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Professionele zorg in een groene omgeving
NIEUWE RELATIE TUSSEN STAD EN LAND
De groene ruimte rond onze steden staat fors onder druk door stedelijke
uitbreiding. Het platteland rond de stad kan echter veel betekenen voor de
gezondheid van stedelingen. Mits professioneel aangepakt biedt het zelfs een
interessante innovatieve en economisch aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheid
voor ondernemers op het platteland. Veel agrariërs staan bewust of onbewust
nog met hun rug naar de stad. De kunst is nu om een professioneel, bedrijfsmatig
aanbod van zorgarrangementen in de groene ruimte om de stad te ontwikkelen.

OMKERING VAN PERSPECTIEF
In het TransForum project GreenCare ontwikkelen boeren rond Amsterdam
samen met gezondheidsinstellingen en verzekeraars een professioneel aanbod.
Dit aanbod varieert van dagopvang en arbeidsmarkt toeleiding tot zorg voor
mensen met een psychiatrische- of verslavingsachtergrond. Ook wordt in
samenwerking met het speciaal basisonderwijs een lesprogramma op de
boerderij ontwikkeld.
Zo’n nieuwe combinatie van zorg en landbouw komt niet zomaar van de grond. In
GreenCare combineren we daarom vele (kleinschalige) experimenten om van
elkaar te kunnen leren. We verbinden instellingen en partijen die elkaar voorheen
niet wisten te vinden. En we combineren kennis uit verschillende disciplines en
domeinen.
Juist door perspectiefomkering ontstaat hier innovatie: de zorgvraag is
uitgangspunt en maatstaf, niet het blijven boeren; dat zou wel weer het gevolg
kunnen zijn.

DE RESULTATEN
Het project GreenCare biedt een nieuwe waardepropositie door een
professionele combinatie van zorg, landbouw en landschap. Zo ontwikkelen we
een sterke economische en maatschappelijk gewaardeerde drager voor het
gebied rond de grote steden. Hiermee dragen we bij aan het versterken van de
relaties tussen stad en ommeland.

‘Moderne verbrede boeren, met oog voor de markt,
bieden oplossingen voor stedelijke problemen’
(Jaap Hoek Spaans, agrarisch ondernemer)

