
3 x is scheepsrecht, ook voor een zorgboerderij ?
 

De uitdrukking 3x is scheepsrecht gebruiken we als iets 2x is mislukt en de 3e keer
wel lukt. Je kunt je afvragen of dit voor ondernemers met een zorgboerderij ook zo
is. De praktijk heeft laten zien dat een zorgboer(-in) 3 rollen heeft, namelijk de rol

van:
 

1. zorgverlener;
2. ondernemer;

3. werkgever (van vrijwilligers).
 

De meeste zorgboerderijen starten als kleine en overzichtelijke onderneming en de
zorgboer(-in) vult deze rollen zelf in. Eén persoon dus die alle werkzaamheden die

er bij horen tijdig en accuraat moet doen. Als de zorgboerderij gaat groeien gaat dit
knellen. Er ontstaan achterstanden in de administratie, in het bijhouden van de

zorgplannen of met het bijhouden van het kwaliteitskeurmerk.
 

Het eerste signaal voor een zorgboer is meestal dat hij/zij niet meer toekomt aan
de rol van zorgverlener. En dat was nou nét het ideaal: zélf zorg bieden in een

groene omgeving. Sommige zorgboeren vinden het logisch en nemen
medewerkers aan. Anderen blijven ‘op de groep’ en gaan in de avonduren de

andere werkzaamheden ‘inhalen’. En als dat niet zorgvuldig gebeurd  worden de
declaraties te laat of niet gedaan, gaan medewerkers klagen of komen er klachten

van cliënten of tijdens een audit blijkt dat zaken niet op orde zijn.
 

Stress is het gevolg, maar dat is niet nodig! Het is namelijk goed te begrijpen dat er
een moment kan komen dat de 3 rollen niet meer passen bij één persoon.

Ondersteuning is welkom, maar vooral nodig. Er is namelijk geen ruimte voor 3x is
scheepsrecht. Fouten maken mag, maar wie kwaliteitszorg wil bieden, streeft er

naar om ze niet te maken. Wij willen zorgboeren adviseren om voortdurend tijd en
aandacht te besteden aan de 3 rollen die ze hebben. Reflecteer op je eigen werk,
stel vast of kennis, tijd en werkzaamheden nog in de juiste verhouding zijn. En is
dat niet meer zo, schakel dan ondersteuning in. Met ons kun je daar prima over

praten en onze expertise richt zich juist op alle 3 de rollen van een zorgboer. Én wie
van ons je ook belt, we zorgen voor de ondersteuning die bij jou en je onderneming

past.


