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Statuut uitvoering norm  
verantwoorde werktoedeling  
Logeerboerderij Hippago V.O.F. 
 

 

 
‘Logeerboerderij Hippago V.O.F.’ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord-
Nederland onder nummer 70474060 en bij de Belastingdienst onder BTW-identificatienummer 
NL858333077B01 en is geregistreerd als Toegelaten Zorginstelling volgens de WTZi met AGB-code 
73-736812. 
 
Logeerboerderij Hippago VOF is een samenwerkingsverband van de vennoten Martin Vlaanderen 
en Stasia Vlaanderen-Cramer, die wonen en werken aan de Langewijk 170, 7916 VG Elim. De 
werkverdeling tussen beide vennoten is tot stand gekomen op basis van interesses, kwaliteiten en 
opleiding en volgens de norm verantwoorde werktoedeling voor zorgprofessionals.  
Stasia Vlaanderen-Cramer is geregistreerd zorgprofessional; Martin Vlaanderen is niet-
geregistreerd zorgprofessional. 
Voor enig inzicht in hun achtergronden volgt hier een korte beschrijving van hun opleidingen en 
opgedane ervaring voor zover dit relevant kan zijn voor de werkzaamheden voor de VOF.  
 
Vennoot 1: Martin Vlaanderen 
Martin Vlaanderen, geboren 8 juni 1962, Hilversum.  
 
Diploma’s:  
HAVO 1979 
VWO 1981 Willem de Zwijgercollege Bussum 
propedeuse Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam 1983 
Studeerde 1 jaar aan School voor de Journalistiek in Utrecht 1985 
 
Sportieve prestaties:  
1980 Nederlands kampioen karate zwaargewicht junioren  
1981 Nederlands kampioen karate zwaargewicht junioren  
1982 Nederlands kampioen karate zwaargewicht junioren  
1982 3de plaats Nederlands team EK Brussel 
(sportschool Van Hellemond Hilversum) 
Met diverse paarden reed hij wedstrijden in uiteenlopende disciplines: endurance, springen en 
westernriding. 
 
Werkervaring:  
1981-1982 docent karate wedstrijdtrainingen sportschool Van Hellemond, locatie Naarden 
1983-1986 werkzaam in horeca bij Graaf Floris Muiden en café Moeke Spijkstra Blaricum  
1986-2000 verslaggever/fotograaf Dagblad De Gooi- en Eemlander  
1990-1991 met Stasia Cramer schrijver van De Probleemwijzer, handboek voor docenten in 
voortgezet onderwijs over (psycho)sociale en somatische problematiek bij leerlingen  
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2000-2014 verslaggever/fotograaf bij Dagblad van het Noorden; in laatstgenoemde periode tevens 
drie jaar camerajournalist en editor voor de aan de krant gelieerde, toenmalige tv-zender 1TV. 
 
Competenties 
Competenties: waarnemen en signaleren, enthousiasmeren en motiveren, aandacht voor 
anderen, vragen stellen en luisteren. Een specifieke en niet vervangbare kwaliteit van Martin is het 
voorkomen van, omgaan met en laten afvloeien van spanningen en agressie via een interventie. 
Dit kan een gesprek zijn, maar ook een fysieke activiteit. 
 
Werkveld 
Werkveld Martin bij logeerboerderij Hippago VOF: Martin zorgt voor vervoer van cliënten. Hij 
komt daardoor soms bij hen thuis, spreekt daar met ouders en praat veel met cliënten in de auto. 
Als er kleine of grote dingen spelen komen die bijna altijd onderweg naar buiten 
(probleemverkenning). Zo nodig wordt hierop, na overleg met Stasia, actie ondernomen. Martin 
heeft bij Hippago het meeste contact met de kinderen. Hij verzorgt ontbijt en lunch in het 
activiteitengebouw, en vervult een stimulerende en begeleidende rol bij sport en spel. Dat varieert 
van samen wielrennen op beschikbare racefietsen tot hardlopen, in de paardenbak parcoursjes 
met hindernissen springen, bordspellen, fitness met kleine gewichtjes, springtouw en 
spinningfiets, en natuurlijk het werken met pony’s en paarden. Martin verzorgt de paarden en 
zorgt ervoor dat er veilig kan worden paardgereden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een 
paard, dat iets te fris en energiek oogt, eerst wordt gelongeerd voor het wordt bereden. Martin is 
verantwoordelijk voor de hygiëne in de leefruimtes en treft maatregelen ter voorkoming van 
legionella-besmetting. Hij overlegt met Stasia over de wijze waarop wordt gewerkt aan 
persoonlijke doelen (planuitvoering) van cliënten en draagt mede zorg voor het realiseren 
daarvan. Hij rapporteert zijn bevindingen inzake voortgang en resultaten aan Stasia. Een groot 
deel van zijn werk bestaat uit ondersteuning en begeleiding bij het functioneren van cliënten in 
hun dagelijks leven. Martin stelt persoonlijke vragen en voert aan de hand daarvan gesprekken 
over hoe het thuis gaat, op school of in de vriendenkring. Knelpunten worden zo snel manifest en 
de Socratische methodiek achter de vraagstelling stimuleert bovendien tot nadenken over eigen 
emoties, gevoelens, gedachten, overtuigingen en bijbehorend gedrag. Zo nodig adviseert hij hen 
over wat zij kunnen doen om sterker in het leven te staan, beter om te gaan met een moeilijke 
situatie, en hij probeert ze te ondersteunen bij eventueel te maken stappen. Dit kan gaan om 
problemen bij een revalidatie na een ernstig ongeluk, verdriet en loyaliteitsproblemen door een 
echtscheiding, het nadenken over een beter passende opleiding, hulp bij een conflict op school, 
tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief of hulp bij het vinden van een passende stageplek. 
 
Kernwoorden:  
cliëntenvervoer; Socratische gespreksmethode; probleemverkenning; begeleiding bij sport, spel en 
klusjes; laten afvloeien van agressie; begeleiding maaltijden; hygiëne (legionellapreventie); 
planuitvoering; rapporteren; praktische ondersteuning bij het dagelijks leven. 
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Vennoot 2: Stasia Vlaanderen-Cramer 
Stasia Vlaanderen-Cramer, geboren 13 april 1954 te ‘s-Gravenhage.  
 
Diploma’s: 
H.B.S.- A: Emmen 1971 
Bachelor sociologie: Groningen 1974 
Sociale Academie Kultureel Werk: Amsterdam 1977 
Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs: Amsterdam 1983 
Diploma voor de uitgeverij: Amsterdam 1992 
Basisinstructeur Paardrijden Stichting Orun: 2001 
Bedrijfshulpverlener: 2006 (en daarna elk jaar de BHV-herhaling) 
 
Werkervaring 
1977-1990: lerares maatschappijleer VMBO/Mavo Amsterdam en Laren (NH) 
1989-1997: werkzaam in eigen uitgeverij met als relevante taken: 
- redigeren van 32 populair-wetenschappelijke brochures t.b.v. serie lesmateriaal voor het 
voortgezet onderwijs 
- het samenstellen van een handleiding voor docenten (208 pagina's, ongeveer 50 onderwerpen) 
over problemen bij jongeren 
- het produceren van jaarboeken/jubileumboeken voor scholen 
1982-nu: schrijfster van ongeveer 30 gepubliceerde korte verhalen en 45 gepubliceerde boeken 
voor kinderen/jongeren met als specialisatie paardenboeken  
1998-nu: organisator van ponykampen en trainingskampen voor meiden van 11 jaar en ouder 
2010 - nu: begeleider van jongeren met een beperking op onze Logeerboerderij Hippago V.O.F. 
(website www.hippago.nl) 
 
Competenties 
Structureren van de dag voor cliënten; intake; zorgplannen; planning en organisatie; 
contractmanagement; wet- en regelgeving; verslaglegging; verantwoording; pedagogische 
interventies; serieus en betrouwbaar. Motto: ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’.   
 
Werkveld 
Werkveld Stasia bij logeerboerderij Hippago V.O.F.: Stasia is zakelijk aanspreekpunt van 
logeerboerderij Hippago VOF. Zij sluit contracten met cliënten en hun vertegenwoordigers, en met 
financiers van de zorgvraag: gemeenten en zorgkantoren. Zij beoordeelt, in overleg met haar 
vennoot, of er sprake is van een hulpvraag waarin Hippago V.O.F. kan voorzien. In dat geval schrijft 
zij zorgplannen met ‘smart’-geformuleerde doelen (smart staat voor: specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch, tijdgebonden). 
Zij is kwaliteitsfunctionaris en zorgt voor een bedrijfsvoering die voldoet aan de door diverse 
opdrachtgevers gestelde kwaliteitseisen en wet- en regelgeving.  
Stasia Vlaanderen-Cramer heeft een KIWA Keurmerk ZOZ (Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener) 
niveau 5 (HSPO) met registratienummer 8671, is ingeschreven als Jeugd- en gezinsprofessional SKJ 
onder registratienummer 110018395, is lid van Paletzorg en gecertificeerd volgens het Paletzorg 
Kwaliteits Management Systeem. 
Tevens is zij gediplomeerd hippisch instructeur en bedrijfshulpverlener (BHV). 
Zij vervult bij Hippago de rol van aandachtsfunctionaris veiligheid met betrekking tot 
kindermishandeling en seksueel geweld.  
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Stasia overlegt dagelijks met Martin over cliënten en hun onderlinge contacten en verwerkt haar 
bevindingen zo nodig in persoonlijke dossiers van cliënten. Zij neemt, wanneer nodig, contact op 
met ouders/vertegenwoordigers en overlegt en informeert andere zorgverleners die betrokken 
zijn bij hulpverlening aan haar cliënten. Eventueel wordt advies ingewonnen of doorverwezen. 
Advies kan ook worden ingewonnen bij vakgenoten, bijvoorbeeld via intervisie. 
Zij zorgt er bij de planning en organisatie van werkzaamheden en activiteiten voor dat elke cliënt 
krijgt aangeboden wat bij hem of haar past. Eventueel wordt daarover overlegd met de 
ouder/vertegenwoordiger. Immers, iedereen moet het uiteindelijk naar zijn zin hebben wil je iets 
kunnen bereiken. 
Stasia doet de planning van het komen en gaan van cliënten en bereidt hun veelal meerdaagse 
verblijf voor. Zij maakt elke avond een tijdsplanning/rooster voor de volgende dag. Dit biedt 
houvast en geeft cliënten duidelijkheid en structuur. Stasia werkt aan persoonsgebonden doelen, 
vaak met behulp van paarden en pony’s. Omgaan met paarden brengt risico’s met zich mee. Stasia 
en haar vennoot zien er op toe dat wordt gewerkt in een zo veilig mogelijke omgeving. Daarvoor 
zijn er duidelijke stal- en terreinregels (zoals niet rennen in en rond de stal, op- en afstijgen onder 
begeleiding). Er is altijd toezicht als met paarden en pony’s wordt gewerkt. 
Cliënten leren omgaan met de dieren, ze verzorgen, helpen bij werkzaamheden die het houden 
van dieren met zich meebrengt. Stasia begeleidt cliënten bij het paardrijden. Zij kan dit 
desgewenst overdragen aan Martin. 
 
Kernwoorden: 
planning en organisatie, contractmanagement, zorgplannen, pedagogische interventies en 
eindverantwoordelijkheid, begeleiden bij paardrijden, begeleiden bij persoonlijke verzorging, 
aandachtsfunctionaris veiligheid (Meldcode), kwaliteitsfunctionaris. 
 
Opgesteld door Stasia Vlaanderen-Cramer, kwaliteitsfunctionaris van Logeerboerderij Hippago 
V.O.F. 
Versie 31 maart 2018 
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