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INLEIDING 
 
 
Voor u ligt het beleidsplan Stadsboerderij Zimmerhoeve 2009. Het beleidsplan is tot 
stand gekomen met behulp van Stadsdeel Oud West , vrijwilligers, 
samenwerkingspartners en Stichting Kinderboerderijen Nederland, periode augustus 
2008-februari 2009.  
 
 
Aanleiding tot het opstellen van dit beleidsplan is dat in de afgelopen jaren er geen duidelijk 
omschreven personeelsbeleid geweest. Dit heeft geresulteerd in een situatie waarin door 
ziekte van de beheerder de ID-medewerkers verantwoordelijk werden voor de dagelijkse 
gang van zaken op de kinderboerderij. Een duidelijk aanspreekpunt ontbrak. Door 
ontbrekende professionele eigenschappen die nodig zijn om leiding te kunnen geven aan 
een bedrijf gericht op recreatie met dieren en educatie (o.a. vrijwilligers aansturen, 
dierwelzijn en - verzorging, klantvriendelijkheid & PR, programmering educatie, etc)  is er 
een neerwaartse spiraal ontstaan; een verslechtering van de kwaliteit van de 
werkzaamheden en het activiteitenaanbod en daarmee van de sfeer op de kinderboerderij. 
Bezoekers voelden zich niet meer welkom en vrijwilligers werden ontevreden of  liepen weg 
door conflictsituaties die niet aangepakt of opgelost werden. Tegelijkertijd was het bestuur, 
wegens ziekte, geminimaliseerd tot 1 actief bestuurslid waardoor er niet tijdig kon worden 
ingegrepen. De situatie is geëscaleerd, uitmondend in de sluiting van de kinderboerderij 
medio 2008.  

 
Het beleidsplan is een ontwikkeldocument. Naar mate de doelstelling worden 
gerealiseerd zal ook het beleidsplan worden bijgesteld. De bijstelling zal jaarlijks 
worden door het bestuur worden gedaan aan de hand van de rapportages, de 
informatie van de bedrijfsleider en de resultaten van het overleg met de 
klankbordgroep. De bijstellingen zullen vooraf worden besproken met de 
belangrijkste subsidie gevers.  
 
 
 
Bestuur Stichting Zimmerhoeve 
Februari 2009 
 
 
 
 
 
Friso Schuerhoff    Reindert Zeelen 
Voorzitter     Secretaris 
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HOOFDSTUK 1: ORGANISATIE 
 
1.1. BEDRIJFSGEGEVENS 
 
1.1.1. Algemeen 
 
Naam kinderboerderij:  Stadsboerderij Zimmerhoeve 
Rechtspersoon:   Stichting Zimmerhoeve 
Contact persoon:   Hr. Reindert Zeelen/Hr. Friso Schuerhoff 
Bezoekadres:    Schimmelstraat 44 
Postcode + Plaats:   1053 TH Amsterdam 
Postadres:    Postbus 59730 
Postcode + Plaats:   1040 LE Amsterdam 
Telefoonnummer:   020-6832898 
Faxnummer:    n.v.t. 
Email:     info@zimmerhoeve.nl 
Website:    www.zimmerhoeve.nl  
Bedrijfsleider:    Annelijn van Amsterdam 
Gsm bedrijfsleider:    
 
1.1.2 Bedrijfsomschrijving 
 
Organisatie:    Stichting Zimmerhoeve 
Bestuursleden:   Hr. Friso Schuerhoff, voorzitter 
     Hr. Reindert Zeelen, secretaris 

 
Medewerkers 
 
Betaalde medewerkers 
1 bedrijfsleider 1,0 Fte (36 uur) 
1 dierverzorger 1.0 Fte (36 uur) 
1 dierverzorger 1.0 Fte (36 uur) 
1 educatief medewerker 0,1Fte (4 uur) 
 
Vrijwillige medewerkers:  
Dierverzorger:  16 tot 32 uur per week 
Ondersteunde functies: 8 tot 16 uur per week 
 
Stagiaires: 
1 stagiaire opleiding 8 tot 16 uur per week 
      
Stadsboerderij Zimmerhoeve heeft een Certificaat Erkend Opleidingsbedrijf, uitgegeven door 
Aequor, www.aequor.nl, geldig t/m 22 maart 2009    
 
Dieren 
Het dierenbestand wordt later ingevuld en hangt samen met de personeelsbezetting. Het 
doel is om in het 4e kwartaal 2009 weer op het oude niveau te zijn. 
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Grond en bebouwing 
Totaal aantal hectare grond:       2352m2 
Aantal hectare bebouwde grond:      198 m2 
Aantal hectare productiegrond / grasweide:     2154 m2 
Zijn er wateren (vijvers, sloten) aanwezig?     Nee 
Zijn er (interne) wegen aanwezig?      Nee 

 
Inventaris  
De stadsboerderij is ingericht met stallen en hokken voor het houden van dieren, een kas, 
een ruimte voor het personeel met een pantry, opslagruimtes voor voer en stro en een ruimte 
met toebehoren als tafels, stoelen en educatiemateriaal voor het geven van de educatieve 
lessen. Alle basis voorzieningen zijn aanwezig.  
 
Werktuigen/gereedschappen: 
 
Voor het onderhoud (schoonmaken) van stallen, hokken, weides kas en tuinen zijn diverse 
(hand)gereedschappen aanwezig.  Verder is er een sproei-installatie, bakfiets, 
vuilcontainers, kruiwagens ed. 
 
 
Kwalificaties / keurmerken 
‘Keurmerk Erkende Kinderboerderijen’van Vereniging Stadswerk Nederland 
Registratienr. UBN 2073231 
Site: www.stadswerk.nl 
Tel: 0318-692721 
Verder in het beleidsplan staat beschreven dat de stadsboerderij opteert voor het keurmerk 
van SKN (Stichting Kinderboerderijen Nederland) 
 
Financiën 
Voor het lopende jaar 2009 is een financiële begroting opgesteld. Deze is opgenomen in 
bijlage 14. 
      
Bemensing 
Om het benodigde aantal FTE´s te bepalen is een berekening gemaakt, zie bijlage 15. Bij de 
berekening van de bemensing in FTE´s is uitgegaan van het aantal dagen/uren dat 
personeel aanwezig moet zijn om maximaal open te zijn voor het publiek en de zorg voor de 
dieren 
 
 
 
Jaarplanning/Prestatie afspraken 
De Prestatieafspraken, bijlage 16, zijn gebaseerd op gegevens zoals deze in 2008 zijn 
beschreven bij de subsidie aanvraag voor 2009. Op dat moment was er nog geen sprake 
van enige wijziging te aanzien van het gevoerde beleid.      
(Geschatte) Bezoekersaantallen per jaar:     20.000-30.000 
Openingstijden: 
Dagelijkse verzorging van dieren 
Open voor publiek: 5 tot 7 dagen per week, tijden nader te bepalen  
Educatie en activiteiten: 10 tot 14 dagdelen per week 
 
Jaarlijkse evenementen: 

- Ezeltjesdag 
- Dierendag 
-  Nog te ontwikkelen 
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1.2 MISSIE 
Het beheren en exploiteren van een stadsboerderij door Stichting Zimmerhoeve, ten 
behoeve van het laten kennismaken van de bewoners van Amsterdam Oud West met natuur 
en milieu, het boerenbedrijf en de voedselketen 
 
1.3 VISIE 
Wij willen in de buurt een recreatieve en educatieve functie vervullen voor de samenleving. 
Wij willen mede door onze recreatieve en educatieve functie een goed uitziende en 
verzorgde stadsboerderij zijn, waar mens, dier en natuur respectvol wordt bejegend. Wij 
willen de voedselketen nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de bezoekers van de 
stadsboerderij. Wij willen met de bezoekers die we bereiken een afspiegeling zijn van de 
bewonerssamenstelling van de buurt. Wij willen het dierenbestand, de planten en kruiden 
gedeeltelijk, waar mogelijk, een weerspiegeling laten zijn van de multiculturele samenstelling 
van de buurt 
  
Succesfactoren 
1.3.1 Locatie: 
De stadsboerderij is onderdeel van een kleinschalig recreatief gebied binnen stadsdeel 
Amsterdam Oud west, gelegen in een drukbevolkte wijk. Gelegen naast de stadsboerderij is 
een speelweide, er zijn speeltoestellen en er is een buurtcentrum (De Havelaar). De 
stadsboerderij grenst aan stadsdeel Amsterdam De Baarsjes 
1.3.2. Personeel: 
De stadsboerderij beschikt over competent/gekwalificeerd personeel noodzakelijk voor de 
realisatie van de beschreven doelstellingen en de doelgroepen die zij bedient 
1.3.3. Vrijwilligers 
De stadsboerderij beschikt over competente vrijwilligers, o.a. bestaande uit buurtbewoners. 
Vrijwilligers worden ingezet op hun kwaliteiten: van mensen die op de stadsboerderij taken 
verrichten, tot mensen die vanuit huis fondsen werven t.b.v. de stadsboerderij: voor ieder wat 
wils: een breed aanbod aan vrijwilligerstaken en functies: zowel vraag- als aanbodsgericht 
1.3.4. Doelgroepen 
De stadsboerderij heeft ruimte voor verschillende doelgroepen, van jong tot oud, met of 
zonder beperking, van diverse (multiculturele) achtergrond (zie 1.5 en 1.6) 
1.3.5. Recreatieve en Educatieve functie 
Stadsboerderij Zimmerhoeve legt de nadruk op een recreatieve en educatieve functie voor 
de buurtbewoners. 
De educatieve functie van De Zimmerhoeve heeft betrekking op de (multiculturele) 
samenstelling van de dieren en de voedselketen maar ook op de aanwezige planten, 
groente, fruit, kruiden en bloemen. De Zimmerhoeve bezit sinds 2006 een kas waarin ook 
verschillende groenten/fruit/bloemen gekweekt kunnen worden. Daarnaast is er een groot 
educatielokaal waar groepen (waaronder basisscholen) aan de diverse educatieve 
activiteiten kunnen deelnemen.  
De recreatieve functie van De Zimmerhoeve heeft betrekking op de wijze waarop de tijd kan 
worden doorgebracht op de Stadsboerderij. Er is naast deelname aan educatieve activiteiten 
ruimte voor ontmoeting, en er kan  worden gespeeld en worden rondgelopen/uitgerust. De 
binnenplaats van de Stadsboerderij zal hierop ingericht gaan worden (o.a. meer 
loop/zitruimte, tafeltjes/stoeltjes). 
1.3.6. Samenwerkingspartners 
De stadsboerderij werkt nauw samen met verschillende samenwerkingspartners uit de wijk, 
o.a. scholen, buurtcentra, verzorgingstehuizen, organisaties voor mensen met een beperking 
(zie 1.7) 
1.3.7. Stadsdeel 
De Stadsboerderij onderhoudt een prettig contact met het Stadsdeel d.m.v. structureel 
overleg (2 x per jaar) 
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1.3.8 Dierbestand 
De stadsboerderij heeft een dierenbestand dat een relatie heeft met de multiculturele 
bevolkingssamenstelling: de dieren die op de stadsboerderij leven zijn gedeeltelijk ook in 
landen van herkomst van de bewoners te vinden (herkening en/of leren van elkaars 
achtergronden!) 
 
1.3.9. Exploitatie 
De stadsboerderij wil graag 53 uur per week open zijn voor het publiek en biedt binnen en 
buiten de openingstijden ruimte aan buurtinitiatieven vanuit particulieren of 
bedrijven/organisaties met een recreatieve of educatieve doelstelling op het gebied van 
natuur en milieu, mits deze de bovenstaande onderdelen niet storen 
 
1.4 DOELSTELLINGEN 
Binnen een periode van 2 jaar wil Stadsboerderij De Zimmerhoeve weer volledig op poten 
zijn. Dit doen we aan de hand van de volgende doelstellingen: 
 
1. Binnen een periode van 2 jaar wordt stadsboerderij Zimmerhoeve getoetst door     
    Stichting Kinderboerderijen Nederland voor het keurmerk fase 1 ‘Goed voor  
    Elkaar’  
2. Binnen een periode van 1,5 jaar biedt de stadsboerderij minimaal 1 activiteit of  
    activiteitencluster aan per benoemde doelgroep op het gebied van dier- en milieu  
    met een  educatieve of recreatieve functie 
3. Binnen een periode van 1,5 jaar heeft stadsboerderij Zimmerhoeve een gevarieerd  
    vrijwilligersbestand met mogelijkheden voor diverse functieprofielen en  
    takenpakketten 
3. Binnen een periode van 1 jaar bestaat het dierenbestand van stadsboerderij  
    Zimmerhoeve voor een klein gedeelte uit dieren van oorsprong afkomstig uit  
    landen van herkomst van de bewoners  van  Amsterdam  Oud West (rekening  
    houdend met ruimte/mogelijkheden locatie) 
4. Binnen een periode van 2 jaar heeft stadsboerderij Zimmerhoeve      
    samenwerkingsconvenanten met minimaal  6 organisaties/bedrijven uit Oud      
    West/Amsterdam 
5. Binnen een periode van 1 jaar heeft stadsboerderij Zimmerhoeve mogelijkheden  
    rondom sponsoring verkend en uitgewerkt in een sponsorplan 
6. Binnen een periode van 1 jaar heeft stadsboerderij Zimmerhoeve relevante  
    fondsen en subsidiegevers in kaart gebracht en een aantal fondsaanvragen t.b.v.  
    de programmering/projecten uitgezet 
7. Binnen 1 jaar heeft stadsboerderij de Zimmerhoeve een goed lopend naschools educatief 
    programma dat aansluit bij de wijkarrangementen en Jong Oud West 
8. Binnen 1 jaar heeft de Stadsboerderij een goed onderhouden tuin en kas met daarnaast 
     een gedegen plan voor de ontwikkeling van de tuin, het groen en de kas 
 
1.5 PRESTATIE-AFSPRAKEN met stadsdeel Amsterdam Oud West 2009 

- Openstelling: dagelijks 5 tot 7 dagen per week 
- 20.000-30.000 bewoners van Oud West laten kennismaken met milieu, natuur en het 

boerenbedrijf 
- Met gevarieerd activiteiten-aanbod kinderen  spelenderwijs kennis laten opdoen op 

gebied van natuur en milieu 
- Samenwerking basisscholen Oud West, De Baarsjes en Buurtcentrum de Havelaar 
- Een veelzijdig en gevarieerd aanbod van (huis) dieren die het Nederlandse 

boerenbedrijf kenmerken, aangevuld met diersoorten uit herkomstlanden van de 
allochtone bevolking van Oud West (zie visie) 

- Zie bijlage 16 voor een uitgebreide versie van de prestatieafspraken 
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1.6 DOELGROEPEN 
 
Kinderen 0-4 jaar + ouder(s)/verzorger(s) 
Kinderen 4-12 jaar basisscholen 
Kinderen 4-12 jaar buiten schooltijd 
Kinderen 12-18 jaar buiten schooltijd 
Volwassenen (met en zonder beperkingen) 
Senioren (met en zonder beperkingen) 
 
1.7 TOEKOMSTIGE DOELGROEPEN (na opstartfase van 1,5 jaar)1 
 
Gehandicapten (lichamelijke, fysieke en licht verstandelijke beperkingen) 
Clienten uit trajecten ‘toeleiding tot de arbeidsmarkt’ DWI/Pantar’De Regenbooggroep etc. 
Clienten uit reclasseringstrajecten (o.a. Bureau Halt) 
 
1.8 SAMENWERKINGSPARTNERS 
 
Welzijnsinstellingen in Oud West en de Baarsjes 
Stichting Dock 
Onderwijsinstellingen (basis- voortgezet- en speciaal onderwijs) 
Gezondheidsinstellingen (De Regenboog, Prisma e.d.) 
Stichtingen natuur en milieu (b.v. Amsterdams Milieu- en Educatie centrum) 
Bedrijven (o.a. sponsoring of ruimtegebruik) 
Verenigingen rondom natuur/milieu (ruimtegebruik, expertise-uitwisseling)  

                                                 
1 De recreatieve en educatieve functie worden t.z.t. uitgebreid met een zorgfunctie; middels 
samenwerking met maatschappelijke organisaties o.a. mensen met een beperking ruimte bieden op 
de stadsboerderij (o.b.v. desbetreffende organisatie) 
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1.9 ORGANISATIESCHEMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10 TOELICHTING BIJ ORGANISATIESCHEMA 
 
Een eenduidige visie en beleid ten aanzien van de omgang met de medewerkers, bezoekers 
en dieren (veiligheid, verzorging, regels en protocollen) is noodzakelijk. Voor het aansturen 
van stadsboerderij Zimmerhoeve is het bestuur verantwoordelijk. Zij worden geadviseerd 
door de Klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners. 
Het personeel werkt in opdracht van het bestuur en instrueert vrijwillige medewerkers en 
freelancers. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 

- Voorzitter 
- Secretaris 
- Penningmeester 

Doel: vormgeven en aansturen beleid Stadsboerderij Zimmerhoeve 
 
KIankbordgroep 
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners: 

- Welzijnsinstellingen (b.v. combiwel) 
- Onderwijsinstellingen (basis- voortgezet- en speciaal onderwijs) 
- Gezondheidsinstellingen (De Regenboog, Prisma e.d.) 
- Stichtingen natuur en milieu (b.v. NME) 
- Bedrijven (o.a. sponsoring of ruimtegebruik) 
- Verenigingen rondom natuur/milieu (ruimtegebruik, expertise-uitwisseling) 
- Een aantal onafhankelijke deskundigen zoals bijvoorbeeld een dierenarts en een 

arbeidsdeskundige 
  

Doel: advisering (geen beslissingsbevoegdheid) t.a.v. beleid Stadsboerderij Zimmerhoeve 
 

BESTUUR 
Voorzitter, secretaris, penningmeester 

KLANKBORDGROEP 

DIERVERZORGER 1 + 2 EDUCATIEF MEDEWERKER 

VRIJWILLIGERS/ 
STAGIAIRES 

Educatieve activiteiten en 
projecten 

FREELANCERS 
Educatieve activiteiten en 

projecten 

BEDRIJFSLEIDER 

VRIJWILLIGERS/STAGIAIRES 
Educatie en dierverzorging 
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Personeel 
Het personeel bestaat uit een bedrijfsleider, dierverzorger(s) en een educatief medewerker. 
Samen vormen zij het personeelsteam van Stadsboerderij Zimmerhoeve.  
 

Doel: dagelijkse uitvoering van het beleid in opdracht van het bestuur van Stadsboerderij 
Zimmerhoeve 
 

Freelancers 
De freelancers zijn de medewerkers die op tijdelijke basis, tegen betaling, projecten en 
activiteiten uitvoeren onder leiding van de bedrijfsleider en/of de educatief medewerker. 
Freelancers zijn geschoold in hun vakgebied 
 

Doel: uitvoering activiteiten/projecten op of vanuit Stadsboerderij Zimmerhoeve 
 

Vrijwilligers 
De vrijwilligers zijn de medewerkers die onbetaald werkzaamheden uitvoeren onder leiding 
van de bedrijfsleider en/of educatief medewerker op of ten behoeve van Stadsboerderij 
Zimmerhoeve. De vrijwilligers worden per team ingedeeld (bv, dierverzorgings-team, 
educatieteam, communicatieteam, etc.) 
 

Doel: Ondersteuning dagelijkse uitvoering beleid Stadsboerderij Zimmerhoeve 
 

Stagiaires 
De stagiaires zijn medewerkers die in het kader van hun opleiding onder supervisie van de 
bedrijfsleider en/of educatief medewerker werkzaamheden uitvoeren op of ten behoeve van 
Stadsboerderij Zimmerhoeve. 
 
Doel: Stadsboerderij Zimmerhoeve als praktijkopleider van toekomstige beroepskrachten 
1.11   OVERLEGSTRUCTUUR 

- Het bestuur overlegt 1x per maand 
- De klankbordgroep en het bestuur overleggen 2 x per jaar 
- Het personeelsteam overlegt 1 x per week 
- De bedrijfsleider overlegt 1x per maand met het bestuur 
- De freelancers overleggen voor/na hun werkzaamheden met de bedrijfsleider 

en/of educatief medewerker 
- De vrijwilligers overleggen 1x per maand onder leiding van de bedrijfsleider 
- 1x per kwartaal is een bestuurslid aanwezig bij het maandelijks 

vrijwilligersoverleg 

- De vrijwilligersteams overleggen onafhankelijk van elkaar, frequentie naar 
behoefte 

- Extern overleg bestuur met het Stadsdeel, 2x per jaar  
 
Van alle overleggen worden notulen gemaakt (roulerende notulist of per team een vaste 
notulist) die door de notulist digitaal verspreid worden onder de desbetreffende 
overlegdeelnemers en een kopie gaat naar de bedrijfsleider. De bedrijfsleider zorgt dat het 
bestuur alle overlegnotulen digitaal aangeleverd krijgen en beheert de notulen in computer-
bestanden en mappen op kantoor. De bedrijfsleider zorgt dat relevante informatie uit de 
notulen naar alle medewerkers verstuurd wordt. 
 
Notulen bestaan uit: 

- datum 
- aanwezigen 
- doel 
- agendapunten/onderwerpen 
- actie- en afsprakenlijst (wie welke taak wanneer) 
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1.12   Financiën 
De stadsboerderij is voor het rond krijgen van de begroting afhankelijk van subsidies, 
donaties en fondsen. Het stadsdeel OudWest is al jaren de grootste subsidiegever. Het 
bestuur van de Zimmerhoeve heeft gesprekken gevoerd met het stadsdeel De Baarsjes. Zij 
staan welwillend tegen over het idee om ook een financiële bijdrage te leveren aan de 
stadsboerderij. In welke vorm en omvang willen zij afstemmen met het stadsdeel OudWest.  
 
In de begroting zijn 2 varianten opgenomen. Eén gebaseerd op 2 FTE´s en één op 3 
FTE´s. In beide situaties is de structureel toegekende subsidie niet toereikend. Een deel van 
het tekort kan worden opgevuld door de inzet van vrijwilligers. In bijlage 15, berekening 
bemensing, is dit effect meegenomen. Voor 2009 zou gestart kunnen worden met 2 FTE´s. 
Echter in de loop van het jaar als de stadsboerderij weer op volledige dier/ en functiesterkte 
is, zal de 3e FTE moeten worden aangesteld. In bijlage 15 is ook de begroting voor 2010 
opgenomen.  
Tot 2009 werd een groot deel van de personeelskosten gefinancierd uit de z.g.n. ID-regeling. 
De totale loonkosten over 2007 bedroegen € 118.000,--.  
 
 

1.13   Bemensing 
De functie van bedrijfsleider is, zoals verder beschreven, omvangrijker dan alleen het 
verzorgen van dieren. De bedrijfsleider dient voldoende tijd te kunnen besteden aan de 
managementtaken, o.a. aansturen personeel en vrijwilligers, planning van personeel en 
activiteiten, educatie, dieren logboeken, administratie etc. 
 
De berekening van de bemensing wordt voor een belangrijk deel bepaald door de dieren, 
deze dienen dagelijks verzorgd te worden. De aanwezigheid van personeel maakt het ook 
mogelijk om maximaal open te zijn voor het publiek. Het personeel mag ook op zaterdag en 
zondag werken, zonder dat dit gecompenseerd hoeft te worden. Hierin voorziet de CAO 
Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening die van toepassing is op de Stadsboerderij. Het 
is de bedoeling om vooral in het weekend vrijwilligers in te zetten. Bij een bemensing met 2 
FTE zullen zich knelpunten voor bij ziekte en vakanties van het personeel. 
De berekening laat zien dat het te kort zelfs bij 3 FTE, afhankelijk van het aantal uren dat 
door vrijwilligers wordt gemaakt, varieert tussen -/- 441 uur en +391 uur op jaarbasis. 
Bij 2 FTE´s varieert het tekort tussen 1442 uur en 2274 uur op jaarbasis. 
Het aantal FTE´s aan bemensing is van invloed op de openingstijden en de samenstelling 
van het dierenbestand.  
 
1.14 Jaarplanning-prestatie afspraken 
In de prestatie afspraken 2009 is rekening gehouden met opening van de stadsboerderij op 1 
maart 2009. De afspraken zullen dit jaar niet volledig gehaald worden omdat een aantal 
activiteiten na de opening pas weer opgestart kunnen worden. Het uiteindelijke effect zal na 
de eerste maanden inzichtelijk gemaakt kunnen worden. De prestatie afspraken 2009 dienen 
wel als uitgangspunt en de inzet is om na rato van de tijd de prestaties te realiseren. 
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HOOFDSTUK 2: MEDEWERKERS 
 
In dit hoofdstuk wordt gesproken over medewerkers en collega’s. Indien er niet 
gespecificeerd wordt om welke groep medewerkers of collega’s het gaat, worden alle 
medewerkers of collega’s van de stadsboerderij bedoeld; betaald of onbetaald.  
 
2.1 Medewerkers algemeen 
 
Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij zich maximaal voor de stadsboerderij inzetten 
en daar waar mogelijk collega’s aanvullen en/of corrigeren. Globale kennis van de 
activiteiten van collega’s is daarbij onontbeerlijk en dient te worden nagestreefd. De 
medewerkers staan gezamenlijk borg voor de door de stadsboerderij geleverde producten en 
diensten. Alle medewerkers zijn primair verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau, 
voedselveiligheid en de veiligheid van eigen werk in overeenstemming met de vereisten van 
het kwaliteitssysteem en het vastgestelde beleid. 
 
2.1.1 Indeling medewerkers 
 
De medewerkers van Stadsboerderij Zimmerhoeve worden verdeeld over 5 groepen: 
 

1. Personeel 
Het personeel bestaat uit betaalde medewerkers die in loondienst zijn, te weten; de 
bedrijfsleider, de dierverzorger(s) en de educatief medewerker. Tijdens 
openingstijden dient minimaal één personeelslid aanwezig op de stadsboerderij 

2. Freelancers 
Freelancers zijn betaalde medewerkers die op freelancebasis tijdelijk worden ingezet     
als docent, activiteitenbegeleider of projectleider 

3. Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn onbetaalde medewerkers die vanuit betrokkenheid met/in de buurt op 
vrijwillige basis werkzaamheden verrichten t.b.v. de stadsboerderij 

4. Partnervrijwilligers*/clienten 
Partnervrijwilligers zijn onbetaalde medewerkers die vanuit een 
samenwerkingspartner worden begeleid in het verrichten van taken/werkzaamheden 
op de stadsboerderij in het kader van hun verbintenis aan de samenwerkingspartner 
indien er sprake is van b.v. geestelijke of lichamelijke beperking, uitvoering taakstraf, 
e.d.). Partnervrijwilligers worden altijd begeleid door de samenwerkingspartner. 
Partnervrijwilligers vallen niet onder de regel- en wetgeving reguliere vrijwilligers (zie 
bijlage 1). In sommige gevallen worden deze medewerkers wel betaald via de 
partnerorganisatie. 

5. Stagiaires** 
Stagiaires zijn medewerkers die in het kader van hun opleiding onbetaalde 
taken/werkzaamheden verrichten op de stadsboerderij. De stadsboerderij investeert 
hierbij in opleiden van toekomstige beroepskrachten (stagiaires worden dus NIET 
gezien als goedkope arbeidskrachten!!!). Stagiaires vallen niet onder de regel- en 
wetgeving reguliere vrijwilligers (zie bijlage 1) 

 
*   Inzet van partnervrijwilligers wordt pas NA de opstartfase Stadsboerderij Zimmerhoeve in gang  
    gezet m.b.v. een samenwerkingsconvenant met desbetreffende partnerorganisaties 
** Inzet van stagiaires wordt pas NA de opstartfase Stadsboerderij Zimmerhoeve in gang gezet    
    mbv  samenwerkingsconvenanten en begeleidingsafspraken met verschillende opleidingen, de  
    erkennin(en)g zal verlengd moeten worden 
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2.1.2 Functieprofielen medewerkers 
 
Voor alle medewerkers is een functie-profiel aanwezig en een bijbehorend contract. 
Daarnaast dient iedere medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (zie 1.5.2) te kunnen 
overleggen bij aanvang van de werkzaamheden. 
De functieprofielen van bedrijfsleider en dierverzorger zijn opgesteld volgens de richtlijnen 
Competentieprofiel Beheerder en Competentieprofiel Dierverzorger van het Keurmerk ‘Goed 
voor elkaar’ van het SKBN (zie bijlage 2a en 3a) en aangevuld met extra 
taken/verantwoordelijkheden passend bij visie en beleid van Stadsboerderij Zimmerhoeve.  
 
De functies voor de freelancers, vrijwilligers en stagiaires staan beschreven in de functie-
profielen medewerkers, waarin functiedoel, functie-eisen, taken, bevoegdheden worden 
beschreven  (zie bijlage 3 t/ m 7) 
 
2.1.3 Verklaring Omtrent Gedrag 
Alle medewerkers van de stadsboerderij dienen van onbesproken gedrag te zijn. Van ieder 
van hen dient daarom een verklaring van goed gedrag (Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG)) aanwezig te zijn. 
Stichting Zimmerhoeve verplicht alle werknemers (betaald/onbetaald) een VOG te 
overleggen. Het gaat om de volgende functieaspecten: 
-�Personen die vanuit hun functie mensen en/ of organisatie aansturen (leidinggevenden) 
-�Personen die belast zijn met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van mensen en 
  dieren 
-�Personen die stoffen, objecten, voorwerpen en dergelijke voorhanden hebben die, bij 
  oneigenlijk of onjuist gebruik, een risico vormen voor het welzijn en de veiligheid van 
  mensen en/ of dieren; 
-�Personen die belast zijn met de zorg voor minderjarigen en/ of de zorg voor personen 
 die in een (tijdelijke) afhankelijkheidssituatie verkeren.  
 
Voor de aanvraag van een VOG wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier 
‘Verklaring Omtrent het Gedrag  Natuurlijke Personen’  (zie bijlage 8). De kosten van de 
aanvraag worden vergoed door de stichting  
 
2.1.4 Medewerkersdossier 
 
Belangrijke gegevens van medewerkers worden verwerkt in een medewerkersdossier (zie 
bijlage 9). Het medewerkersdossier bevat relevante informatie voor de uitvoering van 
personeelsbeleid. Sommige gegevens zijn nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. Van iedere medewerker (inclusief vrijwilligers) is een medewerkersdossier 
aanwezig.  
Het medewerkersdossier is uitsluiten in te zien door desbetreffende medewerker, de 
bedrijfsleider en de bestuursleden. De medewerker kan schriftelijk toestemming geven het 
dossier aan derden te tonen. 
 
Het medewerkersdossier bevat de volgende gegevens: 
-�Contactgegevens medewerker (naam, adres, etc.) 
-�Gegevens m.b.t. de dienst (datum in dienst, dienstverband, functie etc.) 
-Contract 
-�Behaalde kwalificaties, bijvoorbeeld BHV, EHBO 
-�Beoordelingsformulier. Voor het beoordelen van benodigde competenties van nieuwe 
 en huidige medewerkers wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsformulier (zie bijlage  
 10) 
-�Verklaring Omtrent het Gedrag (zie bijlage 8) 
-�Registratie vaccinaties 
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-Ondertekening akkoord huisregels 
 
2.1.5 Introductieprogramma voor nieuwe medewerkers (vrijwilligers) 
Het introductieprogramma voor vrijwilligers wordt tijdens de proefperiode van 2 maanden 
uitgevoerd. In deze periode moet de vrijwilliger tenminste 24 uur actief zijn geweest op of 
voor de stadsboerderij. Na deze proefperiode wordt de vrijwilliger, bij wederzijds akkoord als 
vrijwilliger aangenomen en wordt het contract gecontinueerd. ondertekend. Het 
introductieprogramma (bijlage 11) laat de vrijwilliger kennis maken met alle aspecten van de 
stadsboerderij,  ondersteunt een nieuwe medewerker bij zijn/haar werkzaamheden en helpt 
om een visitekaartje voor de stadsboerderij te worden. Een goede introductie en een 
zorgvuldig  inwerkprogramma dragen niet alleen bij aan een goede start voor een nieuwe 
medewerker, maar ook aan een gezond bedrijf met gemotiveerde medewerkers. 
Aandachtspunten bij het introductieprogramma zijn: 

- De nieuwe medewerker krijgt een persoonlijke coach toegewezen 
- De nieuwe medewerker krijgt een rondleiding door de stadsboerderij en wordt aan 

alle collega’s voorgesteld waar hij/zij mee te maken krijgt- 
- De nieuwe medewerker krijgt een introductiegesprek waarbij de volgende zaken aan 

de orde komen: 

• controle of alle administratieve zaken zijn afgehandeld 

• de introductiemap 

• arbeidsvoorwaarden 

• huisregels 

• het inwerk- en opleidingstraject 

• wensen en verwachtingen van de medewerker 

• de veiligheid op het werk en hoe de medewerker daarmee moet omgaan 
 
Het inwerkprogramma bestaat uit informatie over: 
 
- toelichting functieprofiel, contract, huisreglement, VOG en medewerkersdossier 
- beleid/werkwijze  
- team: doelen, taken en overlegstructuur 
- medewerkers (wie doet wat?) 
- apparatuur en materialen 
- veiligheid 
- hygiëne 
- arbo voorschriften 
- producten en/of diensten, assortiment 
- procedures 
- huisregels medewerkers 
- huisreglement bezoekers 

 
2.1.6 Huisregels medewerkers 
 
Medewerkers en bezoekers van de stadsboerderij lopen risico’s. De stadsboerderij beperkt 
deze risico’s echter en treft (preventieve) maatregelen. Om medewerkers op de hoogte te 
stellen van o.a. risico’s, maatregelen, voorschriften en afspraken zijn er huisregels opgesteld 
(zie bijlage 12) De huisregels van de stadsboerderij omvatten kernpunten uit het 
keurmerkhandboek van de SKBN. Daarnaast wordt het document aangevuld met 
aanvullende regels van de stadsboerderij. De huisregels dienen te allen tijde nauwkeurig te 
worden bijgehouden en jaarlijks up-to-date- te worden gebracht. Medewerkers dienen op de 
hoogte te zijn van de geldende huisregels en de huisregels,via het medewerkerscontract,  te 
ondertekenen als wijze van instemming met de regels. De bezoekers worden op de hoogte 
gesteld van de geldende huisregels (bijlage 13) middels posters bij ingang stadsboerderij en 
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via de website. Specifieke regels omtrent bepaalde dieren worden bij betreffende 
dieren/hokken opgehangen . 
 
2.2 BESTUUR 
 
Het bestuur van Stichting Zimmerhoeve bestuurt Stadsboerderij Zimmerhoeve en bestaat uit 

- Voorzitter 
- Secretaris 
- Penningmeester 

 

Taken van het bestuur:  
- beleidsontwikkeling en jaarplannen 
- financieel beleid 
- aansturing bedrijfsleider 

 
Het bestuur onderhoudt contact met Stadsdeel Oud West (en waar nodig met Stadsdeel de 
Baarsjes) t.a.v. beleid en financiering (subsidie stadsdeel) 
 
Het bestuur informeert de klankbordgroep 1x per 6 maanden over het uitgevoerde en uit te 
voeren beleid. De klankbordgroep adviseert Het bestuur op vraag en op eigen initiatief. Het 
advies is ter ondersteuning en heeft geen bindend karakter. De frequenties van een overleg 
met de klankbordgroep worden aan de behoefte aangepast.  
 
2.2.1 Klankbordgroep 
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners: 

- Welzijnsinstellingen (b.v. combiwel) 
- Onderwijsinstellingen (basis- voortgezet- en speciaal onderwijs) 
- Gezondheidsinstellingen (De Regenboog, Prisma e.d.) 
- Stichtingen natuur en milieu (b.v. NME) 
- Bedrijven (o.a. sponsoring of ruimtegebruik) 
- Verenigingen rondom natuur/milieu (ruimtegebruik, expertise-uitwisseling)  

  

De klankbordgroep adviseert het bestuur t.a.v. beleid Stadsboerderij Zimmerhoeve. De 
klankbordgroep heeft een adviserende rol en derhalve geen beslissingsbevoegdheid. 
 

2.2.2 Overleg en communicatie 
Het bestuur overlegt 1x per maand met elkaar en aansluitend met de bedrijfsleider. Het 
bestuur stuurt de bedrijfsleider aan. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid en 
daarmee beslissingsbevoegdheid inzake het uit te voeren beleid door de bedrijfsleider. Het 
bestuur is de direct leidinggevende  van de bedrijfsleider. 

- 1x per jaar voert het bestuur een functionerings- en beoordelingsgesprek met de 
bedrijfsleider. Hiervan wordt door het bestuur een verslag gemaakt. Beide partijen 
ondertekenen na beider goedkeuring over de inhoud, het verslag. Dit wordt 
bijgevoegd in het medewerkersdossier. 

- De bedrijfsleider rapporteert maandelijks aan het bestuur over het uitgevoerde beleid 
en de dagelijkse gang van zaken. 

- De bedrijfsleider raadpleegt het bestuur bij vragen of problemen die hij niet 
zelfstandig kan of mag oplossen 

- De bedrijfsleider verstuurt de notulen van alle teamoverleggen naar het bestuur 
- Het bestuur overlegt 1 x per 3 maanden met de klankbordgroep inzake 

beleidsvoornemens 
- 1x per kwartaal is een bestuurslid aanwezig bij het maandelijks vrijwilligersoverleg 
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2.3 PERSONEEL 
 
Het personeel bestaat uit betaalde medewerkers die in loondienst zijn, te weten; de 
bedrijfsleider, de dierverzorger(s) en de educatief medewerker. Tijdens openingstijden dient 
minimaal één personeelslid aanwezig op de stadsboerderij 
 
2.3.1 Bedrijfsleider m/v 
 
De bedrijfsleider is verantwoordelijk voor het beheer van de stadsboerderij. Hij heeft een 
uitvoerende, leidinggevende functie en legt verantwoording af naar het bestuur. Zie het 
functieprofiel in bijlage 2. 
 
- De bedrijfsleider overlegt 1x per maand met het bestuur over het uitvoeren van het beleid 
en de dagelijkse gang van zaken. Hier worden notulen van gemaakt. 
 
- De bedrijfsleider overlegt 1 x per maand met het personeelsteam: de dierverzorgers en 
educatief medewerker. Hier worden notulen van gemaakt die, na goedkeuring bedrijfsleider, 
door hem naar het personeelteam en het bestuur verstuurd worden. 
 
- De bedrijfsleider overlegt 1 x per maand met het vrijwilligersteam (3 teams samen). Hier 
worden notulen van gemaakt die, na goedkeuring bedrijfsleider, door hem naar 
vrijwilligersteam, personeelsteam en bestuur verstuurd worden. Indien gewenst neemt de 
dierverzorger(s) en de educatief medewerker deel aan dit overleg. 
 
- 1x per jaar voert het bestuur een functionerings- en beoordelingsgesprek met de 
bedrijfsleider. Hiervan wordt door het bestuur een verslag gemaakt. Beide partijen 
ondertekenen na beider goedkeuring over de inhoud, het verslag. Dit wordt bijgevoegd in het 
medewerkersdossier. 
 
2.3.2 Dierverzorger(s) m/v 
 
De dierverzorger is verantwoordelijk voor de verzorging van dier en groen op en rond de 
stadsboerderij. Zijn direct leidinggevende is de bedrijfsleider (zie functieprofiel in bijlage 3). 
 
- De dierverzorger(s) overlegt 1x per maand met het personeelteam, zie 2.2.1. 
 
- De dierverzorger overlegt 1x per maand met het vrijwillige dierverzorgersteam. Hier worden 
notulen van gemaakt. Deze worden naar het dierverzorgersteam en de bedrijfsleider 
verstuurd. 
 
- De dierverzorger overlegt, wanneer nodig en op verzoek van de bedrijfsleider, met het 
vrijwilligersteam, zie 2.2.1 
 
- 1x per jaar voert de bedrijfsleider een functionerings- en beoordelingsgesprek met de 
dierverzorger. Hiervan wordt door de bedrijfsleider een verslag gemaakt. Beide partijen 
ondertekenen na beider goedkeuring over de inhoud, het verslag. Dit wordt bijgevoegd in het 
medewerkersdossier. 
 
 
2.3.3 Educatief medewerker m/v 
De educatief medewerker is verantwoordelijk voor de coördinatie van het educatief 
programma van de stadsboerderij. Zijn direct leidinggevende is de bedrijfsleider. Hij bouwt 
aan en onderhoudt een netwerk van samenwerkingspartners als scholen en instellingen. Hij 
ontwikkelt, i.s.m. het vrijwillige educatieteam en freelancers/docenten een vraaggericht 
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programma dat aansluit bij de thema’s die op en rond de stadsboerderij spelen. Daarbij 
worden zoveel mogelijk doelgroepen betrokken. Zie het functieprofiel in bijlage 5 
 
- De educatief medewerker overlegt 1x per maand met het personeelsteam 
 
- De educatief medewerker overlegt 1x per maand met het vrijwillige educatieteam en 
freelancers. Van dit overleg worden notulen gemaakt die naar het educatieteam en de 
bedrijfsleider verstuurd worden. 
 
- De educatief medewerker overlegt, wanneer nodig en op verzoek van de bedrijfsleider, met 
het vrijwilligersteam, zie 2.2.1 
 
- 1x per jaar voert de bedrijfsleider een functionerings- en beoordelingsgesprek met de 
educatief medewerker. Hiervan wordt door de bedrijfsleider een verslag gemaakt. Beide 
partijen ondertekenen na beider goedkeuring over de inhoud, het verslag. Dit wordt 
bijgevoegd in het medewerkersdossier. 
 
2.4 VRIJWILLIGERS 
 
Vrijwilligers zijn onbetaalde medewerkers die vanuit betrokkenheid met/in de buurt op 
vrijwillige basis werkzaamheden verrichten t.b.v. de stadsboerderij. 
De vrijwilligers worden geworven via het eigen netwerk, via de website, via buurtbewoners, 
via de vrijwilligerscentrale en indien nodig via advertenties in de huis- aan huisbladen. 
 
2.4.1 Aanmelding nieuwe vrijwilliger m/v 
Een nieuwe vrijwilliger, in eerste instantie geïnteresseerde,  komt op eigen initiatief of via-via 
bij de stadsboerderij terecht. Hierna wordt een stappenplan aanmelding gevolgd: 
 

A. De bedrijfsleider maakt een afspraak met de geïnteresseerde voor 
een intakegesprek.  

B. Tijdens het intakegesprek worden de verwachtingen/behoeften en 
vragen van de geïnteresseerde in kaart gebracht en beantwoord. De 
bedrijfsleider licht in grote lijnen visie en beleid van de stadsboerderij 
en de vrijwilligersmogelijkheden toe. De geïnteresseerde kan 
aangeven of deze mogelijkheden bij hem/haar passen en wat 
zijn/haar wensen hierin zijn. Het gesprek wordt afgesloten met de 
afspraak voor een telefonische evaluatie (willen beide partijen met 
elkaar in zee?) 

C. De bedrijfsleider belt de  geïnteresseerde voor de telefonische 
evaluatie en maakt, bij akkoord beide partijen, een vervolgafspraak 
voor 24 uren ‘proefdraaien’ in de gewenste taak/functie inclusief 
introductieprogramma. Er wordt een medewerker (vrijwilliger) aan de 
nieuwe vrijwilliger gekoppeld die het proefdraaien en 
introductieprogramma gaat begeleiden. 

D. Met de vrijwilliger wordt een tijdelijk contract gesloten voor de 
periode van 24 uur werkzaamheden op of ten behoeve van de 
stadsboerderij. Ook de VOG-procedure zal worden gestart. 

E. Na het proefdraaien informeert de bedrijfsleider bij de begeleidende 
vrijwilliger hoe de introductie is verlopen. Aansluitend maakt de 
bedrijfsleider een afspraak met de nieuwe vrijwilliger en beslissen 
beide partijen of ze definitief met elkaar door gaan. Indien akkoord 
wordt tijdens deze afspraak het vrijwilligerscontract omgezet in een 
definitief contract.  



 

 18

 
2.4.2 Functieprofielen vrijwilligers 
Er zijn verschillende mogelijkheden in het vrijwilligerswerk op de stadsboerderij. 
 
A. Vrijwillige beheerteam:  Dierverzorging, publieksvoorlichting 
B. Vrijwillige educatieteam:  Scholenprojecten, lezingen, voorlichting 
C. Vrijwillige communicatieteam: PR, website & fondsenwerving 
D. Vrijwillige groenverzorgingteam: Kruiden- en bloementuin, kas en weide 
E. Vrijwillige onderhoudsteam:  Alle voorkomende kluswerkzaamheden 
 
Afhankelijk van de functie en taken zullen de werkzaamheden structureel of juist incidenteel 
plaatsvinden. De vrijwilliger en bedrijfsleider maken middels het contract (zie bijlage 4a) 
afspraken over het takenpakket en het verwachte aantal vrijwilligersuren per week. Van de 
vrijwilliger wordt verwacht dat deze zich aan de afspraken houdt onder het motto; 
‘vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend!’ 
 
2.4.3 Communicatie 
De vrijwilligers overleggen 1x per maand o.l.v. de bedrijfsleider. Daarnaast zullen de 3 
vrijwilligersteams onafhankelijk van elkaar, waar nodig, aanvullende teamoverleggen 
plannen, niet noodzakelijkerwijs in aanwezigheid van de bedrijfsleider. De resultaten van de 
extra teamoverleggen zullen in het maandelijkse vrijwilligersoverleg ingebracht worden. Bij 
aanvang van de vrijwilligerswerkzaamheden zal de frequentie van de teamoverleggen 
verteld worden. 
Van elk maandelijks overleg worden notulen gemaakt door een (roulerende of vaste) 
vrijwilliger. Deze worden ter goedkeuring naar de bedrijfsleider gestuurd. Deze zorgt voor 
verspreiding onder alle medewerkers! 
Van elk teamoverleg worden notulen gemaakt door een teamvrijwilliger. Deze worden ter 
informatie naar de bedrijfsleider gestuurd. Alle notulen worden gebundeld in notulenmappen 
in de computer en op kantoor en zijn inzichtelijk voor alle medewerkers. 
1x per kwartaal is een bestuurslid aanwezig bij het maandelijks vrijwilligersoverleg. 
 
2.3.4 Dossier en functioneringsgesprekken 
Van elke medewerker, betaald en onbetaald, wordt een medewerkersdossier aangelegd (zie 
hoofdstuk 2.1.4 en bijlage 9). Daarnaast voert de bedrijfsleider 1 x per jaar functionerings- en 
beoordelingsgesprekken met alle medewerkers (zie bijlage 10). Doel is om alle medewerkers 
te monitoren 
 
2.3.5 Beloning vrijwilligers 
Vrijwilligers worden niet uitbetaald en krijgen geen onkostenvergoeding. Wel zijn er een 
aantal extraatjes: 

- Jaarlijks etentje per vrijwilligersteam 
- Max Havelaar Kerstpakket 
- Jaarlijkse Barbecue met alle medewerkers, bestuur en samenwerkingspartners 

 
2.5 PARTNERVRIJWILLIGERS 
 
Partnervrijwilligers/cliënten zijn onbetaalde medewerkers die vanuit een 
samenwerkingspartner worden begeleid in het verrichten van taken/werkzaamheden op de 
stadsboerderij in het kader van hun verbintenis aan de samenwerkingspartner indien er 
sprake is van b.v. geestelijke of lichamelijke beperking, uitvoering taakstraf, e.d.).  
Partnervrijwilligers worden altijd begeleid door de samenwerkingspartner. Partnervrijwilligers 
vallen niet onder de regel- en wetgeving reguliere vrijwilligers (zie bijlage 1). In sommige 
gevallen worden deze medewerkers wel betaald via de partnerorganisatie in het kader van 
trajectbegeleiding of als werkervaringsplaats. 
 



 

 19

Let op:  
Deze vorm van vrijwilligerswerk gebeurt in het kader van uitbreiding van de recreatieve en 
educatieve functie van de stadsboerderij met een zorgfunctie. In de opstartfase 2009 zal er 
geen sprake zijn van een zorgfunctie en wordt er derhalve nog niet met partnervrijwilligers 
gewerkt.  Na de opstartfase zal het bestuur in overleg met de klankbordgroep en de 
bedrijfsleider onderzoeken  of het opstarten van de zorgfunctie haalbaar en wenselijk is. 
 
 
 
2.6 FREELANCERS 
 
Freelancers zijn betaalde medewerkers die op freelance basis tijdelijk worden ingezet     
als docent, activiteitenbegeleider of projectleider. Per activiteit wordt een bijbehorend 
functieprofiel opgesteld en geschikte kandidaten geworven en geselecteerd. In bijlage 6 is 
een basisfunctieprofiel freelancer te vinden. Deze kan per activiteit aangevuld worden met 
bijbehorende taken en competenties.  
 
2.7 STAGIAIRES 
 
Stagiaires zijn medewerkers die in het kader van hun opleiding onbetaalde 
taken/werkzaamheden verrichten op de stadsboerderij. De stadsboerderij investeert hierbij in 
opleiden van toekomstige beroepskrachten (stagiaires worden dus NIET gezien als 
goedkope arbeidskrachten!!!). Stagiaires zijn medewerkers die in het kader van hun 
opleiding onbetaalde taken/werkzaamheden verrichten op de stadsboerderij. De 
stadsboerderij investeert hierbij in opleiden van toekomstige beroepskrachten (stagiaires 
worden dus NIET gezien als goedkope arbeidskrachten!!!). Stagiaires vallen niet onder de 
regel- en wetgeving reguliere vrijwilligers (zie bijlage 1) 
 
Zie bijlage 7 voor een basis functieprofiel stagiaire. De stagiair woont de overleggen bij die 
relevant zijn voor de taken die hij verricht en/of die horen bij het leerproces. 
 
Voor het bieden van stageplaatsen is een erkenning ‘Erkend Leerbedrijf’ nodig. Voor de dier- 
en natuursector is Aequor de partner die deze erkenning toekent. Zie www.aequor.nl voor 
informatie. De stadsboerderij heeft een erkenning geldig tot maart 2009. 
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HOOFDSTUK 3: BEZOEKERS & GEBRUIKERS 
 
 
De stadsboerderij wordt jaarlijks bezocht door 20.000-30.000 mensen.  
 
3.1 Bezoekers & Gebruikers 
De gebruikers van de stadsboerderij kunnen in 3 groepen ingedeeld worden 
 

2) Publiek/Bezoekers van alle leeftijden: losse bezoekjes aan de boerderij of 
activiteiten georganiseerd door de stadsboerderij. 

3) Lesgroepen: deelname aan wekelijkse of eenmalige educatieve activiteiten 
4) Ruimtegebruikers: particulieren of organisaties: huren/gebruiken de lesruimte 

en/of de boerderij voor het uitvoeren van activiteiten met als thema natuur- en 
milieu 

 
3.2 Huisregels bezoekers  
Om bezoekers op de hoogte te stellen van o.a. risico’s, maatregelen en voorschriften is er 
een huisreglement opgesteld (zie bijlage 13) Dit reglement is te vinden op de website en 
wordt duidelijk zichtbaar bij de entree van de stadsboerderij opgehangen, aangevuld met een 
aantal extra regels/afspraken per diersoort/afdeling (bv op het bezoekersterras en in het 
leslokaal). 
 
 
3.3 Omgang bezoekers 
Stadsboerderij Zimmerhoeve staat open voor alle bezoekers uit de buurt. Ongeacht leeftijd, 
sekse, etnische afkomst, fysieke gesteldheid: iedereen is er welkom om zich er te 
ontspannen en tegelijkertijd wat op te steken over de wereld om ons heen. Door actieve 
deelname aan de zorg van plant en dier en door middel van educatieve programma's wordt 
de jeugd gewezen op de verantwoordelijkheid die de mens heeft voor het milieu. Wij geven 
daarin het goede voorbeeld door ons te houden aan een strikte dierenwelzijnsrichtlijn, een zo 
natuurvriendelijk mogelijke bedrijfsvoering en de respectvolle manier waarop met elkaar 
omgesprongen wordt.  
 
 
3.4 Ruimtegebruikers 

- Afbakening structurele ruimtegebruikers: wie/welke achtergrond 
- Afbakening incidenteel ruimtegebruik 
- Afspraken ruimtegebruik (hoe vaak, prijs, veiligheid/werkbaarheid, materiaalgebruik, 

verantwoordelijkheid): contract maken bij langdurig gebruik 
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HOOFDSTUK 4: NATUUR, DIER & WELZIJN 
 
 
AANDACHTSPUNTEN BELEID/WELZIJN DIEREN: 

1) Voedselketen centraal 
2) Geen emotionele binding met dieren 
3) Dierbestand bestaand uit Hollandse landrassen (zie www.shz.nl Stichting Zeldzame 

Hollandse Huisdierrassen: lidmaatschap?), aangevuld met enkele dieren uit landen 
herkomst buurtbewoners 

4) Dierbestand houdt rekening met ruimte op de stadsboerderij (aanpassingen indien 
mogelijk en wenselijk) en kindvriendelijkheid 

5) Fokprogramma: richtlijnen fokken opstellen 
6) Protocol zieke dieren 
7) Richtlijnen aankoop of afvoer/afstaan dieren 

 
AANDACHTSPUNTEN BELEID NATUUR: 

1) Aanleg/onderhoud tuin/groen 
2) Kas 
3) Tuingroepjes bezoekers/kinderen 

 
 
Fondsenwerving t.a.v. aanschaf dieren en onderhoud + aanleg tuin/natuur 
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HOOFDSTUK 5: EDUCATIE & RECREATIE 
 
 
AANDACHTSPUNTEN  FUNCTIES EDUCATIE & RECREATIE 

- Educatieve activiteiten: omschrijving scholenprogramma, lezingen, evenementen e.d. 
- Recreatie: aanleg terras, uitbreiding speelmogelijkheden 
- Eenvoudige eet/drinkgelegenheid binnen wet- en regelgeving (geen eier- of verse 

productverkoop ivm wettelijke vereisten: uitdelen mag wel) 
- Fondsenwerving t.a.v. extra activiteiten/evenementen/ontwikkeling aanbod 
- Ideeen: biologische markt 1x per maand: biologische boeren/winkels uitnodigen 
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HOOFDSTUK 6: SAMENWERKINGSPARTNERS  
 
 
AANDACHTSPUNTEN: 

- Samenwerkingspartners en nieuwe mogelijke partners in kaart brengen 
- Richtlijnen onderhoud contact/evaluatie samenwerkingspartners 
- Opstellen convenanten 
- Financiele afspraken tav samenwerking duidelijk vastleggen in convenant 
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HOOFDSTUK 7: VEILIGHEID & HYGIËNE  
 
 
 

• Risico-inventarisatie 

• Protocol veiligheid 

• Protocol hygiene 

• BHV vereisten 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 
 

WET- EN REGELGEVING VRIJWILLIGERS EN 
STAGIAIRES 
 
Een vrijwilliger is een medewerker van de stadsboerderij die onbetaald vrijwilligerswerk 
verricht. De vrijwilliger werkt met dieren, planten en mensen. De vrijwilliger dient kwalitatief 
goed werk te verrichten in samenwerking met collega’s. 
 

Taken en functieprofiel 
De bedrijfsleider stelt medewerkers competent voor het uitvoeren van bepaalde taken 
(bevoegd- en/of verantwoordelijkheden). Deze staan beschreven in het functieprofiel 
vrijwilliger en stagiaire. Vrijwilligers en stagiaires verrichten werkzaamheden onder supervisie 
van de bedrijfsleider. 
 

Aansprakelijkheid 
Een vrijwilliger is geen echte werknemer en behoudt zijn hoedanigheid als particulier. 
Afhankelijk van de situatie zal de schade die aan de vrijwilliger toegerekend kan worden door 
de vrijwilliger zelf moeten worden vergoed 
 
Naast de particuliere aansprakelijkheid van de vrijwilliger is het mogelijk dat de 
rechtspersoon waarvoor de vrijwilliger werkzaam is, wordt aangesproken op de schade die 
door de medewerkers is veroorzaakt. Iemand kan als medewerker worden betiteld als 
diegene werk verricht in opdracht of onder regie van de organisatie. Een gedupeerde kan in 
dat geval de medewerker, de organisatie maar ook beide aansprakelijk stellen. 
 

Arbowetgeving 
Op grond van artikel 7:658 BW (Burgerlijk Wetboek) is de werkgever aansprakelijk als hij 
toerekenbaar te kort schiet in de zorgverplichting. Omdat geen sprake hoeft te zijn van een 
arbeidsovereenkomst (lid 4) vallen ook stagiaires en vrijwilligers onder dit artikel. 
 
De Arbeidsomstandighedenwet regelt specifieke zaken met betrekking tot gunstige 
arbeidsomstandigheden. Vrijwilligers vallen in het algemeen niet meer onder de 
Arbeidsomstandighedenwetvallen per 1 januari 2007. De vrijwilligers binnen de organisatie 
hebben net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. 
Vrijwilligerswerk waar bijzondere risico's aan zijn verbonden en voor vrijwilligers beneden de 
18 jaar, voor zwangere vrijwilligers en vrouwen die borstvoeding geven blijven een aantal 
aanvullende voorschriften uit de Arbowet van kracht.  
 
De Arbowet maakt geen onderscheid tussen werknemers in loondienst en vrijwilligers als er 
binnen de organisatie wordt gewerkt met gevaarlijke (biologische) stoffen. De werkgever is 
dan altijd verplicht tot een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), en moet onderzoeken 
welke risico’s de vrijwilligers/werknemers lopen en welke maatregelen nodig zijn om 
ongelukken te voorkomen. In andere situaties is een RI&E, specifiek gericht op de vrijwilliger, 
niet nodig maar er zijn wel een aantal arbovoorschriften van toepassing. Dat is onder meer  
het geval als de vrijwilligers op hoogte werken (bijvoorbeeld op een ladder of steiger), bij 
grote fysieke belasting (zwaar tillen, in een ongunstige houding staan, telkens dezelfde 
bewegingen maken) en bij het risico op gehoorbeschadigingen (de vrijwilligers kunnen elkaar 
op een afstand van een meter niet verstaan) dient de werkgever de geluidsbron te 
begrenzen en eventueel oordoppen of oorkappen uit te delen. 
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Voor zwangere en jeugdige (jonger dan 18) vrijwilligers bestaat een aantal aanvullende 
voorschriften. Zij mogen niet worden blootgesteld aan een aantal gevaarlijke stoffen. 
Jongeren moeten in risicovolle werkomstandigheden altijd begeleiding krijgen. Zwangere 
vrouwen en jonge moeders die hun baby borstvoeding geven, moeten voldoende 
gelegenheid hebben om te rusten. 
 
 
Organisaties waar het aantal betaalde uren van medewerkers in loondienst onder de 
40 uur blijft, zijn niet verplicht een toets door de Arbo-dienst uit te laten voeren. Het 
opstellen van een RI&E en plan van aanpak is wel verplicht voor deze organisaties. 
Voor de vrijwilligersorganisaties is een speciale folder en de `Arbocheck 
Vrijwilligerswerk' uitgebracht. 
 
Stagiairs, leerlingen, proefplaatsingskandidaten, uitvoerders van een taakstraf zijn geen 
vrijwilligers. Werkgevers die met deze mensen werken, moeten dan ook alle regels van de 
Arbowet volgen. 
 
Bronnen: 
www.arboportaal.nl  
www.vrijwillgerswerk.nl  
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Bijlage 2 
 

FUNCTIEPROFIEL BEDRIJFSLEIDER m/v 
 

BEROEPSCONTEXT 
De bedrijfsleider stadsboerderij werkt als leidinggevende in een bedrijf waar recreatiedieren 
gehouden worden. De stadsboerderij heeft een recreatieve en educatieve functie, met de 
mogelijkheid in de toekomst uit te breiden met een zorgfunctie. De voedselketen wordt 
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de bezoekers. 
Hij verzorgt de bedrijfsvoering van het bedrijf, geeft leiding aan medewerkers en begeleidt 
mensen in opleidingstrajecten, stagiairs en vrijwilligers. De werkzaamheden van de 
bedrijfsleider hebben met name betrekking op het plannen, organiseren en evalueren van de 
bedrijfsprocessen en het onderling afstemmen daarvan. Hij onderhoudt contacten met 
leveranciers en klanten. Verder behoort ook het coördineren van de vruchtbaarheid en de 
voortplanting van de dieren tot zijn werkzaamheden. Daarnaast behoren de uitvoerende 
werkzaamheden zoals het geven van voorlichting (over dieren en planten aan bezoekers), 
het voeren en verzorgen van de dieren, het begeleiden bij eventuele voortplanting van 
dieren, het verzorgen van het groen en het verzorgen van de werk en leefomgeving, ook tot 
zijn taken. Tenslotte zorgt de bedrijfsleider stadsboerderij voor de juiste toepassing van 
kwaliteitssystemen en –procedures op het bedrijf 
 

Rol en verantwoordelijkheden 
De bedrijfsleider stadsboerderij heeft een leidinggevende en coördinerende rol. Daarnaast 
neemt hij ook diverse uitvoerende werkzaamheden voor zijn rekening. Hij is verantwoordelijk 
voor de totale bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten en dus voor de continuïteit van de 
stadsboerderij. 
 

Complexiteit 
 De continuïteit van de stadsboerderij is in deze sector sterk afhankelijk van een creatieve 
bedrijfsvoering. Alleen door actief initiatieven te ontplooien kan worden ingespeeld op 
ontwikkelingen in de markt. Het beroep van de bedrijfsleider stadsboerderij wordt verder 
gekenmerkt door afwisselende werkzaamheden op het gebied van leidinggeven en 
bedrijfsvoering. Hij moet een evenwicht vinden tussen bedrijfsmatig opereren, klantgericht 
werken en diervriendelijk werken. Daarnaast vereist het werken met levende dieren een 
constante oplettendheid 
 

Typerende beroepshouding 
- De bedrijfsleider stadsboerderij heeft een dienstverlenende houding, is zeer 

betrokken bij zijn bedrijf. Hij heeft een bedrijfsmatige en ondernemende houding. 
Tevens laat hij zich leiden door bezoekers en heeft hij voortdurende aandacht voor 
(het welzijn van) zijn dieren en de zorg voor het groen. Hij speelt flexibel in op 
wisselende interne en externe omstandigheden en is daarbij zorgvuldig en 
resultaatgericht. 

- Zakelijkheid en professionaliteit spelen een grote rol. Dit heeft zijn weerslag op de 
voorlichting aan het publiek en op de bedrijfsvoering in het algemeen. 
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KERNTAKEN VAN HET BEROEP BEDRIJFSLEIDER zie toelichting bijlage 2b 
 
1. Managet het bedrijf 
2. Bewaakt kwaliteit 
3. Organiseert en coördineert publieksgerichte activiteiten 
4. Voert recreatiedieren 
5. Verzorgt recreatiedieren 
6. Coördineert vruchtbaarheid en voortplanting recreatiedieren 
7. Verzorgt leef en werkomgeving 
8. Verzorgt het groen 
 
KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP BEDRIJFSLEIDER zie toelichting bijlage 2b 
 
1. Afstemmen van verantwoordelijkheden 
2. Klantvriendelijkheid 
3. Dierenwelzijn 
4. Veiligheid versus efficiënte bedrijfsvoering 
5. Milieu versus efficiënte bedrijfsvoering 
6. Zorg voor het groen 
 
BEROEPSCOMPETENTIES zie toelichting bijlage 2b 
 

1. Anticiperen op markt en maatschappij 
2. Opstellen bedrijfsplan 
3. Communiceren 
4. Opstellen en uitvoeren financieel beleid 
5. Organiseren en beheersen bedrijfsactiviteiten 
6. Uitvoeren personeelsbeleid 
7. Implementeren kwaliteitszorgsysteem 
8. Afstemmen van verantwoordelijkheden 
9. Klantgericht werken 
10. Afwegen externe randvoorwaarden 
11. Registreren, interpreteren en rapporteren 
12. Organiseren van educatieve activiteiten 
13. Organiseren publieksgerichte activiteiten 
14. Verzorgen PR en voorlichting 
15. Omgaan met kritische beroepssituaties 
16. Voorbereiden voeren 
17. Verzorgen dieren 
18. Hanteren dieren en verrijken van het gedrag 
19. Coördineren vruchtbaarheid en voortplanting 
20. Monitoren dieren 
21. Verzorgen hygiëne 
22. Onderhouden leef- en werkomgeving 
23. Leidinggeven aan vrijwilligers en begeleiden van mensen in opleiding 
24. Verzorgen groen 
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VOORWAARDEN 
 

o Een uitdagende functie (1,0 fte) binnen een bijzondere stadsboerderij in het kleinste   

en gezelligste stadsdeel van Amsterdam. 

o Een zeer gevarieerd takenpakket. 

o Groeimogelijkheden, onder meer door bijscholing 

o Overleg: maandelijks rapportage aan bestuur, wekelijks medewerkeroverleg,  

maandelijks vrijwilligersoverleg 

o Op deze functie is de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening van  

toepassing.  

o Werktijden: maandag t/m vrijdag tussen 08-18.00 uur, regelmatig zaterdag en zondag  

tussen 09.00-16.00 uur (werktijden in overleg) 
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Bijlage 2b 
 

Aanvulling op het FUNCTIEPROFIEL 
BEDRIJFSLEIDER. 
 
Het basis functieprofiel wordt bepaald door het competentieprofiel “beheerder bedrijf met 
recreatiedieren”, als beschreven door de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKN) in het 
kader van het certificaat “Goed voor elkaar”. 



 

 32

Bijlage 3  
 

FUNCTIEPROFIEL 
DIERVERZORGER recreatiedieren m/v  
 

Beroepscontext 
De dierverzorger recreatiedieren werkt binnen de dienstverlenende sector in de 
dierverzorging en is werkzaam op een stadsboerderij waar recreatiedieren gehouden 
worden. De stadsboerderij Zimmerhoeve heeft een recreatieve en educatieve functie, met de 
mogelijkheid in de toekomst uit te breiden met een zorgfunctie.  De voedselketen wordt 
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de bezoekers. 
De werkzaamheden van de dierverzorger recreatiedieren hebben betrekking op het voeren 
en verzorgen van de dieren en het groen, het verzorgen van de werk- en leefomgeving en 
het begeleiden bij de voortplanting van dieren. Daarnaast verricht hij publieksgerichte 
werkzaamheden, waaronder het geven van voorlichting over dier en natuur aan bezoekers. 
Onder supervisie van de bedrijfsleider begeleidt hij ook mensen die een opleidingstraject 
volgen (stagiaires) en vrijwilligers. Verder past hij de kwaliteitssystemen en procedures van 
het bedrijf toe.  
 

Rol en verantwoordelijkheden 
De dierverzorger recreatiedieren heeft een uitvoerende en signalerende rol en voert 
uitvoerende werkzaamheden zelfstandig en vaak op eigen initiatief uit. Ook heeft hij een 
voorlichtende rol. Bij zijn werkzaamheden staat hij onder eindverantwoordelijkheid van de 
bedrijfsleider. 
 

Complexiteit 
Het beroep van de dierverzorger recreatiedieren wordt weliswaar gekenmerkt door 
voornamelijk routinematige handelingen, maar het werken met dieren vereist wel een 
continue alertheid, omdat het gedrag en de conditie van dieren niet alleen door verschillen in 
de soort bepaald worden, maar ook door verschillen tussen individuele dieren, door ziekte of 
door variërende externe omstandigheden. Het is de taak van de dierverzorger om op 
afwijkende omstandigheden of gedragingen van de dieren op de juiste manier te reageren. 
Tevens krijgt hij te maken met bezoekers die individuele wensen of vragen kunnen hebben, 
geeft hij voorlichting aan groepen bezoekers en zal hij intensief samenwerken met 
vrijwilligers. 
 

Typerende beroepshouding 
- De dierverzorger recreatiedieren heeft een signalerende en proactieve houding, 

waarbij te allen tijde rekening wordt gehouden met het welzijn van de dieren en met 
de veiligheid van mens en dier. Daarnaast is hij klantgericht en is hij zich bewust dat 
al zijn handelen een  positief beeld van het bedrijf bij de bezoekers moet achterlaten. 
Bij zijn werkzaamheden houdt hij rekening met de consequenties voor milieu- en 
arbeidsomstandigheden en trends/ innovaties 

- Zakelijkheid en professionaliteit spelen een grote rol binnen de stadsboerderij. Dit 
heeft zijn weerslag op de voorlichting en de activiteiten gericht op het publiek en op 
de bedrijfsvoering in het algemeen.  
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KERNTAKEN VAN HET BEROEP DIERVERZORGER zie toelichting bijlage 3b 
 
1. Verricht publieksgerichte werkzaamheden 
2. Voert recreatiedieren 
3. Verzorgt recreatiedieren 
4. Begeleidt voortplanting recreatiedieren 
5. Verzorgt het groen 
6. Verzorgt leef- en werkomgeving 
 

KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP DIERVERZORGER zie toelichting bijlage 3b 
 

1. Klantvriendelijkheid 
2. Dierenwelzijn 
3. Veiligheid versus efficiënte bedrijfsvoering 
4. Milieu versus efficiënte bedrijfsvoering 
5.  Zorg voor het groen 

 

BEROEPSCOMPETENTIES zie toelichting bijlage 3b 
 

1. Uitvoeren van publieksgerichte activiteiten 
2. Geven informatie en voorlichting 
3. Omgaan met kritische beroepssituaties 
4. Klantgericht werken 
5. Voorbereiden voeren 
6. Voeren 
7. Verzorgen dieren 
8. Hanteren dieren en verrijken van het gedrag 
9. Monitoren dieren 
10. Verzorgen hygiëne 
11. Onderhouden leef- en werkomgeving 
12. Toepassen procedures en regelgeving 
13. Registreren, interpreteren en rapporteren 
14. Geeft, onder supervisie, leiding aan vrijwilligers en begeleidt mensen in opleiding 

      15. Verzorgt het groen 
 
 
VOORWAARDEN 
 
 

o Een uitdagende functie (1,0 fte) binnen een bijzondere stadsboerderij in het kleinste   

en gezelligste stadsdeel van Amsterdam. 

o Een gevarieerd takenpakket. 

o Groeimogelijkheden, onder meer door bijscholing 

o Overleg: wekelijks rapportage aan bedrijfsleider, wekelijks medewerkeroverleg 

o Salariëring volgens CAO welzijn (36 uur p/w) 

o Werktijden: maandag t/m vrijdag tussen 08-18.00 uur, regelmatig zaterdag en zondag  

tussen 09.00-16.00 uur (werktijden in overleg) 



 

 34

Bijlage 3b 
 

 
Aanvulling op het FUNCTIEPROFIEL 
DIERVERZORGER. 
 
Het basis functieprofiel wordt bepaald door het competentieprofiel “dierverzorger 
recreatiedieren”, als beschreven door de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKN) in het 
kader van het certificaat “Goed voor elkaar”. 
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Bijlage 4  
 

FUNCTIEPROFIEL 
VRIJWILLIGER m/v 
 
Beroepscontext 
De vrijwilliger werkt binnen de dienstverlenende sector in de dierverzorging en is 
werkzaam op een stadsboerderij waar recreatiedieren gehouden worden. De 
stadsboerderij heeft een recreatieve en educatieve functie. In de toekomst kan dit 
worden uitgebreid met een zorgfunctie. De voedselketen wordt nadrukkelijk onder de 
aandacht gebracht van bezoekers. 
 
De vrijwilliger kan werkzaam zijn in een of meerdere van de volgende 
vrijwilligersteams: 
 
F. Vrijwillige dierverzorgingsteam:Dierverzorging, publieksvoorlichting 
G. Vrijwillige educatieteam:   Scholenprojecten, lezingen, voorlichting 
H. Vrijwillige communicatieteam:   PR, website & fondsenwerving 
I. Vrijwillige groenverzorgingteam: Kruiden- en bloementuin, kas en weide 
J. Vrijwillige onderhoudsteam:   Alle voorkomende klus werkzaamheden 
 
De vrijwilliger werkt samen met medewerkers, betaald en onbetaald, mensen die een 
opleidingstraject volgen (stagiaires) en clienten van samenwerkingspartners.  

 
Rol en verantwoordelijkheden 
De vrijwilliger heeft een uitvoerende en signalerende rol en voert uitvoerende 
werkzaamheden o.l.v. een personeelslid uit. Bij zijn werkzaamheden staat hij onder 
eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsleider.  
De vrijwilliger verbindt zich middels een vrijwilligerscontract met de stadsboerderij. Hij houdt 
zich aan afspraken, past de kwaliteitssystemen en procedures van het bedrijf toe en 
onderschrijft het beleid en huisreglement dat wordt gevoerd. 

 
Typerende houding 
De vrijwilliger heeft een signalerende en proactieve houding, waarbij te allen tijde 
rekening wordt gehouden met het welzijn van de dieren, groenverzorging en met de 
veiligheid van mens en dier. Daarnaast is hij klantgericht en is hij zich bewust dat al 
zijn handelen een  positief beeld van de stadsboerderij bij de bezoekers moet 
achterlaten. Bij zijn werkzaamheden houdt hij rekening met de consequenties voor 
milieu- en arbeidsomstandigheden en heeft een open houding ten aanzien van 
trends/ innovaties. Zakelijkheid en professionaliteit spelen een grote rol binnen de 
stadsboerderij. Dit heeft zijn weerslag op de voorlichting en de activiteiten gericht op 
het publiek en op de bedrijfsvoering in het algemeen.  
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KERNTAKEN VAN DE VRIJWILLIGER 
Kerntaken afhankelijk van team: 
 

A. Vrijwillige dierverzorgingsteam:     Dierverzorging, publieksvoorlichting. 
B. Vrijwillige educatieteam:             Scholenprojecten, lezingen, voorlichting. 
C. Vrijwillige communicatieteam:   PR, website & fondsenwerving. 
D. Vrijwillige groenverzorgingteam:    Kruiden- en bloementuin, kas en weide. 
E. Vrijwillige onderhoudsteam:    Alle voorkomende klus werkzaamheden. 

 
KERNOPGAVEN VAN DE VRIJWILLIGER 
1. Klantvriendelijkheid 
2. Publieksgerichtheid 
3. Dierwelzijn 
 
COMPETENTIES  
1. Communiceren 
2. Affiniteit of ervaring met taken behorende bij betreffende team 
3. Uitvoeren publieksactiviteiten 
3. Klantgericht en publieksvriendelijk werken 
4. Samenwerken 
5. Pro-actieve (leer) houding 
 
VOORWAARDEN 
Zie Contract vrijwilliger, bijlage 4a 
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Bijlage 4a 
 VRIJWILLIGERSCONTRACT  

VRIJWILLIGER STADSBOERDERIJ DE ZIMMERHOEVE 
 

 
 
Datum:   …………………………………………….. 
 
Het bestuur Stichting De Zimmerhoeve 
en  
 
Heer/mevrouw:  …………………………………………….. 
Adres:    …………………………………………….. 
Postcode/plaats:  …………………………………………….. 
Telefoonnummer:  …………………………………………….. 
Mobiel nummer:  …………………………………………….. 
Emailadres:   …………………………………………….. 
Geboortedatum:  …………………………………………….. 
Sofinummer:   …………………………………………….. 
 
Hierna genoemd ‘de vrijwilliger’, 
Komen het volgende overeen voor de duur van seizoen 2008/2009 (augustus 2008 
t/m juli 2009). 
 
Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek of een arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen. 
 
1. Aard van het vrijwilligerswerk 
De vrijwilliger vervult op de Zimmerhoeve de taken zoals beschreven in bijgevoegd 
functieprofiel en takenpakket. De aard van de werkzaamheden bestaat uit 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Duur van de overeenkomst 
De vrijwilligersovereenkomst vangt aan op…………………………………….……….. 
en wordt aangegaan voor het seizoen waarin de overeenkomst getekend is.  
 
3. Werktijden  
De vrijwilliger werkt op de volgende dagen: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
De vrijwilliger is elke aangegeven dag aanwezig van ………… tot …………………… 
 
4. Deskundigheidsbevordering 
Aan de vrijwilliger worden geen professionele diploma- of ervaringseisen gesteld. 
Wel biedt het bestuur interne trainingen aan om de vrijwilliger zijn/haar taken beter te 
kunnen laten uitvoeren.  
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Deze trainingen zijn voor de vrijwilliger verplicht om te volgen. De tijd die de training 
kost behoren bij de vrijwilligerstaken. Er kan derhalve geen aanspraak worden 
gemaakt op een uurvergoeding tijdens de trainingen. 
 
5. Inwerkperiode en begeleiding 
De vrijwilliger wordt ingewerkt door een ervaren vrijwilliger. De proefperiode is 
tenminste 24 uur. Het bestuur draagt zorg voor begeleiding en 
evalueringsmomenten. 
 
6. Regeling bij ziekte of verhindering 
De vrijwilliger stelt het personeel (bedrijfsleider of dierverzorger) bij ziekte of 
verhindering zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
 
7. Vergoedingen 

- Er is geen onkostenvergoeding 
- Er is geen reiskostenvergoeding 
- Er is jaarlijks een kerstattentie 
- Er is jaarlijks een vrijwilligersactiviteit (bv uitstapje, feestje, etentje) 

 
8. Verklaring Omtrent Gedrag 
Elke vrijwilliger dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen bij 
aanvang van de werkzaamheden als vrijwilliger. Het bestuur draagt zorg voor de 
onkosten hiervan (kassabon inleveren!). 
 
9. Verzekering 
Voor de vrijwilliger is een W.A. – en ongevallenverzekering afgesloten door het 
bestuur 
 
10. Registratie vrijwilligers 
De vrijwilliger geeft zijn/haar adres- en leeftijdsgegevens die door het bestuur 
beheerd worden en een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Het bestuur legt een 
medewerkersdossier aan van elke medewerker (betaald en onbetaald) op 
Stadsboerderij Zimmerhoeve. Dit dossier kan alleen worden ingezien door 
desbetreffende vrijwilliger, het bestuur en de bedrijfsleider. 
 
11. opzegging 
De vrijwilliger kan zijn beschikbaarheid ten alle tijden intrekken, waarbij hij/zij een 
opzegtermijn van tenminste twee weken in acht neemt. 
Het bestuur kan de overeenkomst opzeggen als blijkt dat de vrijwilliger  

- niet geschikt blijkt te zijn voor het vervullen van de afgesproken taken 
- zich niet conformeert aan het beleid/huisreglement 
- geen VOG-verklaring toegekend krijgt 

 
 
12. Eventuele bijzonderheden, gemeld door vrijwilliger. 
 
 
13. De vrijwilliger is geïnformeerd over het beleid dat Stadsboerderij Zimmerhoeve 
voert en is bekend met de geldende huisregels. 
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Namens het bestuur 
Naam:        
Functie:        
 
 
 
Handtekening:    ………………………………….. 
 
Datum:       ………………….. 
 
 
De vrijwilliger, 
Naam:     ………………………………….. 
 
 
 
 
Handtekening:    ………………………………….. 
 
Datum:       …………………... 
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Bijlage 5 
 

FUNCTIEPROFIEL  
EDUCATIEF MEDEWERKER m/v 
 

 
BEROEPSCONTEXT 
De educatief medewerker stadsboerderij werkt in een bedrijf waar recreatiedieren gehouden 
worden. De stadsboerderij heeft een recreatieve en educatieve functie, met de mogelijkheid 
in de toekomst uit te breiden met een zorgfunctie. De voedselketen wordt nadrukkelijk onder 
de aandacht gebracht van de bezoekers. 
 

Rol en verantwoordelijkheden 
Ontwikkeling en coördinatie educatief programma-aanbod 
 

Complexiteit 
 

Typerende beroepshouding 
 
 
KERNTAKEN VAN HET BEROEP EDUCATIEF MEDEWERKER 
 
1. Ontwikkelt en programmeert educatie-aanbodvoor alle doelgroepen 
2. Onderzoekt educatie-behoefte onder doelgroepen en samenwerkingspartners 
2. Bewaakt kwaliteit uitvoering educatie-aanbod:  
3. Organiseert en coördineert publieksgerichte activiteiten 
 
KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP EDUCATIEF MEDEWERKER 
 
 
 

BEROEPSCOMPETENTIES 
 
 
VOORWAARDEN 
 

• Salariëring 

• Werktijden  

• Mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering 

• Overlegstructuur 
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Bijlage 6  
 

FUNCTIEPROFIEL 
FREELANCER m/v 
 

Beroepscontext 
De freelancer werkt binnen de dienstverlenende sector in de dierverzorging en is werkzaam 
in een stadsboerderij waar recreatiedieren gehouden worden. De stadsboerderij heeft een 
recreatieve en educatieve functie. In de toekomst kan dit worden uitgebreid met een 
zorgfunctie.  
De werkzaamheden van de freelancer hebben betrekking op het uitvoeren van projecten en 
activiteiten ten behoeve van stadsboerderij De Zimmerhoeve. Daarnaast verricht hij 
publieksgerichte werkzaamheden, waaronder het geven van voorlichting over dieren aan 
klanten en/of bezoekers; onder supervisie van de bedrijfsleider begeleidt hij ook mensen die 
een opleidingstraject volgen (stagiaires) en vrijwilligers. Verder past hij de kwaliteitssystemen 
en procedures van het bedrijf toe.  
 

Rol en verantwoordelijkheden 
De freelancer heeft een uitvoerende en signalerende rol en voert uitvoerende 
werkzaamheden o.l.v. een personeelslid uit. Ook heeft hij een voorlichtende rol. Bij 
zijn werkzaamheden staat hij onder eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsleider of 
educatief medewerker 
 

Typerende houding 
- De freelancer heeft een signalerende en proactieve houding, waarbij te allen tijde 

rekening wordt gehouden met het welzijn van de dieren en met de veiligheid van 
mens en dier. Daarnaast is hij klantgericht en is hij zich bewust dat al zijn handelen 
een  positief beeld van het bedrijf bij de bezoekers moet achterlaten. Bij zijn 
werkzaamheden houdt hij rekening met de consequenties voor milieu- en 
arbeidsomstandigheden en trends/ innovaties 

- Zakelijkheid en professionaliteit spelen een grote rol binnen de stadsboerderij. Dit 
heeft zijn weerslag op de voorlichting en de activiteiten gericht op het publiek en op 
de bedrijfsvoering in het algemeen.  

 

KERNTAKEN VAN DE FREELANCER 
1. Organiseren, begeleiden en uitvoeren van een geschikt cursusaanbod 
2. Contactpersoon naar ouders/verzorgers 
3. Aanspreekpunt voor vrijwilligers die meehelpen met het cursusaanbod 
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Bijlage 7 
 

FUNCTIEPROFIEL 
STAGIAIR 
 

Beroepscontext 
De stagiair werkt binnen de dienstverlenende sector in de dierverzorging en is werkzaam in 
een stadsboerderij waar recreatiedieren gehouden worden. De stadsboerderij heeft een 
recreatieve en educatieve functie. In de toekomst kan dit worden uitgebreid met een 
zorgfunctie.  
De werkzaamheden van de stagiair hebben betrekking op het uitvoeren van projecten en 
activiteiten en/of het verzorgen van de dieren  ten behoeve van stadsboerderij De 
Zimmerhoeve. Daarnaast verricht hij publieksgerichte werkzaamheden, waaronder het geven 
van voorlichting over dieren aan klanten en/of bezoekers. Verder past hij de 
kwaliteitssystemen en procedures van het bedrijf toe.  
 

Rol en verantwoordelijkheden 
De stagiair heeft een uitvoerende en ondersteunende rol in het kader van zijn 
opleiding en voert uitvoerende werkzaamheden o.l.v. een personeelslid uit. Ook heeft 
hij een voorlichtende rol. Bij zijn werkzaamheden staat hij onder 
eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsleider of educatief medewerker. 
 

Typerende houding 
- De stagiair heeft een signalerende en proactieve houding, waarbij te allen tijde 

rekening wordt gehouden met het welzijn van de dieren en met de veiligheid van 
mens en dier. Daarnaast is hij klantgericht en is hij zich bewust dat al zijn handelen 
een  positief beeld van het bedrijf bij de bezoekers moet achterlaten. Bij zijn 
werkzaamheden houdt hij rekening met de consequenties voor milieu- en 
arbeidsomstandigheden en trends/ innovaties 

- Zakelijkheid en professionaliteit spelen een grote rol binnen de stadsboerderij. Dit 
heeft zijn weerslag op de voorlichting en de activiteiten gericht op het publiek en op 
de bedrijfsvoering in het algemeen.  

 

KERNTAKEN VAN DE STAGIAIR 
 
De kerntaken van de stagiair zullen afhankelijk van de opleiding en in overleg met het 
opleidingsinstituut worden vastgesteld.  
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Bijlage 8 
 

TOELICHTING AANVRAAG VOG 
Hoe krijg ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)? 

U vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan door een ingevuld 
aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u 
staat ingeschreven. U ontvangt dit formulier van degene die om de verklaring vraagt, 
vaak uw werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de 
aanvraag is. Bijgaand vindt u het formulier. U kunt het ook opvragen bij het Centraal 
Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Als u het formulier inlevert, moet u 
een geldig identiteitsbewijs meenemen. 
 
VOG naar uw postadres 
De gemeente neemt de gegevens van uw aanvraagformulier over en vult ze 
automatisch aan met gegevens vanuit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). 
Het COVOG krijgt deze en geeft de verklaring af namens de minister van Justitie. U 
krijgt uw VOG binnen op uw postadres.  
 
Raadplegen Justititieel Documentatiesysteem voor VOG 
Het COVOG raadpleegt het Justitieel Documentatiesysteem voor het onderzoek naar 
de VOG. In dit register staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten, van 
veroordelingen tot niet vervolgde zaken en transacties. Daarnaast kan het COVOG 
politieregistergegevens in het onderzoek betrekken en inlichtingen inwinnen bij het 
Openbaar Ministerie en de Reclassering. De gegevens worden in samenhang 
gewogen en beoordeeld.  

Beslissing over VOG 
Het COVOG beslist namens de minister van Justitie of u een VOG krijgt. Als uw VOG 
wordt geweigerd, kunt u bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. 
Binnen twee tot maximaal vier weken na ontvangst van uw aanvraag, wordt een 
beslissing genomen. Met vragen over de voortgang van uw aanvraag, kunt u contact 
opnemen met het COVOG. 

Geldigheid VOG 
De VOG heeft geen vaste geldigheid. Vaak is de verklaring onbeperkt geldig voor het 
doel van de aanvraag. Wanneer u van baan verandert is het mogelijk dat uw 
werkgever verzoekt om een nieuwe aanvraag te doen. Het is ook mogelijk dat u om 
de zoveel jaar een nieuwe VOG moet overleggen. 

Kosten aanvraag VOG 
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag van een VOG moet u 30,05 euro 
betalen. Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeenten en het COVOG 
maken. Dit bedrag blijft per 1 januari 2008 hetzelfde. U betaalt het bedrag bij 
inlevering van het aanvraagformulier. De aanvrager betaalt de kosten. Wordt de 
VOG aangevraagd voor een sollicitatieprocedure, dan betaalt de werknemer de 
kosten. De werkgever kan deze kosten vergoeden, maar is dat niet verplicht. Als u 
uw aanvraag rechtstreeks bij het COVOG indient, moet u het bedrag overmaken op 
rekeningnummer 19.23.27.984 ten name van het Ministerie van Justitie / Dienst 
Justis / COVOG in Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager. 
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Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: IBAN-
code nl80 rabo 0192327984, BIC-code (swiftcode) RABONL2U, Rabobank 
International in Utrecht. 

Niet in Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 
Als u niet in de GBA voorkomt of als u geen vaste woonplaats of verblijfplaats heeft, 
vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij het COVOG. U komt niet voor in de GBA als u 
Nederland voor 1994 heeft verlaten of zich nooit heeft ingeschreven in een 
Nederlandse gemeente. U stuurt een ingevuld aanvraagformulier en een goed 
leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar het COVOG. Dat neemt de aanvraag 
van een VOG alleen in behandeling als: 

• het de leges heeft ontvangen of als u een kopie van het betalingsbewijs meestuurt;  
• het aanvraagformulier volledig is ingevuld;  
• de kopie van uw identiteitsbewijs goed leesbaar is;  
• de datum van vertrek uit Nederland is vermeld als u in het buitenland woont.  
• ls u na oktober 1994 bent vertrokken, kunt u zich wenden tot de gemeente  

waar u het laatst heeft gewoond. Deze beschikt over uw GBA-gegevens. 

VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning 
Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of werkvergunning 
gelden speciale regels. Aanvragers lukt het niet altijd om een aanvraagformulier aan 
te leveren dat door de buitenlandse vertegenwoordiging ingevuld en ondertekend is. 
De aanvrager moet het formulier dan zelf invullen en een officieel document van de 
buitenlandse organisatie bijvoegen. Dit document moet aan u gericht zijn en het doel 
van de aanvraag bevestigen. In het buitenland wordt een VOG vaak 'police clearance 
certificate' genoemd.  
 
Aanvraag VOG door gemachtigde 
U kunt uw aanvraag van een VOG door iemand anders laten indienen, als u hem 
machtigt. De gemachtigde vraagt de Verklaring Omtrent het Gedrag namens u aan 
bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de 
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Als u in het buitenland woont, kan de 
gemachtigde terecht bij de gemeente waar u het laatst woonde. Als deze gemeente 
niet meer over uw gegevens beschikt, moet de aanvraag rechtstreeks bij het 
Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) worden ingediend. Bij het 
indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen: 

• een volledig ingevuld aanvraagformulier;  
• een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens    
• u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de  
• VOG wilt ontvangen);  
• een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort);  
• een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd;  
• het bedrag van € 30,05 
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Bijlage 8a   
 
AANVRAAGFORMULIER VOG 
 
Het aanvraagformulier VOG is te verkrijgen bij de afdeling Burgerzaken van het Stadsdeel. 
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Bijlage 9 
 
MEDEWERKERSDOSSIER 
 

Naam:…………………………..…………………………………………………………… 
Adres:…………………………..…………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats: ...………………………………………………………………. 
Telefoonnr. privé: ….………………………………………………………………………. 
Telefoonnr. Mobiel: ……………………………………………………………………… 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………. 
Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………. 
BSNnummer……………………………………………………………………………….. 
Datum in dienst:……………………………………………………………………………. 
Dienstverband (vast, inval, vrijwilliger etc.): …………………………………………... 
Aantal uur in de week (en fte): ……………………………………………………………. 
Functie:………………………………………………………………………………………… 
Beoordelingsformulier aanwezig?:   Ja / Nee 
 
‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ aanwezig?:  Ja / Nee 
 
Kopie geldig identiteitsbewijs aanwezig?: Ja/Nee 
 
Behaalde kwalificatie Datum behaald 

 
  
  
 
Vaccinaties Datum behaald 

 
Geldigheidsduur 

   
   
   
 
Medische informatie 
Bloedgroep:…………………………………………………………………………………………… 
Huisarts: ………………………………………………………………………………………………. 
Belangrijke informatie: Bijvoorbeeld specifieke kwetsbaarheid zoals rug, infectieziekten etc. 
………...…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
. 
Bij ongeval waarschuwen: 
………………………………………………………………………………………………..………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Verklaart op de hoogte te zijn van beleid en de huisregels van Stadsboerderij Zimmerhoeve  
en onderschrijft deze:  J/N 
 
Handtekening Werknemer:     Datum: 
 
DOSSIER LAATST BIJGEWERKT: 
……………………… 
………………………… 
 



 

 47

Bijlage 10 
 
BEOORDELINGSFORMULIER MEDEWERKER      
 
Administratieve gegevens 
 
Naam medewerker : …………………………………………………………………………. 
Functie :………………………………………………………………………………………… 
Naam leidinggevende : ……………………………………………………………………… 
Functie leidinggevende:…………………………………………………………………….. 
Datum gesprek : ……………………………………………………………………………… 
Beoordelingsperiode : ………………………………………………………………………. 
Aanwezigen bij het gesprek : ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Beoordeling 

 

Beoordeling op basis van het bijbehorende 
functieprofiel van betrokken medewerker 

 

O : Onvoldoende : de medewerker presteert ver onder de gestelde eisen 
M : Matig : de medewerker voldoet niet aan de gestelde eisen 
N: Normaal: de medewerker voldoet aan de gestelde eisen 
G : Goed : de medewerker scoort boven de gestelde eisen 
ZG:Zeer Goed : de medewerker scoort ver boven de gestelde eisen en geeft blijk van  
      buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver 

 
 
1. Hoe werkt de medewerker aan de kernopgaven? (Toepassen kennis en vaardigheden) 
Wat gaat goed en minder goed? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hoe werkt de medewerker aan zijn/haar beroepscompetenties  
(uitvoering van het werk) Wat gaat goed en minder goed? 
3. Hoe verloopt de samenwerking tussen de medewerker en; leidinggevende, collega’s 
vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beoordeling: 

Beoordeling: 

Beoordeling: 
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4. Hoe is houding en gedrag van de medewerker, algemeen en t.o.v. bezoekers? 
 

 

 

 

 

 

 
Zijn er omstandigheden die het functioneren hebben beïnvloed? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Conclusies en afspraken voor vervolg 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Afspraken over dienstverband/salaris 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Scholingsafspraken  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Opmerkingen van de medewerker 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening medewerker:     Handtekening leidinggevende: 
 
 
Datum:       Datum: 
 
 
Naam:        Naam: 

Beoordeling: 
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Bijlage 11 
 

INTRODUCTIEPROGRAMMA  
nieuwe medewerker/vrijwilliger 
 
 
 
Aandachtspunten bij het introductieprogramma zijn: 

- De nieuwe medewerker krijgt een persoonlijke coach toegewezen 
- De nieuwe medewerker krijgt een rondleiding door de stadsboerderij en wordt aan 

alle collega’s voorgesteld waar hij/zij mee te maken krijgt- 
- De nieuwe medewerker krijgt een introductiegesprek waarbij de volgende zaken aan 

de orde komen: 

• controle of alle administratieve zaken zijn afgehandeld 

• de introductiemap incl. beleidsplan 

• arbeidsvoorwaarden 

• huisregels 

• het inwerk- en opleidingstraject 

• wensen en verwachtingen van de medewerker 

• de veiligheid op het werk en hoe de medewerker daarmee moet omgaan 
 
Het inwerkprogramma bestaat uit informatie over: 
- toelichting functieprofiel, contract, huisreglement, VOG en medewerkersdossier 
- beleid/werkwijze incl. beleidsplan 
- team: doelen, taken en overlegstructuur 
- medewerkers (wie doet wat?) 
- apparatuur en materialen 
- veiligheid 
- hygiëne 
- arbo voorschriften 
- producten en/of diensten, assortiment 
- procedures 
- huisregels medewerkers 
- huisreglement bezoekers 
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Bijlage 12 
 

VOORLOPIGE HUISREGELS MEDEWERKERS 
 
AANDACHTSPUNTEN 

1) Sleutelbeheer: wie krijgen sleutels? 
2) Rookplaats toewijzen/afspraken over wanneer wel/niet roken. 
3) Geen huisdieren of kinderen mee tijdens diensten/taken. 
4) Bedrijfsleider heeft beslissingsbevoegdheid. 
5) Vrijwilligers mogen diensten/taken onderling ruilen, bedrijfsleider en collega’s worden 

direct op de hoogte gesteld. 
6) Ziektemelding bij bedrijfsleider of dienstdoende personeelslid. 
7) Diensten altijd in aanwezigheid van een personeelslid (vaste kracht). 
8) Logboek dagelijks invullen: overdracht dienst/bijzonderheden. 
9) Meningsverschillen worden niet in bijzijn publiek/bezoekers uitgesproken, maar  

tijdens overleggen voorgelegd of in individuele afspraak met bedrijfsleider besproken. 
10) Bezoekers en collega’s worden met respect behandeld en op vriendelijke manier 

geattendeerd op geldende huisregels indien nodig. 
 
INSTRUCTIES MEDEWERKERS 
1) Vaccinatiebeleid. 
2) Instructies hygiënisch werken. 
3) Instructies omgaan materiaal/werktuigen. 
4) Instructies/maatregelen risico’s, brandveiligheid. 
5) Protocol omgaan met agressief gedrag. 
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Bijlage 13  
 

VOORLOPIGE HUISREGELS BEZOEKERS 
 
Om bezoekers op de hoogte te stellen van o.a. risico’s, maatregelen en voorschriften zijn er 
bezoekhuisregels opgesteld. Deze bezoekhuisregels zijn te vinden op de website en worden 
duidelijk zichtbaar bij de entree van de stadsboerderij opgehangen, aangevuld met een 
aantal extra plaatsen waar de huisregels worden opgehangen (bv op het bezoekersterras en 
in het leslokaal). 

 
 

ALGEMENE REGELS 
 

• OPENINGSTIJDEN: ma t/m vrijdag + za/zon 

• ALTIJD AANWIJZINGEN MEDEWERKERS OPVOLGEN 

• GEEN HUISDIEREN TOEGESTAAN (m.u.v. blinde geleide en hulphonden) 

• ROOK- ALCOHOL- EN DRUGSVERBOD 

• GEEN HOKKEN EN STALLEN OPENEN (zonder toestemming medewerker) 

• KINDEREN NIET OVER HEKKEN TILLEN 

• DIEREN NIET VOEREN 

• FIETSEN BUITEN DE POORT, KINDERWAGENS ONDER DE POORT 
(looproute vrijhouden) 

• STADSBOERDERIJ IS NIET AANSPRAKEIJK BIJ DIEFSTAL OF 
BESCHADIGING VAN PERSOONLIJK BEZIT 

• HANDEN WASSEN VOOR EN NA ELK BEZOEK? 
 

SPECIFIEKE REGELS/AFSPRAKEN 
• regels per diersoort 

• voertijden 

• regels bij gereedschap/werktuig 

• regels bij terras/speelgelegenheid 

• regels per evenement/bijzondere activiteit 
 

 


