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Voorgeschiedenis dagbesteding erve broekhuis 
Dagbesteding erve broekhuis had voorheen de naam Erve Venweg.  
Zorgboerderij Erve Venweg is opgericht door de familie Broekhuis te Geesteren. Samen met een 
zorgorganisatie, heeft de familie Broekhuis in 2007 Erve Venweg opgestart en zijn ze in het 
‘boerderijtje’ begonnen. Toen dit te klein werd, is er in 2011 een nieuw zorggebouw gerealiseerd op 
het erf van de familie Broekhuis, die aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen voldoet, die de gemeente 
en brandweer stellen. Hierdoor is veilige zorg en opvang gewaarborgd.  
 
Medio 2014 heeft de zorgorganisatie ervoor gekozen, om de samenwerking met de familie 
Broekhuis, per 2015 niet langer voort te zetten.  De Familie Broekhuis wil graag dat de dagbesteding 
van Erve Venweg behouden blijft en heeft er voor gekozen om dit in samenwerking met Suzanne 
Mensink te gaan doen, onder de naam Dagbesteding erve broekhuis. 

 

Suzanne Mensink is zelfstandig ondernemer en eigenaresse van Zorgboerderij Alles Kidts, die vanaf 
januari 2012 gedeeltelijk gebruik maakt van het zorggebouw. Het huidige aanbod van Alles Kidts is 
voornamelijk gericht op kinderen. Dagbesteding voor volwassen met een zorgvraag is hier tevens ook 
al mogelijk en op dit moment zijn we bezig om het huidige zorgaanbod voor de dagbesteding nog 
verder uit te breiden.   
 
Door deze uitbreiding zal per 1 januari 2015 de dagbesteding voor volwassenen verder gaan onder 
de naam Erve Broekhuis. De zorgvragers van Erve Broekhuis en Alles Kidts hebben hun eigen 
gebruiks- en activiteitenruimtes, hierdoor is er een duidelijke scheiding, tussen kinderen en 
volwassenen.  
 

Locatie 
Dagbesteding erve broekhuis ligt net in het buitengebied van Geesteren. De zorgboerderij ligt aan de 
doorgaande weg tussen Geesteren en Vriezenveen, hierdoor is hij goed bereikbaar en makkelijk te 
vinden. Het zorggebouw staat op ruime afstand van de weg en heeft een eigen hek wat toegang 
geeft tot het erf. Voorop het erf is er veel ruimte om verschillende activiteiten te ondernemen, aan 
de achterkant bevinden zich de weilanden waar de hobby dieren staan.   
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Doelstelling  
Plezier, ontspanning en vooral je zelf mogen zijn, staan op de eerste plaats en zijn belangrijke 

uitgangspunten bij de dagbesteding. Daarnaast is Erve Broekhuis laagdrempelig, kleinschalig en 

worden de activiteiten in een huiselijke sfeer aangeboden.  

 

  Tijdens de werkzaamheden kan er veel, maar er ‘moet’ weinig.  

 

Bij Erve Broekhuis is ons streven om zorg op maat te bieden. Dit wordt gerealiseerd, doordat wij de 

zorgvrager in zijn eigen kracht laten staan. Zo kan de zorgvrager deelnemen aan activiteiten en 

werkzaamheden waar de eigen interesses en mogelijkheden liggen, in groepsverband of individueel.  

Zowel binnen als buiten worden de activiteiten aangeboden en zijn er verschillende ruimtes 

beschikbaar. Dit maakt het, dat Erve Broekhuis kan zorgen voor een prettige groepssamenstelling.   

 

Groepsgrootte 
De groepsgrootte kan per dag en per activiteit verschillen.  

Gemiddeld maken er 10 deelnemers per dag gebruik van de dagbesteding.  

Openingstijden  
Dagbesteding erve broekhuis is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 

15:00 uur. Tijdens reguliere schoolvakantie weken is er geen dagbesteding. Is er dan toch behoefte 

aan dagbesteding, vraag naar de mogelijkheden. In overleg kan er veel.   

 

Algemene dagindeling 
Bij aankomst wordt de dag begonnen met een kop koffie / thee*. Hierbij worden de activiteiten en 

werkzaamheden voor de ochtend gezamenlijk besproken. Er wordt een planning gemaakt, zodat 

iedereen weet wat hij / zij gaat doen en met wie, alleen of in een groep. De zorgvrager mag zelf 

aangeven wat hij wil gaan doen en samen bekijken we of dat mogelijk is.  

 

Bij Erve Broekhuis houden we er rekening mee dat niet iedereen dezelfde wensen en behoeften 

heeft. Zo houden we er rekening mee dat de ene zorgvrager misschien meer behoefte aan een vrije 

invulling van de dag terwijl een ander het juist prettig vindt om op een dag met vaste taken bezig te 

zijn, zodat hij weet waar die aan toe is en wat er van hem verwacht wordt.  Wanneer iemand het 

prettig vindt, kan de dagindeling verduidelijkt worden door middel van pictogrammen.  

Na ontvangst van de zorgvragers worden de activiteiten en werkzaamheden uitgevoerd zoals 
besproken is. Activiteiten en werkzaamheden die op een dag uitgevoerd kunnen worden, staan 
beschreven, in het kopje; Activiteiten aanbod. 
 
Rond 12:30 uur gaan we gezamenlijk lunchen. De zorgvrager neemt zijn eigen lunch mee*.  
Na de lunch, worden de activiteiten en werkzaamheden voor de middag gezamenlijk besproken en 
wordt de planning voor de middag gemaakt, op dezelfde wijze als in de ochtend.   
 
Rond 14:30 uur worden de activiteiten en werkzaamheden afgerond, wordt er opgeruimd en sluiten 
we de dag samen af en gaan we nog wat drinken. Eventueel eigen meegebracht fruit kan dan ook 
nog genuttigd worden. 
 
*Tijdens de dagbesteding wordt er door Erve Broekhuis gezorgd voor koffie, thee en limonade.   
*Overige  frisdranken of melkproducten dienen door de zorgvrager zelf meegenomen te worden, 
net als het eventuele stuk fruit voor het einde van de dag. 
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Activiteiten aanbod 
Plezier, ontspanning, beleven en werken, is waar het bij Erve Broekhuis om draait. Zo kan je onder 
andere aan het werk als “hulp-boer” en de aanwezige dieren verzorgen. Er zijn koeien, kalveren, 
paarden, een ezel, varkens, schapen, geiten, konijnen, cavia’s en kippen.  
De dieren zijn hobby matig aangeschaft voor de dagbesteding. Dit betekend dat er geen werkdruk 
ligt tijdens het verzorgen van de dieren. Wij vinden de aandacht voor de dieren net zo belangrijk als 
het voeren en verzorgen ervan.  
 
 
Ben je een echt buitenmens, dan kan er ook in de moestuin gewerkt 
worden of kan je op en rondom het erf helpen bij de voorkomende 
werkzaamheden en klussen. 
 
 
Houdt je veel van het buitenleven, maar wil je ook kunnen 
ontspannen en genieten van de rust en ruimte van het platteland, 
dan ben je bij Erve Broekhuis aan het juiste adres.  
 
 
 
Ben je meer een klusser of een creatieveling, dan kan je in de grote overdekte kapschuur aan het 
werk. Hier kan je bezig zijn met houtbewerking, schilderen, zagen, knutselen, enzovoort, voor  
Erve Broekhuis of misschien heb je een eigen idee wat je graag wilt uitwerken.  
In overleg is er veel mogelijk.  
 
In deze kapschuur vinden ook de reparaties plaats van de fietsen en skelters. 
Dus ben je handig met alles wat moertjes, boutjes en schroefjes heeft, dan kan je ook hierbij je 
armen uit de mouwen steken en ons helpen met deze werkzaamheden.  
 
Naast alle buiten activiteiten worden er ook huishoudelijke- en keuken activiteiten verricht. Zo kan je 
bijvoorbeeld helpen met boodschappen doen, kantine werkzaamheden, koken, bakken, 
schoonmaken en het onderhouden van alle ruimtes, zodat deze netjes en werkbaar blijven. 
 
Samen zorgen we er voor dat het gehele erf, de dierenruimtes en het zorggebouw netjes, schoon en 
overzichtelijk blijven. Dit is prettig en hygiënisch voor mens en dier.  
 

Uitvoering van de zorg 
De zorg en begeleiding wordt gewaarborgd, doormiddel van een actueel onderling opgesteld en 
overeengekomen zorg/begeleidingsplan, waar de opgestelde doelen in beschreven staan. Tijdens de 
dagbesteding is er aandacht voor deze doelen en wordt hieraan gewerkt. Door elke dag, inhoudelijk 
en feitelijk te rapporteren op de doelen, wordt er goed bijgehouden hoe het gaat met de zorgvrager 
en of de doelen worden behaald.  

 
Minimaal 1 keer per jaar wordt de zorg, de begeleiding en de opgestelde doelen gezamenlijk 
besproken en geëvalueerd. Hiervan komt een verslag, waarin nieuwe doelen opgesteld staan of de 
huidige doelen aangepast zijn. Dit verslag wordt toegevoegd aan het dossier van de zorgvrager.  
De zorgvrager en de bevoegde personen hebben recht op inzage in het dossier.  
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Professionaliteit en kwaliteit 
Bij Dagbesteding erve Broekhuis staan professionaliteit en kwaliteit hoog in het vaandel en hier 
worden door onszelf hoge eisen aan gesteld. Goede zorg en begeleiding vinden wij voor iedereen 
zeer belangrijk. Daarom zijn wij een gecertificeerde organisatie. Hier zijn we erg trots op, omdat je dit 
kwaliteitskeurmerk niet zo maar op je naam mag schrijven.  
 
De organisatie vindt kwaliteit zeer belangrijk en heeft daarom het keurmerk ‘kwaliteit laat je zien’.   
 
Elk jaar wordt er ook een jaarverslag door de organisatie geschreven. Het jaarverslag maakt 
onderdeel uit van het Kwaliteits keurmerk en zal gepubliceerd worden op de website. Zo is deze voor 
iedereen inzichtelijk en wordt men op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de kwaliteit 
van de organisatie.  
 
De medewerkers hebben allen een diploma in de zorg (m.u.v. stagiaires). De aanwezige stagiaires 
volgen uiteraard een landelijk erkende opleiding richting de zorg. De zorgboerderij kan deze 
personen ervaring laten opdoen in deze organisatie en is door ‘Calibris’ een erkend leerbedrijf. 
Hierdoor hebben wij de kwaliteit en kennis in huis om stagiaires op juiste wijze op te leiden. Bij Erve 
Broekhuis worden de stagiaires ‘overgeplant’ wat betekend dat zij niet als medewerker worden 
gezien. Hierdoor hebben ook de stagiaires de ruimte om zich te ontwikkelen tot goede zorg 
medewerkers.  
 
Alle betrokken personen en medewerkers van Erve Broekhuis zijn in het bezit van een geldige 
Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is een wettelijke verklaring, die elke aankomende medewerker 
via hun gemeente aan moet vragen. Deze aanvraag wordt formeel afgegeven door het ministerie van 
justitie. Wanneer een medewerker niet in het bezit is van een geldige VOG-verklaring of deze om 
welke reden dan ook niet aan kan vragen, wordt hij / zij niet in dienst genomen bij de organisatie. 
 
Tijdens de dagbesteding is er altijd 1 persoon aanwezig die een geldig BHV-diploma heeft. BHV staat 
voor Bedrijfs Hulp Verlening. Om dit diploma te behalen en te behouden gaat de medewerker elk 
jaar op (herhalings) cursus. 
 
 
   



Informatie brochure 

Pagina 7 van 8 
  Versie mei 2021 

 

Financiering 
De dagbesteding bij Erve Broekhuis kan via een AWBZ – indicatie worden gefinancierd: 
 
Vanuit een Persoons Gebonden Budget, Vanuit Zorg In Natura of een onderaannemerschap;  
 
Het is mogelijk dat Erve Broekhuis als onderaannemer de zorg uitvoert, voor een andere 
(zorg)organisatie die dan de hoofdaannemer is. Woon je bijvoorbeeld bij een andere 
(zorg)organisatie, maar wil je van de dagbesteding van Erve Broekhuis gebruik maken, dan kunnen 
beide organisaties daar afspraken over maken. In dat geval heeft Erve Broekhuis een 
samenwerkingsverband / onderaannemerschap met de hoofdaannemer.  
 
de tarieven per uur* kunt u opvragen bij de organisatie. 
Dit is het tarief wat gehanteerd wordt wanneer de opvang gefinancierd wordt vanuit een PGB. 
 
Het tarief vanuit Zorg In Natura is afhankelijk van de toegekende indicatie. Een indicatie zal uit 
dagdelen bestaan, waarbij één dagdeel staat voor 3,5 uur.  
 
Wanneer de zorgvrager een hele dag bij Erve Broekhuis is, worden hiervoor 2 dagdelen ingezet en 
genoteerd. Dit omdat een hele dag uit 7 uren bestaat (van 9:00 – 16:00 uur = 7 uren).  
 
*De tarieven zijn exclusief, lunch, fruit en eventuele uitstapjes.  
*De tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd  worden. 
 
Vervoer van en naar dagbesteding erve broekhuis 

• Dit bieden wij niet. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.   

 
Aanmeldingsprocedure 
Heeft u interesse in het activiteitenaanbod en de werkzaamheden bij Erve Broekhuis, dan kunt u 
altijd (vrijblijvend) contact met ons opnemen. Graag beantwoorden wij uw vragen persoonlijk en 
daarom vinden wij het prettig om een afspraak met u te maken. Zo kan er persoonlijk kennis 
gemaakt worden en kan de locatie in alle rust door u bekeken worden. Wanneer u de zorgboerderij 
komt bezoeken, dan krijgt u een persoonlijke rondleiding bij de zorgboerderij. Hierna kunnen de 
wensen en vragen besproken worden en kunnen wij vertellen wat Erve Broekhuis voor u kan 
betekenen en op welke persoonlijke wijze de opvang ingezet kan worden.  
 
Een eerste kennismaking kan met of zonder de zorgvrager die van de dagbesteding gebruik wil gaan 
maken. Wanneer u een goed beeld heeft gekregen van Erve Broekhuis en uw vragen beantwoord 
zijn, kan er een vervolgafspraak worden gemaakt met de zorgvrager zelf. Zo kan de zorgvrager zelf, 
ook eerst bekijken of Erve Broekhuis aansluit bij zijn / haar persoonlijke wensen en interesses.  
 
Om tot aanmelding over te gaan, wordt de zorgovereenkomst ingevuld en door beide partijen 
ondertekend. Wanneer deze ingeleverd en ondertekend is, evenals alle bijbehorende formulieren en 
gevraagde kopieën, dan zal de dagbesteding van start gaan conform onderling overeengekomen 
zorg/begeleidingsplan. 

 
Hopelijk hebben wij u door middel van deze informatie brochure goed kunnen weergeven welke 
mogelijkheden er zijn bij Dagbesteding erve broekhuis. Zorg op maat, kwaliteit en klanttevredenheid 
zijn voor ons zeer belangrijk. Wij doen ons uiterste best dat deze aspecten bij de dagbesteding elke 
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dag uitgevoerd worden.  
 
      

 Contactgegevens              Graag tot ziens 
 
Dagbesteding Erve Broekhuis 
Vriezenveenseweg 95a 
7678 VB Geesteren 
 
E-mail: 
info@dagbestedingervebroekhuis.nl 
 
Website: 
www.dagbestedingervebroekhuis.nl 
 
Suzanne Mensink  
Eigenaresse / Directie 
06-13 70 83 54 
b.g.g. stuur een e-mail 
 
 
 


