
Certificaat
Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Hiermee verklaren wij dat het kwaliteitssysteem van

Jodi-Sintepier Zorgboerderij

KvK-nr: 22050670

op locatie

Jodi-Sintepier
Registratienummer: 478

Mosseldijk 15 A

4504SH Nieuwvliet

door het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg is getoetst en goedgekeurd volgens de normen vastgesteld 

door de Federatie Landbouw en Zorg Nederland en vastgelegd in het certificeringschema, versie 5.0. 

Het certificaat is van toepassing op:

Begeleiding *
 

* zie de toelichting achterzijde

Jodi-Sintepier is hiermee gerechtigd als bewijs van officiële erkenning het 

Keurmerk Kwaliteit Laat je Zien te voeren.

Dit certificaat is afgegeven op 9 juni 2022 en geldig tot 12 juni 2025 mits wordt voldaan 

aan de voorwaarden vermeld in het ‘Reglement Branche Certificering Landbouw en Zorg’.

Federatie Landbouw en Zorg

Dhr. M. Fischer 

Directeur

Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg

Dhr. E.J. Visser 

 



Toelichting scope certificaat Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Het certificaat is van toepassing op de aan de voorzijde weergegeven scope onder 'Het certificaat is van

toepassing op:'.

De waarden kunnen zijn: Begeleiding, Wonen of Begeleiding en Wonen

Onder Begeleiding wordt verstaan:

Dagbesteding.

Individuele begeleiding op zorgboerderij.

Groepsbegeleiding op zorgboerderij.

Ambulante begeleiding.

Overige zorg niet zijnde "Wonen", waaronder leer-/werktrajecten.

Kortdurend verblijf (deelnemer woont elders en verblijft één tot een paar etmalen per week en/of maand op

locatie, de deelnemer kan in crisissituaties naar "huis").

Onder Wonen wordt verstaan:

Permanent verblijf (woonzorg voor onbeperkte tijd).

Tijdelijk permanent verblijf (woonzorg voor beperkte tijd).

Kortdurende crisisopvang (niet geplande, "direct" beschikbare woonzorg voor beperkte tijd, zorgboer is

eindverantwoordelijk, de deelnemer kan niet naar "huis").

Inwoning/gezinshuis (deelnemer woont op een eigen kamer bij de zorgboer in huis).

Pleegzorg (deelnemer woont bij gezin zorgboer in huis en draait mee in gezin). * Facultatief.

Ambulante woonbegeleiding (de deelnemer heeft een eigen woonlocatie en krijgt daar van de zorgboer

begeleiding bij het zelfstandig wonen, de zorgboer is indien nodig verantwoordelijk gedurende 24-uur/dag,

ook in crisissituaties, de deelnemer kan niet naar "huis").


