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Geacht College van B&W van de Gemeente Groningen 
 

Zorgboerderij De Mikkelhorst maakt melding van code ROOD.  
 
Voor wie ons niet kent 
 
De Mikkelhorst is een zelfstandige Ecologische Zorgboerderij gelegen aan de rand van Haren 
nabij de wijk Oosterhaar, opgericht in het jaar 2000. Het is DE ontmoetingsplek in Haren 
voor mensen mét en zonder beperking waarbij het gaat om dagbesteding, rehabilitatie, re-
integratie en participatie. Op onze locatie zijn ca. 70 deelnemers actief en jaarlijks bezoeken 
duizenden mensen uit de gemeente Groningen onze groene locatie om er naar hartenlust te 
recreëren. 
  
Dit alles is niet mogelijk zonder ons team van zorgprofessionals en vakspecialisten die weer 
worden ondersteund door medewerkers op het gebied van ARBO/RIE, financiële 
administratie, ICT, kwaliteit en vervoer. En, niet te vergeten, onze ca. 90 trouwe vrijwilligers 
aan wie we de Provinciale Vrijwilligersprijs 2018 in de categorie ‘Zorg’ hebben te danken.  
 
Ons totale werkgebied beslaat zo’n 9 hectare. Op het hoofdterrein zijn onze gebouwen 
gesitueerd waar een kinderboerderij, kantine, keuken, theeschenkerij, Landwinkel, ateliers 
en kantoren zijn gehuisvest. Er is tevens sprake van een groot speelterrein, een terras, een 
houtkloverij en een grote tuin inclusief schooltuin, bloemenpluktuin en bijenstal. Er wordt 
gewerkt volgens ecologische principes en in ons buitengebied is een PolycultuurZonnepark 
in wording die wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de Coöperatie Duurzaam 
Haren. 
 
De symbiotische integratie van zorg, werk en recreatie heeft ertoe geleid dat De Mikkelhorst 
een unieke ontmoetingsplek is geworden en een grote aantrekkingskracht uitoefent op veel 
mensen uit de Gemeente Groningen. 
 
Waarom deze brief? 
 
Er zijn een aantal externe factoren, die er de oorzaak van zijn, dat De Mikkelhorst langzaam 
maar zeker op de gevarenzone afstevent. Er is sprake van code ROOD. Zonder ingrijpende 
maatregelen dreigen er financiële problemen voor onze organisatie. 
 
 



 
 
Over welke oorzaken hebben we het? 
 

• Gewijzigd zorginkoopbeleid WMO per 1/1 2019 

Door het gewijzigde zorginkoopbeleid WMO per 1/1 2019 en de daarbij behorende 

structuur van hoofdaannemers binnen de 4 gebied ondersteunende netwerken 

(GON’s) is bij De Mikkelhorst als kleine zorgaanbieder sprake van een forse 

inkomstenderving (25 tot 30 %). Dit ten gevolge van lagere dagdeeltarieven, 

ingestelde plafonds en zogenaamde verzilveringspercentages zoals gehanteerd door 

de nieuwe inkooppartijen.  

 

• Toenemende kwaliteitseisen en regeldruk in de zorg vergen forse investeringen 

De met de eerdere aanbestedingstrajecten samenhangende eisen, alsmede de 

kwaliteitseisen van de Federatie Landbouw & Zorg noopten ons ruim 2 jaar geleden 

om forse investeringen te doen in mensen en middelen zodat we weer klaar waren 

voor de toekomst. ARBO & RIE, vervoer, ICT en administratie, voldoende 

gekwalificeerd personeel, een gedegen kwaliteitssysteem, een nieuw 

cliëntensysteem en andere zorg gerelateerde zaken hebben ons de nodige 

inspanningen en geld gekost.  

 

Op dit moment stagneert de nieuwe WMO instroom van de deelnemers uit 

Groningen volledig terwijl we al jaren een grote aantrekkingskracht hebben op 

mensen die dagbesteding willen ontvangen en/of leer-werktrajecten willen volgen op 

het gebied van Groen, Dier en Voeding. Er is dus geen sprake meer van groei terwijl 

we die hard nodig hebben om de investeringen in mensen en middelen, die eerder 

noodzakelijk bleken om te kunnen aanbesteden, terug te verdienen. 

 

• Publieksfunctie onder druk.  

De Mikkelhorst biedt niet alleen begeleid werk trajecten en dagbesteding aan maar 

biedt ook een mooie locatie voor mensen uit de omgeving als het gaat om educatie & 

recreatie. Schoolkinderen/leerlingen (basis, praktijk en VSO) werken en leren op de 

Schooltuin, er wordt gewinkeld in de Landwinkel, (groot)ouders komen met 

(klein)kinderen naar de kinderboerderij en het speelterrein en zitten zelf op het 

terras, er wordt gewandeld in het buitengebied, de locatie wordt verhuurd aan 

families voor partijtjes en statushouders koken en kletsen er.  

 

De publieksfunctie, die integratie van publiek en doelgroep mogelijk maakt, wordt op 

geen enkele wijze gesubsidieerd. Nu de zorginkomsten fors lager liggen is er ook 

geen ruimte meer voor het in stand houden van de publieksfaciliteiten.   

Worst case scenario             
 
De Mikkelhorst heeft de afgelopen 19 jaar altijd het hoofd boven water gehouden. Als het 
tegen zat wisten we altijd wel weer een route te vinden die ons in beter vaarwater bracht 
maar deze keer staat het water ons aan de lippen. Er is nog een financiële buffer tot aan de 
zomer. Gebaseerd op de inkomsten van de eerste maanden van het jaar kunnen we onze 
bedrijfsvoering niet continueren en moeten 70 zorgdeelnemers mogelijk een andere 
dagbestedingsplek zoeken, staan onze medewerkers op straat, kunnen duizenden bezoekers 
niet meer recreëren en staan 90 vrijwilligers gedesillusioneerd aan de kant. 
 
 



 
 
Uitnodiging voor locatiebezoek 
 
De Gemeente Groningen streeft, getuige het coalitieakkoord 2019-2022, naar een sociale, 
groene, duurzame en gezonde samenleving. De coalitiepartners geven daarbij hoog op van 
zaken als ‘rust en ruimte’, ‘sociaal en duurzaam’ en ‘de inclusieve samenleving’. Ze willen dat 
iedereen binnen onze gemeente de mogelijkheid krijgt om mee te doen, zich gezien weet en 
zich thuis voelt.  
 
Al deze onderwerpen stuk voor stuk zijn verankerd in onze missie en visie. Als zodanig is het 
dan ook onbegrijpelijk dat er niet wordt gekeken naar de dramatische effecten van het 
gewijzigde zorginkoopbeleid van de Gemeente en de ‘GON-structuur’ op alle kleinschalige 
groene en innovatieve zorginstellingen. Ze zitten aan het eind van de keten en worden 
gekort terwijl ze zich iedere dag met hart en ziel in zetten voor kwetsbare inwoners van de 
Gemeente Groningen. 
 
Inmiddels zijn er veel mensen die ons hun steun betuigen. Het ligt daarbij voor de hand om 
deelnemers en hun verwanten, vrijwilligers en inwoners uit Haren te vragen om hulp en om 
actie te gaan voeren maar het lijkt ons beter om eerst het gesprek aan te gaan met uw 
collega beleidsmakers en WMO- en zorgspecialisten. 
 
Wij nodigen u dan ook graag uit bij ons op locatie zodat u zelf kunt ervaren om wat voor 
prachtig initiatief het hier gaat en om te bespreken hoe wij met elkaar deze parel van Haren 
kunnen behouden.  
 
Wij horen graag spoedig van u! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens deelnemers, vrijwilligers, bezoekers, medewerkers en het bestuur van De 
Mikkelhorst, 
 
Geert Naber 
Algemeen Manager  
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