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‘Lekker trekker rijden’ is wat Dion, voorheen onhandelbare puber, leuk vindt op de zorgboerderij. Dat vertelt hij in een openhartig interview op de Dag van de Zorglandbouw in Apeldoorn – een dag waarop zorgboeren en zorginstellingen elkaar ontmoeten, en ervaringen
uitwisselen. Vooral de ﬁnanciering van de zorg blijkt de gemoederen van de ruim vijfhonderd
aanwezigen bezig te houden.

Zorgboer ontmoet
zorgvraag
Tijdens het openhartige gesprek
tussen puber Dion, zijn vader en een
zorgboerin wordt nog eens duidelijk
welke voordelen opvang op een zorgboerderij kan hebben en aan welke
behoefte deze vorm van zorg tegemoetkomt. Andere hulpprogramma’s werkten niet voor de Dion, de
boerderij was een uitkomst. Hij heeft
er zijn talenten en gaven ontdekt.
Het contact met de dieren, de klussen op het bedrijf en het ritme van
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de natuur zijn elementen die hem
geholpen hebben om zijn leven weer
op te pakken. Uit onderzoek blijkt
dat met hem vele anderen baat hebben bij zorg op een boerderij.
Betaalbaar

Maar zorgboerderijen voorzien ook
in een behoefte van de zorgsector
zelf, blijkt uit de woorden van Bas
Leerink, lid van de raad van bestuur
van zorgverzekeraar Menzis en lid

van de stuurgroep van de Taskforce
Multifunctionele Landbouw. ‘We
worstelen met de vraag hoe zorg
betaalbaar kan blijven en hoe we het
dicht bij de mensen kunnen houden.
Een zorgboerderij biedt hier oplossingen voor.’
Wel lijkt nog een weg te gaan om de
sector te verstevigen. Zo blijkt uit de
praktijk dat het sluiten van matches
tussen zorgboer en instelling niet
eenvoudig is. Volgens Leerink zou de

sector moeten werken aan een beter
kwaliteitssysteem op de zorgboerderijen en meer onderzoek naar de toegevoegde waarde van zorglandbouw.
Ook roept hij de zorgboeren op zich
beter regionaal te verenigen, zodat ze
gemakkelijker te bereiken zijn voor
de cliënt.
Serviceloket

Een aantal organisaties blijkt de
regionale aanpak al toe te passen.
Zo is er Landzijde in Noord-Holland
dat in de regio een centraal bedrijfsserviceloket biedt, waar zorgvraag en
aanbod bij elkaar komen, en waarbij
meer dan 85 boeren zijn aangesloten.
En IJsbrand Snoeij van zorgboerderij
’t Paradijs uit Barneveld heeft zich
aangesloten bij regionaal netwerk
BEZIG (Boeren En Zorg In Gelderland). Voor ruim veertig aangesloten
zorgboeren bemiddelt de organisatie
tussen zorgboeren en cliënten. PvdAkamerlid Harm Evert Waalkens stelt
deze initiatieven als voorbeeld voor
regio’s waar zorgboeren elkaar nog
niet gevonden hebben. Zijn aanbeveling is: ‘Zorg voor een goed privaat
systeem voor onderhandelingen met
de zorgsector. Als we willen meegaan
in de ontwikkelingen van de zorg

moeten we ons verenigen en de zorgbehoefte centraal stellen.’
AWBZ

Later op de dag treffen de zorgboeren en de zorginstellingen elkaar
in workshops rond thema’s als ‘de
waarde van zorglandbouw’,’ professionalisering’, ‘ﬁnanciering’ en ‘de
veranderingen in de AWBZ’. Vooral
de AWBZ levert veel vragen op, ook
tijdens het slotdebat van de dag. De
meest prangende vraag blijkt de hele
sector bezig te houden: hoe gaat het
met de ﬁnanciering? Hoe zit het met
het verdwijnen van ‘activerende’
begeleiding, met name de psychosociale zorg, uit de AWBZ? ‘Waar moeten
de mensen naartoe die geen recht
meer hebben op ondersteuning uit
deze regeling in de nieuwe periode?’
vraagt een zorgboerin zich af. Uit het
geroezemoes in de zaal blijkt dat de
vraag meer mensen bezighoudt. Iris
van Bennekom, directeur Directie
Langdurige Zorg van het Ministerie
van VWS, stelt hierop dat er echt
bezuinigd moet worden, omdat de
ﬁnanciering voor activerende begeleiding is weggevallen. Er zal door
zorginstellingen en zorgboeren zelf
gezocht moeten worden naar nieuwe

oplossingen voor mensen die deze
ondersteuning verliezen. Een tip
daarbij is dat mensen die niet meer
op ondersteuning kunnen rekenen,
terecht kunnen bij de provinciale
MEE-organisaties, de onafhankelijke organisaties voor mensen met
een beperking, om te zoeken naar
alternatieven. Aan de onrust in de
zaal is te merken dat het laatste word
hierover nog niet is gezegd.
Toch blijft het werk in de zorglandbouw ‘het mooiste werk dat er is’,
aldus een enthousiaste student zorglandbouw. Het is een enthousiasme
dat vele aanwezigen in Apeldoorn die
dag gemeen blijken te hebben.
> www.zorglandbouw.nl

Op de website van het Netwerk Platteland vindt u een uitgebreide agenda van
congressen, uitwisselingsbijeenkomsten,
debatten en workshops over het landelijk
gebied, evenals verslagen van bijeenkomsten die zijn geweest.
www.netwerkplatteland.nl.
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