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Zorgboerderij Fivelstee
Het zorgaanbod
Zorgboerderij Fivelstee ligt tussen de dorpen Loppersum en Stedum in een mooi agrarisch gebied aan
de N996. De boerderij biedt dagbesteding, ambulante begeleiding en begeleid wonen aan mensen
met een verstandelijke of psychische beperking, een autisme aanverwante stoornis, of een (grote)
afstand tot de arbeidsmarkt.
Er wordt kleinschaligheid en maatwerk geboden. Individueel wordt bekeken hoe er een fijne plek
voor de cliënt kan worden gecreëerd. De zorgboerderij heeft hiervoor gekwalificeerde en
professionele begeleiders. Op basis van een persoonlijk zorgplan, geënt op de
zelfredzaamheidsmatrix die veel gemeenten hanteren, wordt begeleiding op diverse leefgebieden
geboden.

Doelgroepen
De doelgroepen zijn (jong)volwassenen ( 16+), met een passende indicatie of beschikking (Wet
Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Jeugdwet). Het zorgaanbod is vooral
geschikt voor cliënten die gebaat zijn bij de dagbestedingsmogelijkheden en/of landelijke
woonomgeving van de zorgboerderij.
Onderstaande exclusiecriteria geven de grenzen van het zorgaanbod van Fivelstee aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

cliënten die (veel of complexe) somatische zorg nodig hebben
cliënten waarbij geriatrische problematiek op de voorgrond staat
cliënten die onvrijwillige zorg nodig hebben (Wet Zorg en Dwang)
cliënten waarbij verslaving op de voorgrond staat, met name wat betreft harddrugs
cliënten waarbij een (gedwongen) opname in een psychiatrische kliniek nodig is
cliënten waarbij een acuut psychiatrisch beeld op de voorgrond staat
cliënten die zich agressief, crimineel of intimiderend gedragen richting mede-cliënten of
begeleiding
de boerderij is fysiek (nog) niet ingericht voor rolstoeltoegang
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Keurmerk
Met trots kan gezegd worden dat het keurmerk van de Federatie Landbouw & Zorg: “Kwaliteit laat je
zien” in 2015 is verworven. Hiermee wordt de kwaliteit van de geboden zorg gewaarborgd:
•
•
•
•

Er wordt een veilige plek geboden waar de cliënt welkom is en zich thuis voelt.
Dankzij deskundige begeleiding bij zinvol werk is het helder wat er verwacht mag worden van
Fivelstee, en wat er van de cliënt verwacht wordt.
De zorgboerderij biedt een werk- en/of woonplek waar persoonlijke ontwikkeling en welzijn
hoog in het vaandel staan.
Er wordt voldaan aan diverse veldnormen, zoals op het gebied van inspraak en tevredenheid,
bedrijfshulpverlening, zoönosen, risico inventarisatie en –evaluatie.

Dankzij het SBB keurmerk (voormalig Calibris) is zorgboerderij Fivelstee tevens een wettelijk erkend
leerbedrijf.

Dagbestedingsactiviteiten
In de dagbesteding is een groot aantal activiteiten mogelijk, deels gestuurd door de seizoenen, en
voor een groot deel ook door de voorkeur van de cliënt.
Tuinieren
Er is een grote moestuin waarin verschillende biologische groenten worden verbouwd. Er is vaak wat
te doen, zoals zaaien, onkruid wieden en oogsten wanneer de groenten klaar zijn. Tevens is er een kas
waarin o.a. paprika, tomaten en komkommers worden verbouwd. Deze groenten worden verkocht
vanuit een verkoopstalletje aan de weg. Daarnaast wordt fruit tot sap en/of jam verwerkt.
Houtkloven
Er worden boomstammen in stukken gezaagd, en daarna gekloofd met een kloofmachine. De
aanmaakhoutjes en het kloofhout worden gebruikt voor de hout gestookte cv en voor de verkoop.
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Dierenverzorging
Wat is een boerderij zonder dieren? Er zijn schapen, konijnen,
kippen, duiven, cavia’s en poezen. Deze dieren worden door de
cliënten liefdevol verzorgd. De beesten worden twee keer per dag
gevoerd, en wekelijks worden hun hokken schoongemaakt.
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Houtbewerking
In de werkplaats is het mogelijk om creatief bezig te zijn met hout. Er worden allerlei leuke objecten,
zoals vogelhuisjes, kastjes en creaties naar eigen fantasie gemaakt.
Creatief bezig zijn
Van glas, wol, hout en papier worden leuke dingen gemaakt op de boerderij. Wij verkopen deze
producten op gelegenheidsmarkten, zoals de voorjaarsmarkt en de Kerstmarkt in Loppersum.
Kaarsen maken
In de kaarsenmakerij worden tuinfakkels, kaarsen en waxinelichthouders gemaakt.
Recyclen van apparaten
Apparaten worden uit elkaar gehaald, waarna de verschillende materialen als koper, aluminium en
ijzer gescheiden afgevoerd worden voor hergebruik.
Onderhoud Fivelplas
Vlakbij de boerderij, waar nu de Delleweg loopt, heeft vroeger de rivier de Fivel gestroomd. Een klein
natuurgebied, de Fivelplas, is daar aangelegd met een picknickbank en een informatiebord. De
deelnemers van de dagbesteding maaien daar het gras, knotten de wilgen in de winter en doen het
overige groenonderhoud. Ook wordt de zwaluwoever onkruidvrij gehouden en het zwerfvuil
verwijderd.

Wonen met begeleiding
Op de boerderij en in de omgeving van Loppersum wordt een aantal plekken aangeboden voor
begeleid wonen. Kleinschaligheid en een persoonlijke aanpak staan voor ons centraal en dat zie je
terug in de goede sfeer.
In het nabijgelegen dorp Stedum zijn ook drie woonplekken gemaakt in een gezinswoning. Deze zijn
geschikt voor cliënten die weinig begeleiding nodig hebben en geen overlast veroorzaken. De
begeleiding hierbij is ambulant en de frequentie variabel, afhankelijk van de zorgvraag.

Intake en zorgplancyclus
Voordat een cliënt kan starten met dagbesteding of woonzorg van Fivelstee vindt er een uitgebreide
intake plaats. Het doel hiervan is om stap voor stap te onderzoeken of de zorgvraag van de cliënt
aansluit op het zorgaanbod. Kan de zorgboerderij alles bieden wat de cliënt nodig heeft? Of is het
bijvoorbeeld nodig om thuiszorg of gespecialiseerde behandeling erbij te betrekken?
Het uitgangspunt voor de zorg is dat alleen hulp geboden wordt waar dat nodig is, daar waar de cliënt
het niet alleen kan. Veel gemeenten hanteren bij de indicatiestelling de zogenaamde
zelfredzaamheidsmatrix, waarmee op een aantal leefgebieden de zelfredzaamheid van cliënten wordt
beoordeeld. ( zie: www.zelfredzaamheidsmatrix.nl).
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Voorbeelden van deze leefgebieden zijn: financiën, werk en opleiding, geestelijke gezondheid,
zelfzorg en sociaal netwerk. Tijdens de intake wordt de zelfredzaamheid op 13 leefgebieden verkend.
Met iedere cliënt wordt vervolgens een individueel zorgplan opgesteld, waarin zowel de persoonlijke
doelen als de zorgdoelen, met daarbij afspraken en interventies op de leefgebieden zijn beschreven.
Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider met wie hij/zij samen aan deze doelen kan werken. Elke
zes maanden worden de doelen geëvalueerd om samen te kijken naar de voortgang, en worden ze
waar nodig bijgesteld. Minimaal wekelijks zijn er contactmomenten tussen begeleider en cliënt.

Cliënten aan het woord over zorgboerderij Fivelstee
Anita: “Zorgboerderij Fivelstee is kleinschalig en de begeleiding is leuk. Eigen initiatief wordt erg
gewaardeerd waardoor er ruimte is om dingen te doen die ik leuk vind!”
Edwin: “Als ik een dag naar Fivelstee ben geweest voel ik me beter en kom ik vaker vrolijk thuis.”
Jolanda: “Op de boerderij is een kleine groep mensen waar ik me erg prettig bij voel.”
Mark: “Er zijn heel veel verschillende dingen te doen. De tuin, de dieren en het houtkloven vind ik erg
leuk om te doen!”
( i.v.m. privacy zijn de namen van de cliënten veranderd )

Contactgegevens
Contactpersoon: Jan Bolt
Zorgboerderij Fivelstee
Stedumerweg 7
9919 TE Loppersum
website: www.fivelstee.nl
telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 -16.30 uur
t: 06-82816707 (activiteitenbegeleider) of 06-53665112 (zorgboer)
t: 0596-567252 of 06- 42906886 (zorgcoördinator)
Naast deze brochure voor verwijzers is ook een versie voor cliënten beschikbaar.
Voor een aanmeldformulier kunt u bellen met bovenstaande telefoonnummers of een e-mail sturen
naar info@fivelstee.nl
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