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1. Aanleiding en vraagstelling  

1.1 Context bij deze businesscase 

In Noordwijkerhout is de zorg- en kinderboerderij ‘De Dierenhoeve’ gevestigd. De Dierenhoeve ligt op 

het (voormalige) Bavo-terrein, een terrein wat stedenbouwkundig wordt herontwikkeld. Deze 

herontwikkeling betekent voor De Dierenhoeve dat deze verplaatst moet worden. De nieuwe locatie die 

daar voor is aangewezen is de ‘Engelse Tuin’. De nieuw te bouwen wijk wordt een hoogwaardige 

woonlocatie, dus de nieuwe Dierenhoeve zal dienovereenkomstig een kwalitatief hoogwaardige 

voorziening moeten worden. 

Verplaatsing -en nieuwbouw- van de benodigde voorzieningen is een kapitaalintensieve 

aangelegenheid. Deze kosten worden geraamd op € 500.000,=. Wanneer het bestuur van De 

Dierenhoeve een dergelijke investering verantwoord wil aan gaan, is het van belang dat meer zicht 

bestaat op de toekomstbestendigheid van deze voorzieningen. 

ORG-ID is gevraagd om onderzoek te doen naar toekomstbestendige voorzieningen en te adviseren over 

de bedrijfsvoering van de nieuwe Dierenhoeve. De vraagstelling in deze onderzoeksopdracht werd 

geformuleerd door het bestuur van de Dierenhoeve.  
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1.2 Reflectie op de vraagstelling 

1.2.1 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag werd als volgt geformuleerd: 

‘Onderzoek, in nauwe samenspraak met het bestuur van de Dierenhoeve -en de meest relevante 

maatschappelijke stakeholders- onder welke condities de te verplaatsen Dierenhoeve maximaal 

toekomstbestendig kan worden’.  

1.2.2 Toelichting op de onderzoeksvraag  

Onder toekomstbestendig verstaan wij in dit verband:  

 maatschappelijk blijvend relevant voor de Noordwijkerhoutse samenleving (en omstreken)  

 financieel draagbaar en volhoudbaar (voor zowel voor de gemeente als voor de stichting).  

Dit betekent dat in het onderzoek 

gekeken wordt naar nieuwe 

functiecombinaties voor De Dierenhoeve 

én naar nieuwe verdienmodellen. 

Verdienmogelijkheden die zowel de 

exploitatielast duurzaam dragelijk maken 

als de maatschappelijke impact 

versterken op basis van de principes van 

maatschappelijk ondernemerschap. 

De rapportage van het onderzoek heeft 

de vorm van een businesscase.  

1.2.3 Wat is de functie van deze 
businesscase? 

Elke ingrijpende organisatieontwikkeling (zoals het verhuizen, ingrijpend reorganiseren, fuseren, starten 

of verzelfstandigen van een organisatie of van een onderdeel daarvan begint met het maken van een 

businesscase (BC).  

In deze BC worden de beoogde doelen en bijbehorende randvoorwaarden (sturing, bedrijfsvoering, 

financiering e.d.) op ‘algemeen/ strategisch niveau’ uitgewerkt. Zo ver nodig worden de bijgestelde 

missie en visie van de organisatie bepaald, maar ook de verschillende opties v.w.b. positionering en rol, -

zo nodig- de keuze voor de nieuwe rechtsvorm, de globale randvoorwaarden bij de begroting en de 

bedrijfsvoering (personeel en middelen) en uiteraard een risico analyse. Ook wordt in de BC een aantal 

haalbare waardeproposities (verdienmodellen en functiecombinaties) uitgewerkt.  

Na vaststelling van deze businesscase zal een gedetailleerd businessplan (BP) gemaakt moeten. In dat BP 

worden in detail de noodzakelijke bedrijfsvoeringsaspecten en de ‘zakelijke randvoorwaarden’ geregeld. 

Hierbij moet je denken aan de (openings-)balans, de meerjaren begroting, de governance (aard en 

samenstelling van het bestuur en de statuten) e.d.. Beide plannen zijn formele beslisdocumenten voor 

zowel het stichtingsbestuur van De Dierenhoeve.    

1.3  Afbakening van de vraagstelling en beoogde resultaten 
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Deze BC bestaat uit een onderzoek waarin enkele ontwikkelmogelijkheden (scenario’s en 

waardeproposities) worden uitgewerkt en waarover het bestuur van de Dierenhoeve en het 

gemeentebestuur met elkaar in gesprek kunnen gaan. Hierdoor kunnen beide besturen gezamenlijk de 

maatschappelijke ambities bepalen en de strategische koers bepalen. 

Deze BC gaat niet alleen over het toekomstperspectief van de fysieke voorziening van de Dierenhoeve 

sec, maar ook over de toekomstige (NME- en Zorg-)voorzieningen in de gemeente Noordwijkerhout. We 

besteden daarbij aandacht aan verbreding van de doelgroep(en) en over mogelijke extra combinaties in 

het sociale domein (zorg, kinderopvang/ BSO), maar ook thema’s op het vlak van duurzaamheid 

(circulaire economie, klimaatadaptatie, energie, mobiliteit, voedsel, lifestyle en gezondheid) kunnen 

daarbij aan de orde komen. Ook de functie van De Dierenhoeve in het zorgdomein komt aan de orde; 

dagbesteding voor diverse doelgroepen en de functie van een leer-werkbedrijf. 

De financiële situatie van De Dierenhoeve wordt in het onderzoek betrokken en ook de mogelijkheden 

om publieke of private partijen (in bijvoorbeeld de zorg en kinderopvang/ BSO) intensiever te betrekken 

op De Dierenhoeve zullen worden verkend. Tot slot kijken we naar de maatschappelijke 

meerwaarde: De nieuwe Dierenhoeve die mogelijkheden biedt voor verschillende doelgroepen, zoals 

ouderen of jongeren. En last but not least, voor de bewoners van de nieuw te ontwikkelen wijk. De 

verkenning en aanwijzing van de nieuwe locatie vallen buiten de scope van het onderzoek, evenals de 

voorgenomen fusie/herindeling met de gemeente Noordwijk. 
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2. De Dierenhoeve anno 2018 

Een stukje historie1;  

‘De Dierenhoeve was van oorsprong onderdeel van de voormalige psychiatrische inricht Sint Bavo. Vanaf 

1958 was het een hertenkamp t.b.v. de patiënten, maar in de jaren 70 van de 20ste eeuw wilde men 

Bavo meer openstellen voor de mensen van het dorp. Op voorspraak van Hennie van Scharenburg, die 

de administratie deed bij St. Bavo, is er toen een kinderboerderij opgezet. De vereniging De 

Dierenhoeve is opgezet voor het in stand houden en ontwikkelen van de zorgboerderij waar diverse 

cliënten onder begeleiding allerlei werkzaamheden verrichten’. 

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid werd per 12-03-2002 opgericht; de verenigingsvorm 

wordt momenteel omgebouwd naar een stichtingsvorm. Op dit het moment heeft De Dierenhoeve 4 

vaste mensen in dienst (allen deeltijd) en ongeveer 5 betaalde oproep krachten. Een medewerker 

fungeert als “vliegende keep” voor de dieren en de rest in het koffiehuis. De aan van de betrekking met 

De Dierenhoeve kan zijn: zzp, Wajong, en uitzendconstructie.  

De Dierenhoeve onderhoudt goede collegiale relaties met andere kinderboerderijen en NME 

voorzieningen in de regio. In Noordwijkerhout zijn de (zorg)spelers Raamwerk en Rivierduinen actief. 

Binnen de nieuwe gemeente Noordwijk zal er meer vermenging komen en De Dierenhoeve ziet 

samenwerking met nieuwe spelers goed zitten. Daarbij is geen sprake van verdringing, maar van 

onderlinge versterking. 

Het aantal bezoekers aan de locatie (per jaar) wordt geraamd op plm 40.000. Het aantal vrijwilligers 

bedraagt gemiddeld 40 mensen, die op allerlei manier worden ingezet bijv. Het koffiehuis, in de tuin, bij 

timmerwerkzaamheden en in de weekenden als voerders van de dieren. 

Er komen door het jaar heen heel veel scholen en BSO’s op bezoek. De ene partij voor een 
leerprogramma, de ander gewoon om te recreëren. Hierin vervult De Dierenhoeve een duidelijke 
streekfunctie, want de scholen en BSO’s komen vanaf Hillegom tot Wassenaar en alles daar tussen. 
 
De Dierenhoeve is al jaren een leerbedrijf; er komen leerlingen vanaf het Welland College, maar ook via 
de middelbare scholen, bijvoorbeeld voor een maatschappelijke of snuffel stage. De Dierenhoeve heeft 
een mooie professionele website en actieve Facebookpagina, gemaakt en onderhouden door een 
student van de Hoge School uit Den Haag. Via de Facebookpagina worden de vele activiteiten gedeeld, 
maar ook als er een gebeurtenis is, zoals geboorte van nieuwe dieren ed. Dit werkt goed en er zijn posts 
die een bereik hebben van 6000 gebruikers. Door het jaar zijn er steeds activiteiten, zoals ieder jaar “het 
schapenscheren”, kinderboerderij actief toer, kinderpartijtjes e.d.  
 
Ieder jaar organiseert De Dierenhoeve een diner voor alle vrijwilligers, ook zijn er regelmatig 
“bijpraatsessies” en gaat er iedere maand een nieuwsbrief uit. 
 
Op de maandagochtend is er een groep van ongeveer 5 statushouders aan het werk, waarbij het doel is 
om ze te helpen met integreren, de taal te ontwikkelen e.d. maar ook gewoon lekker bezig te zijn in de 
natuur. Er zijn al verschillende mensen vanaf de boerderij in een “gewone betaalde baan” terecht 

                                                           
1 Bron: Langs erf, vaart en duin....boerderijen van Noordwijkerhout, vroeger en nu, door Peter van den Burg 
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gekomen. De statushouders komen via ISD bollenstreek. Er kunnen ook mensen, via de ISD komen voor 
hun Tegenprestatie naar Vermogen. 
 
Rivierduinen heeft al jaren een groep mensen (gemiddeld 5 per dagdeel) aan het werk op de boerderij. 
Ze helpen met voeren, in het koffiehuis en allerlei voorkomende klusjes. Ze worden begeleid door 
personeel van Rivierduinen in samenwerking met de beheerders van de boerderij. 
 
Ook komen er regelmatig groepen op de boerderij om doormiddel van “teambuilding” een klus te 
klaren. Al jaren is de Rotary Duin en Bollenstreek een vaste bezoeker tijdens  NL doet, maar er komen 
ook groepen vanaf bedrijven zoals bv Akzo en Rabo Bollenstreek. 
 
De Dierenhoeve heeft tot slot ook een samenwerking met de reclassering en jeugdreclassering. Hierin 
kunnen mensen met een taakstraf, die passen op de boerderij, hun werk doen. Dit gebeurt pas na 
intensief overleg, tussen de boerderij en beide instanties. 
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3. NME- en zorgbeleidskaders van de gemeente Noordwijkerhout 

Op het vlak van de beleidsfuncties ‘NME’ en ‘Zorg’ werkt de gemeente Noordwijkerhout primair vanuit 

de vraag: ‘Wat voor gemeente willen we zijn?’ Het antwoord op die vraagt luidt: ‘Noordwijkerhout wil 

sturen op hoofdlijnen; de gemeente wil geen uitvoerende organisatie op het vlak van bijv. WMO en 

andere zorgaspecten zijn. De aanbieders in de markt moeten op dit vlak hun eigen specifieke rol en taak 

verrichten. Noordwijkerhout wil in het algemeen ‘een zo breed mogelijk voorzieningen niveau’; dus niet 

één specifiek aanbod voor één specifieke doelgroep, maar waar mogelijk vormen van samenwerking en 

combinaties’. 

Het Service Punt Werk, het UWV en de ISD hebben Noordwijkerhout nodig als verwijzende en 

bemiddelende partij. De Dierenhoeve kan in de uitvoering van de zorgtaken van de gemeente 

Noordwijkerhout een aantrekkelijk partner worden op het vlak van enkele  specifieke voorzieningen. De 

gemeente ziet daartoe in potentie zeker kansen, maar het huidige aanbod van de zorg- en dierenhoeve 

is nog niet voldoende goed georganiseerd en geprofessionaliseerd.  

Vooralsnog wacht het bestuur van de gemeente Noordwijkerhout met belangstelling de ontwikkelingen 

rond de verhuizing en de daarmee samenhangende professionalisering van De Dierenhoeve af.  
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4. Enkele toekomstscenario’s van de zorg- en dierenhoeve 

4.1 De verplaatsing is onvermijdbaar 

Het staat vast dat De Dierenhoeve moet verhuizen. Dit feit echter biedt mooie kansen om de nieuwe 
voorziening direct toekomstbestendig te maken. Door de verhuizing zal fors geïnvesteerd moeten 
worden, niet alleen in de kosten van de fysieke verhuizing, zoals het realiseren van een nieuw gebouw 
met opstallen, maar óók in de ontwikkeling en professionalisering van de nieuwe organisatie. 

De opgaven waar De Dierenhoeve voor staat,  ‘liften mee’ met de stedenbouwkundige ontwikkelingen  
die de komende jaren op het BAVO terrein plaatsvinden. Verhuizing wordt daarmee een uitgelezen kans 
om te werken aan groei en professionalisering van de toekomstige voorzieningen. Belangrijk 
uitgangspunt daar bij is dat de gebruikswaarde (i.c. de maatschappelijke impact) voor de nieuw te 
bouwen wijk, maar óók voor de gehele (gefuseerde) gemeente Noordwijk en regio aantoonbare 
meerwaarde krijgt.  

4.2 Een drietal (ontwikkel)scenario’s  

In dit hoofdstuk bespreken we een drietal denkbare scenario’s 

1. verplaatsing met ‘business as usual’:  
de voorziening wordt in de huidige vorm ‘alleen’ fysiek verplaatst naar een andere locatie in de 
wijk (Engelse tuin, mogelijk deel i.c.m. het Pesthuis).  

2. verplaatsing i.c.m. met uitbreiding van de huidige functie en voorzieningen,  
met name op het vlak van horeca en recreatie, ontspanning (‘meer van het zelfde’; groeien in 
volume) 

3. verplaatsing i.c.m. ontwikkeling van de (nieuwe) voorziening door structurele koppeling aan o.a. 
een professionele kinderopvang/ BSO, zorg- en horecafunctie: 
groeien op inhoud en functie 

 

4.3 Reflectie op de drie scenario’s 

4.3.1 Scenario 1 (business as usual)  

Dit scenario is –met het oog op de noodzakelijke en omvangrijke investeringen die moeten worden 

gedaan- feitelijk onwenselijk. Het is ondenkbaar om vijf ton te investeren in een nieuwe locatie wanneer 

de ‘maatschappelijke return on investment’ (de maatschappelijke impact) niet evenredig aan de omvang 

van deze investeringen toeneemt. Het enige alternatief dat we zouden kunnen bedenken is deze 

investering deels te doen en de toekomstige voorzieningen af te bouwen naar een eenvoudige 

dierenweide (bijv. hertenkamp). De facto betekent dit dat de zorg- en dierenhoeve ophoudt te bestaan. 

Dit scenario leggen we dus snel ter zijde.  

4.3.2 Scenario 2 (verplaatsing i.c.m. met 
uitbreiding van de huidige functie en 
voorzieningen)  

Dit scenario gaat uit van een groeiscenario op volume, 

dus met dezelfde functies. Dat leidt tot kwalitatief 

betere, modernere voorzieningen. En tot een groter 

volume bezoekers, hogere (horeca) omzetten, meer 
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mogelijkheden voor recreatie en sport en spel voor m.n. de toekomstige wijkbewoners van het Bavo-

terrein. Méér van het zelfde, echter voor méér mensen.  

4.3.3 Scenario 3 (ontwikkeling van de nieuwe voorziening door structurele koppeling aan een 
professionele zorg- en leer/werkfunctie). Dit in combinatie met scenario 2 

Dit derde scenario biedt bovenop scenario 2 een geheel nieuwe dimensie, namelijk een structurele 

combinatie van NME taken met kinderopvang/ BSO, met zorgtaken en de oprichting van een 

leer/werkbedrijf met opleidingsfunctie. En op termijn wellicht nog méér taken. Op een professionele 

manier, met een schaalgrootte die (financieel) rendeert én die aan de maatschappelijke behoeften 

voldoet.  

In scenario 3 ontstaat een professionele organisatie met een drietal afdelingen:  

 een NME afdeling, mogelijke gekoppeld aan de functie kinderopvang/ BSO;  

 een afdeling voor maatwerkvormen van uiteenlopende dagbesteding  

 een beroepsgerichte ‘leer/werk-afdeling’.  

Scenario 3 zouden wij willen typeren als een ‘gewenst én haalbaar scenario’ dat gericht is op zowel groei 

als op professionalisering. Dit scenario vraagt aan de voorkant om forse investeringen, maar het gaat 

dan grotendeels over investeringen die door de verhuizing sowieso gedaan moeten worden. En gegeven 

het feit dat deze investeringen in de kern onontkoombaar zijn, is de 

oplossing: ‘meer maatschappelijk rendement, binnen de bestaande, 

en toenemende maatschappelijke vragen/ behoeften’.  

Het bestuur van De Dierenhoeve heeft een nadrukkelijke voorkeur 

voor dit derde scenario. Voor wat betreft de nieuwe organisatie, 

voorzien wij onderstaand model: 
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Toelichting  

De organisatie kent een drietal professionele afdelingen: 

1. De afdeling Natuur en Milieu- Educatie & Kinderboerderij; kerntaak: algemene educatie gericht 

op ecologie en duurzaamheid, gekoppeld aan de functie kinderopvang/ BSO   

2. De afdeling Leren en Werken; kerntaak: vakmatige educatie gericht op bevorderen 

‘onafhankelijkheid’ i.s.m. bijvoorbeeld ROC’s; specifieke doelgroep (uitstroom) Wajong 

3. De afdeling Dagbesteding; met maatwerkvoorzieningen voor specifieke (WLZ) doelgroepen, 

zoals ouderen.  

De drie afdelingen ‘dragen’ als het ware de functies ‘horeca’ en ‘beheer en onderhoud’. Dit zijn voor de 

organisatie niet alleen twee belangrijke verdienmodellen, maar bij uitstek óók activiteiten die gekoppeld 

kunnen aan de inhoudelijke (leer/ontwikkel/dagbestedings-)programma’s van deze afdelingen.  

Dóór deze functies heen, en ondersteund vanuit de professionele afdelingen, kunnen diverse vormen 

van vrijwilligerswerk hun plek krijgen. De basis daartoe is ‘professioneel en inhoudelijk geborgd’ door 

een van de afdelingen. In deze afdelingen werken professionals die vraaggericht werken. Door hun inzet 

wordt de mogelijkheid van diverse 

combinatievormen van dagbesteding en 

vrijwilligerswerk mogelijk. Kortom: de 

professionele basis faciliteert de 

ondersteuning van individuele (maatwerk) 

vragen en behoeften op het vlak van 

dagbesteding en vrijwilligerswerk. 

Horeca 

De horeca is in toenemende mate een middel 

om de exploitatie van de Dierenhoeve rond te 

krijgen. Horeca is echter ook een plek waar 

mensen, onder begeleiding, dagbesteding kunnen hebben. Er wordt momenteel door veel mensen (zo’n 

40.000 bezoekers per jaar) van de Dierenhoeve gebruik gemaakt. Velen van hen genieten van een kopje 

koffie etc. Bezoekers zijn doorgaans: ouders, grootouders die samen met de kinderen recreëren op De 

Dierenhoeve, passanten, toeristen maar ook bedrijven die voor teambuilding een dagdeel aanwezig zijn 

en wat afgesloten wordt met een gezamenlijke maaltijd. En bij uitstek zal het ook een mooie 

ontmoetingsplek worden voor 

mensen uit de nieuwe wijk.  

Beheer en Onderhoud 

De Engelse tuin -en de andere 

groene stroken in de wijk- zullen 

goed onderhouden moeten worden. 

Zeker de Engelse tuin zal een 

arbeidsintensieve plek zijn. Voor de 

medewerkers die een leer/werkplek 

bezetten en voor de gebruikers van 
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de dagbesteding zal dit bij uitstek een mooie en passende arbeidsinvulling geven. Onder leiding van 

gekwalificeerd personeel kan dit uitgroeien tot een succesvolle opleiding én een zinvolle dagbesteding. 

Het bestuur gaat daarover graag in gesprek met de projectontwikkelaar (social return). 

De inzet van vrijwilligers vindt plaats als ‘flexibel korps’ door de gehele organisatie heen.  

Ook de statushouders die nu werkzaam zijn op de Dierenhoeve kunnen in de nieuwe situatie blijven 

komen; het is voor hen een waardevolle plek die meehelpt aan hun integratie en hun doorstroming naar 

de reguliere arbeidsmarkt. 

4.3.4 vrijwilligersbeleid en social return 

Door een grote betrokkenheid uit de 

Noordwijkerhoutse samenleving is De Dierenhoeve 

een voorziening geworden die al vele jaren lang 

haar meerwaarde bewijst. De inzet van vrijwilligers 

-en de kracht van de lokale samenleving -willen we 

in de nieuwe organisatie nadrukkelijk vast houden.  

Het feit dat de organisatie groeit en 

professionaliseert, mag geen verdringing van (de 

betrokkenheid van) vrijwilligers tot gevolg hebben; 

integendeel. In een professionele organisatie moet (zal) juist méér ruimte ontstaan voor 

maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk! De organisatie kent een fors aantal vrijwilligers. 

Deze vrijwilligers verrichten bijzonder nuttige en ‘additionele’ (‘extra en aanvullende’) werkzaamheden. 

Ook in de toekomst zal de organisatie laagdrempelig zijn voor burgerparticipatie, en niet alleen vanuit 

de nieuwe ‘Bavo wijk’. 

Landelijk beleid: sociale return.  

Onder social return verstaan we het in stand houden en creëren van duurzame werkgelegenheid voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nederland kent plm 1,5 miljoen mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Onder de doelgroep valt Iedereen die langer dan 3 maanden buiten het reguliere 

arbeidsproces is gevallen. Dat kan zijn om diverse redenen zoals: ontslag, faillissement van de 

werkgever of om privéomstandigheden. Het doel van social return is ervoor zorgen dat de 

mogelijkheden voor (arbeids-) participatie geoptimaliseerd worden.  

De taakstelling voor social return gelden voor alle bedrijven in Nederland maar óók voor 

aanbestedingen voor werken en diensten boven € 200.000,= 

4.3.5 Ruimte voor burgerparticipatie en –betrokkenheid 

De nieuwe organisatie zal blijvend de betrokkenheid van burgerinitiatieven en –participatie 

ondersteunen en bevorderen. In de toekomst ook op andere domeinen dan tot op heden het geval is. 

4.4 Vraag/ aanbod 

In dit hoofdstuk geven wij, op basis van de verkennende gesprekken met de stakeholders, een inzicht in 

de vraagkant zoals wij die hebben geconstateerd. 
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4.4.1 NME 

Naar aanleiding van de enquête die gehouden is onder de leerkrachten van de St. Victor en 

Regenboogschool, maar ook de constante stroom van scholen, bso’s uit regio, hebben we geconstateerd 

dat er een grote behoefte is aan plek waar groenonderwijs beeldend gemaakt kan worden. Niet alleen 

wat betreft de flora en fauna, maar ook productkennis “waar komt het ei vandaan en hoe groeien 

spruitjes”, met nadruk op gezondheidsaspecten. Dit zal echter wel bekostigd moeten worden via het 

“potje” onderwijs omdat de scholen hebben aangegeven dat er weliswaar een grote behoefte is, maar 

géén budget. 

4.4.2 Leer-/werk en Zorgfunctie 

Opleiding 

De ROC’s zoeken passende stageplaatsen voor het studenten. Stageplekken in de vorm van 

leer/werkplekken die bijdragen aan de vorming van vakkrachten in bijvoorbeeld het Groenbeheer of 

Horeca, mogelijk Kinderopvang/ BSO.  

Typering van de (nieuwe) horeca van De Dierenhoeve 

De horeca zal het kloppende hart vormen van De Nieuwe Dierenhoeve. Hier vinden uiteenlopende 

vormen van ontmoeting en bedrijvigheid plaats. De horecafunctie is zodanig beperkt dat geen 

horecavergunning nodig zal zijn. De horeca sluit uiterlijk om 20.00 uur, schenkt geen alcohol en beperkt 

zich tot ‘eenvoudige / aangeklede broodjes maaltijden (lunches)’ waarin zoveel mogelijk 

lokale/streekproducten zijn verwerkt.  

De horeca zal gerund worden op basis van maatschappelijk ondernemerschap. Horeca is vooral het 

bindmiddel voor de ontmoetingen om maatschappelijke doelen te bereiken. De horeca zal een bijdrage 

leveren aan de kosten van de exploitatie; het is voor De Dierenhoeve een belangrijk verdienmodel. Het 

concept van de nieuw te vestigen horeca zal voldoen aan duurzaamheid en continuïteit; er moet een 

goede balans ontstaan waar aan de ene kant sociaal en maatschappelijke effecten worden 

gerealiseerd, en aan de andere kant voldoende geld wordt verdiend om dit mogelijk te maken.  

De Dierenhoeve biedt voorkomende gevallen ook vergaderarrangementen, maar organiseert géén 

feesten en partijen. 

Dagbesteding  

Zowel vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Gemeente) als vanuit de WLZ (Wet 

Langdurige Zorg: Rijksoverheid) behoefte aan (re)activering, dagbesteding, re-integratie van diverse 

doelgroepen. Zeker nu de samenleving de komende jaren verder veroudert zal er sprake zijn van een 

toenemende behoefte aan passende voorzieningen op dit vlak.  
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4.4.3 De (nieuwe) missie en visie van de (nieuwe) organisatie 

Voor de nieuwe organisatie is de volgende visie en missie geformuleerd: 

‘We willen een boerderij zijn die toegankelijk is voor mensen uit alle geledingen van de maatschappij en 

die de mogelijkheid biedt tot dagbesteding , recreatie en educatie. Om onze visie te kunnen 

realiseren,erken we aan een financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie’. 

 

4.5 De bestuursvorm van de nieuwe organisatie 

De rechtsvorm van De Dierenhoeve is thans vereniging. Het bestuur is al enige tijd doende om de 

rechtsvorm te veranderen naar een stichting. In de bijlage 6.3 hebben wij een overzicht opgenomen van 

verschillende rechtsvormen van autonome (verzelfstandigde) organisaties.  

Uit deze analyse blijkt dat de rechtsvorm ‘’ Stichting’ de meest passende rechtsvorm is. Een stichting is 

organisatie met een ‘Maatschappelijk doel’. De organisatie zet haar vermogen (kennis en geld) in om de 

statutair vastgelegde (maatschappelijke) doelen te realiseren. Een stichting mag, naast deze ideële en 

maatschappelijke doelen, ook commerciële activiteiten ontplooien. Een stichting kan –onder haar 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid- aparte vereniging(en), NV’s of BV’s oprichten. Of daarin 

bestuurlijk en/of met kapitaal participeren. De winst landt dan binnen de stichting en wordt aangewend 

t.g.v. de realisatie van de statutaire doelen. Het maken van ‘winst’ is daarbij geen doel op zich, maar een 

noodzakelijk middel voor zowel (product) innovatie als voor de borging van de continuïteit van de 

organisatie. Het maken van winst vindt daarmee zijn maatschappelijke legitimatie in het mede in 

standhouden van de ideële en (semi)publieke taken.  

De governance van de stichting kan bij oprichting maatwerk worden ingeregeld. Wij adviseren een 

stichting met een compact bestuur (drie leden, max. vijf leden). Een bestuur wat ondersteund kan 

worden door een Raad van Advies met een advies- en toezichtsfunctie.  
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5. Canvas 
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6. Risico analyse 

De Dierenhoeve heeft o.i. een mooie toekomst! Het is aan de besturen 

van De Dierenhoeve en de gemeente om te bepalen wélke toekomst. Wij 

hebben in deze BC een drietal scenario’s beschreven. De besturen kunnen 

er één uit kiezen.  

Wij adviseren te kiezen voor scenario drie: ‘Ontwikkeling van de nieuwe 

voorziening door structurele koppeling aan een professionele zorgfunctie, 

in combinatie met scenario twee (groei)’. Deze variant vraagt om 

specifieke voorzieningen/ voorwaarden om de verschillende risico’s te 

beheersen en beperken. Na vaststelling van deze BC door het bestuur van 

De Dierenhoeve –en bespreking in het college van B&W- zullen in het 

Businessplan meer gedetailleerde analyses gemaakt worden.  

In dit hoofdstuk beperken wij ons tot die aspecten die ‘aan de voorkant’ de besluitvorming zullen 

beïnvloeden, te weten: 

6.1 Financiële continuïteit 

Belangrijke randvoorwaarde voor een toekomstbestendige Dierenhoeve is een langjarige financiële 

continuïteit in de vorm van de inkoop van de NME- en kinderboerderij taken van de gemeente bij De 

Dierenhoeve. Deze waarborg vindt zijn basis in de maatschappelijke en bestuurlijke noodzaak van 

diensten en producten van De Dierenhoeve.  

De nieuwe organisatie leent zich uitstekend 

voor enkele nieuwe verdienmodellen, zoals de 

waardeproposities uit de Canvas uitwijzen. 

Maar daar moet een maatschappelijke 

relevantie/ behoefte aan ten grondslag liggen. 

En die ligt er. Verder zijn er diverse 

(wettelijke) kaders en regelingen (WMO/WLZ 

e.d.) die –bij een passend aanbod- voldoende 

inkomsten kunnen genereren 

 

 

 

 

Wijkgericht werken, burgerparticipatie, vrijwilligerswerk en social return, en maatschappelijk 

ondernemerschap (kinderopvang/ BSO, zorg en leer/werkbedrijf) bieden nieuwe kansen om De 

Dierenhoeve de komende decaden robuust op de ‘maatschappelijk kaart te houden’. De Dierenhoeve 

levert daarmee ons inziens maximale maatschappelijke impact voor een faire, constante prijs. 
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6.2 Conclusies inzake de bestuurlijke haalbaarheid; 

NME is binnen de gemeente Noordwijkerhout momenteel een relatief kwetsbare (want 

‘vanzelfsprekende/impliciete’) voorziening. De gemeente heeft geen expliciet NME beleid. En op het 

vlak van de zorg focusseert de gemeente zich op haar wettelijke taken en kiest daarbij een regierol op 

hoofdlijnen. Lokale investeringen in zowel NME als zorg zijn sterk afhankelijk van het politieke en 

maatschappelijke draagvlak. De maatschappelijke behoefte aan NME/ Kinderboerderij i.c.m. Zorg blijkt 

al jaren onverminderd groot! De landelijke en wettelijke kaders, zoals de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn 

daarbij duidelijk en kader stellend.  

Een toekomstbestendige Dierenhoeve is gebaat bij de functiecombinaties op het vlak van professionele 

kinderopvang/ BSO, dagbesteding en de vestiging van een leer/werkbedrijf. Functies waarbij activiteiten 

op het vlak van Horeca en Beheer en Onderhoud Groen (zoals de Engelse Tuin, maar ook een evt. te 

stichten stads/volkstuin e.d.) de werkvelden vormen waarbinnen de aan te bieden activiteiten en 

programma’s kunnen worden uitgevoerd.  

Deze functies zullen niet alleen bijdragen aan de exploitatie van De Dierenhoeve (instandhouding) maar 

ook -en vooral- bijdragen aan het versterken van recreatie, sociale innovatie en zelfredzaamheid 

(wijkgericht werken en burgerparticipatie), gezondheid en (beroeps-)onderwijs.  

De Dierenhoeve borgt haar toekomst door een breed 

maatschappelijk draagvlak te creëren. De Dierenhoeve zal 

daarbij maximaal ‘vraaggericht’ gaan werken en 

voortdurend nieuwe maatwerk-producten en -diensten 

ontwikkelen.  

6.3 Conclusies tav de personele inzet 

De organisatiecultuur en de competenties van de huidige 

medewerkers vragen om bijzondere aandacht. De 

competenties op het vlak van ‘innovatie en 

ondernemerschap’ zijn doorgaans nog niet voldoende 

ontwikkeld. 

 medewerkers in loondienst 

 inzet van zzp’ers 

 inzet detacheringen (in en uit) 

 stagiaires en leer/werkplaatsen 

 vrijwilligers 

6.4 Conclusies inzake de financiële haalbaarheid 

De Dierenhoeve zal een aantal nieuwe verdienmodellen uitbouwen en professionaliseren, maar wordt 

daarmee geen commercieel bedrijf. Kerndoel is immers niet ‘winst uit onderneming’, maar het verder 

vergroten van maatschappelijke impact. En dat (op onderdelen) in ‘markt conforme context’. Belangrijk 

is dat er een basis stroom aan inkomsten ontstaat; deels uit subsidies, deels uit rendement op 

activiteiten.  Voor een deel van de (nieuwe) producten en diensten zal De Dierenhoeve waarschijnlijk 
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(deels) Btw-plichtig worden. In de fase van het uitwerken van het Businessplan zal hier verder naar 

moeten worden  

6.5 Management en Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering van De Dierenhoeve is een bewerkelijke aangelegenheid. Het beheren van een 

kinderboerderij, met bijbehorende voorzieningen, is een uiterst complexe aangelegenheid. De 

bedrijfsvoering moet voldoen aan allerlei complexe wet- en regelgeving op het vlak van (fysieke eisen en 

richtlijnen op het vlak van volksgezondheid en veiligheid voor bezoekers en medewerkers, ARBO, 

dierenwelzijn en vele andere kaders. Dit vraagt om adequaat en professioneel management van de 

bedrijfsvoering.  

6.6 Eenmalige investeringen en structurele uitgaven  

Voor de financiering van de nieuwe voorzieningen maken we onderscheid in eenmalige investeringen en 

structurele uitgaven. Onderstaand enkele voorbeelden: 

eenmalige investeringen: 

 de directe kosten van de verhuizing, incl. de inrichtingen en interieur leslokaal, horeca, 

restaurant,  

 (nieuwe) communicatiemiddelen (portofoons 

of telefoons) 

 (ver)nieuwbouw: ontwerp/ architect, 

omheining, stallen verlichting, infra/paden, 

recreatiemeubilair, gebouw; keuken/ terras, 

aangepaste toiletten (mindervaliden) gesloten 

mestput, kas voor kweek en winteropslag en –

activiteiten dagbesteding, nuts aansluitingen 

 professionele gereedschappen/ apparatuur 

voor beheer terrein Engelse tuin 

 opleiding, training medewerkers 

structurele uitgaven: 

 kapitaallasten, uitgaven voor energie, onderhoud gebruikers gebouw, schilderen etc etc  

 uitbreiding van lesmaterialen 

 salariskosten e.d. 

6.7 Dekking 

Incidentele inkomsten; (willekeurige volgorde) 

 eenmalige bijdragen/subsidies (anterieure overeenkomst) 

 donaties van burgers en fondsen 

 sponsoring bedrijven en bewoners 

 werk en materialen in natura en met kortingen 

 inkoopgarantie/ meerjarencontracten 
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Noot: De kosten die verband houden met de verplaatsing en herontwikkeling, zijn voor diverse 

vermogensfondsen subsidiabel. Van diverse fondsen mogen éénmalige (doel) bijdragen worden 

verwacht. Bijdragen die naar verwachting aanzienlijk kunnen zijn. Het verdient aanbeveling, om zo snel 

mogelijk na vaststelling van deze BC een professionele fondsenwerver in de hand te nemen.  

Structurele inkomsten; (willekeurige volgorde) 

 inkoop van producten en diensten door de gemeente Noordwijkerhout;  

 opbrengsten uit de horeca, recreatie, inclusief (contract-) activiteiten in de vorm van 

teambuilding en bedrijfsuitjes; 

 vergoeding voor vaste (onderhouds-en groenbeheer)diensten, m.n. de Engelse Tuin; 

 sponsoring en donaties van de vrienden van De Dierenhoeve; 

 verdienmodellen binnen de kinderopvang/ BSO, de zorgfunctie, m.n. dagbesteding; 

 verdienmodellen in de vorm van een leer- en werkbedrijf; 

 verhuur locatie/ horeca voor (specifieke) niet commerciële evenementen; 

 betaalde adviesdiensten (bijv. energie, groen etc.).  
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6.8 Begroting (2020) 

6.8.1 Vanaf 2020 zal onderstaande begroting van toepassing zijn: 

 

6.8.2 Toelichting op de begroting2 

 we gaan uit van (eenmalige) subsidie van diverse fondsen t.b.v. € 175.000  

 een hypothecaire lening van € 325.000 voor de te bouwen opstallen; 

 het gebruik van de ondergrond om niet (opstalconstructie); 

 horecafunctie als onderdeel van de maatschappelijke voorziening/ winkel, theeschenkerij/ koffie 

huis, doelstelling BBL opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg); bedrijfskantine die openstaat 

voor bezoekers) multifunctioneel gebouw/ buurtgebouw.  

 

                                                           
2
 De ramingen (bedragen) in deze begroting zijn op basis van zowel impliciete als expliciete ervaringsfeiten en aannames tot stand gekomen 

volgens de principes van ‘best professional judgement’. Daarbij zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan en hebben we deze ramingen ook 
gedeeld met de opdrachtgever. Niettemin kunnen wij geen verantwoordelijk nemen of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incorrecte 
of incomplete bedragen of de gegeven onderbouwingen daarbij. 
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7. Bijlagen 

7.1 Proces en werkwijze 

Direct na opdrachtverlening (december 2017) hebben we een reeks interviews gepland met enkele 
sleutelspelers/ stakeholders. Vanaf begin januari 2018 zijn we gestart met de voorbereidende en 
inventariserende werkzaamheden en het verder detailleren van de onderzoeks- en interviewvragen.  
 
Onze aanpak hebben we in zes hoofdfasen ingedeeld: 
I. voorbereidingsfase:  
bronnenstudie/ startoverleg opdrachtgever(s) 
II. verkennende fase:  
welke stakeholders zijn er –naast gemeente en bestuur Dierenhoeve- in beeld? Wie gaan we betrekken? 
We starten met een ronde individuele gesprekken/ interviews met de meest relevante partijen; 
agenderend. 
III. committerende fase:  
wie doen/praten er (inhoudelijk/ strategisch) mee; welke vragen, ideeën en ambities hebben deze 
partijen; kader stellend. 

IV. uitwerkingsfase:  
op basis van de resultaten van 
beide voorgaande fasen werken 
we de voorstellen en ideeën 
concreet uit; analyserend en 
realiserend.  
V. opleveringsfase:  
presentatie (o.a. de commissie 
samenleving van de 
gemeenteraad van 
Noordwijkerhout); afrondend 
VI. besluitvormingsfase:  
partijen nemen besluiten over 
de voorstellen en 
oplossingsrichtingen; nazorg en 

decharge 
 

7.2 Status quo van de huidige organisatie 

 
Doelstelling 
Blijkens de akte d.d. 06-03-2002 werd de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging 
Dierenhoeve per 12-03-2002 opgericht. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer 28093475. De doelstelling van Vereniging Dierenhoeve wordt als volgt 
omschreven: Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen in standhouden en verder ontwikkelen van de 
Dierenhoeve 
 
Het team 
Dit is het team van zorg- kinderboerderij de Dierenhoeve. Het team bestaat uit het dagelijks beheer en 
een bestuur; beide bestaand uit vrijwilligers. 
Dagelijks beheer: 
• Ceciel van der Heijden, Beheer koffiehuis 
• Joke van Duyn en Bianca van der Ploeg, Beheer dieren 
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• Erika Jonkers, Beheer groen 
• Connie van Rijt, Begeleider zorg 
 
Het bestuur: 
• Astrid Warmerdam, Voorzitter 
• Gerrit Gons, Penningmeester 
• Tom van Vondelen, Technisch adviseur 
• Thea ter Heide-Vrolijk, a.i. Secretaris en PR 
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7.3 Mogelijke rechtsvormen voor private of verzelfstandige publieke organisatie 

In- of extern? Vorm? Governance? 

   

Interne 
verzelfstandiging 
 
‘Beheren’ 

Ambtelijke Dienst 
Blijvend onderdeel van de 
gemeentelijk bedrijfsvoering  

Ruim(er) ambtelijk mandaat, m.n. op vlak van 
bedrijfsvoering; 
Blijvende en volledige verantwoordelijkheid 
van ambtelijk management en 
gemeentebestuur 
 

Externe 
Verzelfstandiging 
 
 
‘Besturen’ 

Aparte Rechtspersoon 
i. Publiekrechtelijk 
ii. Privaatrechtelijk  

Gedeelde verantwoordelijkheid met overige 
besturen (afhankelijk van de vorm van de 
rechtspersoon)  
Géén of beperkte(re) verantwoordelijkheid 
gemeentebestuur; 
 

 i. Publiekrechtelijk obv 
de Wet 
Gemeenschappelijke 
Regelingen (WGR) 

Primair doel: intergemeentelijke 
samenwerking 

 ii. Privaatrechtelijk; 4 
vormen 

Vorm volgt functie (doel) 

 1. Vereniging Leden (gestuurde) organisatie 

 2. Coöperatie Leden (gestuurde) organisatie met 
uitdrukkelijk doel belangenbehartiging van 
de aangesloten leden 

 3. BV of NV Kapitaal gestuurde organisatie; 
Eigendom en zeggenschap obv van aandelen; 
(verhoudingen) 
Met winstoogmerk 

 4. Stichting ‘Maatschappelijk doel’ organisatie; 
Geen winstoogmerk; 
Vermogen (kennis en geld) worden ingezet 
om de maatschappelijke doelen te realiseren 

 Noot:  
Een stichting mag wél: 

1. Commerciële 
activiteiten ontplooien 

2. Verenigingen/ 
coöperaties, NV’s en/of 
BV’s oprichten en/ of 
daarin bestuurlijk en/of 
met kapitaal 
participeren 

Winst landt binnen de stichting ten gunste 
van de realisatie van de statutaire doelen;  
Winst als middel voor zowel innovatie als 
consolidatie; 
Winst als vorm van maatschappelijke 
legitimatie; de markt werkt (deels) mee aan 
de instandhouding van een ideële en 
(semi)publieke taak 

  De governance van de stichting kan bij 
oprichting maatwerk worden ingeregeld 
(waaronder het aspect toezicht) 

   


