Factsheet Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap (2012)

Zorglandbouw Kengetallen
Wat heeft dit netwerk gedaan én wat heeft de sector hieraan?

De zorglandbouw staat voor grote uitdagingen. Wijzigingen in de zorgfinanciering (pgb) en de overgang van
Begeleiding vanuit de AWBZ (landelijk) naar de WMO (gemeenten) leveren nieuwe vragen op. Beweging
betekent ook dat er nieuwe ruimte ontstaat. Kansen om op in te spelen. Het is voor zorgboeren belangrijk om
daarin een goede uitgangspositie te hebben. Niet alleen vanwege ontwikkelingen rond de WMO maar ook
strategisch, voor de langere termijn.
Het netwerk 'Zorglandbouw Kengetallen' is hiermee aan de slag gegaan. Grip op eigen cijfers, zicht op
kostprijs en een praktische tool om de eigen bedrijfsvoering te vergelijken met collega-ondernemers vormden
hierin belangrijke elementen. Het netwerk bouwde hiermee verder op de basis die in 2011 is gelegd met het
project ‘Kengetallen Zorglandbouw’, met veel ruimte voor verdieping en verbreding. Bijvoorbeeld door
uitdagingen als de vergelijking met de reguliere zorg.

Netwerkdeelnemers Kengetallen
Zorglandbouw

Concreet netwerkdoel
Inzicht in cijfers & kengetallen – wat zijn relevante kengetallen om bedrijven onderling goed te kunnen
vergelijken en om inzicht te krijgen in bedrijfsrendement? Van elkaar leren en ontdekken als het gaat om
omgaan met kengetallen & bedrijfsvoering.

“Je gaat niet beter ondernemen door de
cijfers maar door het gesprek over de cijfers”

Wat is er in het netwerk geleerd?


Inzicht in opbouw kostprijs & relevante kengetallen.



Cijfers zijn geen doel maar middel.



Waarde van bedrijfsbezoeken: leren van elkaar.



Maar ook: moeilijk om alle individueel geworven deelnemers betrokken te krijgen. Na verloop van tijd
komt er een groep die er voor wil gaan, anderen die niet meewillen vallen af.



Door concrete opdracht en goede communicatie met CAH Dronten was studenteninzet goed
mogelijk.



Doorontwikkeling van benchmark en kostprijstool tot concreet product is lastig.
21 mei 2012: maaltijd & kennismaking

Resultaten
Een mix van leren, ontdekken en ontwikkelen, individueel en gezamenlijk:


Uitwisseling van ervaringen rond bedrijfsvoering en WMO-toekomst



Ontwikkelen van concrete tool in Excel om kengetallen te genereren en vergelijken



Kennismaking met en testen van tool ‘kostprijsberekening’



En natuurlijk onderlinge kennisuitwisseling en opdoen van nieuwe ideeën

Kortom: veel leermomenten die bij de groep in ieder geval leiden tot continuering! De groep wil door.
12 februari 2013: Tijdlijnmethode
Resultaten verspreiden


Artikel: Zorgboeren houden cijfers tegen het licht.



Artikel: Zorgboeren op scherp



Handboek Samenwerking in de (multifunctionele) landbouw – artikel “Goede afspraken maken
voorkomt problemen” (pagina 11)



Concept kengetallen inclusief toelichting (voor het generen en vergelijken kengetallen zorglandbouw)

“Sector nog jong, systematiek nog jong en
onvoldoende rijp & compleet voor branchebreed gebruik maar wel goede richting!”

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij het aanspreekpunt van dit netwerk: Lu Nijk (telefoon 0521 – 511 776,
email lu@lunijkzorgboerderij.nl, website www.maargieshoeve.nl)

Deel van de kengetallenspreadsheet
met een factor-vergelijkingscomponent.

Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen
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