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1. Samenvatting 

Dit onderzoek reikt concrete oplossingsrichtingen aan om kinderboerderij Rosorum 

toekomstbestendig(er) te maken. Het onderzoek is in nauwe samenwerking met zowel de bestuurders 

van de kinderboerderij als met de medewerkers van het NME centrum tot stand gekomen.  

Deze rapportage geeft concrete inzichten, oplossingsrichtingen en randvoorwaarden.  

I. Inzichten 

 Een kinderboerderij is een complex bedrijf, óók als het een vrijwilligersorganisatie is; 

 De kinderboerderij wordt momenteel in Zevenaar niet als ‘NME voorziening’ gezien, terwijl zij 

dat uitdrukkelijk wel is; 

 Het huidige subsidieniveau (gem. € 11.000,=) is voor een complexe -én maatschappelijk 

relevante (basis)voorziening relatief laag; 

 Met het structureel verhogen van de subsidie alléén, wordt de kinderboerderij er niet per 

definitie toekomstbestendiger; 

 Dat wordt zij wél door een betere programmatische borging op het vlak van educatie en 

recreatie in de overige NME voorzieningen in Zevenaar (en de Liemers) en door een betere 

integratie in de vigerende (milieu-)beleidskaders, zoals het ‘Milieu Beleidsplan’ en de 

‘Routekaart Energie Neutraal’. 

 

II. Oplossingsrichtingen 

 Het samenvoegen van de kinderboerderijorganisatie met het NME Centrum maakt beide 

organisaties robuuster en professioneler en daarmee toekomstbestendiger;  

 De diensten en producten van de beide organisaties worden er kwalitatief beter en relatief 

goedkoper door. Deze nieuwe organisatie wordt een nog aantrekkelijk(er) partner voor de 

samenwerkende gemeenten binnen de Liemers; 

 De nieuwe organisatie wordt aparte rechtspersoon (een stichting) en kan vanaf 1 januari 2019 

operationeel zijn; 

 De huidige kinderboerderij- en de NME voorzieningen gaan op in deze nieuwe organisatie. 

 

III. Randvoorwaarden 

 Na de a.s. gemeenteraadsverkiezingen in november 2017 zal – op basis van het nieuwe 

coalitieakkoord- een actueel beleidskader voor de NME-functie, incl. de combinaties binnen het 

sociale domein, moeten worden opgesteld. Dit beleidskader wordt richtinggevend aan de 

(aansturing van) de verzelfstandigde nieuwe NME voorzieningen; 

 V.w.b. de huisvesting en locaties is er de komende 3 tot 5 jaar geen urgentie (noch voor de 

kinderboerderij, noch voor het NME Centrum) om een andere locatie te betrekken.  

 De mogelijkheid tot samenwerking met landgoed Sevenaer lijkt op termijn een aantrekkelijke 

optie, met name ook in het kader van het recreatie- en toerismebeleid van Zevenaar en de 

Liemers (Regiomarketing) 
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2. Doel van het onderzoek 

Het overall doel van deze businesscase is te onderzoeken of –en hoe- de kinderboerderij Rosorum 

toekomstsbestendig(er) kan worden.  

Dit onderzoek behelst het opstellen van een businesscase met de strategische keuzes in een 

verkenningsfase. De businesscase bestaat uit een (verkennend) onderzoek waarin diverse 

ontwikkelmogelijkheden (scenario’s en waardeproposities) zijn opgenomen en waarover het 

gemeentebestuur kan beslissen. Zodra de strategische koers is bepaald, start formeel het vervolg, nl het 

maken van een (operationeel) businessplan waarin de gekozen (oplossings-) richting(en) in detail 

worden uitgewerkt en gerealiseerd.  

In dit onderzoek worden ook de (overige) NME voorzieningen in de gemeente Zevenaar en de Liemers –

waar relevant- betrokken.  

Het gemeentebestuur van Zevenaar heeft het voornemen geuit om de kinderboerderij (in principe) te 

behouden en waar nodig de kwaliteit van de voorziening(en) te verbeteren. Een verkenning naar de 

mogelijkheden en de randvoorwaarden daartoe vormen de kern van dit onderzoek. De kinderboerderij 

wordt door enkele fracties in de gemeenteraad gezien als een (basis)voorziening in de gemeente 

Zevenaar. De kwaliteit van de kinderboerderij laat echter al geruime tijd te wensen. Daarvoor zijn vele 

redenen aan te voeren; redenen die in deze rapportage aan bod zullen komen. 

Afbakening voor dit onderzoek 

De kinderboerderij heeft taken op zowel vlak van natuur- en milieueducatie (NME) als op het vlak van 

recreatie. Omdat kinderboerderijen doorgaans als onderdeel van de NME functie worden gezien, en 

daar meestentijds ook integraal onderdeel vanuit maken, wordt de opgave om kinderboerderij Rosorum 

toekomstbestendig te maken door ons dan ook direct bezien in het licht van de (overige) NME functies 

in Zevenaar en de Liemers en het vigerende milieubeleid van Zevenaar. 

Het onderzoek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van het bestuur 

van de kinderboerderij en medewerkers van het NME centrum; zij vormden een begeleidingsgroep die 

drie keer bij elkaar is gekomen. De inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid en de eindredactie ligt bij 

ORG-ID. Daar waar in de tekst van deze rapportage sprake is van ‘we/wij’ en ‘ons/onze’ heeft deze 

verwijzing betrekking op bureau ORG-ID, als onderzoeker(s)/redacteur(en), en niet op de eerder 

genoemde begeleidingsgroep. 

2.1 Onderzoeksvragen 

De initiële onderzoeksvragen hebben wij geherformuleerd en tot de volgende drie kernvragen 

gegroepeerd: 

1. Hoe kan de kinderboerderij Rosorum een toekomstbestendige voorziening worden? 

2. In welke organisatorische context wordt de toekomst van deze voorziening het beste geborgd? 

3. Aan welke randvoorwaarden (inclusief locaties) moet dan worden voldaan? 



rapportage onderzoek d.d. 26 sept 7 

2.2 Gevraagde resultaten 

Een businesscase (BC) in de vorm van een verkennende rapportage, met daarin enkele scenario’s die het 

gemeentebestuur in staat stelt om op basis van een open dialoog in haar bestuur de toekomstige 

ambities, functies en doelstellingen van de kinderboerderij te bepalen. De rapportage van deze BC bevat 

enkele scenario’s en concrete handreikingen en adviezen, een actuele toekomstvisie over de functie van 

de kinderboerderij / NME in de samenleving, een verkenning van de maatschappelijke meerwaarde, een 

verkenning van een andere locatie en een vergelijking –op hoofdlijnen- met andere gemeenten.  
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3. Kwaliteit van de kinderboerderij en de (overige) NME 
voorzieningen 

3.1 Kinderboerderij Rosorum 

In de afgelopen periode is door het gemeentebestuur van Zevenaar regelmatig gesproken over de 

continuïteit en kwaliteit van de kinderboerderij. Kortheidshalve verwijzen wij hier naar de 

onderhoudsschouw en de accountantscontrole op de jaarcijfers. 

Samenvattend zouden wij de huidige kwaliteit van kinderboerderij Rosorum in drie woorden willen 

typeren; ‘sleets, gedateerd en low budget’. Daarmee willen (kunnen) we geen kritiek uiten naar -huidige 

of voormalige- bestuurders, vrijwilligers en alle betrokkenen die met veel kunst en vliegwerk de 

voorziening in de benen proberen te houden. Maar de voorziening ‘kwijnt’, zowel fysiek als 

‘inhoudelijk/programmatisch’ terwijl deze aspecten veel maatschappelijke relevantie hebben! Ongeveer 

80/90% van de energie van de bestuurders zit de laatste jaren in het financieel beheer en in het beheer 

van de gebouwen/ voorzieningen. Daardoor is onvoldoende tijd en energie beschikbaar om te 

investeren in kwaliteitsontwikkeling (programmering van de educatie) en om te werken aan nieuwe 

functiecombinaties, aan gerichte fondsenwerving etc.  

3.2 Wat is een kinderboerderij eigenlijk? 

Een kinderboerderij is een bedrijf, ook als het door vrijwilligers wordt beheerd. Een bedrijf wat, net zoals 

andere bedrijven, aan heel veel wettelijke bepalingen en kwaliteitsvoorschriften moet voldoen. Het 

beheren van een kinderboerderij is daarmee een complexe aangelegenheid, omdat voldaan moet 

worden aan strikte eisen op het vlak van de veiligheid voor bezoekers en medewerkers (Arbo, sociale 

veiligheid, brandveiligheid etc.) maar ook op het vlak van dierenwelzijn, dierziekten en besmetting 

(zoönosen). Deze eisen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk aangescherpt. Het is voor een 

vrijwilligersorganisatie -met een beperkt budget- nauwelijks mogelijk om aan al deze eisen te kunnen 

voldoen. Het bestuur heeft de achterliggende jaren niet de middelen gehad, c.q. de prioriteit gekend, 

om een kwaliteitscertificaat van het vSKBN –of vergelijkbaar- aan te vragen of om op andere wijze 

structureel in kwaliteitsverbetering te kunnen investeren.  

3.3 De status quo van Rosorum 

De kwaliteit van de (fysieke) voorzieningen op Rosorum is verre van optimaal. Maar er blijven ook 

belangrijke inhoudelijke (educatieve) kansen liggen. De potentie die deze locatie heeft, wordt 

onvoldoende benut, zowel educatief als recreatief. De kinderboerderij heeft in het verleden geen vSKBN 

certificaat aangevraagd. Daardoor is de veiligheid en dierenwelzijn mogelijk niet voldoende geborgd. In 

deze situatie kunnen bezoekers, medewerkers en bestuur van de kinderboerderij mogelijk onnodige 

risico’s lopen. Deze risico’s kunnen worden afgedekt door gericht te investeren in deskundigheid van 

personeel en in de kwaliteitsverbetering van de (fysieke) voorzieningen. Het voldoen aan de vSKBN 

criteria (of vergelijkbaar) zou één van de eerste actiepunten moeten zijn. Overigens zouden de 

speeltoestellen op het terrein jaarlijks gekeurd moeten worden, maar dit gebeurt (ook) niet structureel 

door gebrek aan voldoende middelen.  
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3.4 Het NME Centrum 

Rosorum is feitelijk een NME voorziening, ook als dat in Zevenaar (nog) niet zo wordt beleefd. Daarom is 

het goed te kijken naar de (potentiele) partnerorganisaties van de kinderboerderij. Het NME centrum is 

zo’n  ‘natuurlijk partner’. Als gemeentelijke afdeling heeft het NME centrum het in financieel en 

beheerstechnisch opzicht een stuk eenvoudiger. Met name op het vlak van het beheer en management 

van ‘de middelen’, omdat het beheer van gebouwen, personeel en andere (bedrijfs-)voorzieningen etc. 

meelopen in het beheer door ter zake deskundige collega’s van de gemeente. Het NME centrum kan 

zich, in vergelijking tot de kinderboerderij, veel beter concentreren op de inhoud van het NME werk.  

3.5 De status quo van het NME Centrum 

Het NME centrum is een belangrijke constante factor op het vlak van NME werk in Zevenaar én de 

Liemers. Haar doelgroep is primair het basisonderwijs. Voortgezet onderwijs is momenteel geen 

doelgroep (meer) en ook burgers, maatschappelijke organisaties (zorg) en bedrijven zijn (nog?) geen 

expliciete doelgroep.  

De medewerkers en vrijwilligers van het NME centrum zijn zéér ervaren en door de wol geverfde 

professionals die zowel lokaal als regionaal ‘een gevestigde positie’ hebben. Zij vervullen voor diverse 

gemeenten in de regio (betaalde) aanvullende contractafspraken. 

Het NME centrum heeft op het vlak van doelgroep- én themaverbreding zoals klimaatopgaven, gezond 

en duurzaam voedsel en circulaire economie) nog belangrijke uitdagingen. Ook concrete  inhoudelijke  

kansen binnen het sociale domein zouden daarbij betrokken moeten worden.  

De (integraliteit van de) beleidsmatige aansturing van de NME functie laat o.i. te wensen. Er is geen 

expliciet/ apart beleidskader op het vlak van de NME-functie. Het Milieubeleidsplan biedt overigens wel 

(globale) beleidskaders. Door afwezigheid van een expliciet NME beleid wordt er praktisch gezien vooral 

gestuurd op de instandhouding –en kostenbeheersing- van de NME voorzieningen zoals die er nu zijn. 

Deze situatie geldt overigens óók voor de kinderboerderij. 
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4. Identiteit en meerwaarde van beide voorzieningen 

Om de kinderboerderij en het NME centrum te kunnen ‘duiden’ en vergelijken –en zo te kunnen 

onderzoeken of er sprake is van inhoudelijke synergie- hebben we met de begeleidingsgroep een 

typering van identiteit (profiel) en meerwaarde (USP’s) van de beide organisaties gemaakt.  

Het resultaat van deze analyse treft u onderstaand aan.  

4.1 Sterke punten van de kinderboerderij 

• bewezen kracht om te kunnen overleven door te improviseren; grote wilskracht, 

volhardend; 

• hoge gunfactor: goed voor fondsenwerving; 

• brede sociale contacten en groot maatschappelijke draagvlak; 

• contacten vrijwilligers met o.a. bedrijven; 

• het organiseren van (betaalde) activiteiten; 

• voor de gemeente Zevenaar is de kinderboerderij –in deze variant- sinds jaar en dag een 

heel goedkope voorziening. 

4.2 Te verbeteren punten van de kinderboerderij 

• financieel uitermate smalle basis en daardoor zeer kwetsbaar in continuïteit en kwaliteit van 

voorzieningen. Begroting is nauwelijks sluitend te krijgen; er is onvoldoende ruimte voor 

investeringen. Voortdurende kans op financiële tegenvallers; dit wordt als directe bedreiging 

ervaren en het verlamt de noodzakelijke ontwikkelingen. Geen eigen vermogen;  

• educatie op de locatie; 

• sponsoring moet m.n. van bedrijven komen (andere inkomstenbronnen worden nog niet 

voldoende aangeboord: kip/ ei discussie); 

• beschikbaarheid van een gekwalificeerd bestuur; de inhoudelijke opgaven van het bestuur 

moeten meer uitdagend en inspirerend (kansrijk!) worden;  

• kwaliteit van de verblijfsrecreatie (nauwelijks voorzieningen, zoals horeca); 

• kwaliteit van de vrijwilligers en de begeleiding en aansturing van vrijwilligers, stagiaires; 

• kwaliteit van het beheer van de voorzieningen, m.n. opstallen. 

4.3 Sterke punten van het NME centrum 

 goede inhoudelijke afstemming en programmering met het onderwijs, zowel lokaal als regionaal 

(en zelfs buitenregionaal); 

 didactisch sterk; inzet van bewezen didactische methoden en middelen van hoge kwaliteit; 

 scholen hebben het NME aanbod in hun programma geïmplementeerd.  

 verrichten ook activiteiten op locatie; 

 brede sociale contacten en groot maatschappelijke draagvlak; 

 beschikbaarheid van een eigen koeriersdienst; 

 grote inzet personeel, laag ziekteverzuim, flexibele organisatie;  

 goede samenwerking in de regio/ provincie Gelderland; 

 stevig netwerk, o.a. Leefklimaat Zevenaar, IVN, Groei en Bloei, imkerverenigingen in Liemers en 

Doesburg, LTO, Nestkastenwerkgroep de Liemers, weidevogelvereniging Zevenaar, 
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Sterrenwacht Corona Borealis, Boerenwijs, Waterschap Rijn en IJssel, Watermuseum Arnhem, 

Beverwerkgroep.  

 een stevige verdienpotentie in de vorm van ondersteuning van NME activiteiten in de regio de 

Liemers 

4.4 Te verbeteren punten van het NME Centrum 

 de integraliteit van de beleidsmatige aansturing; een meer expliciet NME-beleid dat de NME 

voorzieningen blijvend borgt de (beoogde) ontwikkelingen planmatig aanstuurt en de 

noodzakelijk investeringen rechtvaardigt. 

 beperkte personele formatie in relatie tot de vraag uit onderwijs en verder de eigen (grote) 

ambities; ‘we zouden zoveel meer willen/kunnen doen!’; 

 te weinig marktgericht (acquisitie);  

 te weinig ruimte en prikkels om te kunnen ondernemen en zo meer eigen inkomsten te 

genereren (denk aan het verwerven van projectengelden (provincie, waterschappen, EZ, regio, 

bedrijven);  

 te weinig aandacht voor de verbreding van doelgroepen. Deze vraag werd tot op heden door 

gemeente feitelijk ook niet gestimuleerd; in het verleden heeft i.h.k.v. de bezuinigingen een 

doelgroep-versmalling plaats gevonden (thans geen voortgezet onderwijs meer); 

 de diensten en producten van het NME centrum zijn van bewezen kwaliteit, maar relatief 

weinig innovatief;  

 de onderliggende prikkel tot innovatie ontbreekt (geen expliciete beleidsmatige opdracht, geen 

(markt-)concurrentie met andere aanbieders). 

4.5 Gezamenlijke sterke punten van zowel de kinderboerderij als het NME 
Centrum 

 sinds jaar en dag hebben beide voorzieningen een grote (naams-)bekendheid in zowel Zevenaar 

als in de Liemers; 

 zij hebben een groot aantal gebruikers en hebben een bereik van 100% van het Primair 

Onderwijs voor NME en ruim 7000 bezoekers voor de kinderboerderij per jaar; 

 beiden zijn laagdrempelig, gezellig, bereikbaar/ nabij; 

 als ‘basis’- voorziening worden beiden voorzieningen als vanzelfsprekend én onmisbaar ervaren; 

 de kinderboerderij en het NME centrum bieden ruimte voor dagbesteding, reactivering, 

vrijwilligerswerk, social return en zijn leerbedrijf; 

 het NME centrum biedt stagemogelijkheden voor MBO/ HBO en Universitair onderwijs. 
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5. Mogelijkheden van samenwerking 

De kinderboerderij heeft op korte termijn een duidelijke opgave op het vlak van kwaliteitsverbetering 

van de (fysieke en didactische) voorzieningen en de borging van haar continuïteit. Het NME centrum, 

dat tevens op contractbasis voor gemeenten binnen de Liemers werkzaam is, zoekt echter óók naar 

kwaliteitsbehoud en –verbetering van haar dienstverlening naar deze gemeenten. Zowel op het vlak van 

de product- als dienstverlening zal het centrum de komende jaren moeten werken aan innovatie & 

diversificatie om aantrekkelijk te blijven voor de afnemers van deze NME diensten.  

Eén van de voor de hand liggende mogelijkheden om de beoogde kwaliteitsverbetering van zowel de 

kinderboerderij als van het NME centrum te realiseren is te onderzoeken of samenwerking/ 

samenvoeging tot wederzijdse synergie leidt. En –als dat het geval is- om vervolgens de beide sporen 

van kwaliteitsontwikkeling met elkaar te combineren. Deze combinatie leidt enerzijds tot versnelling van 

de beoogde professionalisering voor beide organisaties en anderzijds tot kostenbesparing, omdat 

slechts één keer een investering in dit kwaliteitsproces gedaan hoeft te worden. Ten slotte leidt een 

combinatie óók tot een meer effectieve realisatie van de NME- en duurzaamheidsdoelen die Zevenaar 

nastreeft.  

5.1 Scenario’s toekomst kinderboerderij  

Er zijn voor de kinderboerderij (en daarmee ook voor het NME centrum) ons inziens drie strategische 

scenario’s te onderscheiden.  

Scenario I:   
AFBOUW/ VEREENVOUDIGING VAN DE KINDERBOERDERIJ 
 
‘De huidige kinderboerderij wordt langzaam afgebouwd tot een eenvoudige dierenweide, zonder 
(professionele) educatieve of verblijfs- en recreatievoorzieningen. De (op)stallen kunnen 
grotendeels verwijderd en het beheer van deze dierenweide wordt –zo mogelijk- door de gemeente 
Zevenaar, als eigenaar van de gronden, overgenomen’.  
 
Scenario II:   
CONSOLIDATIE/ KWALITEITSBORGING 
 
‘De kinderboerderij, maar ook het NME centrum, blijven op zichzelf staande voorzieningen, die in 
voorkomende gevallen op praktische en programmatisch onderwerpen samenwerken. De 
verantwoordelijkheid én de condities voor de bedrijfsvoering en voortbestaan blijven bij de 
afzonderlijke (gemeente en stichtings-) besturen. Beide besturen investeren elk afzonderlijk in 
trajecten van kwaliteitsverbetering van de bestaande voorzieningen’. 
 
Scenario III:   
PROFESSIONALISEREN EN ONTWIKKELEN 
 
‘Er wordt een nieuwe, gecombineerde NME organisatie in Zevenaar en de Liemers gerealiseerd. 
Deze multifunctionele NME-organisatie –waarin zowel de kinderboerderij als het NME-centrum 
opgaan- houdt een sterk regionale oriëntatie en werkt actief aan de realisatie van meervoudige 
functiecombinaties. Zodra zicht is op deze functiecombinaties, bijvoorbeeld binnen het sociale 
domein, zullen gerichte investeringen gedaan (kunnen) worden in noodzakelijke voorzieningen’ 
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De gemeente Zevenaar sluit -met haar opdrachtverlening voor dit onderzoek naar 

toekomstbestendigheid van de kinderboerderij- het eerste scenario feitelijk uit. Daarmee kan het 

gemeentebestuur een besluit nemen t.a.v. scenario’s twee en drie. Deze scenario’s gaan over intensieve 

samenwerking.  

Bij de uitwerking van deze BC gaan wij er van uit, zoals dat in de lijn van de (politiek/ bestuurlijke) 

verwachtingen ligt, dat zowel de gemeenteraad van Zevenaar als het bestuur van de stichting 

kinderboerderij Rosorum formeel zullen kiezen voor scenario drie.  

Scenario drie is –zoals we verder in deze BC zullen aantonen- maximaal robuust en toekomstbestendig 

en daarbij uiteindelijk kwalitatief effectiever en (kosten)efficiënter. 

5.2 Wel of niet structureel samenwerken?  

Feitelijk twee er twee opties: 

1. De stichting kinderboerderij en de gemeentelijke NME afdeling gaan intensiever samen 

werken. Zij breiden deze samenwerking in de toekomst mogelijk nog verder uit met andere 

lokale/ regionale partners, zoals IVN en LTO, Werkgroep Leefklimaat Zevenaar, Landgoed 

Sevenaer) 

2. Zij doen dit niet, en volgen elk hun eigen afzonderlijke ontwikkelspoor. 

Maar zij blijven op basis van gelegenheidsargumenten en –doelen samenwerken. 

 

Gelet op de beperkte schaalgrootte van beide voorzieningen én op het feit dat zij beide ‘instrumenten 

van NME beleid’ zijn, ligt het voor de hand dat, zoals in de meeste gemeenten in Nederland het geval is, 

beide voorzieningen hun inhoudelijke/ programmatische samenwerking gaan intensiveren en 

formaliseren. 

5.3 Hoe ziet die structurele samenwerking er dan uit?  

Wij zien feitelijk weer twee mogelijkheden: 

1. partijen gaan samenwerken, vanuit de afzonderlijke /bestaande organisaties. 

In deze situatie is sprake van twee aparte organisaties die autonoom blijven en elkaar op basis 

van inhoudelijke synergie aanvullen. Samenwerken kan per direct, op basis van een 

onderliggende (nog op te stellen) beleids- of bedrijfsplan en een (nog op te stellen) contract/ 

overeenkomst waarin doelen, lusten en lasten etc. worden benoemd en belegd. 

2. partijen worden samengevoegd, waarbij de beide organisaties –na een zorgvuldig proces- 

uiteindelijk versmelten tot één nieuwe organisatie.  

Er ontstaat in deze mogelijkheid één nieuwe organisatie die gefuseerd is vanuit de beide 

‘voorgangers’.  

 

Er bestaan in de samenvoegingsoptie vervolgens weer twee mogelijkheden: 

 De kinderboerderij wordt overgenomen door de gemeente Zevenaar en wordt 

daardoor onderdeel van de gemeentelijke afdeling, c.q. het NME Centrum.  

Dit lijkt geen logische en wenselijke optie, omdat dit tegen de landelijke trends van 

decentralisatie, deregulering en ‘sturen op afstand’ in gaat. 
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 Het NME centrum verzelfstandigt en fuseert met de stichting kinderboerderij Rosorum 

en wordt een geheel nieuwe organisatie.  

Deze nieuwe organisatie krijgt ook een nieuwe rechtsvorm en een nieuw bestuur. Het 

NME centrum is immers een gemeentelijke afdeling; de kinderboerderij een stichting. 

Juridische samenvoeging leidt tot een fusieproces, waarbij de gemeentelijke NME 

afdeling extern ‘verzelfstandigt’.  

 

5.4  Welke voordelen leveren samenwerking op? 

Met zowel de bestuurders van de kinderboerderij als met de medewerkers van het NME centrum 

(tezamen: de begeleidingsgroep) hebben wij in een drietal werksessies gekeken naar kansen en 

voordelen, maar ook naar de beperkingen en aandachtspunten van intensieve samenwerking. Deze 

gezamenlijke analyse leert dat beide organisaties duidelijke en kansrijke voordelen van samenwerking 

zien. Dit leert dat het gezamenlijke optrekken in het ontwikkel-/ professionaliseringstraject de kansen 

voor beide organisaties groter zullen maken.  

Kansen  

van samenvoeging kinderboerderij en afd. NME 

 

Aandachtspunten  

van samenvoeging kinderboerderij en afd. NME 

 Continuïteit waarborgen; robuustere 
organisatie, waardoor deze minder 
kwetsbaar is en minder overlap heeft 

 Beter en completer aanbod van NME 
producten en diensten, waaronder 
educatie en recreatie 

 Betere implementatie van de beoogde 
doelen i.r.t. gemeentebeleid/ beleid van 
de opdrachtgever(s)  

 Betere zichtbaarheid/ scherper profiel in 
de samenleving 

 Bundeling van beschikbare expertise 
(kennis en kunde); daardoor meer 
slagkracht en professionaliteit 

 Meer inhoudelijke raakvlakken; 
verbreding werkveld en netwerk  

 Kostenbeperking en grotere 
meerwaarde voor je geld  

 Gezamenlijke inkoop van diensten en 
producten; meer kwaliteit voor minder 
geld 

 De beoogde kwaliteits- en 
professionaliseringsslag van beide 
organisaties kun je in één keer (en 
gecombineerd) realiseren 

 Educatie is momenteel ‘het missende 
bouwsteentje’ op de kinderboerderij 

 Er is geen actuele en relevante 
beleidsagenda voor de NME-functie 

 Structurele dekking/ de beschikbaarheid 
van voldoende financiën 

 Nieuw bestuur en organisatievorm; de 
samenstelling en de competenties van 
(nieuwe) bestuurders 

 Gemeente(n) betrokken houden; de 
nieuwe NME organisatie komt verder op 
afstand 

 (Voorlopig) werken op twee locaties; 
welke (kern-) activiteiten kunnen waar 
het beste uitgevoerd worden? 

 Als gekozen wordt voor één locatie; 
mogelijk aanzienlijke kosten en 
noodzakelijke investeringen  

 Positie kinderboerderij Pannerden 

 Juridische positie medewerkers (met 
name NME) 

 Huidige kwaliteit huisvesting van de 
kinderboerderij 

 Aandacht voor verschil in stijlen en 
culturen/ werkwijzen  
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 Compenseren van elkaars zwakke(re) 
punten en elkaars sterke punten verder 
versterken 

 Kwaliteit (en kwantiteit) van bestuurs-
leden, medewerkers en vrijwilligers kan/ 
zal verder verbeteren 

 Meer vrijwilligers; makkelijker de 
roosters gevuld 

 Samen sta je sterk: het effect wordt        
1 + 1 = 3 

 Aansturing vanuit de gemeente wordt 
eenvoudiger; in plaats van twee 
afzonderlijke organisaties is sprake van 
één geïntegreerde organisatie die ‘op 
afstand’ functioneert 
 

5.5 CANVAS model waardepropositie 

 
In de begeleidingsgroep hebben we een analyse gemaakt van de verschillende waardeproposities. Het 
business model Canvas, ontwikkeld door Alex Osterwalder, vormde daarbij de leidraad om een (nieuwe) 
businesscase op papier te zetten. Dit model stelt je in staat om op een snelle en overzichtelijke manier 
een beeld te krijgen van je activiteiten en je verdienmodel(len). Voor bestaande ondernemingen kan dit 
Canvas ook een handig instrument vormen bij aanpassing van je bestaande business model door 
bijvoorbeeld veranderingen in de markt. In een (opvolgend) ondernemingsplan tenslotte wordt 
gedetailleerd omschreven hoe je je business model zult uitvoeren. 
 
 
Het resultaat van deze gezamenlijke analyse leest u onderstaand: 
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6. De NME beleidskaders 

In dit onderzoek hebben wij gekeken naar de NME beleidskaders in Zevenaar. Zevenaar heeft een 

‘Milieu Beleidsplan’ en de ‘Routekaart Energieneutraal’, maar geen (expliciet) beleidskader voor de NME 

functie.  

Waar we overigens niet naar gekeken hebben, en het verdient aanbeveling om dat in de vervolgfase van 

het maken van het businessplan wél te doen, is de actualiteit van het NME-/ duurzaamheidsbeleid van 

de NME (partner) gemeenten in de Liemers. 

De huidige NME voorzieningen, dus zowel de kinderboerderij áls het NME centrum, zijn beleidsmatig als 

het ware impliciete ‘vanzelfsprekendheden’, waarvan de expliciete meerwaarden (doel en functie) niet 

expliciet bestuurlijk geborgd zijn. Deze ‘vanzelfsprekende voorzieningen’ worden daardoor snel als 

‘basisvoorziening’ gezien. De politieke borging blijft daardoor relatief zwak. Het belang (en de potentie) 

van de NME functie lopen daarmee óók het risico om impliciet te blijven en dat stagneert vervolgens de 

gewenste ontwikkelingen op het vlak van professionalisering en functiecombinaties. Er blijven 

momenteel kansen liggen om de NME functie beleidsmatig te integreren in andere functies, met name 

in het sociale domein.  

Tenslotte focusseert de huidige discussie momenteel te veel op de beschikbare middelen, in plaats van 

op de beoogde doelen, het gewenste maatschappelijke impact, en bijgevolg de noodzakelijke middelen. 
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7. Financiële aspecten 

Wij hebben van de beide organisaties de financiële cijfers (begrotingen en jaarrekeningen) naast elkaar 
gelegd.  

7.1 De financiële cijfers van de Kinderboerderij 

De kinderboerderij heeft een jaarlijkse begroting van (afgerond en gemiddeld) zo’n € 27.000,=. De 
stichting ontvangt jaarlijks zo’n € 11.000,= subsidie (afgerond) van de gemeente Zevenaar. Dit is 
ongeveer 40 % van de totale bedrijfslasten (van het beheer van de voorziening). De overige inkomsten 
(gemiddeld zo’n € 16.000,=) verwerft de stichting uit sponsoring en giften, (vakantie)opvang en verkoop 
van dieren, activiteiten en bijdragen scholen, advertenties. In 2016 werd een eenmalige extra subsidie 
van € 6.000,-  ter beschikking gesteld ter leniging van diverse te korten. 

 

Uitgaven  

Personele kosten 3.600 

Huisvestingskosten 8.100 

Exploitatiekosten 8.700 

Overige  5.000 

 25.400 

  

Opbrengsten  

Subsidie 11.400 

Overige (sponsors, scholen, activiteiten etc.) 15.100 

 26.500 

 
Subsidiebedragen de achterliggende 5 jaar 

 2012: € 10.619,= 

 2013: € 10.778,= 

 2014: € 10.940,= 

 2015: € 11.104,= 

 2016: € 11.216,= 

Bevindingen 

1. het (structurele) subsidiebedrag van plm. € 11.000,= vinden wij laag voor een maatschappelijk 
relevante (basis) voorziening. De stichting voorziet zelf voor bijna 60% van de kosten van de 
exploitatie; dat is hoog. Verzelfstandige NME centra in den lande realiseren bijvoorbeeld 
gemiddeld (maximaal) 20% eigen inkomsten.  

2. de financiële reserves van de stichting zijn minimaal en fluctueren door noodzakelijke (nood) 
voorzieningen in de loop der jaren fors; er is onvoldoende  financiële ruimte voor het opheffen 
van structureel achterstallig onderhoud, laat staan voor investering in bijvoorbeeld 
(product)ontwikkeling. 

3. de huisvestings- en exploitatiekosten (beheer en onderhoud van terreinen en opstallen)  
omvatten plm 65  % van de totale begroting van de stichting. De opstallen zijn in eigendom van 
de stichting; het gebruik van de (gemeentegrond) is –na interne verrekening- om niet.  

7.2 De financiële cijfers van het NME centrum 

Het NME centrum heeft een jaarlijkse begroting van (afgerond) € 193.000,=. Aan  ‘structurele’ 
inkomsten wordt € 55.000,= geraamd in de vorm van bijdragen van de samenwerkende NME 
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gemeenten in de Liemers. Daarnaast  verwerft het centrum gemiddeld zo’n € 20.000 aan extra 

‘incidentele’ inkomsten in de vorm van verkoop producten en diensten (breed). Deze inkomsten komen 
o.a. door het organiseren van de jaarlijkse Boomfeestdag voor de gemeente Westervoort, de jaarlijkse 
“Natuurdag” voor alle groepen 7 van de basisscholen in Duiven en de gastlessen in het kader van 
afvalscheiding en/of zwerfafval (gemeenten Westervoort en Doesburg). Verder haalt het centrum 
inkomsten uit de organisatie van Nederland Schoon (voor alle basisscholen) en de landelijke 
schoonmaakdag in de gemeente Zevenaar. Ook van de scholen buiten de regio (werkgebied) ontvangt 
NME inkomsten door afname van NME-activiteiten. Tot slot betalen scholen een eigen bijdrage voor 
bepaalde verbruiksmaterialen.  

 

Bevindingen 

1. Wanneer de bijdragen ad € 55.000,= van de deelnemende NME gemeenten (deels) wegvallen, 
loopt de gemeente Zevenaar een financieel risico. Er is toegezegd dat de gemeenten Doesburg 
en Westervoort een nieuw contract ondertekenen tot resp. 1 januari 2021 en 1 september 
2020. Jaarlijks komt hier een vast (geïndexeerd) bedrag binnen. Met de gemeente Duiven moet 
nog overleg gevoerd worden voor het afnemen van NME-producten (gekoppeld aan een 
offerte). 

2. De huisvestingskosten zijn all-in, doch exclusief huur(waarde) 
3. De eigen inkomsten van het NME centrum (dus los van de ‘vaste’ bijdragen van de NME 

gemeenten), bedragen over de afgelopen drie jaar (gemiddeld) zo’n € 20.000,=.  Op een netto 
kostenbedrag van het NME centrum (van € 192.982,=) is dit plm. 10 %. Wanneer je de bijdragen 
van de deelnemende NME gemeenten niet zou meerekenen (€ 137.982,=) dan is het percentage 
plm 14,5 %. Dit zijn keurige inkomstencijfers voor een gemeentelijke NME afdeling, althans 
wanneer we dat afzetten tegen de ‘verdienpotentie’ van extern verzelfstandigde NME centra 
elders in het land. Deze halen maximaal zo’n 20% aan andere/ eigen inkomsten (anders dan hun 
basissubsidies).   

7.3 Enkele eerste voorlopige conclusies tav de financiële functie 

Het bestuur van de kinderboerderij besteedt –noodgedwongen- veel tijd aan het financieel rondbreien 
van de exploitatie van m.n. de opstallen. Beheer en exploitatie van de opstallen zijn relatief complex en 
bewerkelijk en geen echte kerntaak van een kinderboerderijbestuur. Te overwegen valt om deze taak bij 
de gemeente onder te brengen; daar zit wel professionele expertise voor deze taak. En de gemeente 
Zevenaar kan gebruik maken van financiële voordelen in de vorm van schaalgrootte in aanbestedingen 
en raamcontracten met marktpartijen.  

begroting NME Centrum (inkomsten gemiddelde over afgelopen 3 jaar)

Uitgaven

personele kosten 134.366,00                                                           

huisvestingskosten 35.938,00                                                             

(leer)middelen 10.000,00                                                             

financiele/ kapitaallasten 7.449,00                                                               

overige 5.229,00                                                               

192.982,00                                                           

Opbrengsten (gem. 2014/2016) 20.000,00                                                             

samenwerking de Liemers 55.000,00                                                             

Netto 137.982,00                                                           
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Het bestuur van de kinderboerderij heeft bewezen dat zij creatief en ondernemend is, maar hen 
ontbreekt voldoende financiële potentie om te investeren in groei en kwaliteitsvergroting. Zij kunnen 
een voorbeeldfunctie vervullen in de samenwerking met het NME centrum. Hier is een duidelijk 
synergievoorbeeld in het vergroten van de gezamenlijke marketing- en acquisitiekracht. 

Het NME centrum zoekt naar de grenzen van innovatie en productontwikkeling (binnen de grenzen van 
een gemeentelijke afdeling). Het NME centrum bedient een regio waarin contractafspraken met 
samenwerkende gemeenten worden gemaakt. De toegevoegde waarde van deze diensten zal voor deze 
afnemers moeten groeien. ‘Méér van het zelfde’ is voor de toekomst geen houdbare optie. Aansluiten 
bij de lokale (maatschappelijke) initiatieven in de deelnemende gemeenten vergroot de kans op positie 
behoud en –groei. Méér markt- en vraaggericht werken is een ander synergievoorbeeld. 

Het NME centrum zal ondernemender moeten gaan werken. Samenwerking met de kinderboerderij kan 
een belangrijke impuls geven aan deze opgave. Het centrum zou er goed aan doen om zichzelf een nog 
iets hogere financiële (verdien-) taakstelling op te leggen. Dat dwingt tot creativiteit (net als de 
schaarste bij de kinderboerderij). Het NME centrum kan een inhoudelijk ondersteunende functie 
vervullen op het vlak van het verbeteren van de educatie op Rosorum.  



rapportage onderzoek d.d. 26 sept 22 

8. De locaties  

8.1 Huidige locaties 

Er zijn op dit moment twee op zichzelf staande locaties in gebruik:  

1. de locatie van de kinderboerderij (Rosorum; Zevenaar West, aan de Methen)   

2. de locatie van het NME centrum (Vestersbos 2).  

ad 1. Rosorum; typering: 

 het betreft hier een goed bezochte en goed ontsloten locatie; 

 de grond is eigendom van de gemeente; er is een huurovereenkomst met een huurvergoeding; 

na interne verrekening huurt de stichting feitelijk ‘om niet’; de opstallen zijn eigendom stichting; 

 deze locatie wordt niet bedreigd op korte termijn (3 tot 5jaar) door wijk-/stadsontwikkelings-

plannen of vergelijkbaar; ; 

 een toekomstige uitbreiding van de begraafplaats is al voorbereid; deze situatie geeft als effect 

op de kinderboerderij op de korte termijn hooguit wat hooi/ gras; dus was extra inkoop; 

 de gebouwen zijn niet kapitaalintensief; boekwaarde is  (vrijwel) nul (Inventaris en 

verbouwingen staan voor plm € 3.945,= op de balans 2016);  

 er zijn enkele aandachtspunten op het vlak van brandveiligheid/ arbo / e.d. geconstateerd (waar 

aan gewerkt wordt);  

 de aanwezige speeltoestellen zijn eigendom van de stichting; 

 onduidelijk is nog wat de nieuwe toegangsweg naar de A15 aan impact op termijn op deze 

locatie heeft; 
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ad 2. NME Centrum: typering: 

 het betreft hier een voormalige school met ruime lokalen/ ruimten/ opslag/ klusruimte etc. 

 het gebouw is ingesloten in woonwijk,  

 als voorziening heeft het centrum relatief weinig relatie/ verbinding met de directe buurt; er zijn 

enige tuinactiviteiten, bijenkassen, kleine dieren, beperkte ‘losse’ inloop van omwonenden 

(m.n. kinderen); 

 het is geen unieke/ bijzondere locatie; het centrum kent wel een op zich gunstige centrale 

ligging in de stad; 

 de locatie wordt niet bedreigd op korte termijn (3 tot 5jaar) 

 de brandveilig/ arbo / kwaliteit beheer gebouw en terreinetc. zijn up to date 
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8.2 Potentieel alternatieve locaties 

 Landgoed Sevenaer; is een landgoed in (her)ontwikkeling. Het heeft een (zeer) omvangrijke 

renovatieopgave. Het landgoed vormt een belangrijke strategische asset op het vlak van 

recreatie en toerisme. (Her)ontwikkeling vraagt om een langjarig proces, i.v.m. veel 

restauratiewerk i.v.m. achterstallig onderhoud. Het landgoed kan voor een kinderboerderij een 

zeer inspirerende en aantrekkelijke locatie zijn, het heeft een centrale ligging en beschikt over 

een rijke (cultuur)historie. Het landgoed ligt ‘hartje stad’, maar daardoor minder goed ontsloten 

voor (auto)verkeer. In afwachting van verdere ontwikkelingen op het landgoed kan de komende 

periode (2 tot 3 jaar) in overleg met betrokken partijen gekeken worden naar een eventuele 

combinatie van de locaties van de NME functie(s)/voorzieningen met het landgoed. 
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 Het informatiecentrum in de wijk Groot Holthuizen. Het betreft hier een locatie aan de rand van 

de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen. Het informatiecentrum is ingesloten door HSL en de 

wijkontsluitingswegen. De wijk kent voornamelijk nieuwbouw en veel jonge kinderen. Het 

informatiecentrum is een mooi duurzaam pand. Deze locatie lijkt –vooral kostentechnisch- 

minder  geschikt om alle NME voorzieningen (dus zowel de kinderboerderij als het NME 

centrum) te kunnen gaan bergen. De investeringskosten zullen, in combinatie met de keuze voor 

een particulier investeerder, dermate hoog worden dat deze locatie de minst geschikte locatie 

lijkt. Ook wijzigingen in eigendom en/of gebruik (bestemmingsplan) van de omliggende gronden 

zijn tijdrovend en complex. Overigens is deze locatie wel erg geschikt voor vormen van 

(duurzame?) kinderopvang. 
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9. Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Algemene constateringen op basis van het onderzoek. 

In eerste instantie beschrijven wij –samenvattend- de belangrijkste constateringen t.a.v. de 

voorzieningen afzonderlijk, om vervolgens gerichte conclusies en aanbevelingen voor beide 

voorzieningen gezamenlijk te doen. 

9.1.1 Rosorum 

1. de kinderboerderij Rosorum wordt in de gemeente Zevenaar, zowel door burgers als door 

enkele raadsfracties, gezien als een waardevolle en beschermwaardige (basis-)voorziening. 

2. deze voorziening bestaat al bijna 20 jaar en wordt beheerd door een groot aantal vrijwilligers, 

inclusief een vrijwilligersbestuur. 

3. de structurele subsidie van de kant van de gemeente Zevenaar voor een dergelijke 

basisvoorziening is relatief laag: afgerond ruim  € 11.000,= per jaar. 

4. een kinderboerderij zoals Rosorum is, ook als vrijwilligersorganisatie, een volwaardig bedrijf. En 

zelfs een complex bedrijf, omdat de bedrijfsvoering moet voldoen aan vele wetten en regels op 

het vlak van veiligheid en (dieren) welzijn. Dit vraagt om een professionele organisatie met 

voldoende structurele middelen.  

5. kinderboerderij Rosorum heeft in het verleden geen keurmerk van de vSKBN aangevraagd. Dit 

keurmerk borgt dat aan alle wet- en regelgeving waar een kinderboerderij aan moet voldoen 

(zoals de Arbowet voor het personeel en de Wet Dieren voor het dierenwelzijn en criteria op het 

gebied van hygiëne en dierenwelzijn), kwalitatief wordt voldaan. 

6. er is sprake van achterstallig onderhoud van de opstallen en mogelijk van de kwaliteit van de 

(brand/verblijfs-) veiligheid daarvan. Dit vraagt op heel korte termijn om gerichte investeringen. 

Structurele verbeteringen op dit vlak zijn inmiddels opgepakt, maar de financiële middelen 

daartoe ontbreken nog. De totale kosten voor de meest noodzakelijke verbeteringen die op 

korte termijn gerealiseerd moeten worden, worden geraamd op (maximaal) € 20.000,= 

7. het bestuur van de kinderboerderij heeft de handen vol aan de dagelijkse exploitatie. 

Desondanks ‘kwijnt’ de voorziening door structurele schaarste aan middelen en voldoende goed 

opgeleide (vrijwillige) medewerkers.  

8. de kinderboerderij komt onvoldoende toe aan haar educatieve taak en heeft te weinig middelen 

om gericht te investeren in begeleiding van medewerkers en voorlichting/ educatie van 

bezoekers.  

9. omdat het bestuur 80/90% van haar tijd en energie in beheer van de (fysieke) voorzieningen 

moet stoppen, komt zij onvoldoende toe aan de noodzakelijke inhoudelijke 

kwaliteitsontwikkeling op het vlak van educatie. Maar ook acquisitie en fondsenwerving om 

haar begroting sluitend te krijgen komen daardoor op de tweede plaats.  

9.1.2 NME centrum (de Liemers) 

1. het NME centrum vormt een belangrijke constante factor op het vlak van NME werk in zowel 

Zevenaar áls in de Liemers. 

2. haar doelgroep is primair het basisonderwijs. Het centrum biedt de mogelijkheid tot doelgroep 

verbreding, zoals Voortgezet onderwijs, burgers, maatschappelijke organisaties (zorg) en 

bedrijven. Het centrum ziet kansen voor functiecombinaties in het sociaal domein.   
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3. de beleidsmatige aansturing van de NME functie laat momenteel te wensen; er is geen actueel 

beleidskader op het vlak van de NME-functie.. Bijgevolg wordt er praktisch gezien vooral 

gestuurd op de instandhouding –en kostenbeheersing- van de NME voorzieningen zoals die er 

nu zijn. 

4. de medewerkers en vrijwilligers van het NME zijn zéér ervaren en door de wol geverfde 

professionals die zowel lokaal als regionaal ‘een gevestigde positie’ hebben. 

5. zij vervullen voor diverse gemeenten in de regio (betaalde) aanvullende contractafspraken 

 

9.2 Conclusies en aanbevelingen  i.r.t. de onderzoeksvragen 

We delen onze conclusies en aanbevelingen in op basis van de onderzoeksvragen. .  

1. Hoe kan de kinderboerderij Rosorum een toekomstbestendige voorziening worden? 

2. In welke organisatorische context wordt de toekomst van deze voorziening het beste geborgd? 

3. Aan welke randvoorwaarden (inclusief locaties) moet dan worden voldaan? 

Wij hebben in hoofdstuk 4.1. drie scenario’s beschreven:  

Scenario I:  
AFBOUW/ VEREENVOUDIGING VAN DE KINDERBOERDERIJ 
 
‘De huidige kinderboerderij wordt langzaam afgebouwd tot een eenvoudige dierenweide, zonder 
(professionele) educatieve of verblijfs- en recreatievoorzieningen. De (op)stallen kunnen grotendeels 
verwijderd en het beheer van deze dierenweide wordt –zo mogelijk- door de gemeente Zevenaar, als 
eigenaar van de gronden, overgenomen’.  
 
Scenario II:   
CONSOLIDATIE/ KWALITEITSBORGING 
 
‘De kinderboerderij, maar ook het NME centrum, blijven op zichzelf staande voorzieningen, die in 
voorkomende gevallen op praktische en programmatisch onderwerpen samenwerken. De 
verantwoordelijkheid én de condities voor de bedrijfsvoering en voortbestaan blijven bij de 
afzonderlijke (gemeente en stichtings-) besturen. Beide besturen investeren elk afzonderlijk in trajecten 
van kwaliteitsverbetering van de bestaande voorzieningen’. 
 
Scenario III:   
PROFESSIONALISEREN EN ONTWIKKELEN 
 
‘Er wordt een nieuwe, gecombineerde NME organisatie in Zevenaar en de Liemers gerealiseerd. Deze 
multifunctionele NME-organisatie –waarin zowel de kinderboerderij als het NME-centrum opgaan- 
houdt een sterk regionale oriëntatie en werkt actief  aan de realisatie van meervoudige 
functiecombinaties. Zodra zicht is op deze functiecombinaties, bijvoorbeeld binnen het sociale domein, 
zullen gerichte investeringen gedaan (kunnen) worden in noodzakelijke voorzieningen’ 
 

9.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

ad 1. Onderzoeksvraag 1: Hoe kan de kinderboerderij Rosorum een toekomstbestendige voorziening 

worden? 
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We beantwoorden deze eerste onderzoeksvraag aan de hand van de drie geformuleerde scenario’s:  

Scenario I  Afbouw 

Dit scenario is feitelijk niet van toepassing/ relevant omdat kinderboerderij Rosorum als (basis) 

voorziening voldoende toekomstperspectief heeft in de vorm van zowel maatschappelijk als politiek 

draagvlak. Daarmee is het niet de vraag óf, maar hóe (onder welke condities) de kinderboerderij kan 

blijven bestaan. Daarmee komt scenario II in beeld: 

Scenario II  Consolidatie 

De kinderboerderij heeft als standalone voorziening o.i. (uiteindelijk) geen toekomst. Het beheer van 

een complexe (vrijwilligers)organisatie is met een dergelijk beperkt budget is op termijn onhoudbaar. De 

huidige situatie is o.i. kwetsbaar (relatief grote kans op allerlei soorten ‘incidenten’, gebrek aan 

continuïteit en kwaliteit) waardoor ook scenario II niet volhoudbaar is. Tenzij de gemeentelijke subsidie 

jaarlijks en structureel verdubbeld wordt. Maar dan nog zal de kinderboerderij slechts beperkt 

innovatiekracht (didactiek) kunnen ontwikkelen. Feitelijk wordt daarmee scenario III van toepassing: 

Scenario III Professionaliseren 

De kinderboerderij is/wordt een volwaardige NME voorziening; het ligt dus voor de hand om de beide 

NME voorzieningen te koppelen. De structurele samenwerking tussen kinderboerderij en NME centrum  

moet geïntensiveerd worden. De verkenning in deze BC (zie daartoe o.a. de inventarisatie kansen/ 

voordelen versus beperkingen en aandachtspunten (Hoofdstuk 5) en de waardepropositie Canvas 

(Hoofdstuk 5.5) wijzen unaniem uit dat er een aanzienlijke synergie ontstaat wanneer beide organisaties 

intensiever gaan samenwerken, c.q. worden samengevoegd. 

De beantwoording van de overige twee onderzoeksvragen doen we binnen de context van scenario 

III: 

ad 2. Onderzoeksvraag 2: In welke organisatorische context wordt de toekomst van deze voorziening 

het beste geborgd? 

Wij stellen voor om de kinderboerderij én het NME centrum per 1 januari 2019 samen te voegen (te 

fuseren) tot één nieuwe organisatie. Dit wordt dan een nieuwe rechtspersoon (stichting) waarin beide 

bestaande organisaties volledig opgaan. Feitelijk betekent dit voor het NME centrum dat het extern zal  

verzelfstandigen. Dit is overigens in lijn met landelijke trends van (middelgrote) NME centra in 

Nederland die kiezen voor functiecombinaties en nieuwe verdienmodellen.  

Deze fusie en verzelfstandiging vraagt om een relatief intensief vervolgproces. Dit proces zal, zo leert de 

ervaring, minimaal een jaar in beslag nemen. Onze ervaring met verzelfstandigingen van NME 

voorzieningen leert, dat het organisatorisch en bedrijfskundig opstarten van de nieuwe organisatie in 

een periode van 9 tot maximaal 12 maanden gerealiseerd kan zijn. De datum 1 januari 2019 lijkt ons 

daardoor –mits bestuurlijk tijdig de beslissingen genomen worden- alleszins haalbaar.  

ad  3. Onderzoeksvraag 3: Aan welke randvoorwaarden moet dan worden voldaan? 
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Om deze vraag in detail te kunnen beantwoorden zal, na besluitvorming door het gemeentebestuur 

over de geschetste scenario’s een businessplan moeten worden opgesteld waarin de financiële en 

organisatorische aspecten in detail worden uitgewerkt.  

Vooruitlopend daarop zijn er enkele randvoorwaarden en kaders op hoofdlijnen die voor de 

besluitvorming in deze fase van deze businesscase al actueel en relevant zijn.  

We schetsen ze onderstaand: 

1. Het uitwerken van een meer actueel en integraal NME beleidskader  

Na de gemeenteraadsverkiezingen in november -en de daarop volgende coalitiebesprekingen- is het van 

belang om de politieke ambities die Zevenaar heeft op het vlak van de NME-functie voor een periode 

van vier jaar in een nieuw (integraal) NME beleidskader vast te leggen. Wij schrijven hier bewust 

integraal, omdat de ontwikkelingen binnen het sociaal domein een belangrijke kans voor de 

toekomstpositie van het nieuwe NME zal betekenen. Overigens kan in dit kader direct de fusiegemeente 

Rijnwaarden (o.a. de kinderboerderij Pannerden) betrokken kunnen worden.  

En, last but not least, kan het samenwerkingsverband met de NME partners in de Liemers worden 

geactualiseerd, waarbij het principe van vraaggericht werken de uiteindelijke inhoud van deze 

samenwerkingsrelatie bepaalt.  

2. Keuzes t.a.v. toekomstige locaties 

Wij hebben zowel de huidige als enkele mogelijke toekomstlocaties onderzocht. Dit leert ons dat er in 

elk geval voor een periode van drie tot vijf jaar géén urgentie bestaat om de huidige twee locaties te 

moeten verlaten door planologische/ stedenbouwkundige ontwikkelingen. Bij gevolg mogen we er 

vanuit gaan dat beide voorzieningen de komende drie tot vijf jaar op de huidige locatie kunnen blijven. 

Het ramen van de hoogte van evt. verander-/verhuiskosten is in deze fase daarom prematuur en niet 

opportuun. 

In deze termijn -van drie tot vijf jaar- komen mogelijk nieuwe opties in beeld, die nu alleen nog in 

theorie bestaan. Het informatiecentrum in de wijk Groot Holthuizen is o.i. op de korte termijn(met 

name kostentechnisch) de minst geschikte uitwijklocatie. Overigens is deze locatie wel geschikt voor een 

combinatie met  (duurzame?) kinderopvang. 

Indien op het landgoed Sevenaer geschikte ruimte beschikbaar komt kan met de beherende stichting 

bezien worden of, en onder welke omstandigheden, de nieuwe NME organisatie (dus inclusief de 

huidige kinderboerderij) daar evt. gehuisvest kan worden.  

Belangrijk daarbij is de strategische functie die het landgoed krijgt in het kader van de citymarketing van 

de gemeente Zevenaar en de Liemers op het vlak van recreatie en toerisme. De kinderboerderij, incl. de 

overige NME-functies, kunnen de educatieve en recreatieve kwaliteit van het landgoed een forse 

inhoudelijke impuls geven en daarmee direct bijdragen aan de doelstellingen op het vlak van recreatie 

en toerisme.  

Overall adviseren wij om de eerste drie tot vijf jaar (tenzij de feiten en omstandigheden tussentijds 

ingrijpend veranderen) niet te kiezen voor andere locaties. i.v.m. grote risico’s van financiële 

desinvesteringen/ kapitaalvernietiging. 
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3. Voldoende structurele financiële middelen 

Feitelijk kunnen de (exploitatie)begrotingen van zowel de kinderboerderij als het NME centrum de 

komende drie jaar dezelfde blijven. Wel zullen er twee incidentele investeringen gedaan moeten 

worden, namelijk: 

I. wegwerken achterstallige kwaliteit en veiligheid (max. € 20.000,=) van de 

kinderboerderij.  

Het beheer van de opstallen is relatief complex en geen echte kerntaak van een 

kinderboerderijbestuur. Te overwegen valt om deze taak bij de gemeente onder te brengen; daar 

zit voldoende inhoudelijke professionele expertise voor deze taak. En de gemeente Zevenaar kan 

verder gebruik maken van financiële voordelen van schaalgrootte in aanbestedingen en 

raamcontracten met marktpartijen. Hier is een duidelijk synergievoordeel van samenvoeging van 

beide voorzieningen in één organisatie. Verder is de speelvoorziening op de kinderboerderij voor 

het bestuur een relatief kostbare zaak: plm € 750,= aan kosten voor de jaarlijkse keuring, het 

onderhoud, schoon zand. Er zijn niet veel speeltuinen in Zevenaar en van deze wordt intensief 

gebruik gemaakt. Net als het voorstel tav ‘onderhoud vastgoed’ valt te overwegen om het 

beheer van de speelvoorziening in het beheer van alle speelvoorzieningen door de gemeente 

‘mee te laten lopen’.  

 

II. een nader te bepalen investering in het beoogde fusie-/ en ontwikkelproces  

Om de voorgestelde ontwikkelingen -die in 2018 verder vorm en inhoud moeten krijgen- te 

kunnen realiseren is een intensief proces van organisatie- en personeelsontwikkeling nodig. Dit 

proces zal zo snel mogelijk gestart moeten worden. Indien in het laatste kwartaal van 2017, 

uiterlijk het eerste kwartaal van 2018, het operationele businessplan gereed is, kan –na vast 

stelling daarvan door het gemeentebestuur- vanaf 1 april 2018 het kwartier maken en bouwen 

van de nieuwe organisatie starten. Een formele startdatum op 1 januari 2019 is ons inziens 

haalbaar. 
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10. Verantwoording werkwijze 

Direct na opdrachtverlening (op basis van het raadsbesluit op 7 juli 2017) zijn we gestart met een 
formeel startoverleg met zowel de ambtelijk als de bestuurlijk opdrachtgevers. Bij dit startoverleg was 
het bestuur van kinderboerderij Rosorum betrokken. 

Overzicht geraadpleegde bronnen 
      

 

Drietal locatiebezoeken op 
19 juli 

      Documenten 
        1 (Concept) visiedocument bestuur kinderboerderij 

    2 Website kinderboerderij 
      3 Raadsvoorstel extra middelen onderzoek kinderboerderij 

   4 Jaarrekening kinderboerderij 2016 
     5 Toelichting op de jaarrekening 2016 
     6 vSKBN branchegegevens kinderboerderijen (2014) 

    7 Buurten kaart Zevenaar (demografische gegevens) 
    8 Krantenartikel kinderboerderij Pannerden 

     9 Huurovereenkomst kinderboerderij 
     10 Overeenkomst recht van opstal kinderboerderij 

    11 NME Liemers Jaaraanbod 
      12 Toekomstbestendige kinderboerderijen 3.0 voor kinderen van 0 tot 101 

  13 Begroting en jaarcijfers afd. NME (2016) 
     

          

          Interviews/ gesprekken/ workshops 
      data 

         19-jul kennismaking wethouder van der werf en bestuur kinderboerderij; excursies  div. locaties 

25-jul eerste workshop medewerkers van het NME centrum en bestuur kinderboerderij 
  1-aug voortgangsgesprek wethouder van der werf 

     24-aug idem; tweede workshop  
             

24-aug interview Michiel Beltman EetLokaal (landgoed Sevenaer) 
    24-aug interview Arno Leenders en Remko an Haack (vastgoed gemeente ) 

  25-aug Tel gesprek Marijke de Both (Kinderboerderij) 
     12-sep tel gesprek Yvette Abbing (Citymarketing) 
     5-sep tel gesprek Bas Hendrikx (projectleiding Holthuizen) 

    8-sep tussentijdse bespreking eerste concept met René Wijnbergen 
   12-sep 

13 sep 
derde workshop NME centrum en kinderboerderijbestuur; redactie 
eindconcept van de rapportage 

   

          20-sep bespreking slotconcept met wethouder van der Werf 
     

29-sep Oplevering 
       

 

Datum p.m. evaluatie van de opdracht en 
decharge 
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11. bijlagen 

 

11.1 WIE BEHEERT IN NEDERLAND DE KINDERBOERDERIJ? 

Weinig sectoren zijn zo divers als de publieksboerderijen. Elke kinderboerderij, dierenweide of 

zorginstelling heeft haar eigen ontstaansgeschiedenis. Dit resulteert erin dat er niet alleen een enorme 

diversiteit is onder kinderboerderijen, maar ook in de wijze van het beheer. Sommige boerderijen 

worden beheerd door stichtingen op de grond van de gemeente. Andere hebben het personeel in dienst 

van een zorginstelling en worden beheerd door een vereniging. Weer anderen werken met onderwijs- 

en welzijnsorganisaties samen. 
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WANNEER WERDEN ZE OPGERICHT? 

Het is niet precies bekend wanneer de eerste kinderboerderij opgericht werd. Artis claimt dat zij in 

1939 de eerste kinderboerderij geopend hebben. Landhoeve Zwieseborg in Loozen is sinds 1859 een 

plaats geweest waar mensen en dieren samenleven. Dat zou weleens de eerste dierenweide kunnen 

zijn. 

Dieren- of hertenweides ontstonden al in de 19e eeuw, vaak als onderdeel van een landgoed of horende 

bij een park. Deze weides zijn mogelijk de voorlopers van de kinderboerderij. In de jaren ‘70 nam de 

groei van het aantal publieksboerderijen flink toe. Die groei is inmiddels afgenomen. 

Vroeger was de kinderboerderij een plek waar kinderen vooral met dieren konden knuffelen en konden 

spelen. Tegenwoordig heeft een boerderij veel meer functies, maar ook veel meer 

verantwoordelijkheden. Zo moet elke plek veilig en verantwoord zijn. Er is veel meer kennis over 

zoönosen (ziektes van dier op mens). Ook worden er veel wettelijke eisen gesteld aan het houden van 

dieren, het werken met personeel, vrijwilligers, cliënten en het ontvangen van publiek. Daarbij is in 

Nederland de grond duur en weinig ruimte beschikbaar. Dit alles heeft geresulteerd in de afname van de 

groei van het aantal publieksboerderijen. Maar er komen nog altijd kinderboerderijen en dierenweides 

bij. 

BRON: vSKBN 


