
SZZ is een samenwerkingsorganisatie die kleinschalige 

zorgondernemingen in het groen faciliteert bij het bieden van 

kwalitatief hoogwaardige zorg. SZZ behartigt hun belangen en 

monitort hun professionaliteit & kwaliteit. Elke zorgonderneming 

is uitgerust met een kwaliteitskeurmerk en voldoet aan strenge 

kwaliteitseisen. Verenigd binnen SZZ zijn zij een betrouwbare 

partner voor gemeenten en zorgkantoren in Zuid-Nederland. 

www.zorgboerenzuid.nlwww.zorgboerenzuid.nl

Kleinschalige zorg in het groen  
- Zorg op maat, persoonlijke aandacht  
- Rust en ruimte om jezelf te zijn

- Meedoen & van betekenis zijn

- Bewegen, gezond eten, buiten zijn

- Eigen kracht cliënt en netwerk 

- Preventie van zware zorg- Preventie van zware zorg

Cliënten in zorg
2601 cliënten in zorg op 01-01-2021

2715 cliënten in zorg op 31-12-2021

Tevredenheid cliënt
Over de begeleiding: 8,8

Over de activiteiten: 8,0

Klachten
Aantal klachten: 1

Opgelost: 1

Meten is weten
In 2021 is onderzoek 

gedaan naar:

- Mening cliëntpanel

- Cliënttevredenheid

- Effectiviteit van de zorg

- Tevredenheid SZZ-leden- Tevredenheid SZZ-leden

Onze leden:
103 leden per 31-12-2021

Dit doet SZZ voor leden
- Ondersteuning en monitoring kwaliteit van zorg  

- Ondersteuning bij zorgadministratie en ICT

- Ondersteuning en monitoring financiële verantwoording 

- Ondersteuning bij innovaties en nieuwe wetgeving 

- Ondersteuning bij aanbestedingen gemeenten

- Collectieve deskundigheidsbevordering (opleiding/training)- Collectieve deskundigheidsbevordering (opleiding/training)

- Collectieve medezeggenschap (cliënt en ondernemer)

- Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon 

- Belangenbehartiging, netwerken en communicatie

Tevredenheid leden over SZZ
2020: 7,8

2021 : 7,9

Bij SZZ werken
17 medewerkers (14 fte)

Samenwerkende Zorgboeren Zuid

4088 unieke cliënten

32,4 % jeugdwet

1 t/m 17 jaar 18 t/m 67 jaar 68 en ouder

Leeftijd cliënten

32,5 % Wlz

33,4% Wmo

1,7% Onderaannemerschap

2021

Wij leveren zorg in opdracht van: 
7 zorgkantoorregio’s CZ en VGZ (WlZ)

85 gemeenten (Wmo)

92 gemeenten (Jeugdwet)

Ervaren effect door cliënt
+ Fysiek effect: Ik ben nu fitter  

+ Psychisch effect: ik heb rust in mijn hoofd

+ Sociaal effect: ik heb meer vrienden

+ Leereffect: ik kan nu meer

Overdag
Dagbesteding, begeleiding, 

behandeling, toeleiding naar 

werk, opvang school-dropouts.

Overnachten
Kleinschalig wonen, tijdelijk 

verblijf, logeren, respijtzorg.

Zorgaanbod Uitdagingen

Geheugenproblemen, 

niet-aangeboren hersenletsel, 

dementie, ASS, verslaving, 

psychiatrische problemen, 

licht verstandelijke beperking.

Uitdagingen rond gedrag, 

hechting, ontwikkeling, 

school/leren, opvoeding & 

gezinssituatie.

Lees ons 
jaarmagazine!


