
Een korte uitleg over de Stichting en de Vereniging. 

 

BEZINN is de naam die gebruikt wordt door: 

-             Vereniging BEZINN (belangenbehartiger) met een eigen bestuur en toelatingsbeleid.  

 

-             Zelfstandig Zorgaanbieder Stichting BEZINN met een eigen bestuur en toelatingsbeleid. 

 

Beide organisaties hebben een eigen juridische entiteit. Maar werken op verschillende terreinen 

samen. 

 

Vereniging BEZINN 

Levert u zorg in een "groene" omgeving, hebt u een veehouderij/akkerbouw bedrijf of kleinvee, 

dieren en of kwekerij, dan kunt u in de meeste gevallen lid worden van Vereniging BEZINN. Dat is de 

eerste stap. Tijdens de bestuursvergaderingen worden nieuwe aanmeldingen besproken. De 

aanmeldprocedure verloopt deels via het secretariaat (vereniging@bezinn.nl) en deels via het 

introductieteam (introductie@bezinn.nl). 

Lidmaatschap van de vereniging levert ook toegang op tot lidmaatschap van de landelijke federatie 

van zorgboeren (FLZ www.zorgboeren.nl) die ook het kwaliteitskeurmerk voor zorgboeren aanbied. 

Een kwaliteitskeurmerk is steeds vaker een vereiste om zorg te mogen leveren bij gemeentes of 

zorgkantoren. Om lid te worden van de vereniging of diensten af te nemen van de stichting is een 

kwaliteitskeurmerk een vereiste. Meer informatie hierover vind u in de kennisclip over kwaliteit en 

via www.kljz.nl  

 

Daarna kunt u wellicht verder met Stichting BEZINN. Stichting BEZINN bekijkt of u in aanmerking 

komt als Trajectuitvoerder met uw locatie door middel van een kennismakingsgesprek. Soms vinden 

deze gesprekken vanwege de planning parallel plaats aan de 

informatievoorziening/aanmeldingsprocedure van Vereniging BEZINN.  

NB. U kunt geen rechten ontlenen aan het gesprek met de Stichting met betrekking tot de 

aanmeldprocedure van Vereniging BEZINN. 

De communicatie met de Vereniging verloopt grotendeels via de e-mail. Zij zijn telefonisch niet 

rechtstreeks bereikbaar. Indien nodig kan het gebeuren dat u gebeld wordt door één van de 

bestuursleden of het introductieteam. 

 

Zorgaanbieder Stichting BEZINN zorg 

Levert u zorg die niet gerelateerd is aan een "groene" omgeving of landbouwbedrijf, maar wilt u wel 

aansluiten bij Zorgaanbieder Stichting BEZINN dan gaat Stichting BEZINN een kennismakingsgesprek 

met u aan om te bekijken of u in aanmerking komt als deelnemer van Stichting BEZINN en onder die 

vlag ZIN kunt bieden. 

De communicatie met de Stichting kan zowel per e-mail als telefonisch. Gezien de duidelijkheid is het 

sturen van een e-mail met voldoende informatie het handigste.  

 

 

mailto:vereniging@bezinn.nl
mailto:introductie@bezinn.nl
http://www.zorgboeren.nl/
http://www.kljz.nl/

