* Niet officieel vastgelegd, maar wel belangrijk als onderdeel van de aantrekkingskracht van 
zorgboerderij Paarlberg zijn de volgende punten: 
-De fraaie landelijke ligging in het West-Friese landschap, nabij de monumentale West-Friese 
Omringdijk. 
-De uitstekende bereikbaarheid. De zorgboerderij is gelegen langs de provinciale weg 
Alkmaar-Schagen (N245). 
-De rijkdom aan voorzieningen en faciliteiten op de zorgboerderij. Ze bestaat uit meerdere 
stallen, schuren, een (woon)boerderij, weilanden en een waterpartij. De flora en fauna is 
dan ook groot te noemen. Paarden, schapen, geiten, ganzen, honden, kippen, parkieten, 
kanaries etc. : ze worden allemaal met liefde verzorgd op Zorgboerderij Paarlberg. Ook 
beslaat het terrein een moestuin en boomgaard waarop de deelnemers zelf groenten en 
fruit telen. Om de groei en ambitie van het bedrijf ook in dit opzicht te duiden: onlangs is 
een vijverbak met koikarpers in één van de schuren geplaatst. En dit is ook niet zomaar een 
vijverbak, want de muur erboven is versierd met mozaïek en beschilderd door de 
deelnemers.  
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5. 
 

Bestuur Stichting zorgboerderij Paarlberg: 
 
Dhr. C. Nyst, voorzitter, anesthesioloog Medisch Centrum Alkmaar 
Mevr. S. Meijer, penningmeester, gynaecoloog Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn 
Mevr. J. Kok, secretaresse, teamleider De Jeugd & Gezinsbeschermers Noord-Holland 
 
De Stichting is opgericht dd. 8 januari 2015. 
Zorgboerderij Paarlberg wordt bestuurd door de familie Paarlberg. 
 
Het bestuur van de Stichting en de eigenaren komen tenminste 3 tot 4 keer per jaar in 
vergadering bijeen om de lopende zaken te bespreken en onderling af te stemmen.  
Eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorgtaken van de zorgboerderij ligt bij 
de familie Paarlberg. 
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6.  
 
Plannen: 
 
De Stichting zal, waar mogelijk, Zorgboerderij Paarlberg ondersteunen in het creëren en 
handhaven van een veilige, vertrouwde omgeving, alsmede in het realiseren van extra 
voorzieningen voor gasten van onder meer Zorgboerderij Paarlberg.  
 

Voorts wenst de Stichting te bewerkstelligen dat kennisuitwisseling tussen zorgboerderijen 

in Nederland en in het bijzonder in Noord-Holland plaats vindt. 
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7. 

 

Enkele citaten van deelnemers: 

 
“De zorgboerderij geeft afleiding en rust in mijn hoofd”. (deelnemer, 67 jaar) 
 

Ik ben te oud voor leerdoelen, dat is iets voor kinderen!”(deelnemer 72 jaar) 
 

“Het is fijn dat de zorgboer iedereen in zn waarde laat”. (deelnemer, 35 jaar) 

 
“Het is belangrijk dat ik geaccepteerd word zoals ik ben”. (deelnemer, 28 jaar) 

 
“Idealen kun je verwezenlijken, dromen zijn ver weg”. (deelnemer, 35 jaar) 

 
“De druk van moeten presteren kan ik niet aan, prestaties nemen dan af en ik ga meer drinken en me 

ziekmelden”.  (deelnemer, 47 jaar) 

 
“Het zelfde werk moet steeds terugkeren op dezelfde manier”( deelnemer, 21 jaar) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


