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Missie & Visie

Zorgonderneming EQuiMio is een kleinschalige, 
innovatieve organisatie waar kind/jeugd en 
volwassenen met een licht verstandelijke beperking, 
opvoedings- en psychiatrische problematiek zich 
kunnen ontwikkelen. 

Wij vinden dat er voor iedereen een plaats moet zijn om 
zichzelf te ontwikkelen. Te ontwikkelen tot een mens dat 
leeft vanuit haar eigen kracht, dat weet wat haar talenten 
zijn en dat weet hoe zij daarmee kan bijdragen een 
gezondere wereld. 

We bieden met behulp van de natuur om ons heen, de 
paarden en de honden een veilige omgeving, waarin een 
ieder mag groeien, leren en trainen om de beste versie 
van zichzelf te worden. Dit doen we door onze 7staps 
EQuiMio Methodiek, gebaseerd op de logische niveaus 
van ‘Bateson’  

Zorgonderneming EQuiMio heeft een multidisciplinair 
begeleidings/behandel-team. Dat wil zeggen dat de 
hulpverleners binnen het team verschillende expertise 
en opleidingsachtergronden hebben. Het team bestaat 
uit sociaal pedagogische hulpverlening, individuele en 
groepsbegeleiding, skj-geregistreerde hulpverleners, 
equitherapeuten (animal assisted coaching) en een 
orthopedagoog. Hierdoor leveren wij kwaliteitszorg en 
genereren wij een praktisch en gevarieerd 
begeleidingsaanbod, waarbij we telkens inspelen op de 
persoonlijke behoeften van onze deelnemers.



Onze unieke waarden

EQuiMio Methodiek

1. Ruimte
2. Bewustzijn
3. Bekrachtiging
4. Zelfstandigheid
5. Toekomstperspectief
6. Verantwoordelijkheid
7. Anderen ondersteunen



Onze ideale klant

Ideale klanten volwassenen

- verantwoordelijkheid kunnen en willen 
meedragen

- drive hebben
- problemen op meerdere levensgebieden 
- bodem / fundament 
- groei moet erin zitten
- IQ, EQ, bepaalde mate aan spirituele intelligentie
- enige mate aan zelfreflectie / zelfbewustzijn

Ideale klanten jeugd: 

- waardevol voor groepsdynamiek
- weerbaar
- gemotiveerd (drive)
- overprikkeling waardoor ze niet meer 

kunnen functioneren
- bepaalde mate aan (verbale) zelfreflectie



Diensten

 Dagbesteding

 Begeleiding groep

 Individuele begeleiding

 Kindtraining Bloei

 Diagnostiek & Behandeling

http://www.youtube.com/watch?v=Tzt15NkgoqM


Kernwaarden & energie

Vrijheid Relativeren Normaliseren Toekomstgericht denken Reflectie Persoonlijke 
groei



SOAR Analyse

Sterktes
- passievol & innoverend
- kwaliteit is zeer belangrijk bij het gehele team
- grote aantrekkingskracht door unieke 
methodiek
- er is sterke dynamiek binnen het team met 
grote veerkracht
- grote loyaliteit van deelnemers en team
- Hoog opgeleid personeel
- heldere taakverdeling 
-weinig prikkels voor klanten

Ambities
- financieel gezond worden
- tijdelijk verblijf/logeren realiseren
- meer individuele indicaties generen
- kindtraining Bloei verkopen op scholen
- brainstormen om meer naamsbekendheid te 
generen

Kansen
- gesprek met de wethouder
-logeren
- camping stavenisse
- social media nog meer benutten
- bewegwijzering aanvragen
- online begeleiding geven

Resultaten
-financieel gezond
- meer particuliere zorg
- meer individuele begeleiding
- grotere naamsbekendheid
- Flexibiliteit om in te speln op nieuwe 
regelgeving



Marketing Strategie

- Actief volgens contentcalendar op Facebook en Instagram
- Netwerkevenementen organiseren
- Zorgen voor up-to-date flyers bij dokters, bibliotheek en gezondheidscentra
- Activiteiten delen van Stichting Geef Mensen de Kans
- Zorgdragen voor bewegwijzering
- Nieuwsbrief zoveel mogelijk verspreiden



To Do List
Doelen 2021

- 12 deelnemers ma t/m vr
- 35 deelnemrs zaterdag
- individuele trajecten groei 10 %
- Behandeling in OA   

6x per jaar intensieve begeleiding
- 24-uurzorg andere gemeentes onderzoeken
- EQuiMio-Methodiek uitgelicht
- paardrijden+ is afgebouwd
- boek over dilemma’s van zorgboerderij schrijven
- clienttevredenheid meten  via carenzorgt-app en deelnemersoverleg
- luistermomenten: Eefke is beschikbaar voor team op vaste tijden (1x maandelijks) (onderwerpen: eventuele 

dilemma’s, tevredenheid over werk, andere taak, minder of meer utdaging, klachten) ter vervanging van 
functioneringsgesprekken. Minimaal 1x per jaar langsgaan

- niet meer dan 6 ongevallen per jaar icm paarden
- 4x per jaar teamtraining



To Feel List
Ruimte

Verbinding

Gemoedelijk

Gedragen

Saamhorig

Actie

Alles is mogelijk

Inspirerend

Bruisend

Plezier

Oneindig

Veilig

Positief

Out of the box

Ontspannnen

Zuiver

Helder



Economische perspectieven

2020 was een jaar met veel omzet verlies, de omzet bedroeg ruim €70.000,00 minder dan in 2019. De verklaring voor dit 
omzetverlies is Covid19 en de bezuinigingen in de jeugdzorg in Zeeland

De begroting voor 2021 ziet er als volgt uit: 
EQuiMIo BV zal vrijgesteld zijn van btw, dit betekent dat er minder inkomsten zullen zijn, de overige inkomsten zullen ontvangen worden door EEF BV

Omzet WLZ Wet Langdurige zorg
€ 50.000

Omzet WMO Wet Maatschappelijke ondersteuning
€ 80.000

Omzet PersoonsGebondenBudget
€ 20.000

Omzet onder aanneming diverse zorgaanbieders
€ 16.000

Omzet Jeugdwet
€ 164.000
€ 330.000

Onkosten voor dieren en onderhoud
€ 36.000

Personeelskosten
€ 174.000

Huisvestingskosten
€ 49.000

Autokosten
€ 1.500

45990 Overige algemene kosten
€ 37.000

€ 297.500
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