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Oud Ade, 30 mei 2017  

 

Kleinschalige Zorgondernemers in het Groene Hart (KZO) bundelen krachten  

 
Kleinschalige Zorgondernemers in het Groene Hart gaan hun samenwerking 
formaliseren.  Door gezamenlijk op te treden willen zij tegenwicht bieden aan de wijze 
waarop gemeenten in deze regio hun zorgbeleid vormgeven. De oprichting van 
de Kleinschalige Zorgondernemers in het Groene Hart (KZO) vindt plaats op vrijdag 9 juni 
2017 om 16.00 uur in zorgkwekerij De Florahoeve te Roelofarendsveen.  
  

Aanleiding: zorgen over huidige vormgeving zorgbeleid in de regio  

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 
2015 besteden gemeenten de uitvoering van het zorgbeleid uit aan één grote 
zorgaanbieder. Dit leidt er in de praktijk toe dat gemeenten zorgvragers er niet, of niet 
tijdig, op wijzen dat zij de zorgvoorziening zelf mogen kiezen. Deze persoonlijke 
keuzevrijheid is wettelijk geregeld. Ook vormen gemeenten zich niet altijd een genuanceerd 
beeld van de persoonlijke situatie van de zorgvrager, en passen ze het indicatieproces niet 
altijd zorgvuldig toe. Hierdoor krijgen zorgvragers vaak een voorziening toegewezen die 
onvoldoende recht doet aan wat zij nodig hebben.   
  

Bovenstaande zorgen zijn aanleiding voor de kleine zorgaanbieders in het Groene 
Hart om hun samenwerking te formaliseren. Door gezamenlijk op te treden naar gemeenten 
en instanties over het zorgvuldig toepassen van wettelijk geregelde procedures en over een 
juiste toewijzing van zorg willen zij tegenwicht bieden aan de wijze waarop de gemeenten in 
de regio hun zorgbeleid vormgeven.   
  

Uitnodiging bijwonen oprichtingsbijeenkomst  

De oprichting van KZO vindt plaats op vrijdag 9 juni 2017 om 16.00 uur in De Florahoeve, 
Floraweg 17 te 2317 AJ Roelofarendsveen. Bij deze gelegenheid zal de heer Hans van 
der Knijff, adviseur van landelijke belangenbehartiger Per Saldo (vereniging van mensen met 
een persoonsgebonden budget), de website van KZO (www.kzo-groenehart.nl) officieel 
openen. U bent uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.  
  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Noot voor de redactie:  

  

De bij KZO betrokken zorgondernemers hebben op 18 oktober 2016 hun zorgen over het 
zorgbeleid geuit in een brandbrief aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit document, 
evenals de inspreektekst van KZO in de vergadering van de raadscommissie Sociaal en 
maatschappelijk domein van de gemeente Alphen aan den Rijn op 1 december 2016, is op 
aanvraag beschikbaar.  

  

Tijdens de bijeenkomst is een fotograaf aanwezig.  

 
 
 
 
 
 
 
  



Voor nadere informatie:  
 

Aad de Vries (onbezoldigd adviseur KZO)  

Kolk 13B  

2374AE Oud Ade  

T 0630363348  
email: aadonsxm@hotmail.nl 

 

en/of:  Danny van de Griendt (zorgondernemer): T 0650673693   
 

  

Over KZO  

Kleinschalige Zorg Ondernemers Groene Hart (KZO) is een samenwerkingsverband van 
kleinschalige zorgondernemers. De ondernemers verlenen hun diensten in het Groene Hart. 
De organisatie behartigt de belangen van zorgvragers, waarbij hun persoonlijke 
keuzevrijheid voor specifieke zorg of zorgaanbieder centraal staat. KZO ziet er verder op toe 
dat instanties procedures bij indicatiestelling en toewijzing van zorg nauwgezet voeren. In 
voorkomend geval ondersteunt KZO zorgvragers bij hun contacten met betreffende 
instanties.  

  

De zorgaanbieders van KZO bieden de zorgvrager het maatwerk waarop hij of zij, op basis 
van het persoonsgebonden budget (PGB), recht had en heeft.  Elke KZO-ondernemer 
beschikt over een eigen expertise, is vertrouwd met zijn cliënten, en biedt hun de 
persoonlijke aandacht en specifieke zorg die zij nodig hebben. Voor jeugdigen, 
jongvolwassenen of volwassenen met een beperking is bij de KZO-ondernemers altijd een 
passende plek te vinden. De begeleiding vindt veelal plaats op een zorgboerderij of -
kwekerij, maar ook bij de cliënt thuis of in de vorm van ‘beschermd wonen’.    
  

Betrokken zorgondernemers: Adfund Begeleid Werken B.V., Filia Zorg en Ondersteuning, Net 
Iets Anders, OBPSY, Zorgbureau De Jager, Blankenhoeve, L.Q. van der Geest, Zorgboerderij 
‘De Hoop’, Zorggroep Soeverein, Coöperatieve zorgkwekerij ‘De Sleutelbloem’ U.A., Zorgtuin 
de Tas, Ontzorgt Zorg & Advies Bureau, De Florahoeve, Zorgboerderij ‘De 
Paradijsvogelbloem’  

  
  
 


