Limburgse zorgboerderij
Op zoek naar een zorgboerderij in uw
gemeente?
Bent u op zoek naar een zorgboerderij bij u
in de gemeente?
Kijk dan eens op www.zorgboeren.nl. Door
te kiezen voor ‘zorgboerderij zoeken’ vindt
u gemakkelijk uitgebreide contactgegevens
van zorgboeren bij u in de gemeente.

Limburgse zorgboerderij
LLTB zorgboerderijen
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Dit is een uitgave van de LLTB en de
aangesloten Limburgse zorgboeren.
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Helden
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Weert
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Voor meer informatie kunt u terecht op
onze website www.lltb.nl
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nuttige schakel in zorgbeleid gemeenten
Steeds meer zorgvragers doen een beroep
op de gemeente. In het kader van de WMO,
WSW en WWB ligt daar namelijk de taak
om mensen te helpen bij hun terugkeer in
de samenleving of het arbeidsproces.
Limburgse zorgboeren kunnen gemeenten
van dienst zijn bij het uitvoeren van deze
taak. Veertig Limburgse zorgboerderijen
werken al samen aan de kwaliteit van de
aangeboden zorg via de LLTB. Een goede
samenwerking is dan ook erg belangrijk.
In deze folder vindt u meer informatie over
de zorgboerderij, welke mogelijkheden er
zijn en hoe u in contact kunt komen met
een zorgboer.
De zorgboerderij
Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf
waar mensen een passende dagbesteding

vinden. Denk aan verzorging van plant en
dier en het oogsten van groenten. Maar
daarnaast ook helpen met de boodschappen of het schoonmaken van het kippenhok.
Zorgboeren spreken vaak niet over cliënten
maar over hulpboeren of deelnemers. Hulpboeren die zorg nodig hebben, bijvoorbeeld
mensen met een verstandelijke beperking,
jongeren die uit huis zijn geplaatst, mensen
met psychische problemen of ouderen die
in een isolement zijn geraakt of aan het
dementeren zijn. De groep hulpboeren op
een zorgboerderij is heel divers.

Limburgse zorgboerderij
Waarom een zorgboerderij?
Zorgboerderijen zorgen voor een natuurlijke
omgeving met rust, ruimte en bedrijvigheid.
Ze bieden een zinvolle dagbesteding waarbij persoonlijke aandacht voor hulpboeren
voorop staat. Het samen wonen of samen
werken staat centraal. Zorgboeren kijken
niet naar het probleem van de hulpboeren
maar naar de mogelijkheden.
Het contact met andere mensen, de regelmaat in het werk, het samen werken en
niet te vergeten het contact met de dieren
zijn kenmerkend voor een zorgboerderij.
Hulpboeren gaan naar een zorgboerderij
om te leren werken en al werkend te leren.
Op een zorgboerderij maken hulpboeren
weer kennis met het arbeidsritme en doen
ze sociale contacten op. Voor sommige
doelgroepen heeft deze ervaring uiteindelijk
als doel dat ze weer deel uit maken van
het arbeidsproces, een opleiding volgen en
weer een rol spelen in de maatschappij.
Plaatsing op een zorgboerderij
Elke zorgboerderij is uniek en heeft specifieke kenmerken of specialisaties. De

zorgactiviteiten variëren dan ook per zorgboerderij. Het is verstandig dat zorgvragers
eerst contact opnemen met de zorgboer
om te informeren welke hulpboeren bij de
boerderij passen en welke zorgmogelijkheden er zijn. Wordt er op de zorgboerderij
alleen dagbesteding geboden of is er ook
intensieve begeleiding aanwezig? Bestaat
de mogelijkheid van langdurig verblijf
(wonen) of het volgen van arbeidstrainingen?
Het aanbod bij een zorgboerderij is, net als
de hulpboeren, heel verschillend.
Als een hulpboer een passende zorgboerderij heeft gevonden worden er afspraken
gemaakt over de begeleiding, welke dagen
de hulpboer aanwezig zal zijn, het vervoer
van en naar de boerderij en wat de kosten
zijn.
Waarborgen van kwaliteit
Door de groei van het aantal zorgboerderijen is het belangrijk dat de kwaliteit van
zorg op een boerderij zichtbaar is. Daarom
is er voor zorgboeren een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat vergelijkbaar is met
HKZ-certificering. Veel zorgboeren hebben

inmiddels een certificaat
of keurmerk ontvangen
en anderen werken nog
aan de invoering van het
kwaliteitssysteem op
hun boerderij. Dankzij dit
systeem krijgen zorgboeren zelf zicht op de
kwaliteit die ze leveren en is voor zorgvragers duidelijk welke zorgkwaliteit zij van de
zorgboerderij kunnen verwachten. Uit reacties van deelnemers en familie blijkt een
grote tevredenheid over de zorgboerderijen.
Veel boeren die een zorgboerderij opzetten,
hebben een opleiding in de zorg gevolgd en
zijn dus bevoegd om zorg te mogen verlenen. Daarnaast besteden sommige zorgboeren de zorgtak uit aan speciale begeleiders. Zorgboeren kunnen op deze manier
zelf bezig zijn met bedrijfsmatige activiteiten en voor hulpboeren op de boerderij is er
toch voldoende begeleiding aanwezig met
de juiste vaardigheden en kennis.
Naast het kwaliteitsysteem en de juiste
opleiding is het belangrijk dat zorgboeren

zijn aangesloten bij de LLTB. Samen met
Limburgse zorgboeren organiseert de LLTB
studieclubs, symposia en intervisiebijeenkomsten waar de kwaliteit van de aangeboden zorg centraal staat. Het uitwisselen van
ervaringen vergroot de deskundigheid van
zorgboeren en bevordert de professionele
aanpak.
Betalen van de zorg
Het leveren van maatwerk staat centraal op
een zorgboerderij. Dagbesteding, begeleiding
of een arbeidstraining kost dan ook geld. De
tarieven lopen echter erg uiteen, omdat de
begeleiding per hulpboer verschillend is. Er
zijn meerdere mogelijkheden om de zorg
op een boerderij te betalen. Bijvoorbeeld
financiering vanuit de ABWZ, het Persoonsgebonden Budget (PGB) of financiering vanuit
het kader van de arbeids (re) integratie. Op
de website van Landbouw & Zorg is een uitgebreid overzicht te vinden van financieringsvormen. Daarnaast kan de zorgvrager en/
of gemeente het beste rechtstreeks contact
opnemen met de zorgboer om te informeren
naar de tarieven en de mogelijkheden.

