
 

 
 

Jaarverslag 2019 
Zorg voor Mensen 
ZorgCoöperatie Brabant gelooft in een inclusieve samenleving waarin iedereen mee mag 

doen op zijn of haar manier. We geloven dat ieder mens een waardevolle bijdrage kan 

leveren aan de maatschappij. Onze aangesloten leden zetten zich, samen met gemeenten 

en ons netwerk, in op jouw herstel, veerkracht en zelfredzaamheid. We onderscheiden ons 

door een breed aanbod van kleinschalige, gespecialiseerde zorg. De zorgcoöperatie staat 

én gaat daarbij voor de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening. 

 

Samenwerking 

 

 

ZorgCoöperatie Brabant: door en voor leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aantal nieuwe leden: 2 

Aantal vertrekkende leden: 2 

Algemene tevredenheid van leden: 7,8 

 

 

 

 

 

 

“Prettige mensen om 

mee samen te werken in 

alle lagen. Goede sfeer.” 

Wat wilden we in 2019: 

Plan                  Realisatie 
Samenwerking in de keten uitbreiden. 
 

Contractmanagement opgestart in A2 
gemeenten, De Peel en Helmond; 2 nieuwe 
leden verwelkomd in 2019.  

Uitbreiding leden in bepaalde regio’s. Uitbreiding in BOV-Kempen. 

ISO certificering behalen en borgen 
van kwaliteit. 

ISO keurmerk behaald en diverse 
kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. 

Optimaliseren onderlinge 
samenwerking leden. 

Speeddates, thema-avond en gegroepeerde 
interne audits georganiseerd. 

Met innovatieve producten 
zorgaanbod aan cliënten verbreden 
en meer passend maken. 

Bijgesteld: Bijdrage geleverd aan 
doorontwikkeling producten jeugd & wmo in 
samenwerking met gemeenten. 

Website herinrichten. Geheel nieuwe website gerealiseerd. 

Communicatie optimaliseren. Werkgroep communicatie opgericht. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZCB heeft 965 cliënten een vorm van begeleiding,  
behandeling of dagbesteding geboden in 2019.  

Kwaliteit 

Ongeveer een kwart van de leden heeft een 

extern gecertificeerd kwaliteits-               

keurmerk en maakt gebruik van het daarbij 

behorende managementsysteem.                          

Zij leggen hierover verantwoording af aan 

de zorgcoöperatie. 

Voor de overige leden heeft ZCB een 

koepelcertificaat ISO 9001:2015 behaald in 

maart 2019 en dit certificaat is in 2020 

verlengd. Op deze manier helpen we 

kleinschalige zorg te voldoen aan 

kwaliteitscriteria, waardoor deze 

gespecialiseerde zorg beschikbaar blijft voor 

alle inwoners. Samen delen we met en leren 

we van elkaar. 

Om kwaliteit te behouden en te verbeteren 

maakt ZCB gebruik van diverse 

hulpmiddelen. Het Forum is een bron van 

informatie voor leden, de systematiek van 

de managementrapportages zorgt voor 

inzicht en overzicht.  

 

 

Certificeerder Certiked aan het 

woord:  

ZCB heeft een goed oog voor het vinden 
en verbinden van kleine ondernemers 
die goede initiatieven ontplooien in het 
WMO en Jeugdwet-domein. 
ZCB weet deze mensen te verbinden en 
zo een krachtige samenwerking te 
creëren waarbij ze een betrouwbare 
contractpartner is voor gemeenten en 
anderzijds kleine ondernemers faciliteert 
om hun dienstverlening goed in te 
richten en in te verrichten.  
Door onderlinge samenwerking ontstaat 
zo voor cliënten optimale op maat 
gesneden ondersteuning.  
 
Het succes van het concept blijkt uit de 
groei van het afgelopen jaar.   

 

Jongste 1 jaar 

Oudste 93 jaar 

965 
cliënten 

Jeugd 357 cliënten (31%) 

Wmo 608 cliënten (69%) 

“Ik ben dankbaar voor de steun, 
hulp en begeleidingsmomenten 
die ik heb gehad omdat het mij 
nu lukt voor mezelf te kunnen 
zorgen.” 

 

 

De verspreiding van onze leden in de regio’s  
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Eindhoven BOV-Kempen Helmond-Peel Dommelvallei+ A2
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 Welkom BestZOO Zorg(t): één van de nieuwe leden in 2019! 

BestZOO: Het dierenpark waar je nog echt die Brabantse gezelligheid ervaart!  

BestZOO is een knus dierenpark, waar je als bezoeker dicht bij de dieren kan komen en 

de dieren goed kunt zien. Kom oog in oog te staan met dieren van over de hele wereld! 

BestZOO is een dierenpark dat volop in ontwikkeling is om het voor de dieren, voor 

personeel, en vooral ook voor de bezoekers te optimaliseren. 

Naast het goed voor onze dieren zorgen en oog te hebben voor het  personeel, biedt 

BestZOO Zorg(t) ook de mogelijkheid  voor dagbesteding voor mensen met een 

beperking, of een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkzaamheden die we kunnen doen 

zijn o.a. het mee verzorgen van onze dieren, onderhouden van de dierverblijven en van 

de groenvoorziening in het park, horeca en nog tal van andere mogelijkheden. Best ZOO 

Zorg(t) wil op basis van gelijkwaardigheid een fijne werkplek voor iedereen realiseren.   

Doelstelling voor 2019 was doorgroeien, zodat de continuïteit voor de deelnemers beter 

kan worden  gewaarborgd. De groei zou tweeledig moeten zijn: kwalitatief een nog 

betere dagbesteding voor onze deelnemers, en kwantitatief doordat meer deelnemers 

gebruik gaan maken van BestZOO Zorg(t). Met de aansluiting begin 2019 bij ZCB kon 

deze tweeledige groei gerealiseerd worden.   

Deze ontwikkeling maakt dat er nu dus 3 financieringsstromen zijn binnen de zorgtak 

van BestZOO: persoonsgebonden budget (pgb), onderaannemerschap (De Boei, GGzE) 

en zorg in natura (zin) via ZCB. Onderstaande grafiek geeft aan dat toename van 

deelnemers in 2019 vooral komt via ZCB. 
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Totale omzet 2019: 

5.823.000 
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Het woord aan: Zorgkwekerij De Pimpernel – al lid sinds de 

start van ZCB.  

Een jaar rond bij Zorgkwekerij De Pimpernel 

*deelnemers of cliënten: bij de Pimpernel spreken we niet over deelnemers of cliënten, wij hebben 
medewerkers! Wij vinden dat mensen daardoor beter tot hun recht komen. 

Stichting Planterij de Pimpernel is een zorgbedrijf in Waalre dat wekelijks dagbesteding 
biedt aan ongeveer veertig medewerkers uit de regio Eindhoven. Onze doelgroep zijn 
medewerkers met een licht verstandelijke beperking, autisme, psychische, sociaal 
maatschappelijke problematiek; de leeftijd varieert van 18 tot 80 jaar. 

We werken op een vaste plantenkwekerij van een hectare groot, met twee kleine kassen, 
kweekbedden en voorbeeldtuinen. Vijf betaalde krachten bieden vier dagen per week 
dagbesteding aan, door middel van het kweken en de verkoop van vaste planten, 
zomerbloeiers, winterviolen, kerstbomen en in elk seizoen verkoopbare creatieve 
groenproducten zoals kransen, bloemstukjes, vogelvoederproducten, etc. Behalve de 
vaste krachten helpen een tiental vrijwilligers mee om de dagbesteding voor de bereiden 
en te begeleiden. Daarnaast ondersteunen diverse vrijwilligers bij het onderhouden van 
de tuinen, de technische installaties én de chauffeursdiensten. We vervoeren per week 
zo’n 17 medewerkers, van en naar de Pimpernel. 

Het eerste kwartaal begint nog rustig. Tijd voor opruimen en schoonmaken; blad ruimen, 
kachelhout zagen, snoeien en vegen. De medewerkers maken voederkransen en 
pindamannen voor de vogels of werken in de kas; stekken en voorbereidingen voor het 
oppotten van de zomerplanten. In maart en april komen de zomerbloeiers binnen: in 
totaal ruim 12.000. Deze piepkleine plantjes worden in een week tijd handmatig in de 
potjes gezet die eerder zijn gevuld. In de werkplaats en in de tuinen is er nu volop werk; 
de zon schijnt, de planten en het onkruid worden wakker uit hun winterslaap en beginnen 
enthousiast te groeien. Dat betekent: wieden, schoffelen en spitten, planten en 
verplanten en de paden schoonmaken. 

De Open Dag is traditioneel op de zaterdag voor Moederdag: het hele terrein ziet er 
perfect uit. Overal bloeiende planten en de tuinen zijn tip top verzorgd. Al wandelend 
komen de bezoekers telkens verrassingen tegen, er is een gevarieerd programma voor 
jong en oud: men vermaakt zich met o.a. een toneelgroep, een imker en een 
kabouterspeurtocht.  We schatten dat er tussen de 800 en 1.000 bezoekers zijn geweest. 
Na de Open Dag richten we ons op een nieuw project: het Prikkelarm tuinhuis. We 
merken dat een aantal medewerkers het zelfs op onze kwekerij druk vindt.                            

Er is voldoende geld gedoneerd om dit plan te realiseren. Na wat voorbereidingen is het 
prikkelarme tuinhuis in één week gebouwd. Het resultaat is geweldig. Het houten huis is 
achthoekig en heeft een doorsnee van 5,5 meter, met rondom ramen, voor veel 
lichtinval. Met name depressiegevoelige mensen hebben veel baat bij (zon-)licht. 

De laatste maanden van het jaar staan in de het teken van de kerstbomen verkoop. De 
creatieve werkplaats draait op volle toeren: kerstkransen, kerststukken, decoraties en 
allerlei cadeautjes voor de vogeltjes. Buiten wordt gewerkt om de kerstbomen aan te 
vullen, klanten te helpen en de bomen door de inpakmachine te halen. Het is een 
bewuste keus van de Pimpernel om kerstbomen te verkopen. Het is een geweldige 
onderbreking in het koude seizoen, waarin anders bijna niemand zou komen om iets te 
kopen. Dat zou betekenen dat we in het laagseizoen geen zinvol werk zouden hebben 
voor de 40 medewerkers die elke week naar de Pimpernel komen. Door de 
kerstbomen komen er klanten die ook een krans of kerststuk kopen. Dit geeft de 
medewerkers veel voldoening en werkplezier, in de rustige periode van november tot 
april. 

Elk jaar wordt afgesloten met de gezamenlijke eindejaarsviering. Met dit jaar een 
bijzondere gebeurtenis: de officiële sleuteloverdracht van Anneke aan Lobke. Anneke 
trekt zich per 1 januari terug uit de stichting, waarvan Lobke directeur wordt. Zij gaat 
voortaan het zorggedeelte van de Pimpernel aansturen. 

Het prikkelarm tuinhuis  


