Factsheet Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap (2012)

Zorglandbouw Noord/BEZINN
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 vragen op. Wát gaat er allemaal
gebeuren? Wat betekent dit voor zorgboeren? Wat betekent dat voor míjn zorgboerderij? Beweging betekent
ook dat er ruimte ontstaat. Nieuwe kansen om op in te spelen.
Hoe doen we dat als zorgboeren in Noord-Nederland? In het netwerk 'Zorglandbouw Noord / BEZINN
(Stichting Boer En Zorg in Noord-Nederland) ' is een groep zorgboeren (allemaal leden van BEZINN) hiermee
aan de slag gegaan. Hierbij is de mix ontstaan van gemeenschappelijke actiepunten én eigenheid. Want elke
zorgboerderij is uniek. Gezamenlijk is in ieder geval gewerkt aan het strategisch en effectief inspelen op
actuele ontwikkelingen rond de WMO.
Het netwerk heeft in 2012 en begin 2013 op verschillende manieren laten zien welke stappen ze hebben
gezet. Bijvoorbeeld via bijeenkomsten met leden en bestuursleden van BEZINN en communicatie via
nieuwsbrieven. Onderstaand een overzicht van de netwerkactiviteiten en –resultaten.
Dit netwerk gaat zelfstandig verder als (informeel) lerend en ondernemend netwerk binnen het interprovinciaal

Netwerkdeelnemers Zorglandbouw
Noord/BEZINN

BEZINN-verenigingsverband.
Concreet netwerkdoel
Een slag maken in professionalisering en profilering, ook met het oog op de transitie AWBZ  WMO op drie
niveaus: individueel ondernemersniveau, regio (Friesland) en BEZINN-breed.
Wat is er in het netwerk geleerd?


Waarde van bedrijfsbezoeken: leren van elkaar.



Inzicht in opbouw kostprijs en relevante kengetallen.



Voordelen van joint promotion (verschillende partijen werken samen en maken promotie voor elkaar).



Voor het gericht benaderen van beleidsmakers is meer nodig dan alleen individuele actie.

28 november 2012: De tijdlijnmethode. Er
wordt druk geplakt bij de kwartjes (“aha, dáár
heb ik wat aan!”, de plussen (“positief, dát
geeft energie!”) en de minnen (“dat was
lastig, werkt remmend”)



Complexiteit van handelen op ondernemers/regio-niveau en boven-provinciaal (BEZINN)niveau. De
uitdaging hierin is: Balans vinden in ambities, inzet, tijd en resultaat.



Verschil in snelheid tussen werken als pionier en bestuurlijke inbedding

“Kostprijs is verder kijken dan je gewend bent.
Er spelen meer kosten een rol dan je denkt.”

Resultaten
Een mix van leren, ontdekken en ontwikkelen, zowel individueel als gezamenlijk.


Concreet aan de slag met profilering in drie werkgroepen:
o Joint promotion (zoek naar meerwaarde voor beide partijen)
o Gebruik van media voor PR
o Informeren en beïnvloeden van lokale beleidspersonen



Uitwisseling van ervaringen rond bedrijfsvoering en WMO-toekomst



Boeiende themabijeenkomsten rond:
o Profilering & Communicatie
o
o

Grip op je prijs
Balans Privé & Bedrijf



Onderlinge kennisuitwisseling en opdoen van nieuwe ideeën



Bestuur en Vereniging BEZINN concreet dienen met advies, tips én energie.

30 mei 2012: Inventariseren & clusteren

Kortom: veel leermomenten die bij de groep in ieder geval leiden tot continuering. Het netwerk heeft
gefunctioneerd als een voorloper- en ontwikkelgroep van de grotere vereniging BEZINN.
Resultaten verspreiden


Draaiboek profileringssessie lokaal/regionaal bestuur & beleid



Artikel ‘Netwerk helpt zorgboeren in professionalisering en profilering’



Artikel ‘Welke beste gouden tip kreeg jij?’


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij het aanspreekpunt van dit netwerk: Gerke Postma (Bedriuwenpleats It
Aventoer, telefoonnummer 06 – 235 386 50)

9 januari 2013: In gesprek met het bestuur
van BEZINN over de oogst van een jaar
ondernemersnetwerk.
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