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Samenvatting
Door de combinatie van landbouw en zorg brengt een zorgboer op zijn bedrijf waarden van het land samen met
sociale waarden. Er is een verondersteld verband tussen waarden en de dagelijkse praktijk en de vormgeving van
het bedrijf. Onderliggende waarden zijn niet altijd duidelijk en expliciet voor zorgboeren. Bovendien is er nog
weinig onderzoek gedaan naar de theoretische relatie tussen waarden en plaats. Door hervormingen in de zorg
is de relatie met gemeenten steeds belangrijker geworden om financiering te krijgen; deze externe communicatie
is een uitdaging voor zorgboeren. Door de onderliggende waarden van zorgboeren te verduidelijken kan een
gesprek op gang gebracht worden. Dit kan helpen om waarden bewust in te zetten in relatie met de omgeving.
Er is exploratief onderzoek gedaan vanuit een interpretatieve benadering, dit gaat er vanuit dat zowel de
onderzoeker als de respondenten betrokken zijn bij een proces van betekenisgeving. Op zes zorgboerderijen zijn
in totaal twaalf semigestructureerde interviews afgenomen met de initiatiefnemers. De casussen hadden diverse
grootte, locatie in Nederland, cliëntendoelgroep en landbouwtak. Op elke boerderij is een dag participatieve
observatie gedaan. Literatuurstudie is gebruikt voor de afbakening van het onderwerp en het opstellen van het
theoretisch kader. Tijdens de analyse zijn terugkomende thema’s in de data gemarkeerd, vervolgens is een
codering opgesteld. De data zijn gerangschikt met behulp van het theoretisch kader. Individuele waarden zijn
ingedeeld en beschreven met behulp van morele fundamenten, dit is bekeken in samenhang met gedrag in de
praktijk en de concrete vormgeving van de zorgboerderij.
Thema’s die vaak terugkwamen in de data zijn samengebracht en beschreven als waarden. Een aantal waarden
kwamen op vrijwel alle boerderijen gemiddeld of sterk tot uiting: persoonlijke aandacht, boerentrots, autoriteit,
gehoorzaamheid, geloof, zinvolle landbouw en roeping. Andere waarden kwamen op sommige boerderijen erg
sterk of gemiddeld tot uiting, op andere boerderijen kwam het niet tot uiting: dit waren: behulpzaamheid,
beloning, eerlijkheid, groepsgevoel, familiegevoel, ongehoorzaamheid, dankbaarheid, ondernemerschap en
verantwoordelijkheid. Waarden die niet bij het theoretisch kader pasten waren: ondernemerschap en
verantwoordelijkheid. De meeste waarden kwamen duidelijk in de praktijk tot uiting.
Waarden kwamen in verschillende samenhang tot uiting, vaak hebben de waarden binnen hetzelfde morele
fundament overlap. Bij christelijke boerderijen was een samenhang tussen: behulpzaamheid, familiegevoel,
geloof en roeping. Bij een biologisch-dynamische boerderij was een samenhang te zien tussen beloning,
boerentrots, zinvolle landbouw en groepsgevoel. Op deze boerderij was de landbouw een duidelijke verbindende
factor. Verder werd familiegevoel in verband gebracht met persoonlijke aandacht en behulpzaamheid maar ook
met gehoorzaamheid en autoriteit, voornamelijk in verband met de ouderrol van begeleiders.
Ieder van de verschillende betrokken mensen had invloed op de vormgeving van de boerderij. Gedeeltelijk hing
dit direct samen met de persoonlijke waarden van mensen. De relatie met de plek werd beschreven voor de
waarden: behulpzaamheid, geloof, autoriteit, gehoorzaamheid, ondernemerschap, familiegevoel en
groepsgevoel. Verder was in de landbouw een overlap te zien tussen de plek, de praktijk en de waarden: zinvolle
landbouw, boerentrots, groepsgevoel en beloning. De uitwerking van de omgeving en de cultuur op de
vormgeving van de zorgboerderij hing samen met groepsgevoel en geloof. De waarden van initiatiefnemers
hebben de grootste invloed op de vormgeving van de boerderij in vergelijking tot de invloed van cliënten en
medewerkers.
De zorg en het werk in de landbouw brengt mensen met verschillende achtergronden en waarden samen. Iedere
boerderij legt de nadruk op bepaalde waarden en onderscheidt zich op deze wijze van anderen. De persoonlijke
waarden van mensen hangen duidelijk samen met de praktijk en zijn terug te zien in de vormgeving van
individuele boerderijen. Personeel speelt een belangrijke rol in de praktische uitwerking van waarden.
Het merendeel van de boerderijen in deze studie is nieuw opgezet. In werkelijkheid is het merendeel van de
zorgboerderijen Nederland opgezet vanuit een bestaand boerenbedrijf. Het is aannemelijk dat dit aspect een
grote invloed heeft op de relatie tussen persoonlijke waarden en de plek. In vervolgonderzoek kan ervoor
gekozen worden om meer zorgboerderijen te betrekken waar een zorg-tak is toegevoegd aan een bestaand
boerenbedrijf.
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Methodisch gezien lag de nadruk in dit onderzoek op interviews met initiatiefnemers. Het geeft hierdoor een
beperkt inzicht in de praktijk. Het is aanbevelingswaardig om in vervolgonderzoek meer nadruk te leggen op de
praktijk door uitvoerige participatieve observatie en interviews met cliënten.
Persoonlijke waarden spelen een rol zowel voor initiatiefnemers, werknemers als cliënten. Het is voor
zorgboeren relevant om te kijken welke doelgroep bij hen als ondernemer past en bij het landbouwbedrijf. De
selectie van medewerkers kan bepaalde kwaliteiten aanvullen, en kan een belangrijke rol spelen in de vertaling
van waarden in de praktijk.
Zorgboeren met verschillende achtergronden en reguliere zorgprofessionals kunnen op basis van waarden in
discussie gaan. Door discussie kunnen de ondernemers zien wat hen verbindt maar ook dat ieder zijn unieke
individuele waarden heeft, wat bijdraagt aan de diversiteit en veelkleurigheid van de sector. Discussie kan helpen
om waarden expliciet en bespreekbaar te maken; dit kan de externe communicatie versterken. Een
vervolgonderzoek ‘zin in zorglandbouw’ van wetenschapswinkel Wageningen UR werkt vanaf begin 2017 aan de
verdere uitwerking van het thema in deze studie.
Trefwoorden: zorglandbouw, zorgboerderij, zorgboeren, persoonlijke waarden, morele fundamenten theorie,
sense of place, gedrag, praktijk.
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1 Inleiding
In dit hoofdstuk komt het volgende aan bod:






Onderwerp en opbouw
o Ontwikkelingen in de landbouw en zorg sector in de laatste decennia
o De rol en impact van waarden op deze ontwikkelingen
Maatschappelijke relevantie en context
o De invloed van externe omstandigheden op de ontwikkeling van de sector bijvoorbeeld huidig
gemeentebeleid
o De relatie tussen waarden en vormgeving van een boerderij
o De mogelijkheid om betekenisgeving en dialoog te bevorderen door waarden gericht
onderzoek
Doelstelling en onderzoeksvragen

1.1 Onderwerp en opbouw
Op een zorgboerderij wordt landbouwproductie gecombineerd met gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening (Hassink, Hulsink, & Grin, 2012); cliënten kunnen op een boerderij of zorgtuin begeleid werken,
behandeld worden en in sommige gevallen ook wonen. In de meeste gevallen wordt dagbesteding geboden
(Hassink, van Dijk, & Klein Bramel, 2011). Al langere tijd wordt landbouw in Nederland geïntegreerd met het
verlenen van zorg; tussen 1949 en 1995 waren er 40 zorgboerderijen opgezet (Hassink, Hulsink, & Grin, 2014). In
de laatste jaren is dit echter fors toegenomen: van 75 bedrijven in 1998 tot 1100 in 2012 (’Ernst & Young’, 2012).
Interessant is dat tot 1998 het overgrote deel van de pionierende zorgboerderijen woon- en
werkgemeenschappen waren met antroposofische inslag (Baars & Bloksma, 2008). Antroposofische
geïnspireerde zorgboeren waren kritisch ten opzichte van de gangbare praktijk in de landbouw en
maatschappelijke zorg (Hassink, Hulsink, & Grin 2014). Pioniers geven aan dat verschillende waarden
richtinggevend zijn geweest in de ontwikkeling van landbouw en zorg (L&Z), onder andere waarden als:
gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en aandacht hebben voor het hier en nu (Baars & Bloksma, 2008). Na de grote
groei in het aantal zorgboerderijen is het de vraag welke rol waarden in de huidige praktijk spelen. Dit is relevant
in de context van landbouw en zorg omdat waarden een rol spelen in de gebruiken en gedragspatronen van
mensen, bijvoorbeeld bedrijfsstijlen in de landbouw en zingeving waardoor mensen de realiteit begrijpen en
vormgeven. Waarden hebben invloed op praktijk en de betekenis die aan een plek wordt gegeven en de verhalen
die erover verteld worden.
Tijdens de groei in de sector zijn er veel conventionele bedrijven bij gekomen. Hierdoor zijn de verhoudingen
tussen verschillende bedrijfstypes verandert. In 1998 was bijvoorbeeld nog 80% van de zorgboerderijen
biologisch en/of biologisch dynamisch, in 2009 waren minder dan 40% van de boerderijen biologisch en
biologisch dynamisch (Hassink, Hulsink, & Grin 2014). De relatief kleine groep biologisch dynamische pioniers
beslaat op dit moment dus een minderheid van het totale aantal bedrijven. Er is een grotere diversiteit ontstaan
in het type cliënten, type landbouwbedrijf, achtergrond van zorgboeren, verhouding tussen landbouw en zorg,
en de mate van samenwerking met zorginstituties (Hassink, Hulsink, & Grin 2012).
Er zijn verschillende motivaties waarom boeren besloten hebben om zorg te integreren in hun bedrijf. Fjeldavli
(2006) heeft in Noorwegen de motieven van zorgboeren in kaart gebracht, in volgorde van belangrijkheid zijn
dat: een beter inkomen, het combineren van landbouw met kwalificaties, delen van plattelandswaarden, goed
voor opvoeding eigen kinderen, samenwerken met familie, verbreding van de boerderij, werk en opvoeding
combineren, behoud bestaande gebouwen, plicht aan de boerderij, gebrek aan alternatief werk. Veel van deze
motivaties kunnen verbonden worden met waarden. Dit geeft een indicatie dat waarden en een onderliggende
motivatie om ‘iets goeds te doen’ een belangrijke rol gespeeld hebben bij de beslissing om een zorgboerderij op
te zetten (Hopkins 2011). Ook Bock & Oosting (2010) geven aan dat voor zorgboeren sociale gerechtigheid en
ethische zorg belangrijke elementen zijn voor het opzetten van een zorgboerderij; ze voelen zich vaak
gemotiveerd en verantwoordelijk om de maatschappij meer inclusief te maken en een thuis te bieden aan
mensen die in de marge van de samenleving vallen (Di Iacovo, 2007). Veel van de huidige gevestigde boeren
hebben zich in het verleden niet in de eerste plaats laten leiden door maatschappelijke ontwikkelingen, maar
vanuit een sterke missie, identiteit en drijfkracht.
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Waarden hebben dus invloed gehad in de grootschalige ontwikkelingen van de zorglandbouw sector. Daarnaast
hebben waarden ook belangrijke invloed op de dagelijkse gang van zaken. Waarden hebben uitwerking op zowel
cliënten als op de maatschappij in bredere zin. Er is een relatie tussen waarden en de beleving van een ‘sense of
place’: De verzameling van betekenissen, overtuigingen, symbolen, waarden en gevoelens welke individuen of
groepen associëren met een bepaalde plaats (D. R. Williams & Stewart, 1998). Deze ‘sense of place’ kan een rol
spelen in het nastreven van duurzaamheid en inzet om een bepaalde plek in stand te houden (Chapin & Knapp,
2015). De combinatie “landbouw en zorg” lijkt al veel extra mogelijkheden te bieden tot zorg voor de natuur en
cultureel landschap in de omgeving van zorgboerderijen omdat er vaak extra ‘helpende handen’ aanwezig zijn
op het boerenbedrijf (Elsen & Kalisch, 2007).
Op sociaal vlak biedt de combinatie landbouw en zorg een goede context voor inclusie en integratie; op een
zorgboerderij zijn cliënten deel van de gemeenschap waar vergelijkbare waarden en overtuigingen gedeeld
worden (Hopkins, 2011). Mensen hebben het gevoel ‘ergens bij te horen’. De waarden van een zorgboerderij
worden mede bepaald door de persoonlijke waarden van de verschillende mensen die erbij betrokken zijn,
bijvoorbeeld de initiatiefnemer, medewerkers en cliënten (Hopkins, 2011).
Onderliggende waarden spelen dus een aanzienlijke rol in de ontwikkeling van de sector, de cultuur van een
individuele boerderij en de maatschappelijke gevolgen die dit heeft bijvoorbeeld wat betreft duurzaamheid. Het
onderzoek om dit te beschrijven is als volgt opgebouwd: maatschappelijke relevantie en context, doelstelling,
onderzoeksvragen, concepten en theoretisch kader, methodologie, resultaten, conclusie en discussie.
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1.2 Maatschappelijke relevantie en context
De Nederlandse overheid wil een participatie maatschappij ontwikkelen waarin meer verantwoordelijkheid ligt
bij de individuele burger om zich te organiseren. Dit heeft invloed op verschillende gebieden, onder andere de
zorg. Voor zorgboeren betekent dit bijvoorbeeld dat er meer moet met minder geld, door de inzet van
vrijwilligers en het sociale netwerk van zorgvragers. Een voorbeeld van de veranderingen in het overheidsbeleid
zijn de huidige ontwikkelingen in de relatie tot de gemeente. Door de overgang in 2015 van de Algemene Wet
Bijzondere Zorg (AWBZ), naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is langdurige zorg komen te
vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hierdoor is meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten terecht
gekomen en dit heeft gezorgd voor een toename aan regeldruk en verlate uitkeringen aan zorginstanties (Buil &
Hurk, 2014). Onderzoek in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, 2013)
concludeert dat er te weinig contact is tussen zorgboeren en gemeenten. Deze externe communicatie en het
uitdragen van een gemeenschappelijke visie is in deze context belangrijk en kan verbeterd worden. Veel
zorgboeren zijn niet gewend zich extern te presenteren en te positioneren. Deze externe gerichtheid is wel van
essentieel belang voor het krijgen van financiering.
Het is in deze context van belang dat zowel individuele ondernemers als externe partijen een nieuw bewustzijn
ontwikkelen van de onderliggende waarden waar het bedrijf op gebaseerd is. Duidelijkheid en dialoog hierover
kan spiegelend en versterkend werken in relaties tussen de ondernemer en externe partijen.
De combinatie ‘’landbouw en zorg’’ biedt een uitstekend voorbeeld van de manier waarop waarden op een
concrete manier en op een concrete plek tot uiting kunnen komen. Hiermee kan het bijdragen aan een beter
begrip van de relatie tussen waarden en plaats. Er is nog relatief weinig empirisch onderzoek gedaan naar de
relatie tussen plaats, waarden en duurzame ontwikkeling. Daarom is het relevant om empirisch waarden
georiënteerd onderzoek te doen (Horlings, 2015b) in de context van een boerenbedrijf, bekeken als
gemeenschap van mensen met specifieke waarden. Dergelijk onderzoek kan inzicht geven in de motivatie en
drijvende kracht achter de vormgeving van zorgboerderijen. Zeker gezien de huidige beleids-trend van een
toenemende participatie maatschappij waarin zelforganisatie en samenwerking gestimuleerd worden. Ook in de
gezondheidszorg is dit een relevant thema (Horlings, 2010, 2015b). Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan
en inzicht geven in het proces waarbij een plaats zoals een zorgboerderij tot stand komt als resultante van de
wijze waarop mensen die plek vormgeven en er betekenis aan geven.
Het is een uitdaging voor zorgboeren om de meerwaarde van zorg in combinatie met landbouw te verwoorden
en effectief over te brengen (Hassink, van Dijk, & Klein Bramel, 2011). Met oog op het ondersteunen van deze
communicatie is een cruciale vraag welke onderliggende waarden de visie op het werk inspireren en welke
betekenis dit heeft voor zowel de cliënt als de maatschappij. Daarnaast wordt in de WMO ook een steeds grotere
nadruk gelegd op het resultaat. Door deze nadruk op resultaat wordt het ook belangrijker hoe cliënten en
mantelzorgers zich uitspreken over de waarden van de zorg (RIVM, 2013).
Dit onderzoeksproject sluit aan bij de noodzaak om de communicatie tussen de gemeente en de zorgboerderij
te verbeteren. Deze noodzaak werd ook benadrukt in een factsheet van het Pioniers Netwerk Landbouw en Zorg
(Jong, 2015; ’Pioniers Netwerk Landbouw en Zorg’, 2015). Motivationele waarden die betrekking hebben op
landbouw en zorg kunnen in kaart gebracht worden en expliciet gemaakt worden. Het is aannemelijk dat
waarden ook samenhangen met de motivatie en de mate van inzet voor de boerderij wat bij draagt aan de mate
van succes van een initiatief (Hassink, Hulsink, & Grin, 2016).
De daadwerkelijke implementatie van deze onderzoeksresultaten valt buiten het bereik van dit project, maar kan
wel in het vervolgproject van de wetenschapswinkel Wageningen UR vormgegeven worden. Dit onderzoek is
begin 2017 als follow-up van deze masterthesis.

8

1.3 Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek is:
Inzicht bieden in de onderliggende waarden van zorgboeren en verduidelijken hoe deze van belang zijn
voor zorgboerderijen in Nederland.
Om dit te doen wordt de relatie onderzocht tussen de individuele waarden van mensen in relatie tot
betekenisgeving aan een plek en de praktijk van landbouw en zorg. Op deze manier biedt dit onderzoek een
beginpunt om dialoog te faciliteren en betekenisgeving te bevorderen ten aanzien van landbouw en zorg en de
bredere maatschappelijke betekenis van de sector. Beoogd is dat dit een toepassing zal vinden voor individuele
boeren, cliënten en bredere externe maatschappelijke partijen waaronder gemeentes en zorginstellingen.

1.4 Onderzoeksvragen
De doelstelling in combinatie met de maatschappelijke relevantie leidt tot de onderstaande hoofd- en
deelvragen.
Hoofdvraag: Op welke manier zijn waarden belangrijk op zorgboerderijen?
-

Welke persoonlijke waarden zijn van belang voor initiatiefnemers van een zorgboerderij?
Welke rol spelen waarden in het vormgeven van de zorgboerderij als plek?
Hoe komen de waarden in de praktijk tot uitdrukking in de landbouw en zorg?

In figuur 1 is een schematisch overzicht te zien van de manier waarop de hoofd en deelvragen samenhangen. De
plaats en de praktijk gaan vooral over de boerderij en welke betekenis deze heeft voor de initiatiefnemers. Er is
een verondersteld verband tussen de verschillende elementen die in de vragen naar voren komen. Deze
onderdelen worden verder uitgewerkt met behulp van de concepten in het theoretisch kader. Het hoofdstuk
resultaten is ingedeeld in elk van de drie deel vragen, deze vragen worden met behulp van de resultaten in de
conclusie beantwoord.

Figuur 1: schematisch overzicht van hoofdvraag en deel vragen
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2 Theoretisch kader
In de inleiding komen verschillende concepten naar voren, in dit hoofdstuk worden die verder uitgewerkt.
Hiervoor zal eerst de focus van dit onderzoek geduid worden met behulp van een kader van Integral Theory.
Daarna zal nader toegelicht worden wat bedoeld wordt met de drie aspecten van waarden: individuele waarden,
plaats en de praktijk.

2.1 Integral theory
Het onderzoek kan gepositioneerd worden aan de hand van een model ontworpen door Wilber (2000), welken
uit vier kwadranten bestaat en te zien is in figuur 2. Dit kwadrant is links en rechts verdeeld over een subjectieve
(interior) en een objectieve (exterior) as, met daarnaast een individuele en collectieve as die onder en boven
verdeelt. Op deze manier kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende manieren om de werkelijkheid
te bekijken en in te delen, vanuit:
-

-

-

Psychologie, de intentionele en subjectieve realiteit van een individu,
in dit geval de individuele waarden van boer, werknemers of cliënten
(upper left, ‘I’).
Cultuur, intersubjectieve van een groep mensen, in dit geval de
collectieve waarden op een zorgboerderij (lower left, ‘WE’).
Gedrag, objectieve aspect van het individu, in dit geval menselijk
gedrag en praktische vormgeving van landbouw en zorg (upper right,
‘IT’).
Sociale aspecten, sociale constructies en instituties, in dit geval
zorginstellingen en gemeentebeleid (lower right, ‘ITS’).

Figuur 2: Vier kwadranten
Aan de hand van deze vier kwadranten kunnen de concepten uit het
‘Integral Theory’ (Wilber, 2000)
theoretisch kader ingedeeld worden. Dit helpt de afbakening van het
onderzoek om duidelijk te maken waar we het precies over hebben. Het
diagram wordt namelijk beschouwd als een nuttige manier om sociaal wetenschappelijk onderzoek in te delen
(Brys & Bokor, 2013).
Dit onderzoek richt zich voornamelijk op individuele aspecten, zowel in de vorm van individuele waarden (upper
left, ‘I’) als gedrag en de vormgeving van de plek (upper right, ‘IT’). Er wordt namelijk van uitgegaan dat waarden
niet op zichzelf staan, maar context afhankelijk zijn, verschillen per cultuur en sterk samenhangen met hoe men
zichzelf ziet en zijn of haar omgeving. Waarden zijn alleen van betekenis als deze daadwerkelijk tot uiting komen
in het gedrag van individuen op een bepaalde plaats (Horlings, 2015). Collectieve en gedeelde waarden (‘WE’)
van een boerderij als geheel zijn moeilijk te observeren.

10

2.2 Theoretisch kader
De onderzoeksvragen worden benaderd en beantwoord met behulp van drie concepten: persoonlijke waarden,
sense of place en gedrag. Een overzicht van de concepten en theorieën in relatie tot de onderzoeksvragen is te
zien in figuur 3. In de volgende paragrafen worden de theorieën rond deze concepten nader toegelicht en
uitgewerkt om de relatie tussen individuele waarden, plaats en praktijk te verhelderen en vervolgens te kunnen
komen tot concrete methodologie voor de uitvoering van het onderzoek.

Figuur 3: overzicht van het theoretisch kader

2.2.1 Persoonlijke onderliggende waarden van mensen
De nadruk ligt in dit onderzoek op waarden omdat deze essentieel zijn om menselijk gedrag te begrijpen. In dit
geval gaat het om het gedrag op een concrete plek: de zorgboerderij. Zoals in de inleiding is vermeld ligt hierbij
de nadruk op de persoonlijke waarden die een rol spelen in gedragspatronen. Persoonlijke waarden kunnen
onderscheiden worden van culturele waarden. Persoonlijke waarden verwijzen naar waarden die mensen
motiveren en de manier waarop ze hun omgeving interpreteren en betekenis hieraan geven. Persoonlijke
waarden hebben namelijk te maken met principes, motivaties en intenties welke bepalend zijn voor de selectie
en prioritering van gedrag (Horlings, 2015a). Culturele waarden staan wel in relatie tot individuele waarden van
individuen, maar deze worden op groepsniveau beschreven.
Waarden worden in deze context beschreven als abstracte doelen: ‘iets waar je om geeft’ (Appleton, 2013). Een
meer instrumentele benadering wordt hierbij buiten beschouwing gelaten, instrumentele waarden verwijzen
naar het gebruik als een standaard voor evaluatie of een systeem voor prioritering, bijvoorbeeld bij het begrip
economische waarde of voedingswaarde (Kumar & Kumar, 2008; Schwartz, 2009). Er zijn drie mogelijke
benaderingen om naar waarden te kijken, de eerste is vanuit economisch oogpunt of vanuit kosten en baten
analyses en effectstudies, deze eerste benadering wordt in dit onderzoek niet verder uitgewerkt. Een tweede
benadering richt zich op morele subjectieve waarden, over datgene wat als waardevol en nastrevenswaardig
wordt beschouwd en menselijk gedrag richting geeft. Waarden zijn hierbij verbonden aan emoties,
onderliggende motivaties, intenties en passies (Horlings, 2015b). Een derde inslag gaat over ideologie,
wereldbeeld, overtuigingen en waardensystemen waardoor betekenis gegeven wordt aan de realiteit (Horlings,
2010). Als er in dit onderzoek over waarden wordt gesproken, wordt er gerefereerd naar een combinatie van
zowel de tweede als de derde benadering zoals hierboven beschreven.
Waarden worden bekeken als abstracte doelen, daarmee onderscheidt het zich van normen en attitudes welke
vaak direct van toepassing zijn op een concrete situatie of gedrag (Schwartz, 2009). Een individu kiest niet voor
waarden als concrete abstracte begrippen, waarden gaan dieper dan dat, ze zijn verbonden en hangen sterk
samen met de identiteit van een persoon (Appiah, 2010). Een attitude of houding is een expressie van een
onderliggende waarde. Attitudes zijn echter sneller te beïnvloeden en veranderbaar omdat ze ook samenhangen
met onze context, gedrag, emoties, overtuigingen en kennis. Daarentegen zijn onze onderliggende en soms
onbewuste waarden stabieler en minder makkelijk te vormen, figuur 4 is een illustratie van de manier waarop
waarden samenhangen met attitudes, normen en gedrag. Onbewuste waarden kunnen door middel van
ervaringen, situaties en omstandigheden expliciet gemaakt worden en kenbaar voor degene die de waarden
heeft (Appleton, 2013).
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Figuur 4: cognitieve hiërarchie van gedrag in relatie tot attitudes, normen en waarden (Fulton, Manfredo, &
Lipscomb, 1996; Jones e.a., 2016, p. 2).
Vijf morele fundamenten als basis voor individuele waarden
In dit onderzoek is gekozen voor een benadering die zich richt op sociaal gedrag en de attitudes die een morele
basis vormen (Buunk & van der Weide, 2014; Haidt & Graham, 2007). Dit framework gaat uit van vijf categorieën
van waarden ‘the five intuitive foundations’, door Haidt & Graham (2007) geciteerd in Buunk en van der Weide
(2012a: p. 29):
1.

2.

3.

4.

5.

Zorg en empathie (Harm/care): alle mensen die zich op een normale manier ontwikkeld hebben zien
niet graag dat anderen lijden en hebben in potentie inlevingsvermogen en medeleven als reactie.
Culturen verschillen in de nadruk die gelegd wordt op deugden en zonden die hieraan gerelateerd zijn.
Rechtvaardigheid en wederkerigheid (fairness/reciprocity): de lange geschiedenis van samenwerking
tussen individuen buiten familierelaties heeft in vele soorten primaten geleid tot de evolutie van
emoties die wederkerig altruïsme motiveren en gevoelens van woede, schuld en dankbaarheid. Alle
culturen hebben deugden ontwikkeld die betrekking hebben op eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Loyaliteit en trots (ingroup/loyality): De lange geschiedenis van het samenleven in familiegroepen heeft
geleid tot speciale sociale cognitieve vaardigheden, versterkt door sociale emoties in verband met het
herkennen, vertrouwen en samenwerken met leden van de eigen groep en een wantrouwen ten
opzichte van buitenstaanders.
Autoriteit en Respect (authority/respect): mensen hebben vaak respect en bewondering voor legitieme
autoriteit. Vele culturen hebben deugden ontwikkeld in relatie tot goed leiderschap, vaak wordt het
verbonden met grootmoedigheid, paternalisme en wijsheid. Vele samenlevingen hebben ook
tegenovergestelde waarden die te maken hebben met onderwerping: respect, plicht en
gehoorzaamheid.
Zuiverheid en heiligheid (purity/sanctity): in alle culturen heeft walging een functie om het lichaam te
beschermen. Afkeer is vaak een reactie op dingen die biologisch of cultureel verbonden zijn met de
overdracht van ziektes. In vele culturen wordt walging niet alleen in verband gebracht met kwesties van
besmetting. Het wordt daarnaast verbonden met verschillende deugden en zonden rondom
lichamelijke activiteiten in zijn algemeenheid en religieuze activiteiten in het bijzonder.

De bovenstaande indeling van waarden komt voort vanuit de sociale psychologie en is deels gevormd vanuit
evolutionair perspectief. Het kan echter op verschillende manieren toegepast worden, bijvoorbeeld op de
onderliggende waarden in het politieke landschap van Nederland en in relatie tot ruimtelijke ordening en
gebiedsontwikkeling (Buunk & van der Weide, 2012a, p. 70), maar ook op het gebied van natuur. Deze indeling
heeft tot doel om de onderliggende waarden van verschillende politieke partijen in te kunnen delen en te kunnen
duiden, met als doel om verschillende waarden te begrijpen en een dialoog te bevorderen. Volgens Haidt &
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Graham (2007) kan een dergelijke indeling en bewustzijn van de verschillende morele vertrekpunten bijdragen
aan een betere dialoog tussen mensen bijvoorbeeld met een conservatieve of liberale politieke achtergrond.
Morele fundamenten toegepast op landbouw en zorg; eerste indeling van waarden
Er zijn thema’s geselecteerd die naar verwachting terugkomen in de waarden in de sector landbouw en zorg.
Hiervoor zijn verschillende bronnen gebruikt, onder andere een publicatie van ‘Waarden van het Land’: boer in
hart en ziel (Mertens & Blommesteijn, 2004), de waardenkaart voor natuur door Buunk (2014), en verschillende
algemene publicaties over landbouw en zorg (Baars & Bloksma, 2008; Hassink e.a., 2007, 2011; Hopkins, 2011;
’Pioniers Netwerk Landbouw en Zorg’, 2015).
De thema’s uit de literatuur zijn onderverdeeld in de vijf morele fundamenten met behulp van een mindmap
welke te zien is in bijlage 4. Per fundament is ook aangegeven of de waarden betrekking hebben op zorg,
landbouw, ondernemerschap of mens- natuur- en wereldbeeld. De uitkomsten van deze indeling zijn samengevat
in tabel 1. Deze indeling is als basis gebruikt om stellingen op kaartjes te formuleren die in de interviews gebruikt
worden. De kaartjes zijn te zien in bijlage 2, de interviewmethode is te lezen in paragraaf 3.2.1 (p. 17). Aan tabel
1 is later in de resultaten een kolom toegevoegd (tabel 2 p. 22) met de waarden die daadwerkelijk naar voren
zijn gekomen.
Tabel 1: morele fundamenten, aspecten van landbouw en zorg en bijbehorende thema’s voor waarden.
moreel
Aspecten van
Thema’s over waarden uit de literatuur
fundament:
landbouw en zorg
Zorg en empathie
Zorg
Mensen behoeven persoonlijke aandacht
Landbouw
Het ervaren van natuur verhoogd welzijn,
Verantwoordelijkheid voorwaarden te scheppen voor
ontwikkeling van dieren, planten
Mens- natuur- en
Verantwoordelijkheid voorwaarden te scheppen voor
wereldbeeld
ontwikkeling van mensen
Rechtvaardigheid
Zorg
Iets terug krijgen voor zinvol werk
en wederkerigheid Mens- natuur- en
Natuur heeft gelijke rechten, mens staat boven de natuur
wereldbeeld
Ondernemerschap Economisch gewin is belangrijk, eerlijkheid van beleid en
regelgeving
Loyaliteit en trots
Landbouw
Fysiek aspect van betekenis van de plek: herkenbaarheid en
eigenheid van het platteland en onderhouden van schoonheid en
puurheid van de natuur en een vruchtbare bodem.
Wij- gevoel van boeren: collegialiteit,
trots over goed product
Zorg
Sociaal aspect betekenis van de plek,
Respect voor
Zorg
Respect, verbonden zijn met grote geheel, contact met de boer
autoriteit
Ondernemerschap Beleid van instanties en overheden
Zuiverheid en
Mens- natuur- en
Verbondenheid tussen aarde en mensen door voedselproductie,
heiligheid
wereldbeeld
holistische visie en zingeving, rust/ruimte/schoonheid/vrede in
de natuur, levenslessen/inspiratie/spirituele ervaringen door de
natuur
Landbouw
Dienstbaarheid, dankbaarheid voor de oogst, verantwoording
afleggen aan scheppende kracht
Ondernemerschap Rentmeesterschap, duurzaamheid
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2.2.2 Plaats en ‘sense of place’
In de inleiding is al benadrukt dat initiatiefnemers van landbouw en zorg vaak vanuit waarden gedreven zijn om
een zorgboerderij vorm te geven (Bock & Oosting, 2010; Di Iacovo, 2007; Hassink & Van Dijk, 2006; Hopkins,
2011). Daarnaast is ook aan bod gekomen dat de zorgboerderij een gemeenschap faciliteert gebaseerd op
gedeelde waarden en overtuigingen (Hopkins, 2011) welke tot uiting komen in gedrag en zorgen voor een
gedeelde identiteit en betekenisgeving die een boerderij onderscheidt van anderen. Horlings (2015a) benadrukt
dat alleen in de context van concreet gedrag en uitingen van mensen waarden betekenis hebben. Waarden zijn
daarmee geen losstaande concepten maar zijn context afhankelijk en dus gebonden aan een concrete
geografische plaats (Davies, 2001). Daarom is het uiterst relevant om de relatie te beschrijven tussen waarden
en de ontwikkeling van een plaats, en de betekenis die toegekend wordt aan een dergelijke plaats, wat ook wel
‘sense of place’ genoemd wordt. Deze aanpak kan bijdragen aan de dialoog rondom landbouw en zorg op basis
van de waarden die een rol spelen in de vormgeving van zorgboerderijen.
Voor dit onderzoek wordt de volgende definitie van ‘sense of place’ gebruikt: ‘De verzameling van betekenissen,
overtuigingen, symbolen, waarden en gevoelens welke individuen of groepen associëren met een bepaalde
plaats’ (Williams & Stewart, 1998).
Het concept ‘plaats’ heeft betrekking op een combinatie van de menselijke en fysieke omgeving. Het kan
toegepast worden op elke schaal, van een individuele woning tot elk deel van de wereld zoals provincies of
landen (May, 1970; Shamai, 1991). Het is ook wel omschreven als een deel van de omgeving dat opgeëist is door
gevoelens (Lewis, 1979; Shamai, 1991). Een zorgboerderij kan op verschillende niveaus gekenmerkt worden als
plaats, in eerste instantie behoort het tot het niveau van een woning, met een sterke relatie tot het landschap
van een regio. Boerderijen vormen namelijk samen een ruraal landschap, wat vaak gezien wordt in contrast tot
de stad (Tuan, 1975).
In dit onderzoek gaat het niet alleen over de boerderij in zijn algemeenheid, want het unieke van de zorgboerderij
is de combinatie tussen landbouw en zorg. Op het niveau van het landschap kan het begrip ‘plaats’ ook bekeken
worden in relatie tot zorg, zoals bijvoorbeeld beschreven als het bestaan van ‘therapeutische landschappen’ en
‘genezende plaatsen’, waarbij de natuur een belangrijke rol speelt (Williams 2002; Muenchberger e.a. 2012).
In figuur 3 (p. 11) is een interactie afgebeeld tussen mensen en plaats, waarin betekenisgeving plaatsvindt
(Shamai, 1991). Mensen worden gevormd door ervaringen op de zorgboerderij, maar het karakter van de
boerderij zelf wordt ook gedefinieerd door mensen die elk hun eigen visie, attitudes, overtuigingen, symbolen
en mythes meebrengen en tot uiting brengen op de plaats. De betrokkenheid en participatie met betrekking tot
de zorgboerderij als plaats worden mede bepaald door de mate waarin er een ‘sense of place’ beleefd wordt
(Shamai, 1991).
Er zijn drie aspecten waardoor mensen een ‘sense of place’ beleven. Deze betreffen de materiele omgeving,
symbolische betekenissen, maar ook sociale relaties (Horlings, 2015b). Iemand kan gehecht zijn aan een plek
vanwege het mooie landschap, maar ook vanwege de fijne sociale contacten op die plek. ‘Sense of place’
weerspiegelt niet alleen de ervaring met een bepaalde plek, maar ook de culturele, religieuze, historische en
persoonlijke betekenis van plekken en de context van machtsverhoudingen en economische relaties waardoor
een plek gevormd is. Identiteit en wereldvisie dragen bij aan een ‘sense of place’ maar worden er ook door
gevormd. Dit is van oudsher ook van toepassing op boeren die vaak lange tijd en soms voor generaties verbonden
zijn geweest met zelfde plek (Chapin & Knapp, 2015).
‘Sense of place’ wordt in dit onderzoek bekeken vanuit het perspectief van de sociale geografie omdat dit het
meeste inzicht geeft en handvaten om waarden en betekenis te onderzoeken. Volgens Lengen & Kistemann (
2012) zijn de publicaties van Relph (1976) en Tuan (1979) toonaangevend voor de benadering van de sociale
geografie en is hierin in de laatste decennia niet veel veranderd. Lengen & Kistemann (2012) hebben op basis
van Tuan (1974) en Relph (1976) een theoretische indeling gemaakt van 10 begrippen die samenhangen met
sense of place: behavior, body, emotion, attention, perception, memory, orientation, spirituality,
meanings/values, culture/sociality. Dit onderzoek beperkt zich wat betreft ‘sense of place’ tot de aspecten van:
spirituality, meanings/values, culture/sociality. Dit zijn complexe aspecten die zich goed lenen voor een sociale
wetenschapsbenadering. Lengen & Kistemann (2012) geven aan dat ze deze aspecten niet hebben onderzocht
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vanuit neurowetenschappelijk onderzoek vanwege de complexiteit van deze begrippen, maar ze geven wel aan
deze aspecten van spiritualiteit, betekenis en waarden, culturele en sociale aspecten net zo belangrijk zijn. Verder
geven Chapin & Knapp (2015) aan dat theorie en methoden van de sociale wetenschappen zich erg goed lenen
om onderzoek te doen naar een complex begrip als ’sense of place’.
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2.2.3 Praktijk en gedrag
In de eerder genoemde figuren 3 en figuur 4 (p. 11-12) is er een verondersteld verband weergegeven tussen
persoonlijke individuele waarden en gedrag. Het verband tussen waarden en gedrag is uitvoerig onderzocht in
de laatste 40 jaar (Caracciolo e.a., 2016; Maio & Olson, 1995; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992; Steg, 2016).
Volgens Hofstede (2001) zijn waarden niet direct zichtbaar maar komen ze tot uiting in gedrag, inclusief taal.
Gedrag kan ook symbolisch zijn, in het gebruik van bepaalde gebaren, afbeeldingen en objecten, gerespecteerde
personen en rituelen bestaande uit herhaalde collectieve activiteiten. Het hoofdstuk resultaten beschrijft hoe
verschillende individuele waarden tot uiting komen in de praktijk door het gedrag van mensen en de verhalen
die ze vertellen. Ook beschrijft het de manier waarop de praktijk samenhangt met de plek.
Zoals eerder beschreven zijn waarden geworteld in meer omvattende wereldbeelden en waardensystemen
waarmee men betekenis geeft aan de wereld (Hedlund-de Witt & Hedlund-de Witt, 2013). Verschil in wereldvisie
en mensbeeld is duidelijk zichtbaar in de praktijk van verschillende zorgboerderijen. Bijvoorbeeld met betrekking
tot de zorg noemt Roovers (2004) dat gedeelde waarden van een groep deels bepalend zijn voor het mensbeeld
wat uitgedragen wordt. Dit mensbeeld heeft invloed op de manier waarop hulpverleners morele afwegingen
maken in de dagelijkse praktijk, maar andersom vormen ook de ervaringen in de praktijk het mensbeeld. Het is
hiermee een interactief proces (Roovers, 2004). De veronderstelling is dat waarden sterke invloed hebben op de
zorg.
Wereldbeeld en mensbeeld hebben een weerslag op de landbouwpraktijk. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het
verschil tussen gangbare of biologisch dynamische productiemethoden. Op een gangbaar bedrijf kan
bijvoorbeeld de nadruk liggen op de maakbaarheid van een eindproduct en de efficiëntie waarmee het tot stand
komt. Dit kan in grote mate verschillen met een biologisch dynamisch bedrijf dat ernaar streeft om het ‘eigene’
van zowel plant, dier als mens tot uiting te laten komen. De unieke setting van een zorgboerderij maakt het
mogelijk om te onderzoeken op welke manier bepaalde waarden zowel in de landbouw als de zorg tot uiting
komen (Hassink, van Dijk, & Klein Bramel, 2011).
In figuur 3 (p. 11) is een veronderstelde relatie tussen praktijk en plaats te zien. Op de zorgboerderij wordt het
ideaaltypisch beeld van het platteland verbonden met de therapeutische en genezende rol die natuur en
landschap kunnen spelen in de zorg. De beschrijving van de zorgboerderij als plaats heeft een redelijk kleine
schaal, het wijkt hierbij af van stad of natie, de boerderij is ook weer in te delen in kleinere elementen van plaats
bijvoorbeeld: kantine, schuur, weiland, woonhuis (Tuan, 1979). Het is aannemelijk dat de verbondenheid met de
plek aanzienlijk is op deze kleinere schaal waar mensen geregeld met elkaar in aanraking komen, bijvoorbeeld
bij het werken in een gemeenschappelijke tuin (Stedman, 2003). De locatie zelf is echter niet genoeg om een
‘sense of place’ te ontwikkelen, hiervoor is het nodig om een langdurige en diepe beleving en betrokkenheid tot
een plek te hebben. Rituelen, mythen en symbolen versterken de hechting en binding met een plek (Relph, 1976;
Shamai, 1991; Tuan, 1977); dit is ook vaak van toepassing op een zorgboerderij, bijvoorbeeld in een vaste dagstructuur, gezamenlijke maaltijden, samenwerking in de voedselproductie en in seizoenfeesten.

16

3 Methodologie
3.1 Benadering en ontwerp
Er is gekozen om dit onderzoek als multiple case study vorm te geven vanuit een interpretatieve benadering.
Interpretatief betekent dat sociale fenomenen bekeken worden vanuit het perspectief dat deze vorm gegeven
worden door een proces van individuele en collectieve betekenisgeving. Dit proces van betekenisgeving vormt
het gedrag van mensen (Denzin & Lincoln, 2011). Hierbij worden de onderzoeker en participanten niet los van
elkaar gezien maar als actoren die beide de werkelijkheid interpreteren en hier betekenis aan geven aan de hand
van kennis, voorgeschiedenis en de bredere context van gebeurtenissen en ervaringen. Dit maakt het onderzoek
iteratief: kennis staat niet vast, maar begrip vormt zich op basis van nieuwe ervaringen (Yanow & Schwartz-Shea,
2015). Dit maakt het ook noodzakelijk dat er een bewuste reflectie is over de rol die de onderzoeker speelt in
het produceren en interpreteren van de data (Green & Thorogood, 2004).
De casussen bestaan in dit geval uit boerderijen. Bij het kiezen van de casussen is niet gestreefd naar een
representatieve vertegenwoordiging van alle zorgboerderijen in Nederland. In plaats daarvan geven de casussen
een concrete illustratie van de manier waarop waarden concreet op de zorgboerderij tot uiting komen in de plek
en de praktijk (Haverland & Yanow, 2012). Het gaat er dus om welke betekenis de verschillende betrokken
actoren geven aan de boerderij.

3.2 Methoden
Toepasselijke methoden bij de kwalitatieve benadering van het casestudy ontwerp zijn: semigestructureerde
interviews, participerende observatie, en literatuurstudie. De methoden zijn gekozen in relatie tot de
onderzoeksvragen en concepten, de schematisch overzicht hiervan is te zien in figuur 5.

Figuur 5: overzicht van onderzoeksvragen analytisch kader en methoden

3.2.1 Interviews
Er zijn semi gestructureerde interviews afgenomen met initiatiefnemers van de verschillende boerderijen. Vooraf
is de tijd en locatie voor de interviews afgesproken, de interviews zijn gedaan los van de alledaagse gang van
zaken. Het eerste gedeelte van het interview bestaat uit open vragen welke te zien zijn in bijlage 1. Het gaat over
twee hoofdthema’s: individuele waarden, en waarden ten aanzien van plaats. De algemene vragen hebben tot
doel om de respondenten zoveel mogelijk aan het woord te laten over deze specifieke onderwerpen. Op deze
manier is de beïnvloeding van de onderzoeker beperkt. Aan het einde van het eerste gedeelte is gevraagd of de
initiatiefnemer nog iets over de thema’s wil zeggen wat nog niet ter sprake is gekomen.
In het tweede gedeelte van het interview zijn kaartjes met stellingen gebruikt, bijgevoegd als bijlage 2. In
verschillende rondes is een stapeltje kaarten overhandigd aan de respondent, waarna gevraagd werd om de
meest toepasselijke stellingen uit te kiezen voor die persoon. Over de uitgekozen stellingen is gevraagd naar de
persoonlijke interpretatie van die waarden en eventuele manieren waarop men een stelling zou aanpassen aan
de persoonlijke zienswijze. Bij de laatste ronde is zonder kaartjes gevraagd of er waarden zijn die de respondent
nog graag zou vermelden. Het gaat hierbij niet om kwantitatieve gegevens te verzamelen maar om de discussie
te bevorderen, en de redenen voor de keuzes en prioriteiten te achterhalen (Ritchie e.a., 2013). Door het gebruik
van kaartjes is getracht thema’s van alle morele fundamenten aan bod te laten komen tijdens het interview. Voor
het afnemen van de interviews zijn de kaartjes genummerd per categorie en per stelling. Dit heeft het makkelijker
gemaakt voor de interviewer om de gekozen volgordes en eventueel commentaar en suggesties vast te leggen.
De meeste interviews varieerden tussen 60 en 90 minuten. Meerdere keren is het interview in twee sessies
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gedaan. Deze manier van semigestructureerde diepte-interviews is de meest toegepaste manier van interviews
afnemen in kwalitatief onderzoek (DiCicco‐Bloom & Crabtree, 2006). Van de interviews is een audio-opname en
een woordelijk transcript gemaakt voor de data-analyse.

3.2.2 Participatieve observatie
Naast de interviews zijn ook empirische data verzameld door middel van participatieve observatie. Dit had als
doel om inzicht te krijgen vanuit het oogpunt van een ‘insider’. De rol van de onderzoeker was hierbij openlijk
bekend voor de participanten. Deelname aan de dagelijkse gang van zaken op de boerderij had tot doel om een
rijke beschrijving te geven en een weergave van de wereldvisie en de sociale context van participanten in hun
alledaagse omgeving. Theorieën en kennis kan ontwikkeld worden door de ervaring om ‘ondergedompeld’ te zijn
in de natuurlijke context van een sociale groep (Walliman, 2006). In de context van de boerderij bestaan
participanten voornamelijk uit medewerkers en cliënten betrokken in de landbouw en zorg. Aangezien het
onderzoek gaat over hoe onderliggende motivaties en waarden tot uiting komen in de praktijk zijn observaties
onmisbaar. Vaak is er namelijk een discrepantie tussen gerapporteerde waarden en geobserveerd gedrag
(Schein, 2010). Verder zijn mensen zich niet altijd bewust van hun waarden. Daarom is het belangrijk om zowel
de gerapporteerde waarden als het gedrag in kaart te brengen. Hierbij is het wel van belang om een zekere
afstand te houden en bewust te zijn van de invloed die de onderzoeker heeft op de omgeving maar toch genoeg
nabijheid en intimiteit om de benodigde kennis te verzamelen om de mensen en hun context beter te begrijpen
(Hume & Mulcock, 2004). Bij het uitvoeren van het veldwerk zijn de data gedocumenteerd volgens verschillende
richtlijnen. Hierin was er aandacht voor reflectie en de invloed die de onderzoeker heeft op de observaties, om
te voorkomen dat een veronderstelde oorzaak eigenlijk een gevolg blijkt te zijn of een verondersteld gevolg
eigenlijk een oorzaak is (Elias, Schröter, & Jephcott, 1987). Tijdens de observaties zijn notities gemaakt waarin
observaties en interpretaties zoveel mogelijk gescheiden zijn. Notities zijn gestructureerd in vier categorieën:
neutrale observaties, theoretische interpretaties, methodische opmerkingen en persoonlijke reflecties. Dit
maakt het makkelijker om te reflecteren op de rol van de onderzoeker tijdens het analyseren van de resultaten.
Gedurende de dag zijn meerdere keren per uur korte notities gemaakt van de observaties, vaak op een manier
die niet opviel voor de cliënten en medewerkers. Bij de meeste boerderijen zijn deze notities op dezelfde dag
uitgewerkt tot een observatieverslag. Waar dit niet mogelijk was op dezelfde dag is het op de ochtend erna
gedaan. Het is tijdens de observaties onvermijdelijk dat er een zekere selectiviteit en een element van
subjectiviteit betrokken zijn bij het beschrijven en het ordenen van resultaten. Het blijft een analyse van hetgeen
de onderzoeker als belangrijk en betekenisvol beschouwt. Door dit element van subjectiviteit is er belang aan
gehecht om expliciet te zijn over de manier waarop de beschrijving van de resultaten en de analyse tot stand is
gekomen en de rol van de onderzoeker hierin. De details van de resultaten zijn zowel een interpretatie als deel
van de werkelijkheid (Vaus, 2001).

3.2.3 Literatuurstudie
Literatuurstudie is gebruikt om het begrip van waarden te definiëren en af te bakenen, in relatie tot ‘sense of
place’ en in relatie tot landbouw en zorg. Er is gezocht naar wetenschappelijke artikelen en boeken. Onder andere
is er op Google Scholar en in de algemene database van de bibliotheek van Wageningen University gezocht naar
recente artikelen met verschillende combinaties van de zoektermen: social farming, agriculture, (human) values,
care, health, (sense of) place, meaning, worldview, landbouw, zorg, en waarden. Recente artikelen die zowel
over waarden en plaats gingen en waarden in relatie tot landbouw of zorg zijn gebruikt voor definities en het
afbakenen van het onderwerp. Daarnaast is er snowball sampling toegepast door in recente artikelen te zoeken
naar relevante andere publicaties en naar standaardwerken die vaker gebruikt werden door meerdere auteurs.
Het gebruik van literatuur heeft ook een rol gespeeld in de identificatie van een toepasselijke methodologie en
analyse procedure.
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3.3 Respondenten
Omdat dit onderzoek een casestudie is zijn respondenten gekozen om de betreffende locatie beter te begrijpen
(Gentles e.a., 2015). Vanwege de kwalitatieve benadering en beperkte tijd van dit onderzoek is ervoor gekozen
om een klein aantal respondenten te kiezen omdat de kwalitatieve data omvangrijk zijn en het verzamelen en
verwerken van deze informatie veel tijd kost (Ritchie e.a., 2013). Respondenten van de verschillende
zorgboerderijen kunnen als voorbeeld en portret dienen om voor de sector in bredere zin als herkenningspunt
te dienen en om van te leren. Als eerste stap zijn boerderijen geselecteerd als mogelijke casussen, vervolgens
zijn per casus twee initiatiefnemers gekozen voor een interview (Gentles e.a., 2015). Stake (2013) geeft aan dat
in de meeste gevallen 4-10 casussen een goed aantal is. De casussen zijn door middel van purposive sampling
bepaald zoals beschreven door Ritchie e.a. (2013). Om boerderijen te selecteren zijn verschillende
vertegenwoordigers van de sector landbouw en zorg en multifunctionele Landbouw benaderd. Het
selectiecriterium voor deze vertegenwoordigers is dat ze een groot netwerk hebben binnen de sector. De
volgende personen hebben op de aanvraag gereageerd:







Jaap Hoek Spaans, voorzitter van Landzijde
Riene Huijbers, coördinatie Zorglandbouw ZLTO
Truida de Raaf, bestuurslid Stichting Omslag (Stichting ter bevordering van de ontmoeting tussen
landbouw ambacht en gezondheidszorg)
Henk Poppenk, bestuurslid Stichting Omslag (Stichting ter bevordering van de ontmoeting tussen
landbouw ambacht en gezondheidszorg)
Jan Hassink, onderzoeker landbouw en zorg Wageningen Universiteit and Research Centre
Marjolein Elings, onderzoeker landbouw en zorg Wageningen University and Research Centre

De criteria voor het aandragen van boerderijen
waren dat er landbouw en zorg gecombineerd
wordt en daarnaast dat er initiatiefnemers zijn
die graag hun verhaal doen en duidelijk kunnen
verwoorden wat hen hierin drijft. Hier is voor
gekozen omdat in dit onderzoek waarden
centraal staan. Een schematisch overzicht van de
procedure om een lijst van mogelijke casussen
samen te stellen staat in figuur 6.
De verschillende vertegenwoordigers van de sector landbouw en zorg zijn gevraagd om de namen van 2-5
boerderijen, met enkele steekwoorden waarom ze deze boerderijen aandragen. Van een lijst van 29 boerderijen
zijn 10 boerderijen benaderd, waarvan 6 positief reageerden namelijk:
-

De Mare, Westervelde
’t Paradijs, Barneveld
De Dennenkamp, Rekken
PassiefloraHoeve, Harskamp
Zorgboerderij Burchthoeve, Oijen
Hoeve Kakelbont, Dinteloord

De keuze voor deze boerderijen was op basis van de
diversiteit en contrast in kenmerken tussen de
verschillende bedrijven, onder andere de doelgroep
en levensovertuiging. Op elke boerderij zijn twee
interviews afgenomen met initiatiefnemers dus in
totaal 12. Een overzicht van de selectieprocedure van
de casussen en respondenten is te zien in een
combinatie van figuur 6 en 7.
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3.4 Data analyse
Voor de analyse wordt het theoretisch kader gebruikt beschreven in hoofdstuk twee. Op deze manier is de wordt
de interpretatie in een breder theoretisch perspectief geplaatst (Kvale, 1996; Ritchie e.a., 2013). Om de data
systematisch te benaderen is een ‘cross-sectional code and retrieve’ methode toegepast. Dit betekent dat de
onderzoeker een systeem van categorieën toepast op de hele dataset om op deze manier te zoeken naar porties
gelabelde data (Mason, 2002; Ritchie e.a., 2013). Om op deze manier thema’s te identificeren die niet op een
geordende manier terugkomen in de data. De analyse is een continue en iteratief proces, waarbij twee fases zijn
te duiden die elkaar opvolgen. De data zijn eerst gerangschikt en beheerd, vervolgens zijn deze geïnterpreteerd
en beschreven. Deze twee fases hebben enige overlap maar er is naar gestreefd om deze volgorde aan te houden
en het proces op deze manier in te delen. In Ritchie e.a. (2013) worden de verschillende stappen van kwalitatieve
data-analyse uitgebreid behandeld, onderstaande beschrijving is hierop gebaseerd.
De eerste stap was om de participanten en data te selecteren voor de analyse. Dit is vastgelegd in transcripten
van interviews en uitgewerkte veldnotities van de observaties. De volgende stap was om ideeën en thema’s die
vaker voorkomen in de data te identificeren. Hiervoor zijn de data geïndexeerd door terugkomende thema’s en
onderwerpen te markeren in de originele data, in de marge van de transcripten en veldnotities. Dit kan
vervolgens onderverdeeld worden in verschillende categorieën.
De volgende stap is de codering. De thema’s die bij het indexeren naar voren zijn gekomen zijn gerangschikt op
hoofdthema’s en subthema’s. Voor het opstellen van deze categorisering zijn de hoofdthema’s individuele
waarden, plaats en praktijk als kapstok gebruikt. De individuele waarden zijn onderverdeeld in de vijf morele
fundamenten. Zowel het indexeren als het coderen is gedaan met behulp van het softwareprogramma Atlas.ti.
Voor de verdere analyse is een framework toegepast om de data te organiseren. Per hoofdthema dat in de
indexering naar voren is gekomen is een tabel opgesteld. Elke participant vormde een cel in de tabel. De
verschillende citaten van iedere respondent over dat bepaalde thema zijn op deze manier gegroepeerd om te
zien in hoeverre het thema tot uiting kwam per boerderij. De volgende stap in de analyse was om ieder subthema
nader te onderzoeken en een hoger niveau van meer abstracte classificering en beschrijving na te streven. Hierbij
zijn casussen met elkaar vergeleken en binnen een casus is gezocht naar patronen tussen verschillende
concepten.

3.5 Ethische kwesties
De onderzoeker heeft zijn eigen rol duidelijk gemaakt bij het eerste bezoek aan iedere boerderij. Bij ieder
interview is in de introductie toestemming gevraagd voor de audio opname en het gebruik van de data in het
onderzoek. De woordelijk uitgewerkte transcripten zijn opgestuurd naar respondenten ter inzage en controle.
Anonimiteit van de respondenten is gewaarborgd door alleen de functie aanduiding te geven en een respondent
nummer, een overzicht hiervan is te zien in bijlage 3. Er is alleen in sommige gevallen direct verwezen naar
boerderijnummers. Er wordt naar alle respondenten verwezen met ‘hem’ of ‘hij’, om de anonimiteit te
waarborgen. De originele data zullen op vertrouwelijke manier door de onderzoeker gebruikt worden en niet
openlijk toegankelijk worden.
Tijdens de observaties zijn cliënten zo min mogelijk gehinderd in hun dagelijkse werkzaamheden en waar
mogelijk heeft de onderzoeker ondersteund in het praktische werk tijdens het verzamelen van de data. Aan het
begin van de participatieve observatie heeft de observant zichzelf voorgesteld met referentie naar de
goedkeuring van de ‘boer’ of de initiatiefnemers van het bedrijf. Dit is gedaan om zoveel mogelijk ongerustheid
weg te nemen over de aanwezigheid van de onderzoeker en extra vertrouwen te geven door te verwijzen de
goedkeuring van personen die zij vertrouwen.
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4. Resultaten en analyse
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen, deze beschrijven:
1. Persoonlijke waarden van initiatiefnemers ingedeeld naar de vijf morele fundamenten en de uitdrukking
van persoonlijke waarden in de praktijk gedrag. Aan het einde van dit deel staat een samenvatting van
de waarden in een overzichtstabel en in hoeverre ze bij de verschillende boerderijen tot uiting komen.
2. De rol van deze persoonlijke waarden in de vormgeving van de plek.
Eerst worden deelvraag één en drie beantwoord, daarna deelvraag twee. Verspreid over het hoofdstuk staan zes
portretten om iedere onderzochte boerderij kernachtig weer te geven.

4.1 Welke persoonlijke waarden zijn van belang voor initiatiefnemers van een
zorgboerderij en hoe komt dit in de praktijk tot uiting in de landbouw en zorg?
In dit hoofdstuk worden de persoonlijke waarden van initiatiefnemers beschreven en hoe waarden in de praktijk
tot uitdrukking komen in de landbouw en zorg (zie hoofdstuk 2.1.1 en 2.1.3). De resultaten beschrijven een lijst
van verschillende waarden zoals te zien is op de volgende pagina in tabel 2. De resultaten zijn toegevoegd aan
tabel 1 uit het theoretisch kader op bladzijde 13. Iedere waarde is een label om de samenhang te beschrijven
tussen vergelijkbare en overlappende thema’s die op meerdere boerderijen tot uiting komen. Deze termen zijn
dus geen vaststaande onomstotelijke waarheden, maar een manier om de opvallende thema’s in de resultaten
te duiden, te beschrijven en in te delen. Waarden die niet direct aansluiten bij de thema’s uit de literatuur zijn
schuin gedrukt. Bij de verschillende waarden worden voorbeelden gegeven en illustraties van wat
initiatiefnemers vertellen over hun praktijk op de boerderij en op basis van observaties van de onderzoeker.
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Tabel 2: morele fundamenten, aspecten van landbouw en zorg, thema’s voor waarden en resultaten
moreel
Aspecten van
Thema’s uit de literatuur
Waarden in de
fundament:
landbouw en zorg
resultaten
Zorg en empathie
Zorg
Mensen behoeven persoonlijke aandacht
Persoonlijke aandacht
Behulpzaamheid
Landbouw
Het ervaren van natuur verhoogd welzijn,
Verantwoordelijkheid voorwaarden te
scheppen voor ontwikkeling van dieren,
planten
Mens- natuur- en
verantwoordelijkheid voorwaarden te
wereldbeeld
scheppen voor ontwikkeling van mensen
Rechtvaardigheid
Zorg
Iets terug krijgen voor zinvol werk
Beloning
en wederkerigheid Mens- natuur- en
Natuur heeft gelijke rechten, mens staat
wereldbeeld
boven de natuur
Ondernemerschap Economisch gewin is belangrijk, eerlijkheid
Eerlijkheid
van beleid en regelgeving
Loyaliteit en trots
Landbouw
Fysiek aspect van betekenis van de plek:
Boeren trots
herkenbaarheid en eigenheid van het
platteland en onderhouden van schoonheid
en puurheid van de natuur en een
vruchtbare bodem.
Wij- gevoel van boeren: collegialiteit,
trots over goed product
Zorg
Sociaal aspect betekenis van de plek,
Groepsgevoel
Familiegevoel
Respect voor
Zorg
Respect, verbonden zijn met grote geheel,
Autoriteit
autoriteit
contact met de boer
Gehoorzaamheid
Ondernemerschap Beleid van instanties en overheden
Ongehoorzaamheid
Zuiverheid en
Mens- natuur- en
Verbondenheid tussen aarde en mensen
Dankbaarheid
heiligheid
wereldbeeld
door voedselproductie, holistische visie en
Geloof
zingeving, rust/ruimte/schoonheid/vrede in
Landbouw
de natuur, levenslessen/inspiratie/spirituele Zinvolle landbouw
ervaringen door de natuur
Landbouw

Ondernemerschap
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Dienstbaarheid, dankbaarheid voor de
oogst, verantwoording afleggen aan
scheppende kracht
Rentmeesterschap, duurzaamheid

Zinvolle landbouw

Roeping

4.1.1 Zorg en Empathie
Het morele fundament zorg en empathie gaat over inlevingsvermogen en medeleven met andere mensen.
Waarden die bij dit morele fundament horen komen het duidelijkst tot uitdrukking in de zorg op de boerderij.
Zoals verwacht –het gaat immers om zorgboerderijen- kwam de waarde van persoonlijke aandacht ter sprake;
nagenoeg alle initiatiefnemers vonden persoonlijke aandacht een belangrijke waarde. Het aspect van
behulpzaamheid en hulp voor cliënten kwam ook duidelijk tot uiting. Het belang dat gehecht wordt aan
behulpzaamheid verschilt wel per zorgboerderij. De verwachting was dat initiatiefnemers ook in zouden gaan op
het scheppen van voorwaarden voor dieren, planten en mensen. Dit werd wel genoemd maar niet uitdrukkelijk
in verband gebracht met zorg en empathie. Veel uitspraken over zinvol werk werden in verband gebracht met
een gevoel van zelfwaardering dat cliënten door het werk kregen en hoe goed dat is voor hun zelfvertrouwen en
eigenwaarde. Wat dat betreft hangen uitspraken over betekenisvol en zinvol werk vaak samen met zorg en
empathie. Initiatiefnemers leven zich in hoe cliënten zich voelen en vinden het belangrijk dat ze zich nuttig en
gewaardeerd voelen door zinvol werk te doen.
4.1.1.2 Persoonlijke aandacht
In nagenoeg alle interviews werd het belang van persoonlijke aandacht voor cliënten genoemd. Uit verschillende
uitspraken blijkt hoe belangrijk dit is voor initiatiefnemers: “daar maak je het mee, daar doe je het voor … dat is
prachtig om die te kunnen geven”(R1). Ook werd erover gepraat als: ‘’het toverwoord’’, ‘’het belangrijkste wat
er is’’ en ‘’die persoonlijke aandacht moet gewoon heel goed zijn‘’
Hier is persoonlijke aandacht en zorg
(R13). Op één boerderij werd het uitdrukkelijk genoemd in de
voor mensen belangrijk.
missie. Meestal werd verteld over persoonlijke aandacht in reactie
Figuur 8 interview kaartje 2.1
op kaartje 2.1 (zie figuur 8 en bijlage 2).
Persoonlijke aandacht wordt gezien als iets waar je je dagelijks voor in moet zetten en je best voor moet doen.
Het personeel speelt hierin ook een rol. Initiatiefnemers noemen de individuele aandacht voor de specifieke
behoeftes en situaties van mensen. Bijvoorbeeld door in te spelen op een veranderende zorgvraag als mensen
ouder worden. Initiatiefnemers vinden dat alle mensen persoonlijke aandacht nodig hebben, niet alleen zij die
het moeilijk hebben, maar ook degenen bij wie het goed gaat. Door één initiatiefnemer werd het omschreven
als de ander zien en ontmoeten zoals hij of zij is; volgens hem kun je op deze manier bij iemands kracht komen.
Hierdoor kunnen cliënten tevreden zijn en jongeren succesvol uitstromen. Persoonlijke aandacht maakt dat
cliënten vrolijk mogen zijn omdat ze weten ‘’ik mag er zijn, ik hoor erbij …, ik ben geen nummer’’ R12.
Persoonlijke aandacht in de praktijk
Er zijn verschillende voorbeelden van persoonlijke aandacht in de praktijk, bijvoorbeeld het sturen van een
kaartje voor iemands verjaardag en telefonische navraag bij ziekte. Vrijwilliger R7 bevestigde tijdens de
observaties dat hij dit erg op prijs stelt. Ook werd persoonlijke aandacht geuit door te luisteren naar iemands
verhaal waardoor iemand ’zijn ei kwijt kon’ en waardoor vragen beantwoord konden worden. Verder wordt op
meerdere grote boerderijen bewust gekozen voor steeds dezelfde begeleiding waardoor de begeleiding de
mensen persoonlijk kent, dit geeft een gevoel van veiligheid voor cliënten. Er worden verschillende positieve
uitwerkingen of positieve resultaten genoemd van persoonlijke aandacht in de praktijk. Eén boer legde uit dat
ontmoeting kan ontstaan door een persoonlijk gesprek of samenwerking. Om mensen aan het werk te krijgen is
ook persoonlijke aandacht nodig en om als begeleider aan te voelen wat mensen nodig hebben. Initiatiefnemer
Er werd op verschillende boerderijen navraag gedaan naar specifieke situaties van cliënten en werd door de
begeleiding aan iedereen persoonlijk gevraagd hoe het gaat. Vaak wordt het werk aangepast aan de behoeftes,
voorkeur en stemming van de cliënt. Dit bleek ook uit de observaties.

23

4.1.1.3 Behulpzaamheid
Op alle boerderijen werd verwezen naar het belang om anderen te helpen via de zorg. De benaming en het
belang dat eraan gehecht werd verschilde wel per boerderij. Vaak wordt helpen omschreven als: ‘iets betekenen
voor de medemens’. Daarbij gaat het erom om zich in te leven en aan te voelen wat cliënten nodig hebben.
Meerdere boeren geven aan dat het streven is om de mensen een goede plek te geven en ‘’een zo aangenaam
mogelijk leven te verschaffen“ (R2). Dit wordt gedaan door zich in te zetten voor de behoeften van cliënten.
Verschillende initiatiefnemers doen dit vanuit een sterk gevoel van verantwoordelijkheid om mensen te helpen.
Zorg en helpen werd gezien als iets waar de begeleiding zich voor in moet zetten. Initiatiefnemer R2 legde uit
dat begeleiders zorgen vanuit een automatisme. Maar ook dat het werk ook minder leuke kanten heeft
bijvoorbeeld wanneer een cliënt met een vuile broek geholpen moet worden. Door mensen te helpen ziet hij
cliënten groeien in hun vermogen en hun manier van leven, dat geeft hem veel voldoening.
Behulpzaamheid in de praktijk
Behulpzaamheid tussen cliënten was bij sommige boerderijen in de praktijk te zien, bijvoorbeeld door de deur
voor de ander open te houden. Bij één boerderij is een duidelijk contrast te zien. Daar is het ook belangrijk om
iets voor anderen te betekenen maar worden mensen uitdrukkelijk niet te veel geholpen. Er werd negatief
gesproken over verwennen en bemoederen in de zorg. Tijdens de observaties in de praktijk was dit duidelijk te
zien; cliënten werkten heel zelfstandig en wilden liever niet geholpen worden.
Initiatiefnemer R8 legde uit dat door zijn inzet en eigen energie cliënten meegenomen kunnen worden in het
werk en de activiteiten. Op deze manier kan de context geboden worden die mensen helpt gezond te maken.

Portret Boerderij 1
Deze boerderij biedt dagbesteding en therapie voor psychiatrie cliënten.
Initiatiefnemers hebben geen achtergrond in de zorgsector of landbouw. De
boerderij is begonnen aan huis vanuit een persoonlijke hobby. Er is bewust geen
personeel in dienst vanwege de financiële last die dit met zich mee zou brengen.
Initiatiefnemers vinden het belangrijk om zelf de baas te zijn en zo min mogelijk
afhankelijk te zijn van andere instanties en regelingen in de zorg. Daarom wordt
de zorg gratis aangeboden, de grootste inkomstenbron is toerisme. Er is op het
bedrijf geen landbouw.
De initiatienemers zijn uitgesproken christelijk. Het christelijk karakter is
onder andere terug te zien in rituelen rond het middageten. Initiatiefnemers
zeggen plezier te hebben in hun werk op het bedrijf, maar het belangrijkste
voor hen is om iets te betekenen voor anderen en mensen te helpen.

Figuur 9. Er is gekozen voor
kleinschaligheid omdat het anders
te commercieel zou worden
volgens de initiatiefnemers.

Waarden: Persoonlijke aandacht, behulpzaamheid, familiegevoel, autoriteit, geloof, roeping,
verantwoordelijkheid.
Belangrijkste morele fundamenten: zorg en empathie, respect voor autoriteit, zuiverheid en heiligheid
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4.1.2 Rechtvaardigheid en wederkerigheid
Rechtvaardigheid en wederkerigheid hebben betrekking op wat als eerlijk en rechtvaardig wordt gezien. Een
voorbeeld hiervan is de vraag of cliënten op een bepaalde wijze beloond worden voor hun werk. De waarde van
beloning is bij een enkele boerderij aanwezig, maar over het algemeen werd hier niet zo’n grote waarde aan
gehecht. Beleid en regelgeving over de financiële vergoeding voor de zorg wordt oneerlijk gevonden, hieruit blijkt
dat men waarde toekent aan eerlijkheid.
4.1.2.1 Beloning
Zoals verwacht noemde een groot deel van de initiatiefnemers het
Betekenisvol en zinvol werk geeft
belang van zinvol werk voor cliënten, vaak in reactie op kaartje 1.2
cliënten voldoening en waardering
(zie figuur 10 en bijlage 2). De waarde van beloning blijkt uit
Figuur 10 interview kaartje 1.2
lovende woorden als cliënten goed meedoen. Eén initiatiefnemer
lichtte nog toe dat cliënten zinvol en belangrijk werk doen en hierdoor een bijdrage aan de samenleving leveren.
De volgende citaten van initiatiefnemers lichten dit toe:
In wezen is dat gewoon werk … ze [zeggen] ook wel eens: .. ‘Voor die uitkering werk ik.’ Prima! Helemaal geweldig
... als je maar gewoon lekker bezig bent en .. een bijdrage aan deze samenleving kunt geven R13.
[Met] een pietsie druk, … gingen ze er toch wel voor, …. daar prezen we ze dan ook [voor] van: kijk eens even, we
hebben toch 100 kilo prei schoongemaakt R9.

Een uitkering of lovende woorden kunnen dus gezien worden als beloning voor het werk van cliënten.
Beloning in de praktijk
Een paar keer werd er ingegaan op waardering die cliënten krijgen als een soort ‘beloning’ voor het werk. Op één
boerderij hechten initiatiefnemers veel waarde aan de landbouwproductie en zijn gemotiveerd om de beleving
hiervan over te brengen aan de cliënten. Dit maakt ook dat er veel waarde gehecht wordt aan de bijdrage van
cliënten. Cliënten worden geprezen naar de mate van de inzet die ze leveren in de landbouwproductie; als dit
niet het geval is krijgen ze negatieve feedback. Gelijktijdig is er op de boerderij ook ruimte voor spel en
ontspanning en wordt er niet veel van cliënten geëist wat de werkzaamheden betreft. Op een andere boerderij
is er één cliënt die aan het einde van de dag beloond wordt met een sticker als de begeleiders vinden dat hij goed
heeft meegedaan.
4.1.2.2 Eerlijkheid
In meerdere interviews kwam het thema eerlijkheid naar voren,
Het beleid voor vergoedingen en
het duidelijkste in reactie op kaartje 5.2 (zie figuur 11 of bijlage
regelgeving is eerlijk. 5.2
2). Iedereen reageerde negatief op de stelling, blijkbaar is
Figuur 11 interview kaartje 5.2
eerlijkheid belangrijk voor initiatiefnemers en heeft men het
gevoel dat het beleid voor vergoedingen en regelgeving oneerlijk is. Hierbij wordt vooral gezegd dat de financiële
vergoeding te laag is voor de geboden zorg, dat te veel geld naar andere instanties gaat en dat de inzet van de
initiatiefnemers te weinig vergoed wordt. Een ander aspect van eerlijkheid wordt genoemd in relatie tot
samenwerking tussen cliënten:
Samenwerken is iets leuks, in plaats van (…) [niet samenwerken] want dan moet de ander weer opdraaien voor een
taak die gedaan moet worden, (…) jongens zo werkt het niet hè in de maatschappij, we doen het met elkaar. Want
we zijn wel gelijkwaardig. Dus dat soort normen en waarden (initiatiefnemer R12).

Hiermee geeft deze initiatiefnemer aan dat samenwerking hoort bij gelijkwaardigheid, hij noemt dit ook in relatie
tot eerlijkheid en respect. Ook voor initiatiefnemer R6 is gelijkwaardigheid belangrijk: ‘’Ieder mens is het waard
hier te zijn, .. iedereen is hier even belangrijk.“
De waarde van eerlijkheid was niet in de observaties te zien, maar vooral in de interviews met initiatiefnemers.
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4.1.3 Loyaliteit en trots
Loyaliteit en trots is van toepassing op een gevoel van samenhorigheid en loyaliteit van mensen ten opzichte van
de groep waar ze bij horen. Verschillende waarden uit de resultaten passen bij dit morele fundament:
groepsgevoel, familiegevoel en boerentrots. Er is een duidelijke samenhang tussen de waarden van groepsgevoel
en familiewaarden. Bij groepsgevoel wordt meestal niet direct verwezen naar familie, maar andersom wel,
familie wordt vrijwel altijd in verband gebracht met groepsgevoel. In tabel 3 (p. 41) is een samenhang te zien
tussen groepsgevoel en familie omdat deze op dezelfde boerderijen beide tot uiting komen. Vergeleken met de
verwachte thema’s uit de literatuur in tabel 2 (p. 22), waren meer waarden van toepassing op de zorg dan
verwacht. Wij- gevoel van boeren en collegialiteit in de sector wordt op de meeste boerderijen wel genoemd
maar is niet in te delen bij loyaliteit en groepsgevoel. Het contact met collega zorgboeren wordt vooral gezien
als nuttig en praktisch omdat je van elkaar kunt leren, elkaar kunt inspireren en je samen dingen kunt
organiseren. Verder waren boeren zoals verwacht trots op hun producten. Daarnaast is men ook trots ten
aanzien van het boerenbedrijf, het erf en de landbouw, dit hoort bij het fysieke aspect en de betekenis van de
plek. Deze verschillende aspecten zijn samen ondergebracht in de waarde ‘Boerentrots’.
In de methode is het begrip ouderrol en
De boer heeft een ouderrol
Contact met de boer en
contact met de boer in eerste instantie
op de boerderij, dit geeft
begeleiding geeft vertrouwen
ingedeeld bij autoriteit en respect, bij de
een gevoel van familie
en een gevoel van veiligheid
kaartjes 2.4 en 4.4 (figuur 12 en bijlage 2).
Figuur 12: Kaartje 2.4 en 4.4
Veel van de reacties op deze kaartjes gingen
echter niet direct om autoriteit maar om de waarde van familiegevoel. Omdat het gaat over loyaliteit aan de
eigen groep en een gevoel van verbondenheid hoort deze waarde bij het morele fundament loyaliteit en trots.
4.1.3.1 Groepsgevoel
Een groot deel van de initiatiefnemers vindt het belangrijk dat er een groepsgevoel is tussen mensen op de
boerderij. Door het verblijf en het werken op de boerderij zijn cliënten onderdeel van een groep en een kleine
gemeenschap, initiatiefnemer R10 zegt hierover:
Wat je hier biedt .. [heeft] ook zijn uitwerking .. in hun sociale leven.

Tussen cliënten ontstaan bijvoorbeeld vriendschappen en er ontstaat meer verbondenheid met de maatschappij.
Daarnaast wordt het belangrijk gevonden dat de boerderij diverse mensen op één plek samenbrengt,
bijvoorbeeld door samenwerking met verenigingen of organisaties uit de buurt en door het sociale netwerk van
initiatiefnemers. Doordat cliënten bij de boerderij horen hebben ze ook contacten buiten een therapeutische
omgeving, bijvoorbeeld met landbouwpersoneel, mensen uit een nabijgelegen dorp, een veearts, met toeristen
of met bezoekers van de boerderijwinkel. Wat dat betreft is ‘groepsgevoel’ ook van toepassing op de directe
omgeving in de buurt, hierin ligt een overlap tussen deze individuele waarde en de plek.
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4.1.3.2 Familiegevoel
Op elke boerderij komt de waarde van familiegevoel tussen de groep van cliënten en hun begeleiders ter sprake.
Op de bedrijven waar de waarde van familiegevoel sterk tot uitdrukking komt wordt dit ook meestal in verband
gebracht met behulpzaamheid en persoonlijke aandacht (zie figuur 24 of tabel 3 p. 40-41). Wat dat betreft is er
dus een samenhang tussen het morele fundament ‘loyaliteit en trots’ en ‘zorg en empathie’. Mensen met een
sterk familiegevoel vinden ook persoonlijke aandacht en behulpzaamheid belangrijk. Dit is duidelijk zichtbaar bij
de boerderijen die hoog scoren op de waarde van familie, dit blijkt uit de volgende quotes van initiatiefnemers:
Het is eigenlijk een hele grote familie, ja daar hoort personeel bij, … de zorg [is] geen must maar het is een
automatisme, ik denk dat de mensen dat van nature uit doen R2.
Als we naar ons hele team kijken dat [die allemaal] er willen zijn voor … andere mensen die een hulpvraag
hebben, .. dus het is zo'n familie gebeuren R10.
[De ouderrol is] degene die bevestiging [en speciale aandacht] geeft, daar houden ze eigenlijk allemaal van R1.

Er zijn verschillende opvattingen over familiegevoel. Een quote van initiatiefnemer R5 van dit mooi samen:
Mensen die moeten zich hier thuis voelen, .. we moeten een familie eigenlijk zijn .. . Er moet een eenheid zijn.

Ook wordt genoemd dat je ergens bij hoort en mag zijn wie je
bent, dat benadrukt en gestimuleerd wordt waar je goed in
bent. Familiegevoel wordt ook omschreven als een bepaalde
sfeer en respectvolle omgang met elkaar, gastvrijheid, en dat
mensen het gevoel kunnen hebben dat ze op de boerderij een
dorp binnen lopen. Een paar aspecten kwamen het duidelijkst
tot uiting in samenhang met de waarde van familiegevoel: de
ouderrol, personeel als deel van de familie en de toegevoegde
waarde van het gezin van initiatiefnemers (zie figuur 13).

Figuur 13: Familiegevoel

Ouderrol
Initiatiefnemers en begeleiders vervullen in verschillende mate een ouderrol. Het hebben van een ouderrol
wordt vaak in verband gebracht met familiegevoel. Een deel van de initiatiefnemers hebben duidelijk een
ouderrol ten opzichte van cliënten. Tegelijkertijd zien ze wel in dat dit een beperkte ouderrol is, en niet hetzelfde
is als de relatie de eigen familie. Een ouderrol wordt in verband gebracht met de positie van autoriteit en leiding
geven, maar ook met het gevoel van familie wat betreft saamhorigheid en zorgzaamheid, deze samenhang is
afgebeeld in figuur 24 (p.40).
Een deel van de initiatiefnemers ervaart dit anders en zeggen uitdrukkelijk dat ze geen ouderrol willen hebben.
Hierbij wordt genoemd dat ze zelf eigen kinderen hebben en de cliënten meestal ook ouders hebben.
Initiatiefnemer R3 licht dit toe:
Ik wil niet de moeder zijn van de mensen, (…) ik heb zelf drie kinderen (…). Wel een gevoel van familie hebben. (…)
Als ik moeder zou zijn dan zou ik het gevoel hebben dat ik voor iedereen zou moeten zorgen, en beschermen, dat
is denk ik [niet goed]

Op een andere boerderij werd ook gezegd dat een ouderrol geen goede benaming is en ook familiegevoel niet
omdat het te benauwend is. Initiatiefnemers hebben wel een bepaalde status maar zijn niet echt ouders.
De ouderrol komt op verschillende manieren in de praktijk tot uiting. Bijvoorbeeld op de boerderij met
weekendopvang voor autistische kinderen worden de initiatiefnemers vaker de weekend papa en mama
genoemd door de kinderen. Op verschillende boerderijen worden aspecten van een ouderrol genoemd,
bijvoorbeeld: veiligheid bieden, verantwoordelijkheid nemen, het controleren van de regels en bevestiging
geven.
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Personeel als deel van de familie
Op de boerderijen die met personeel werken wordt het belang benadrukt van de eenheid als team van
begeleiders. Hierin wordt meerdere malen ook de vergelijking gemaakt met familie:
Ja het is eigenlijk een hele grote familie, ja daar hoort personeel bij, dat vind ik verschrikkelijk belangrijk
(initiatiefnemer is R2).

Het doel is om een hechte samenwerking en gemeenschap te vormen zodat een eenduidige visie, missie en
waarden uitgedragen worden in de praktijk:
Alle medewerkers .. hebben dezelfde visie en missie als wij, .. We willen een gastvrij bedrijf zijn (…), vriendelijk, ja
dat zijn wel hele belangrijke waarden (…) dat we een familiegemeenschap zijn (Initiatiefnemer R10).

De stabiliteit en eenheid in het team van begeleiders geeft zekerheid en veiligheid voor cliënten.
Initiatiefnemers doen moeite om hun visie over te brengen en ervoor te zorgen dat het personeel een
verlengstuk is van de directie. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld gaan over de respectvolle houding naar cliënten
toe. Op meerdere boerderijen wordt duidelijk geselecteerd voor gelijkgestemd personeel. Op één boerderij
hadden alle werknemers een christelijke achtergrond, op een andere boerderij worden alleen werknemers
aangenomen die niet uit de geïnstitutionaliseerde zorg komen en die een agrarische achtergrond hebben.
Het gezin van initiatiefnemers
Op nagenoeg alle boerderijen is directe familie van de initiatiefnemers betrokken. De rol van familieleden
verschilt wel, op sommige boerderijen was familie of schoonfamilie mede-eigenaar en mede- initiatiefnemer, op
andere boerderijen medewerker of opvolger. Op bijna alle boerderijen wordt dit genoemd als iets positiefs wat
een meerwaarde heeft. Meerdere boerderijen profileren zich ook uitdrukkelijk als gezinsbedrijf en hechten hier
waarde aan voor cliënten. Werk en privé is in de praktijk niet altijd strikt gescheiden doordat cliënten in hetzelfde
huis wonen, overnachten of over de vloer komen. Vaak is er sociale interactie tussen cliënten en de kinderen van
initiatiefnemers. Op sommige boerderijen wordt gegeten met iedereen samen aan tafel, dit geeft meerdere
initiatiefnemers een gevoel van saamhorigheid. Op andere boerderijen is werk en privé bewust meer gescheiden
en vinden initiatiefnemers hun privacy belangrijk en eten liever met hun eigen gezin.
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4.1.3.3 Boerentrots
Op elke boerderij reageerden initiatiefnemers
op kaartjes over trots (zie figuur 14 en bijlage
2). Op één boerderij wordt trots als een
negatieve term gezien:

Ik ben trots op dit bedrijf
en ik voel me gehecht
aan deze plek

Wij onderhouden schoonheid
van de natuur, behouden een
vruchtbare bodem en leveren
producten om trots op te zijn

Trots op het bedrijf? Nee, we mogen dit
Figuur 14: Kaartje 2.3 en 3.3
doen, zo moet je dat bekijken, het is ons
gegeven. …. Trots .. vind ik .. een moeilijk woord, daar hou ik niet zo van (Initiatiefnemer R6).

Initiatiefnemer R3 van een andere boerderij zegt ook dat trots niet het juiste woord is, hij wil zich niet op de borst
kloppen. Maar hij is wel heel blij dat ze de boerderij samen hebben kunnen realiseren en wat kunnen betekenen
voor anderen. Andere initiatiefnemers hebben er geen probleem mee om te zeggen dat ze trots zijn, dit wordt
wel in verschillende mate benadrukt.
Er is gekozen voor de term ‘boerentrots’ om deze waarde te beschrijven. Trots wordt namelijk door
initiatiefnemers en cliënten specifiek verbonden met de realisatie en creatie van het erf en het boerenbedrijf en
over de producten die ze leveren. Zoals blijkt uit de volgende quotes:
[Cliënten] zijn hartstikke trots op hetgeen ze hier hebben en doen, (…) het is echt ONS bedrijf, van alle cliënten (R1
nadruk toegevoegd).
We zijn hier deel van productie, daar ben ik trots op om daaraan bij te dragen (Vrijwilliger R7).

Rond de boerderij ontstaat een gevoel van samenhorigheid en groepsgevoel, de mensen horen samen bij de plek
omdat ze deze actief vormgeven en er al sinds langere tijd mee bezig zijn. Vergeleken met thema’s uit literatuur
in tabel 2 (p. 22), is ‘boerentrots’ een samenvatting van wat al in de theorie verwacht was. Het klopt dat dit vooral
op het fysieke aspect van de plek van toepassing is.
Boerentrots in de praktijk
De meeste boerderijen zijn door de initiatiefnemers samen met cliënten en medewerkers vanaf het begin
opgebouwd en vormgegeven. Verschillende initiatiefnemers voelen zich hierdoor sterk verbonden en gehecht
aan de plek. Ook heeft de boerderij ondanks omstandigheden al jaren lang kunnen bestaan:
[Ik ben] trots dat we als gezinsbedrijf dit hebben gedaan, ja met alle toestanden (initiatiefnemer R9).

Cliënten kunnen ook een gevoel van trots hebben en het gevoel dat het ook hun bedrijf is doordat ze bijdragen
aan de productie en het functioneren.
Naast het opbouwen en vormgeven van de plek zijn mensen trots
op de producten die geleverd worden en waar iedereen aan
bijdraagt. Trots wordt bijvoorbeeld ervaren als de producten mooi
uitgestald zijn in de winkel of op de markt. Door het land te
bewerken kan voedsel worden geproduceerd wat mensen voedt
en waar ze van kunnen genieten. Op deze manier wordt volgens
verschillende initiatiefnemers verantwoordelijk en goed met het
land omgegaan. Meerdere initiatiefnemers noemen dat ze door de
landbouw de natuur behouden, en bijdragen aan de
herkenbaarheid van het platteland. Samen werken op het land
schept ook vreugde en biedt ruimte voor ontmoeting en het kan
een gevoel van samenhorigheid geven:

Figuur 15, boerderijwinkel. ‘’Als mijn
producten er mooi uitzien .. ben ik
[daar] trots op’’(R8).

Dingen die je echt met de groep doet hè, samen, (…) dat gezamenlijke dat vind ik wel heel erg bijzonder
(initiatiefnemer R9).
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Portret Boerderij 2
Op deze boerderij is bewust gekozen voor een kleinschalig biologisch
Respect
familiebedrijf met personeel in dienst. Beide initiatiefnemers hebben een
Voor jezelf en je eigen
achtergrond in de zorgsector. De landbouwtak is extensief en gedeeltelijk
Lichaam
ontwikkeld vanuit de hobby en persoonlijke interesse van één
Voor de ander
initiatiefnemer, alle inkomsten komen uit de zorg. Er wordt dagbesteding
Voor de dieren
maar ook wonen aangeboden voor diverse doelgroepen, onder andere
mensen met psychische problemen en mensen met niet aangeboren
Voor de boerderij en
hersenletsel. Respect wordt vaak genoemd en is ook terug te zien in de
Het erf
inrichting van de kantine (zie figuur 16). Initiatiefnemers houden niet van
Voor de omgeving
regels en wetten, hoe minder hoe beter. Wel moet er een duidelijke
Figuur 16. Bordje in de
rolverdeling zijn en kaders waarbinnen mensen zich gedragen.
kantine
Werkzaamheden en vormgeving van de boerderij zijn sterk aangepast aan de
voorkeuren van de initiatiefnemers en de cliënten. Er is veel aandacht voor een positieve sfeer. Mensen zijn vrij
om wel of niet te werken, alles zonder druk. Ieder heeft een activiteiten schema voor de week, maar daarop
staan ook veel hobby’s, huishoudelijke taken of ‘zijn eigen ding’ als activiteit. Iedereen gaat zelfstandig aan de
slag, zonder werkbespreking. Er ligt een sterke nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van
cliënten, bijvoorbeeld met de afwas of boodschappen doen in het dorp. Initiatiefnemers willen op deze manier
mensen in hun waarde laten en niet bemoederen. Het zorg dragen werd gezien als deel van een leefstijl en niet
alleen als werk. Initiatiefnemer R4 vatte het samen als: ‘Ja wij proberen hier gewoon een plekje te creëren waar
je je heerlijk voelt’. Na een groei van het aantal cliënten is er bewust gekozen voor meer privacy voor de familie
van initiatiefnemers. De familie eet in een aparte ruimte in het eigen woonhuis, ook voor de avonddienst is er
personeel en stagiaires.
Waarden: Persoonlijke aandacht, boeren trots, gehoorzaamheid, dankbaarheid, geloof, zinvolle landbouw
Morele fundamenten: zorg en empathie, loyaliteit en trots, zuiverheid en heiligheid
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4.1.4 Respect voor autoriteit
Het morele fundament respect en autoriteit komt in de resultaten van alle boerderijen naar voren. Op vier
boerderijen is dit het duidelijkst. Bij dit fundament horen waarden die in meer of mindere mate voor zorgboeren
relevant zijn. Bij het contact met de boer werd vooral de autoriteit van leidinggevenden en begeleiding
benadrukt. Gelinkt aan autoriteit is de waarde van gehoorzaamheid (zie figuur 24 p.40). Initiatiefnemers vinden
gehoorzaamheid van cliënten in de zorg belangrijk en dit komt tot uiting in regels, grenzen en kaders die gesteld
worden. Verrassend genoeg zijn initiatiefnemers wat betreft ondernemerschap vaker ongehoorzaam aan de
regels van de overheid. In de praktijk worden sommige regels van de overheid bewust niet nagevolgd
bijvoorbeeld wanneer dit voordeel oplevert voor cliënten of de boerderij. Een voorbeeld hiervan is het gebruik
van de trekker door cliënten zonder trekker rijbewijs. Een ander voorbeeld is door niet te voldoen aan alle
bureaucratische eisen. Het thema respect kwam vaak ter sprake maar werd niet genoemd in relatie tot het
morele fundament. Respect werd geassocieerd met wederzijds begrip, tolerantie en respectvolle omgang met
de omgeving. Respect is wat dat betreft meer van toepassing op mens- natuur- en wereldbeeld dan op de zorg
(zie tabel 2 p.22).
4.1.4.1 Autoriteit
Op elke boerderij komt de autoriteit van de initiatiefnemers en begeleiders in meer of mindere mate tot
uitdrukking, zowel in de interviews als de observaties. De nadruk op autoriteit verschilt per boerderij, ook ervaren
initiatiefnemers hun leiderschap verschillend. De onderstaande tekst beschrijft de mate waarin autoriteit tot
uiting komt op de boerderijen, eerst waar dit het duidelijkst was, daarna waar het gemiddeld of in mindere mate
belangrijk gevonden werd.
Op twee boerderijen kwam de autoriteit van de leidinggevenden het duidelijkst naar voren in de mening van
leidinggevenden en in de praktische interactie met cliënten tijdens het werk. Op beide bedrijven werd
uitdrukkelijk genoemd dat de initiatiefnemers de baas zijn. Initiatiefnemers vinden het belangrijk dat cliënten
naar hen luisteren en doen wat ze zeggen. Initiatiefnemer R2 zei dat hij niet autoritair is en niet streng is maar
dat het wel belangrijk is dat er overzicht is, duidelijkheid en dat er discipline gecreëerd wordt. De waarde van
autoriteit blijkt uit verschillende quotes:
[De boer is] degene die de verantwoording draagt. Degene die bevestiging geeft, daar houden ze eigenlijk allemaal
van. En dat is wel een beetje de ouderrol die we dan hebben. Dus de regels controleren, dus dat stukje veiligheid
bieden (Initiatiefnemer R1).
Ze weten dan ook dat ik de baas ben en wij hebben ook wel eens dat er iemand te veel stennis maakt, weet je wat
het is: ‘pak je bordje maar ga daar maar zitten’. En zo duidelijk moet het zijn. En als je het dan zegt, dan gebeurt het
ook hè? (Initiatiefnemer R2)

Op de andere boerderijen komt de autoriteit en het gezag van de begeleiding gemiddeld naar voren, of als iets
dat nou eenmaal nodig is. Initiatiefnemer R3 legde uit dat een rolverdeling nodig is en dat hij een leiderschapsrol heeft. Dit paste niet altijd even goed bij hem en hij heeft moeten leren die positie in te nemen om mensen
het gevoel van veiligheid te geven en het team aan te sturen. Initiatiefnemer R13 merkte op dat de
leidinggevenden op de boerderij met een soort status en aanzien bekeken werden. Terwijl ze zich daar niet naar
gedragen en dat ook niet op willen roepen. Toch wordt dit opgeroepen bij mensen omdat ze eigenaar zijn, leiding
geven en ook de minder leuke beslissingen moeten nemen.
Eén boerderij leek een uitzondering in vergelijking tot de andere boerderijen. Hier kwam de autoriteit van de
initiatiefnemers in mindere mate tot uiting in de praktijk. Een vaak gebruikte slogan bij de ouderenzorg op deze
boerderij was: ‘niets moet alles mag’ (Initiatiefnemer R10). Misschien scheelt het dat de doelgroepen op deze
boerderij over het algemeen goed mee werkten, dat daarom de autoriteit van de begeleiding niet benadrukt
hoefde te worden maar als iets vanzelfsprekends gold. In de interviews werd alleen indirect verwezen naar
autoriteit. Wel was het in de praktijk duidelijk dat ze de directie waren en gezag hadden in beslissingen en bij
conflictsituaties.
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Autoriteit in de praktijk
In de praktische interactie met cliënten tijdens het werk komt autoriteit in verschillende mate tot uitdrukking.
Initiatiefnemer R6 spreekt over de voorwaarden die hij stelt aan hulpkrachten in de zomer, onder andere dat ze
naar hem luisteren:
Maar je wordt strenger daar in … . Als ze niet goed functioneren dan gaan ze zo de deur uit.

Zijn collega, initiatiefnemer R5 vertelde dat tijdens hun vakantie niet zo goed wordt geluisterd naar vervangers
als naar hen. Hij legde uit dat er een leidsman moet zijn:
Niet om stoer te zijn … Maar je bent toch voor de mensen wel de boer …, waar ze naar luisteren en waar ze toch
met respect [mee omgaan], en waar ze toch ook helemaal gek mee zijn.

Vrijwilliger R7 bevestigde dit, hij kan het goed vinden met initiatiefnemer R5 al is hij soms vrij streng en wil dingen
heel precies. Hij doet het graag en wil hem graag tevreden maken. Hij zei:
InitiatiefnemerR5 begeleidt me heel goed. Hij is de vader en wij de schaapjes.
[Hij] is de baas, dit is natuurlijk ook de gereformeerde traditionele rolverdeling.

Op een andere boerderij komt autoriteit ook duidelijk tot uiting. Tijdens de observaties was meerdere keren te
zien dat cliënten niet wilden luisteren en de autoriteit van de begeleiding trotseerden door hun gedrag of hun
woorden. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de doelgroep van cliënten op deze boerderij geestelijk of
psychisch gehandicapt was en uitdrukkelijk graag de leiding tegen werkten. Autoriteit hangt dus ook samen met
de doelgroep op de boerderij.
Het gezag van de initiatiefnemers kwam op een andere boerderij vooral tot uiting doordat cliënten vaak
toestemming vroegen. En dat de cliënten vaker verteld werd wat ze moesten doen.
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4.1.4.2 Gehoorzaamheid
Gehoorzaamheid van cliënten
Bij meerdere boerderijen wordt verwezen naar gehoorzaamheid van cliënten. Op de meeste boerderijen komt
duidelijk naar voren dat regels en kaders belangrijk zijn voor cliënten, de manier waarop dit verwoord en
toegepast wordt verschilt. Regels werden op de verschillende bedrijven anders genoemd en omschreven.
Bijvoorbeeld: afspraken, uitgezette lijnen, kaders, duidelijkheid, grenzen, normen en waarden en wat toelaatbaar
is als gedrag. Initiatiefnemer R4 legde uit dat de regels er wel zijn maar dat het vooral belangrijk is het goede
voorbeeld te geven en mensen op die manier te leren wat ze moeten doen:
Wie goed doet heeft ook vaak navolging. Het is ook wel vaak kopieergedrag.

De functie van regels werd ook verschillend omschreven, bijvoorbeeld om chaos te voorkomen. Ook om duidelijk
te maken dat voor iedereen hetzelfde geldt en om kaders aan te geven. Hierdoor wordt duidelijk dat niet alles
kan en mag en dat ze op de boerderij niet ‘’grenzeloos zijn in het aanbieden van wat ..[er] kan“ (initiatiefnemer
R12). Op deze manier leren cliënten ook hoe het in de maatschappij werkt. Ook dat de regels op de boerderij
samenhangen met gelijkwaardigheid, respect en eerlijkheid, bijvoorbeeld dat er samengewerkt wordt en dat
cliënten niet een ander voor hun werk op laten draaien. Gehoorzaamheid aan de regels hangt samen met de
waarde van eerlijkheid en dus met het morele fundament rechtvaardigheid en wederkerigheid. Er worden ook
duidelijke regels gesteld voor cliënten om te voorkomen dat ze in de problemen komen, bijvoorbeeld door
drugsgebruik.
Op beide boerderijen waar autoriteit en gehoorzaamheid belangrijk is, is ook de waarde van familie belangrijk.
Deze waarden worden ook uitdrukkelijk met elkaar in verband gebracht, vaak gerelateerd aan de ouderrol van
initiatiefnemers (zie figuur 24 p. 40). Op een vergelijkbare manier als ouders in een gezin autoriteit hebben
bieden ook initiatiefnemers op de boerderij duidelijkheid, discipline, veiligheid en overzicht. Dit kan zijn door
regels te handhaven en op te stellen. Het kan ook zijn door cliënten te selecteren en cliënten die er niet bij passen
af te wijzen.
Bij de waarde van ‘gehoorzaamheid’ wordt meestal niet direct verwezen naar de autoriteit van begeleiding,
behalve op boerderij drie, waar wel een duidelijk verband was te zien. Andersom wordt autoriteit van begeleiders
en initiatiefnemers wel op meerdere boerderijen in verband gebracht met het opstellen van regels en
gehoorzaamheid daaraan. Er is dus overlap tussen autoriteit en gehoorzaamheid, die binnen hetzelfde morele
fundament vallen en beiden toe zijn te passen op de zorg voor cliënten.
Gehoorzaamheid in de praktijk
Er zijn verschillende voorbeelden te noemen van regels. Bijvoorbeeld douchen na het eten, het tijdstip van het
eten en de lengte van de pauzes. Dat mensen elkaar niet mogen aanraken, overdag niet op de bank zitten en dat
de kamersleutel is ingeleverd moet worden aan het begin van de dag. Ook dat cliënten niet ‘’hun zorgen of hun
ergernissen bij elkaar neerleggen“ en niet ‘’een andere bewoner op hun nummer [zetten of terechtwijzen]“
(initiatiefnemerR3). De meeste regels leken in de context van het bedrijf zinvol of werden bij navraag
onderbouwd en uitgelegd waarom deze er zijn.
De handhaving van de regels wordt op verschillende wijzen uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de etenstijd;
een cliënt die zijn brood nog niet op had toen alle anderen al klaar waren werd hierop aangesproken. Een
begeleider van een andere boerderij legde uit dat ze niet straffen, maar dat bepaald gedrag wel consequenties
heeft. Bij de meeste boerderijen worden cliënten erop aangesproken wanneer ze een regel overtreden. Ook
cliënten spreken elkaar er soms op aan, bijvoorbeeld bij de regel om elkaar niet aan te raken werd vaker
‘’afblijven!’’ gezegd. In een enkel geval was er sprake van een fysieke straf bijvoorbeeld door iemand apart te
zetten van de rest. Tijdens de observaties was te zien dat niet alle regels daadwerkelijk gehandhaafd worden in
de praktijk en dat cliënten niet in alle gevallen aangesproken werden op een overtreding van de regels.
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4.1.4.3 Ongehoorzaamheid
Ongehoorzaamheid aan de regels van de overheid
De meeste initiatiefnemers waren over het algemeen gehoorzaam aan de regels van de overheid maar maken
hier bewust uitzonderingen op. Op meerdere boerderijen spreken initiatiefnemers over regels en de overheid:
[Het is zo] opgeschroefd die regeltjes dat je daar bijna misselijk van wordt. .. Vroeger werd daar niet bij nagedacht,
... maar de regels zijn dermate complex geworden dat er bijna niks meer mogelijk is (R2).
Ik heb een hekel aan wetjes en regeltjes. …. Regeltjes en wetjes die gaan bij mij in de prullenbak, het gaat bij mij
om mensen die in nood zijn, … met wetjes en regeltjes, .. komen we er niet (R5).
Dat kan niet hè .. dat zijn zoveel beperkingen, .. dat valt niet te kaderen allemaal, er moet ook ruimte blijven.
Tegenwoordig willen ze … precies weten wat je eigenlijk gaat doen [met je dieren, je land en de zorg]. … We worden
.. van aan alle kanten belaagd door de overheid (R8).
Gemeenten [hebben] veel te veel verantwoordelijkheid .. gekregen voor dingen .. Waar ze geen verstand van
hebben. En dan ben je afhankelijk van de willekeur van de gemeente, .. dat vind ik heel raar (R3).

Initiatiefnemers R1 en R12 legden uit dat ze wel hun best doen om zich aan de regels te houden wat betreft
veiligheid en verzekeringen en dergelijke. Maar Initiatiefnemer R1 is van mening dat mensen soms meer kunnen
bereiken als ze zich niet aan de regels houden. Initiatiefnemers maken gebruik van het grijze gebied in de
regelgeving waar dit voordeel oplevert voor het bedrijf of voor cliënten. Bijvoorbeeld door niet te voldoen aan
alle bureaucratische eisen zoals toegelicht wordt in het bovenstaande citaat van R8.
In de praktijk waren er op meerdere bedrijven cliënten die zonder
rijbewijs trekker reden. In dat geval wordt er bewust flexibel
omgegaan met de overheidsregels om cliënten een positieve en
leerzame ervaring te geven. Initiatiefnemer R8 licht het gebruik van
de trekker door cliënten toe:
‘’Natuurlijk mag dat niet, dat wordt altijd ten strengste afgeraden,
maar ik doe het toch, die jongen die vindt dat zo mooi, hij doet het
heel precies, en hij wil het heel graag.’’

Bij Initiatiefnemer R12 op de boerderij waren meerdere malen
minderjarige cliënten op de trekker of heftruck te zien, hij licht dit
toe:

Figuur 17: Een voorbeeld van
ongehoorzaamheid aan de
overheidsregels is het gebruik van de
trekker door minderjarige cliënten.

Ja, eigenlijk mag je niet op een tractor zitten als je geen auto rijbewijs hebt, maar hoe leuk is het en hoe mooi kun
je zoiets inzetten om te leren, (…) daar ligt een grijze ruimte waarin je zegt van: ja we weten dat het niet mag
eigenlijk maar…

Op de overige bedrijven werk de omgang met de overheidsregels gezien als vanzelfsprekend en kwam het niet
uitvoerig ter sprake.
Ongehoorzaamheid kwam voornamelijk tot uiting op boerderijen waar ook de waarden van autoriteit en
gehoorzaamheid tot uiting komen, deze samenhang is afgebeeld in tabel 3 en figuur 24 (p. 40-41). Vanuit de
verschillende bovenstaande citaten lijkt het zo te zijn dat initiatiefnemers grote waarde hechten aan hun eigen
kennis over de lokale context en aan hun eigen autoriteit en regels. Dat kan verklaren waarom er minder waarde
wordt gehecht aan regels die van bovenaf worden opgelegd door de overheid.
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4.1.5 Zuiverheid en heiligheid
Het morele fundament zuiverheid en heiligheid hoort bij waarden die gaan over wat rein is en onrein, heilig of
alledaags. Bij dit fundament horen waarden die gaan over het bovennatuurlijke, spiritualiteit, zingeving en
geloof. In de data zijn de volgende waarden zichtbaar: dankbaarheid, geloof, zinvolle landbouw en roeping. De
waarde ‘geloof’ heeft raakvlakken en overlap met de waarde ‘roeping’, op een biologisch-dynamische boerderij
hangt ‘geloof’ ook samen met ‘zinvolle landbouw’. Er zijn twee boerderijen duidelijk Christelijk, de anderen zijn
niet religieus, maar hebben wel een eigen invulling van geloof door spiritualiteit en zingeving. Het is logisch dat
de waarde ‘zinvolle landbouw’ op de meeste boerderijen benadrukt worden omdat dit een algemene positieve
kwaliteit is van landbouw en zorg. Interessant is dat de waarden van geloof en roeping bij de meeste boerderijen
duidelijk een rol spelen en belangrijke persoonlijke waarden zijn voor initiatiefnemers.
4.1.5.1 Dankbaarheid
Het thema dankbaarheid werd door meerdere initiatiefnemers genoemd maar leekt een kleine rol te spelen.
Vaak werd het genoemd in reactie op kaartje 2.5 (zie figuur 18 of
Ik ben dankbaar voor de oogst en besef
bijlage 2). Als voornaamste wordt genoemd dat het als begeleider
dat het leven een geschenk is
dankbaar werk is om te zien welke ontwikkeling en vooruitgang er
Figuur 18: interview kaartje 2.5
met cliënten mogelijk is. Meerdere initiatiefnemers zijn ook
dankbaar voor het werk en de leefstijl die ze op de boerderij hebben. Initiatiefnemer R12 probeert cliënten mee
te geven als doel van elke dag: ‘’Ik ben blij en ik kijk terug op een leuke dag … een stuk dankbaarheid.“ Op één
boerderij wordt benadrukt dat initiatiefnemers hun werk op de boerderij is toevertrouwd en dat dit
dankbaarheid en verwondering geeft. Op moeilijke momenten wanneer de initiatiefnemers dachten: ‘hoe komen
we hier nou weer uit?’(R11), hebben ze Gods voorziening ervaren en hulp op zulke momenten. Initiatiefnemer
R1 is wel dankbaar als er bijvoorbeeld een veulen wordt geboren, maar herkent zich niet in stelling 2.5, hij zegt
hierover: ‘’dat is een beetje spiritueel, daar zijn we niet zo van’’. Hij zegt dat het daarom niet zo van toepassing
is op hun boerderij als vorm van zingeving.
4.1.5.2 Geloof
Het thema geloof kwam op elke boerderij ter sprake. De boerderijen verschillen in opvattingen over geloof en
het belang wat eraan gehecht wordt. Twee boerderijen zijn uitgesproken christelijk. Initiatiefnemer R10, gelooft
dat God hem hart heeft gegeven voor kinderen en om van betekenis te zijn voor mensen. Zijn collega
Initiatiefnemer R11 is geïnspireerd door een Bijbeltekst om zijn droom te verwezenlijken:
Op de boerderij een bron van ruimte, van rust, van vrijheid kunnen creëren voor mensen met beperkingen, voor
kinderen met problemen.

Op dezelfde boerderij horen ze vaker van bezoekers die voor het eerst op het erf komen dat ze een bepaalde
rust merken, gezelligheid, en dat ze er mogen zijn, nog voordat er iets verteld is. Deze beide initiatiefnemers zien
het initiatief op de boerderij niet als toeval, maar als een taak waar God hen jarenlang op heeft voorbereid en
iets wat God aan hen toevertrouwt. Deze initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat God hun hart en visie heeft
gegeven voor de boerderij en voor mensen en dat Hij door hen heen werkt. Deze initiatiefnemers worden vanuit
hun geloof geïnspireerd om zich in te zetten en te zorgen voor mensen. Op dit punt is er dus overlap van ‘geloof’
met de waarde van ‘behulpzaamheid’ en het morele fundament ‘zorg en empathie’ (zie figuur 24 p. 40).
Op de andere boerderijen is het religieuze aspect van geloof minder belangrijk te zijn, meerdere initiatiefnemers
spreken zich uit over kerk en religie:
Naar mijn mening maakt religie meer kapot dan goed (R4).
Wij zijn hier niet religie gebonden … je mag zijn wie je bent, jij hoeft niet iets te zijn omdat ik bepaalde opvattingen
heb (R12).
[De mens had vroeger een] heel erg gestuurd leven, hè door vooral de kerk, door religie (R8).
Het is niet dat we een bepaalde visie in geloof hebben (R1).

Eén boerderij werkt niet vanuit een geloofsovertuiging en heeft ook uitdrukkelijk niets met spiritualiteit. De
andere boerderijen geven wel een eigen invulling aan spiritualiteit, zingeving en geloof. Meerdere
35

initiatiefnemers gingen bijvoorbeeld in op de diepere waarde van rust op een spirituele manier. Meerdere
initiatiefnemers benadrukken dat de verbondenheid met de natuur op een bijzondere manier rust geeft.
Bijvoorbeeld door het ervaren van levensprocessen en de seizoenen:
Dat gaat niet in een week tijd. Dus de rust waarmee je dat ervaart, wordt je ook aardig ingepeperd. En wij zijn daar
maar een onderdeel van (R12).

Initiatiefnemer R3 ziet spiritualiteit vooral als verbinding maken met de eigen spirit.
Volgens hem gaat dat makkelijker als mensen buiten bezig zijn. Ook gelooft hij in het
goede van de mens, respect, en gelijkwaardigheid van mensen. Verschillende dingen
op zijn boerderij hebben ook een spirituele betekenis, er zijn bijvoorbeeld op meerdere
plekken mandala’s geschilderd en er staat een totempaal. Initiatiefnemer R12
benadrukt het belang dat iemand doet waarvoor hij komt als mens, om licht te ervaren
en liefde en daarmee een bijdrage te leveren en een licht te zijn in het donker.

Figuur 19: mandala

De initiatiefnemers van één boerderij kiezen bewust voor biologisch-dynamische landbouw. De inspiratie voor
deze landbouwmethode komt uit de antroposofie. Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie is
geïnspireerd door zowel het christendom als oosterse religies. Volgens Rudolf Steiner brengt de mens een bezoek
aan de aarde met een bepaalde opdracht, met als doel zowel de geestelijke wereld als de aarde-ontwikkeling
vooruit te helpen. De biologisch-dynamische landbouw en de antroposofie hebben dus raakvlakken met geloof.
Initiatiefnemer R8 vindt het belangrijk om mensen in relatie te brengen met het ritme van de aarde, zoals dit tot
uiting komt in het jaarverloop.
Geloof in de praktijk
De waarde geloof komt op verschillende manieren in de praktijk tot uiting. Initiatiefnemer R8 omschrijft het
wieden op de knieën als deel van zijn spiritualiteit wat hem veel rust brengt en waardoor hij zich als een
stekkerdoos verbonden voelt met de aarde. Hij legt hierover uit:
Ik breng vaak mensen graag in die positie (…). En als er dan rust is, dat er gewoon spontaan een ontmoeting
plaatsvindt, dat (..) [is] een bijzondere ervaring.

Hij ervaart het als een soort inspiratie plaats waar wijsheid en waarheid geleerd kan worden, en waar hij mensen
in begeleidt. Op een vergelijkbare manier ziet initiatiefnemer R3 het spirituele aspect van buiten bezig zijn. Hij
ziet spiritualiteit vooral als de verbinding met de eigen spirit. Hij helpt cliënten die overprikkeld zijn rustig te
worden door buiten bezig te zijn, naar zijn beleving worden ze rustig door de verbinding met zichzelf en werken
dieren en de natuurlijke omgeving hierbij ondersteunend.
Verschillende initiatiefnemers benadrukken het belang om als begeleider rust uit te stralen en over te brengen
aan cliënten. Dit kan zijn door in een therapeutisch gesprek de juiste dingen te verwoorden en aan te spreken.
Het kan ook zijn doordat de begeleider zelf rust in zijn hoofd heeft en dat uitstraalt en overbrengt op cliënten.
Geloof komt op verschillende manieren tot uiting in de praktijk. Op de christelijke boerderijen wordt gebeden
voor en na het middageten. Daarna wordt een stukje uit de Bijbel gelezen. Initiatiefnemers waren in hun
handelen ook duidelijk geïnspireerd door de Bijbel:
In de Bijbel staat dat je je naaste lief moet hebben als jezelf. Dus dat houdt in, je eigen inzetten, … vooral [voor] je
naasten die het moeilijk hebben (initiatiefnemer R5).

De initiatiefnemers van één boerderij hebben als uiting van dankbaarheid een Bijbelse tuin aangelegd en een kas
ingericht als stilteplek en kapel, dit is deel van een groter project om een bezinningstuin vorm te geven op de
boerderij. Op deze boerderij wordt de voorwaarde gesteld dat alle medewerkers christelijk zijn. Op de andere
christelijke boerderij zijn de meeste vrijwilligers christelijk. Op beide boerderijen is er wel ruimte en respect voor
mensen met een niet christelijke achtergrond. Cliënten en vrijwilligers ervaren dit ook zo:
Ik gebruik de tijd bij het eten op mijn eigen manier. Ik word gerespecteerd dus respecteer ik ook anderen. Ze geven
wel duidelijk aan dat dit de manier is waarop zij het hier doen, maar ze laten je er ook vrij in (R7).

Andersom is er op de boerderijen zonder religieuze achtergrond ook ruimte voor mensen die geloven; het is
bijvoorbeeld geen probleem als mensen willen beginnen voor het eten met gebed.
36

Op een biologisch dynamische boerderij werd aan het begin
van de maaltijd elkaar de hand gegeven en werd een spreuk
uitgesproken (zie figuur 20). Geïnspireerd door de
antroposofie probeert initiatiefnemer R8 de beleving op de
boerderij te vertalen en te verduidelijken naar mensen toe. Hij
geeft bijvoorbeeld uitleg aan cliënten tijdens het verzamelen
van paardenbloemen voor de biologisch dynamische compost
preparaten. Ook zegt hij:

Het brood uit het graan, het graan uit het
licht, het licht uit Godes aangezicht. De
vrucht van de aarde uit Godes schijn laat
het in mijn hart ook lichtend zijn.
Figuur 20. antroposofische spreuk
om de maaltijd te beginnen

Dat bezoek aan de aarde van de mens .. [is] toch wel heel erg wezenlijk, ..[dat] probeer ik .. zichtbaar te maken ..
[en te] vertalen naar de mensen die hier komen.

4.1.5.3 Zinvolle landbouw
Veel van de reacties over de waarde ‘zinvolle landbouw’ zijn gegeven in
Landbouw bevordert zingeving
reactie op kaartje 3.5 (zie figuur 21 en bijlage 2). Landbouw geeft zin op
en de verbondenheid tussen
verschillende manieren, het helpt bijvoorbeeld om in te zien dat het leven
de aarde en de mens.
een geschenk is. Initiatiefnemer R8 legt uit dat je in de landbouw handelt
in het spanningsveld tussen leven en dood: ‘’Dood is ook heel vaak ver weg
Figuur 21. kaartje 3.5
voor mensen en die loop je hier zomaar voor de voeten’’. Een andere
initiatiefnemer omschrijft het aspect van zingeving in de landbouw als het spanningsveld tussen afhankelijkheid
en onafhankelijkheid. Hij is van mening dat de wereld niet maakbaar is. Er zijn veel dingen te beïnvloeden maar
er blijft volgens hem een afhankelijkheid, van God, van het weer, van hoe mensen zich gedragen en van dood en
leven.
De waarden ‘zinvolle landbouw’ en ‘boeren trots’ lijken sterk samen te hangen bij de meeste bedrijven. Het gaat
bij beiden over het thema landbouw en het komt op de meeste bedrijven tot uiting. Het gevoel van trots over de
productie en de gezamenlijke opbouw van het boerenbedrijf hangt dus blijkbaar samen met de nadruk op
diepere betekenissen in de landbouw en wat dit voor mensen betekent. Op dit punt is er een samenhang tussen
het morele fundament ‘loyaliteit en trots’ en ‘zuiverheid en heiligheid’ maar ook met de plek van het
boerenbedrijf en de landbouwpraktijk.
Zinvolle landbouw in de praktijk
In de praktijk van de landbouw komt het aspect van zingeving en verbondenheid vaker terug. Via planten en
dieren in de landbouw kunnen cliënten over zichzelf praten, voorbeelden en metaforen kunnen helpen om over
problemen te praten en deze op te lossen. Op alle boerderijen waar voedsel wordt geproduceerd noemen
initiatiefnemers de verbondenheid die de landbouw brengt voor mensen. Bijvoorbeeld door zelf producten te
oogsten, maar ook dat het voer voor de dieren zelf geproduceerd wordt. Op één van de biologische boerderijen
wordt het respect voor de aarde benadrukt met het doel om schonere producten te leveren: ‘Je zaait wat je
oogst’ (R4). Door consumptie van producten wordt de verbondenheid met de aarde bevorderd. Verder kan de
landbouw meer kennis, bewustwording en waardering voor voedsel geven aan mensen uit de stad. Door de
landbouw wordt zichtbaar gemaakt dat de plant energie van de zon vastlegt en zo ook de basis vormt voor het
leven van mensen en dieren.
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4.1.5.4 Roeping
Een terugkomend thema op verschillende boerderijen is een gevoel van roeping tot het werk. Deze roeping kan
verschillende dingen inhouden, op twee boerderijen was dit vooral bekeken vanuit de wonderbaarlijke opdracht
en roeping van God. Initiatiefnemer R5 en R11 lichtten dit toe:
Ik voel ook dat ik gestuurd ben om dit werk te gaan doen, … terwijl ik dat ook niet wilde.
Dit is gewoon geroepen worden. Dus een drijfveer is: dit moet jij gewoon gaan doen. ... het was echt
een opdracht van God.
De initiatiefnemers op deze boerderijen voelden zich gestuurd, gedeeltelijk losstaand van hun eigen voorkeur.
Omdat deze wonderbaarlijke roeping vooral gaat over het zorgen voor mensen en van betekenis zijn voor de
medemens hangt roeping op dit punt samen het morele fundament ‘zorg en empathie’ (zie figuur 24 p. 40).
Op een andere boerderij werd roeping omschreven als ervoor in de wieg gelegd zijn. Hier betekende ‘roeping’
een natuurlijke aanleg voor het werk vanuit de eigen achtergrond en hoe de persoon in het leven staat. Roeping
houdt hierbij in dat initiatiefnemers weinig tijd privé hebben, hard werken en veel uren maken maar dat ze dit
doen met plezier en inzet, en niet alles als werk beschouwen maar als deel van hun leefstijl. Nog een andere visie
benadrukt dat ieder mens geboren wordt met een reden en dat het belangrijk is om datgene te doen waartoe je
op aarde bent. Dit wordt vooral betrokken op de cliënten en dat de begeleiding op de boerderij hierin
ondersteunend en richtinggevend werkt.

Portret Boerderij 3
Initiatiefnemers hebben zowel achtergrond in de agrarische- als in de zorgsector. Deze boerderij is vrij
grootschalig, met een boerenbedrijf dat vroeger ook al los van de zorg functioneerde. Initiatiefnemers van de
boerderij karakteriseren de boerderij als echt familiebedrijf. De eenheid en samenwerking als team van
begeleiders wordt als erg belangrijk gezien, deze saamhorigheid wordt ook vergeleken met familie. De zorg en
de persoonlijke aandacht voor cliënten wordt erg belangrijk gevonden, dit wordt gezien als iets vanzelfsprekends
wat ook een automatisme moet zijn. Zorgvragers worden hoofdzakelijk cliënten genoemd, af en toe worden ze
ook ‘hulp boeren’ genoemd. De initiatiefnemers wonen op dezelfde locatie als de cliënten en zien werk en privé
niet strikt gescheiden. Veel uren maken in de zorg zien initiatiefnemers als deel van hun levensstijl, en zien dit
niet als last maar iets waarvoor ze in de wieg gelegd zijn en wat ze met passie doen. De avond en nacht diensten
worden dan ook altijd door de familie gedaan, ook eten de initiatiefnemers dagelijks met de cliënten.
De landbouw is conventioneel en intensief, de dieren worden allemaal in stallen gehouden. 20 cliënten wonen
op locatie. Er is weinig werkdruk, maar wel duidelijkheid wat betreft pauzetijden en dat verwacht wordt van
cliënten dat ze de hele dag meewerken. Veel cliënten zijn fysiek of psychisch sterk beperkt in hun functioneren.
Regels en de autoriteit van de begeleiding wordt duidelijk benadrukt en gehandhaafd, in vergelijking tot de
andere boerderijen is er veel opstandig gedrag gericht op de begeleiders.
Waarden: persoonlijke aandacht, groepsgevoel, familiegevoel, autoriteit, gehoorzaamheid, ondernemerschap
Morele fundamenten: zorg en empathie, loyaliteit en trots, respect voor autoriteit
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4.1.6 Andere persoonlijke waarden
4.1.6.1 Ondernemerschap
Een groot deel van de initiatiefnemers reflecteert op de rol van geld, vaak kwam dit
Als ik niet genoeg
spontaan ter sprake. Dit is niet direct deel van de onderzoeksopzet, en past niet
inkomen heb dan
direct in het theoretisch kader. Vanwege het grote aantal reacties is er toch voor
stop ik
gekozen om het in de resultaten op te nemen. Het thema geld kwam alleen expliciet
Figuur 22. kaartje 2.2
naar voren in kaartje 2.2 (zie figuur 22 of bijlage 2). Het merendeel van de
initiatiefnemers is het oneens met de stelling. Hierbij wordt aangegeven dat geld wel een belangrijke rol speelt
en dat ondernemerschap nodig is en belangrijk voor het voortbestaan van het bedrijf. De volgende quotes van
initiatiefnemers illustreren dit:
Bedrijfseconomisch [moet het] kunnen want anders kunnen we geen mensen helpen, daar moeten we ook heel
realistisch en eerlijk in zijn (R2).
Inkomen is wel heel belangrijk hoor en [ondernemerschap] .. maar het is niet zo dat ik dan zou stoppen met zorg
bieden voor anderen [als ik niet genoeg inkomen heb] (R1)
Het moet wel kostendekkend zijn hè ik bedoel laten we eerlijk wezen, het moet wel gewoon een gezonde
onderneming zijn (R12)

Verschillende citaten laten zien dat voor de meeste initiatiefnemers geld niet de eerste en enige motivatie is.
Geld scheelt me geen zak, ik wil mensen helpen (R5).
Nou inkomsten dat vind ik nog niet zo belangrijk (R6).
[Er komt] een salaris uit. Maar dat staat niet gelijk aan hetgeen wat wij hier in stoppen qua energie en qua tijd, (…)
maar weetje onze passie ligt hier, we vinden dit leuk (R12).

Deze citaten illustreren dat vaak andere waarden voor initiatiefnemers relevanter zijn dan alleen het inkomen.
Onder andere waarden die eerder in dit hoofdstuk zijn beschreven.
4.1.6.2 Verantwoordelijkheid
Voor een groot deel van de initiatiefnemers is verantwoordelijkheid een
belangrijke waarde. Veel reacties hierover zijn gegeven op kaartje 5.5 (zie
figuur 23 of bijlage 2).
Initiatiefnemer R3 benadrukt dat geen verantwoordelijkheid bij cliënten
wordt weggehaald, hij zegt:

Ik voel me als boer geroepen om
zorg te dragen voor hetgeen mij
toevertrouwd is
Figuur 23. kaartje 5.5

Je [moet] zorgen voor je vee en voor de tuin …, dat mensen leren goed met elkaar samen te leven, maar … ze
moeten zelf de verantwoordelijkheid krijgen die zij kunnen dragen R3

De verantwoordelijkheid voor het bedrijf, planten en dieren wordt ook meerdere keren genoemd, maar meer
als iets vanzelfsprekendheid. Initiatiefnemers verstaan verschillende dingen onder verantwoordelijkheid. De
volgende quotes van initiatiefnemers illustreren dat:
Het is natuurlijk een enorme verantwoording die je hebt, ... het zijn mensen met .. ernstige problemen, … die het ..
niet meer zien zitten R5.
Dus wij moeten het gewoon goed doen .. op alle fronten, ook bedrijfseconomisch … want dat is inherent aan het
blijven bestaan van jouw bedrijf hè? Dus ja die verantwoording die hebben we zeker R2.
Zorgdragen .. [voor] de dieren en de tuinderij en zo. Maar vanuit mijn zorghart meer voor mensen, voel ik mij heel
verantwoordelijk voor .. wie aan ons worden toevertrouwd R10.
Als mij een cliënt hier toevertrouwd is .., dan voel ik me heel erg verantwoordelijk ja, dat moet gewoon goed lopen
R9.

De quotes laten zien dat de nadruk bij de meeste initiatiefnemers ligt op de verantwoordelijkheid in de zorg voor
mensen.
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4.1.7 Overzicht van persoonlijke waarden ingedeeld in morele fundamenten
In tabel 3 op de volgende pagina staan persoonlijke waarden, ingedeeld in morele fundamenten en hoe deze tot
uiting komen op de verschillende boerderijen. Vaak komt een waarde bij meerdere boerderijen ‘gemiddeld’ tot
uiting en bij een paar boerderijen ‘erg sterk’. Daarnaast hebben initiatiefnemers van verschillende boerderijen
vaak uiteenlopende opvattingen over dezelfde waarde. In sommige gevallen kan een initiatiefnemer zich
duidelijk niet identificeren met een bepaalde waarde en ziet het op een andere manier. Waarden komen
daarnaast in verschillende samenhang tot uitdrukking in figuur 24 is een overzicht te zien van waarden die het
duidelijkst samenhangen. De kleur van de waarden geeft aan tot welk moreel fundament het behoort. De overlap
tussen vakjes geeft de samenhang weer. Sommige waarden hebben meer betrekking tot de zorg, andere meer
tot de landbouw. Bij christelijke boerderijen komen een aantal waarden in samenhang met elkaar tot uiting:
behulpzaamheid, familiegevoel, geloof en roeping (zie B1 en B4 in tabel 3 en figuur 24). Roeping en geloof
worden in verband gebracht met waarden in de zorg zoals behulpzaamheid en persoonlijke aandacht. Op een
biologisch dynamische boerderij komen waarden rond de landbouw in samenhang met elkaar tot uiting:
beloning, boerentrots, zinvolle landbouw en groepsgevoel (zie B6 in tabel 3 en figuur 24). Er lijkt verder een
verband te zijn tussen familie, autoriteit en gehoorzaamheid, voornamelijk gerelateerd aan de ouderrol van
initiatiefnemers. Met de ouderrol worden ook waarden in de zorg verbonden zoals persoonlijke aandacht.
Ouderrol wordt ook in verband gebracht ‘Autoriteit’ komt bij alle boerderijen in meer of mindere mate in de zorg
tot uiting, dit hangt samen met ‘gehoorzaamheid’ en ‘ongehoorzaamheid’ zoals beschreven in paragraaf 4.1.4.3
(p. 33).

Figuur 24. Overzicht van de belangrijkste samenhang van waarden, morele fundamenten, landbouw en zorg en ideologische a
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Tabel 3 Persoonlijke waarden ingedeeld per moreel fundament, en hoe dit tot uitdrukking komt op boerderij
1-6).
Waarden komen tot uiting, variërend van: ++ (erg sterk: donkergroen), + (sterk: licht groen), +/- (gemiddeld:
geel). Als een waarde niet tot uitdrukking kwam is deze open gelaten.
Moreel fundament
Zorg en empathie

Waarden
Persoonlijke aandacht

B1
+

Behulpzaamheid

++

Rechtvaardigheid en
wederkerigheid

Beloning
Eerlijkheid

+/-

Loyaliteit en trots

Groepsgevoel

B3
++

B4
+

B5
++

B6
+

+

+

+/-

+/-

+/+/-

+
+

++

+/-

+/-

++

+

+/-

+

Familiegevoel

++

++

++

Boerentrots

+/-

+

+

+

+/-

++

Respect voor
autoriteit

Autoriteit

++

+/-

++

+/-

+

+

Gehoorzaamheid
Ongehoorzaamheid

+/++

+

++
+/-

+
+/-

+/++

Zuiverheid en
heiligheid

Dankbaarheid
Geloof
Zinvolle landbouw
Roeping
Ondernemerschap
Verantwoordelijkheid

+/++

+/+
+

+/-

+/+/+/+/++

+/+
++
+/+/+

Overige waarden

B2
+

+/-

+
+/++

+/-

+/+/++
+

+
++
+
++
+
++

+/-

Portret Boerderij 4
Dit is een veelzijdige boerderij met diverse takken van landbouw en diverse doelgroepen. De landbouw is
kleinschalig, maar in vergelijking tot andere zorgboerderijen is het een grootschalig bedrijf. Initiatiefnemers
hebben zowel een achtergrond in de landbouw als in de zorg, maar de zorgboerderij is nieuw gestart en had
daarvoor geen zelfstandige landbouwtak. Er zijn hoofdzakelijk drie groepen, kinderen met autisme voor
weekendopvang, ouderen met dementie en volwassenen met psychische problemen voor dagbesteding. De
nadruk ligt op de zorg-tak maar het streven is om ook de landbouw verder uit te breiden en te verbeteren.
Initiatiefnemers en medewerkers zijn christelijk. Vanuit de christelijke achtergrond is ervoor gekozen om een
tuin te ontwikkelen speciaal voor bezinning en levensbeschouwing. De ongeveer 130 cliënten hebben diverse
achtergronden en zijn niet allemaal christelijk. Cliënten worden bewust deelnemers genoemd.
De werksfeer is ongedwongen, mensen kunnen aangeven welke klussen ze graag doen, sommige cliënten werken
niet of nauwelijks. Er is een sterke nadruk op persoonlijke aandacht en om iets voor mensen te betekenen en ze
te helpen. Verder is het geloof een belangrijke waarde. Initiatiefnemers voelen zich duidelijk geroepen door God
om hun werk te doen. Beide initiatiefnemers willen zichzelf niet op de voorgrond zetten en benadrukken dat het
om het bedrijf en de zorg voor cliënten gaat en niet om hen als persoon.
Waarden: persoonlijke aandacht, behulpzaamheid, groepsgevoel, familie, boeren trots, rust dankbaarheid,
geloof, roeping, verantwoordelijkheid
Morele fundamenten: zorg en empathie, loyaliteit en trots, zuiverheid en heiligheid

41

4.2 Welke rol spelen waarden in het vormgeven van de zorgboerderij als plek?
De volgende paragrafen beschrijven hoe waarden samenhangen met de vormgeving van de zorgboerderij als
concrete geografische plaats. Het beschrijft hierbij zowel de sociale als de fysieke aspecten. Initiatiefnemers
hebben grote invloed op de vormgeving van de boerderij. Verschillende persoonlijke waarden hebben een
zichtbare uitwerking op de plek, bijvoorbeeld waar er bewust gekozen wordt voor een kleinschalig of juist een
grootschalig bedrijf. Aan de hand van concrete voorbeelden op verschillende boerderijen worden de waarden
beschreven van: behulpzaamheid, geloof, autoriteit, gehoorzaamheid, familie en groepsgevoel. Ook beschrijven
de volgende paragrafen de overlap tussen plek, praktijken en waarden zoals dit in de landbouw tot uiting komt.
Als laatste wordt kort ingegaan op de rol van de omgeving en cultuur.

4.2.1 Invloed van mensen op de vormgeving van de boerderij
Iedere boerderij is rustig stapje voor stapje opgebouwd en uitgegroeid. Meerdere initiatiefnemers geven aan dat
het voor hen erg moeilijk zou zijn om van begin af aan de huidige bedrijfssituatie te hebben. In het proces van
opbouw en groei hebben de initiatiefnemers een grote rol in de vorming van de plek, zoals blijkt uit de
onderstaande citaten:
Nou we hebben deze plek natuurlijk een beetje ingericht naar onze eigen ideeën en overtuigingen misschien,
daardoor hecht je wel (R3).
Ik denk dat het heel veel invloed heeft; degene die daar aan het hoofd staat (…). Ik denk dat de visie [en de
mentaliteit] van de zorgboer belangrijk is (R1).

In de landbouw zijn vaak persoonlijke hobby’s en interesses van initiatiefnemers terug te zien in de keuze van
agrarische tak en werkzaamheden op de boerderij, bijvoorbeeld in het houden van vlinders en sierplanten of
lakenvelder runderen. Ook wordt de omgang met de dieren in zekere mate bepaald door initiatiefnemers, op
twee boerderijen ligt de nadruk bijvoorbeeld op de vrije bewegingsruimte van de koeien en de paarden, koeien
grazen regelmatig in een natuurgebied. Op een andere boerderij staan dieren altijd op stal of in een uitloop op
het erf om op die manier het grasland zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken. Natuurlijk is dit ook afhankelijk
van het beschikbare land, de omgeving en van het aantal dieren. Op meerdere boerderijen was te zien hoe ook
medewerkers en cliënten invloed hebben op de vormgeving van de boerderij. Er wordt bijvoorbeeld een keuze
gemaakt voor bepaalde dieren naar aanleiding van persoonlijke interesses van cliënten. De specifieke
doelgroepen bepalen gedeeltelijk de manier van werken op de boerderij door hun achtergrond, cultuur en
mentaliteit. De boerderij wordt ook aangepast aan de behoeftes van de doelgroepen die er komen. De invloed
van de initiatiefnemers is wel beduidend groter dan de invloed die de cliënten en medewerkers hebben.
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4.2.2 Waarden en schaal
Op de meeste bedrijven wordt bewust gekozen om wel of niet met personeel te werken, dit hangt samen met
de schaal. De volgende quotes van initiatiefnemers illustreren dit:
Hoe groter het team is, hoe groter de kans op slechte overdracht, dat kan voor [cliënten] heel onveilig voelen. Dus
ja ik vind het zelf heel prettig dat we kleinschalig blijven (R3).
Wij zijn eerder kleiner geworden … maar ja, dat hangt ook van de ondernemer af. Hè, wij wilden geen mensen in
loondienst … omdat we een gezinsbedrijf wilden zijn (R8).

Een deel van de onderzochte boerderijen was kleinschalig, het andere deel grootschalig in vergelijking tot andere
zorgboerderijen. Schaal gaat hierbij om de combinatie van het aantal cliënten in combinatie met de omvang van
de landbouwtak wat betreft het aantal hectares en hoe intensief deze gebruikt worden. Er wordt om
verschillende redenen gekozen voor kleinschaligheid en om als familiebedrijf te werken met weinig personeel.
In het portret van boerderij één (p. 24) zijn verschillende redenen voor kleinschaligheid te lezen, dit hangt onder
andere samen met de waarde van autoriteit van de initiatiefnemers. Ze blijven zelf graag de baas en blijven graag
zoveel mogelijk onafhankelijk van instanties en personeel. De nadruk op de waarde van autoriteit en de waarde
van behulpzaamheid heeft er dus mede voor gezorgd dat het een kleinschalig bedrijf is wat de zorg gratis
aanbiedt en de meeste inkomsten uit toerisme en horeca haalt.
Een deel van de bedrijven kiest bewust voor grotere schaal, ze werken met personeel en zijn sinds de oprichting
sterk gegroeid. Bij één bedrijf is gekozen voor een sterke groei in de zorg tak vanuit ondernemerschap en
efficiëntie, onder andere om de financiële lasten te kunnen dragen. Bij een andere boerderij willen
initiatiefnemers vanuit ‘behulpzaamheid’ voor zoveel mogelijk mensen iets betekenen en hebben het bedrijf
daarom laten groeien.

Portret boerderij 5
De boerderij is redelijk grootschalig en divers in vergelijking tot andere zorgboerderijen. Initiatiefnemers hebben
zowel een agrarische achtergrond als achtergrond in de zorgsector. De landbouw bestond al langere tijd, is
conventioneel en bestaat uit pluimvee en fruitteelt, er zijn plannen om op den duur biologisch te worden. Qua
zorg ligt de nadruk op een leervoorziening voor jongeren die op school zijn uitgevallen, jongeren werken ook in
een brasserie op de boerderij. Daarnaast is er dagbesteding voor ouderen en mensen uit de psychiatrie.
Initiatiefnemers benadrukken dat cliënten deelnemers zijn en dat dit een wezenlijk verschil is. Er is weinig tot
geen werkdruk, maar van de jongeren in de leervoorziening wordt wel wat verwacht. Vooral voor deze doelgroep
zijn regels en kaders belangrijk.
Er wordt uitdrukkelijk niet gewerkt vanuit een bepaalde levensovertuiging. Er zijn wel bepaalde principes die
duidelijk terugkomen, bijvoorbeeld zelfvertrouwen en dat iedereen goed is zoals die is. Op deze boerderij ligt
sterk de nadruk op het individu. Dit komt tot uiting in persoonlijke aandacht en zorg voor mensen en het belang
dat gehecht wordt aan persoonlijke ontwikkeling van mensen.
Waarden: persoonlijke aandacht, beloning, eerlijkheid, boeren trots, autoriteit, gehoorzaamheid.
Morele fundamenten: zorg en empathie, rechtvaardigheid en wederkerigheid, respect voor autoriteit.
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4.2.3 Geloof en plek
Op boerderij zes wordt gekozen om niet te mechaniseren, onder andere vanuit de waarde van rust en geloof.
Initiatiefnemers bevorderen de verbondenheid met de aarde en de ontmoeting met elkaar door samen te
werken op het land, ze zijn geïnspireerd door de antroposofie en de biologisch dynamische landbouw. Mede
daarom is in de landbouw gekozen voor kleinschaligheid, dit is na te lezen in portret zes (p. 46). Ook in paragraaf
4.1.5.2 (p. 35), wordt beschreven dat initiatiefnemer R8 de boerderij ziet als inspiratie plaats waar wijsheid en
waarheid geleerd kan worden en waar de boer mensen in begeleidt. Op dit punt wordt de plek dus bewust
vormgegeven met kleinschalige een arbeidsintensieve landbouw vanuit de waarde van ‘geloof’.
Op boerderij vier zijn initiatiefnemers ook geïnspireerd door de waarde van geloof om de plek in te richten. De
Bijbel inspireerde hun droom om op de boerderij een bron van rust en ruimte te creëren. Na een sterke groei
van het aantal cliënten op de boerderij is een maximaal aantal cliënten vastgesteld. Verder is er op deze boerderij
een speciaal ingerichte tuin met Bijbelse planten, een ‘stilte’ kas en een plek achter in het bos waar cliënten heen
kunnen als ze behoefte aan rust hebben en bezinning. Vanuit de christelijke geloofsovertuiging en de waarde van
geloof wordt er op een halve hectare grond een tuin aangelegd voor bezinning en inspiratie.
Ook op boerderij twee is de inrichting van de plek mede beïnvloed
door geloof. In de vormgeving van het erf zijn verschillende
spirituele symbolen en afbeeldingen terug te zien, al werd de
betekenis van deze dingen niet uitdrukkelijk benadrukt in de
praktijk. Er is bijvoorbeeld een totempaal, verschillende mandala’s
en een groentebed in de vorm van twee overlappende driehoeken.
Figuur 25 Groentebed in stervorm
De vorm van het groentebed helpt om structuur te geven maar
symboliseert ook hemel en aarde, mannelijk en vrouwelijk en het
vormt een davidster. Ook werd op deze boerderij waarde gehecht aan energielijnen van de aarde en werden
deze beïnvloed om storende factoren op te lossen en de sfeer te verbeteren.
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4.2.4 Gehoorzaamheid en plek
Op boerderij twee was naar indiaans gebruik een last korf opgehangen aan de
woonkamer deur (zie figuur 26). Dit diende als herinnering aan de regel dat cliënten hun
lasten, zorgen en ergernissen niet op de schouders van een ander mogen leggen. Deze
lasten moeten in deze ‘last korf’ gedaan worden voordat de gezamenlijke ruimte wordt
betreden. Dit kan denkbeeldig zijn maar ook concreet in de vorm van een briefje, de
begeleiding kan het thema op het briefje dan bespreekbaar maken. Gehoorzaamheid aan
de regels op de boerderij is ook op andere boerderijen vormgegeven in aspecten van de
plek. Bijvoorbeeld door een bel te gebruiken om het einde van de pauze aan te geven.
Ook waren er op verschillende boerderijen bordjes waarop regels stonden zoals de
pauzetijden en bijvoorbeeld de regel van respect zoals te zien is in het portret van
boerderij twee (p. 30).

Figuur 26. Last korf

4.2.5 Familie, groepsgevoel en de plek
Op boerderij drie wordt in vergelijking met andere boerderijen de meeste nadruk gelegd op de waarden
‘groepsgevoel’ en ‘familie’. Dit is te zien in de waarde die gehecht wordt aan de kantine:
Waardevol is natuurlijk de ruimte waar je samen bent, dat is de kantine … daar zitten we het meest samen. Dus dat
is een heel belangrijke ruimte. Die gaan we nu ook een klein beetje verbouwen (initiatiefnemer R1).

Verder valt het op dat de woningen van de initiatiefnemers in het midden zijn en aan de rand van het
woongedeelte voor cliënten. Eén van de medewerkers legt uit dat het een fijn gevoel is voor cliënten om beide
families om zich heen te hebben. Zoals in het portret (p. 38) beschreven past dit ook bij de bewuste keuze voor
het werk als leefstijl, minder privacy en de nadruk op persoonlijke betrokkenheid en een gevoel van familie. Het
bedrijf profileert zich ook uitdrukkelijk als familiebedrijf. Wat dat betreft lijkt er op dit bedrijf dus een duidelijke
samenhang te bestaan tussen het morele fundament ‘loyaliteit en trots’ en de vormgeving van de boerderij.

4.2.6 Landbouw praktijk, plek en waarden
In de landbouw is een duidelijke overlap te zien tussen de praktijk en de plek, verschillende waarden komen
hierin tot uitdrukking. In paragraaf 4.1.5.3 (p. 37) bij ‘zinvolle landbouw’ is de samenhang beschreven met
‘boerentrots’. De landbouw verzamelt een groep van mensen rond de productie, en de gezamenlijke vormgeving
van de plek die voor de mensen veel betekent. Tegelijkertijd is er aandacht voor diepere betekenissen in de
landbouw. Het werken met planten en dieren op de boerderij kan gesprek en ontmoeting bevorderen en mensen
kunnen levenslessen leren. Voorbeelden hiervan zijn een bijzonder gevoel van rust en verbondenheid,
bewustwording over leven en dood en een besef van het spanningsveld tussen controle en afhankelijkheid.
Op één boerderij ligt er sterke nadruk op de landbouwproductie, hier komt ook duidelijk tot uiting dat landbouw
mensen samenbrengt en een groepsgevoel versterkt. De inzet van cliënten tijdens het werk hangt samen met de
waarde ‘beloning‘, paragraaf 4.1.2.1 (p. 25) gaat hier dieper op in. ‘Boerentrots’ en ‘zinvolle landbouw’ komt op
deze boerderij het sterkste tot uitdrukking in vergelijking met andere bedrijven. Dit lijkt samen te hangen met de
nadruk op biologisch-dynamische landbouw en de inspiratie vanuit de antroposofie, maar ook de persoonlijke
interesse van initiatiefnemers, dat ze het werk in de landbouw doen met plezier en motivatie.
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4.2.7 Omgeving en cultuur
De landbouwtak van de meeste zorgboerderijen is heel anders opgezet dan boerenbedrijven in de omgeving.
Bijvoorbeeld door akkerbouw en groenteteelt te hebben of extensieve beweiding met vleesrunderen in een
omgeving waar voornamelijk grootschalig en intensief melkvee gehouden wordt.
Op elke boerderij wordt het verschil tussen het platteland en de stad genoemd. Initiatiefnemers zijn over het
algemeen positief over het feit dat de boerderij achteraf ligt en niet te dicht bij de stad. Er is bij meerdere
boerderijen wel bewust gekozen voor uitwisseling met de nabijgelegen stad of het dorp. Dit is vooral voor de
afzet van producten en het leveren van diensten. Ook waren er samenwerkingen met lokale verenigingen. Dit
werd gezien als meerwaarde heeft voor cliënten omdat ze aanspraak hebben met de mensen uit het dorp en
meer integratie hebben met de samenleving. Zoals beschreven is in paragraaf 4.1.3.1 (p. 26) is ‘groepsgevoel’ in
zekere mate ook van toepassing op de directe omgeving in de buurt en de uitwisseling met lokale organisaties
en mensen die van buitenaf op de boerderij komen.
Meerdere initiatiefnemers zeggen dat de mentaliteit en de cultuur in de omgeving belangrijk is. Bij één boerderij
wordt genoemd dat begeleiding uit dezelfde omgeving een veilig gevoel geeft voor cliënten doordat hetzelfde
dialect wordt gesproken en eenzelfde soort humor wordt gedeeld. De uitwisseling met de lokale omgeving of
het nabijgelegen dorp kan een gevoel van saamhorigheid geven, omdat mensen tot een vergelijkbare groep
behoren. Wat dat betreft hoort het bij het morele fundament ‘loyaliteit en trots’.
De mentaliteit van mensen uit een grote stad wordt als anders gezien dan die van mensen uit een dorp.
Initiatiefnemer R12 benadrukt dat de ligging van boerderijen een verschil maakt vanwege de cultuur in de regio:
‘’[De streng gereformeerde cultuur] in Zeeland of in Zuid-Holland, .. dat drukt zijn stempel er ook op“. Opvallend
is ook dat beide christelijke boerderijen in de ‘Bible belt’ van Nederland vallen en op die manier passen bij de
cultuur in die omgeving. Er lijkt dus ook een samenhang te zijn tussen geloof en de geografische ligging.

Portret boerderij 6
Het is een kleinschalig en divers biologisch dynamisch familiebedrijf,
bewust zonder personeel in dienst. Eén initiatiefnemer heeft alleen een
agrarische achtergrond, zijn collega had zowel in de landbouw als de
zorg ervaring. De boerderij is vanaf de oprichting een zorgboerderij. Er
wordt hoofdzakelijk gewerkt met cliënten van het nabijgelegen
instituut. Doelgroepen zijn voornamelijk kinderen en enkele
volwassenen uit de psychiatrie, de meeste komen vooral dagbesteding,
maar soms ook logeren. Beide initiatiefnemers leggen een sterke nadruk
op het werk in de landbouwproductie. Initiatiefnemers leggen sterk de
nadruk op verbondenheid met de aarde en met de natuur, naast de
landbouwproductie is ook de beleving erg belangrijk. Antroposofie is
een belangrijke bron van inspiratie voor de initiatiefnemers.

Figuur 27. Er wordt bewust veel met de
hand gewerkt op het land om de rust en
de ervaring van de natuur te bewaren.

Waarden: persoonlijke aandacht, beloning, groepsgevoel, boeren trots, autoriteit, geloof, zinvolle landbouw
Morele fundamenten: zorg en empathie, rechtvaardigheid en wederkerigheid, loyaliteit en trots, respect voor
autoriteit, zuiverheid en heiligheid
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5. Conclusie
Verschillende persoonlijke waarden zijn belangrijk voor nagenoeg alle initiatiefnemers: persoonlijke aandacht,
boerentrots, autoriteit, gehoorzaamheid, geloof, zinvolle landbouw en roeping. De andere waarden komen wel
tot uiting op enkele boerderijen maar minder duidelijk over het geheel bekeken. Over het algemeen hechten
initiatiefnemers minder belang aan de waarden ‘beloning’ en ‘eerlijkheid’. Verschillende waarden hangen samen,
er lijkt een verband te zijn tussen ‘familie’, ‘autoriteit’ en ‘gehoorzaamheid’, voornamelijk gerelateerd aan de
ouderrol van initiatiefnemers. Op boerderijen waar in de omgang met cliënten zowel ‘autoriteit’ als
‘gehoorzaamheid’ belangrijke waarden zijn, komt ook ‘ongehoorzaamheid’ tot uitdrukking in de omgang met de
overheidsregels. Vermoedelijk hechten deze initiatiefnemers veel waarde aan hun eigen autoriteit. Deze
zorgboeren denken de beste kennis te hebben over van de lokale context en het welzijn van cliënten. Dit kan een
reden zijn waarom ze gedeeltelijk ongehoorzaam zijn aan de autoriteit en regels die opgelegd worden door de
overheid.
De zorgboerderij brengt mensen samen met ieder hun eigen achtergrond en waarden. De verbindende factor is
de zorg, en het werk in de landbouw. Persoonlijke waarden van mensen hebben op verschillende manieren
uitwerking op de plek en de praktijk en zijn terug te zien in de vormgeving van individuele boerderijen. De
zorgboerderij is vaak stapje voor stapje opgebouwd, initiatiefnemers hebben hier de grootste invloed op. Op alle
bedrijven zijn er duidelijke keuzes gemaakt in de landbouw en de zorg wat betreft ondernemerschap, de schaal
en de inrichting van de boerderij. Er is dus een duidelijk verband tussen persoonlijke waarden en de vormgeving
van de plek.
In de praktische omgang met personeel is te zien dat initiatiefnemers streven naar gelijkgestemd personeel dat
de visie en waarden van initiatiefnemers concreet maakt in de praktijk. Hierbij verbinden meerdere
initiatiefnemers de eenheid onder het personeel met de waarde ‘familiegevoel’. De veronderstelling is dat
personeel een grote invloed heeft op de praktische uitwerking van waarden. Wanneer initiatiefnemers meer
taken uitbesteden aan personeel krijgen de waarden van personeelsleden meer invloed in de praktijk.
Het snijvlak tussen waarden, plek en praktijk is op verschillende manieren zichtbaar, onder andere in de
landbouw. De landbouwpraktijk van de meeste onderzochte boerderijen is verschillend in vergelijking tot
boerderijen in de omgeving. Zowel materiële, symbolische als sociale aspecten spelen hierbij een rol, dit komt
overeen met de theorie over ‘sense of place’.
Verschillende mensen dragen bij aan de materiële vormgeving van de plek. Ook zijn mensen betrokken bij de
praktijk van de voedselproductie. Dit hangt samen met de waarde ‘boerentrots’. De intensieve beleving van het
gezamenlijke werk op de boerderij maakt dat mensen betekenis en waarde hechten aan de plek. De praktische
interactie met de plek hangt dus samen met waarden.
Symbolische betekenissen komen onder anderen tot uiting in de waarde ‘zinvolle landbouw’. ‘Zinvolle
landbouw’ hangt in de praktijk vaak samen met zingeving en een gevoel van verbondenheid. De verbondenheid
met de aarde wordt bevorderd door kennis van de landbouwproductie en ervaring met dieren en planten, op
zowel biologische als gangbare bedrijven wordt dit benadrukt. Het werk in de landbouw wordt vaker als
voorbeeld genomen om levenslessen te leren en te reflecteren over verschillende thema’s en situaties in het
leven, ook wordt het werk gebruikt om mensen tot rust te brengen.
Het sociale aspect van de boerderij is te zien in de waarden ‘groepsgevoel’ en ‘familie’ en ‘boerentrots’. Dit gevoel
van verbondenheid als groep is te verdelen in verschillende niveaus die elk betekenis geven aan de plaats. Het
meest direct is deze verbondenheid tussen de mensen die werken of wonen op de boerderij. Daarnaast zijn er
ook sociale relaties in de directe omgeving en met mensen van buiten de boerderij of uit het nabijgelegen dorp.
Als derde niveau kan ook de geografische omgeving of de regio een rol spelen in de manier waarop een plek
gevormd wordt door cultuur of religie.
De interactie tussen plek en praktijk is ook te zien in de waarde ‘geloof’, op een groot deel van de boerderijen is
er aandacht voor zingeving en diepere betekenissen. ‘Geloof’ is zowel in het praktische werk terug te zien op de
boerderij als op de plek. Bij de christelijke en antroposofische bedrijven is ‘geloof‘ het duidelijkst zichtbaar door
rituelen en symbolen en het is lezen van bepaalde teksten. Daarnaast zijn er bedrijven met een spirituele
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benadering, en boerderijen waar spiritualiteit geen duidelijke rol speelt. Zowel christelijke bedrijven als de
bedrijven zonder religieuze achtergrond lijken open te staan voor mensen met een andere achtergrond.
Waarden zijn dus op verschillende manieren belangrijk op zorgboerderijen. Iedere boerderij legt de nadruk op
bepaalde waarden die tot uiting komen en onderscheidt zich op deze wijze, naast een paar algemene waarden
die bij de meeste boerderijen terug te zien zijn. Waarden hangen op verschillende vlakken samen met de plek en
de praktijk, bijvoorbeeld in de landbouw. De waarden van initiatiefnemers lijken het duidelijkst tot uiting te
komen, maar ook de waarden van medewerkers en cliënten spelen een rol. Samen vormen de verschillende
betrokken mensen ieder vanuit de eigen achtergrond de plek en de praktijk van de zorgboerderij.
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6. Discussie
6.1 Interpreteren van resultaten
6.2.1 Gevonden waarden ten opzichte van de theorie
In tabel 2 (p. 22) staat een overzicht van verwachtte thema’s voor waarden op basis van de literatuur. In de
rechter kolom staan de waarden uit de resultaten, een groot deel van de waarden komen overeen met de
thema’s die in het theoretisch kader opgesteld zijn. De tabel laat zien dat een groot deel van de waarden
betrekking heeft op de zorg, meer dan in eerste instantie verwacht was. Dit is te verklaren doordat de zorg voor
mensen die logischerwijs een centraal onderdeel van de zorgboerderij is.
Wanneer de resultaten vergeleken worden met de bestaande literatuur vallen meerdere dingen op. Bij veel
initiatiefnemers ligt de nadruk op het morele fundament ‘zorg en empathie’, in het bijzonder op persoonlijke
aandacht. Dit komt overeen met literatuur. Zowel Hassink e.a. (2007), als Hassink, van Dijk, & Klein Bramel (2011)
noemen het belang van persoonlijke betrokkenheid en een persoonlijke relatie tussen de begeleiding en de
cliënt. Ook agrariërs zonder zorg-tak zijn gedreven voor hun werk vanuit een persoonlijke behoefte om te zorgen
(Mertens & Blommesteijn, 2004).
De samenhang van de waarden ‘Boerentrots’ en ‘zinvolle landbouw’ is beschreven in het hoofdstuk resultaten.
Dit sluit aan bij de omschrijving van Mertens & Blommesteijn (2004), die ook een verbinding leggen tussen werk
en spiritualiteit/zingeving. Zij beschrijven dat agrariërs praktisch werken om een goed product te leveren waar
ze trots op zijn en tegelijkertijd hun identiteit uitdrukken en dat het een belangrijke vorm is ‘van nadenken over
de aarde en het menselijk bestaan’ (p. 23). Dit sluit aan bij de opvatting van verschillende initiatiefnemers dat de
landbouw een bijzondere verbondenheid met de aarde geeft.
Mertens & Blommesteijn (2004) beschrijven ook een sterk gevoel van verantwoordelijkheid van de reguliere
boeren voor de dieren, de planten en de medemens, in het bijzonder de consument en de sociale omgeving. Op
een vergelijkbare manier kwam dit in de resultaten tot uiting, de nadruk lag hierbij wel op de
verantwoordelijkheid voor cliënten. In 2014 is de workshop gehouden ‘werken met waarden’ voor ondernemers
in de multifunctionele Landbouw. In deze workshop kwamen onder andere verantwoordelijkheid en trots als
belangrijke waarden naar voren (Alebeek, Valk, & Smit, 2014).
De waarde van ‘autoriteit’ van de boer en begeleiding is ook al in ander onderzoek naar voren gekomen. Hassink
e.a. (2011) noemen bijvoorbeeld autoriteit in de houding van de boer bij jeugdzorg als positief, omdat de boer
kennis heeft over het werk en omdat de jongeren te gast zijn op de boerderij is deze autoriteit vanzelfsprekend
en geeft het duidelijke normen en waarden. Hierbij is ook een overeenkomst te zien met de waarde van
‘gehoorzaamheid’. Ook Hassink e.a. (2007) noemen de meerwaarde van autoriteit van de boer voor zowel
jeugdzorg, ouderen als psychiatrie of verslavingszorg.
De waarde van ‘groepsgevoel’ in de directe omgeving is al in een eerder onderzoek aangewezen. Hassink e.a.
(2007) noemen bijvoorbeeld dat de boer en boerin onderdeel zijn van het sociale netwerk van cliënten en
hierdoor cliënten ook makkelijker in contact komen met mensen in het nabijgelegen dorp bijvoorbeeld. Dit werd
ook meerdere keren genoemd door respondenten in deze studie. De rol van de omgeving wat betreft de lokale
mentaliteit en cultuur in de regio is hierbij een nieuw inzicht.
In dit onderzoek komt bij de waarde ‘geloof’ als vorm van spiritualiteit tot uiting. Mertens & Blommesteijn,
(2004) benadrukken ook dat geloof niet alleen met godsdienst te maken heeft. In hun publicatie verwijzen ze
ook naar de rol die geloof in God of een hogere macht speelt voor agrariërs. Hierbij ligt vooral de nadruk op de
omgang met de natuur en verwondering over wat er groeit en vrucht draagt en in mindere mate op de relaties
tussen mensen. In de resultaten van de huidige studie heeft het voornamelijk betrekking op de relaties tussen
mensen en de persoonlijke drijfveren van initiatiefnemers. Mertens & Blommesteijn (2004) noemen verder dat
de omgang met dood en leven je veel kan leren over de diepte van het leven. Ook noemen ze de waarde van
dankbaarheid, wat in lijn is met de resultaten uit deze studie. Door Hassink e.a. (2007) wordt de positieve
waarde genoemd van levensprocessen zoals geboorte en dood.
De waarde ‘roeping’ komt duidelijk tot uiting op nagenoeg alle verschillende bedrijven in dit onderzoek. Dit sluit
aan bij Mertens & Blommesteijn (2004) die beschrijven dat boeren aantrekkingskracht ervaren tot het vak
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‘waarvan ze de redenen niet kunnen doorgronden’ (p. 31). Een vervolgvraag zou kunnen zijn welke invloeden dit
gevoel van geroepen te zijn heeft. Een vraag voor vervolgonderzoek is wat deze betekenisgeving en zingeving
onder zorgboeren precies inhoudt en wat dit voor verdere effecten heeft op de boerderij en de maatschappij in
zijn algemeenheid. Daarnaast kan de vraag gesteld worden hoe positieve aspecten van zingeving versterkt en
gestimuleerd kunnen worden.

6.1.2 Vormgeving van de plek: achtergrond initiatiefnemers, geschiedenis boerderij
De persoonlijke achtergrond van de initiatiefnemer speelt een rol in de vormgeving van de plek maar ook de
voorgeschiedenis van de plek. Historisch gezien zijn boeren vaak generaties lang verbonden geweest aan de
zelfde plek (Chapin & Knapp, 2015). Ongeveer 65% van de Nederlandse zorgboerderijen is begonnen op een
bestaand boerenbedrijf, ongeveer 20% is nieuw opgezet bijvoorbeeld door een voormalig medewerker uit de
zorg (Hassink e.a., 2012). Waarschijnlijk is er bij nieuw opgezette zorgboerderijen een andere visie ten aanzien
van op het werk dan bij een boer die zorg in zijn productiebedrijf zorg integreert (Hassink e.a., 2011).
De vraag is ook welk effect het heeft, of de initiatiefnemers de plek nieuw hebben gekocht of dat de boerderij al
in de familie was. Op bestaande bedrijven is de landbouw vaak grootschalig vergeleken met andere
zorgboerderijen, ook was de landbouw op deze bedrijven intensief en met gangbare productiemethoden. De
andere bedrijven zijn meer direct ingericht op de zorg, en vooral erop gericht om interessant werk te geven aan
cliënten in een landbouw context. Meerdere van deze bedrijven hebben biologische of biologisch-dynamische
productiemethoden en de landbouw is kleinschaliger en divers. Bij deze bedrijven is het de vraag of het bedrijf
zonder de zorg op dezelfde manier zou kunnen bestaan.

6.1.3 Theoretische indeling in morele fundamenten
De meeste waarden zijn van toepassing op de relaties tussen mensen, in mindere mate op de natuur of de fysieke
omgeving. Bijvoorbeeld bij het moreel fundament ‘rechtvaardigheid en wederkerigheid’ was verwacht dat
waarden ook betrekking zouden hebben op mens- natuur- en wereldbeeld maar dit kwam nauwelijks tot
uitdrukking. De theorie van morele fundamenten gaat voornamelijk over moraliteit in relaties tussen mensen
(Graham e.a., 2012), wat dat betreft kloppen de resultaten met de theorie.
De meest bekende toepassing van de morele fundamenten theorie is de analyse van politieke stromingen in de
Verenigde Staten (Graham e.a., 2012). Er is aangetoond dat liberalen veel van hun standpunten en overtuigingen
baseren op de autonomie van het individu, dit past bij de morele fundamenten ‘zorg en empathie’ en
‘rechtvaardigheid en wederkerigheid’. Conservatieven baseren veel van hun standpunten op waarden rond
gemeenschap en godsdienst, dit past bij de morele fundamenten ‘loyaliteit en trots’, ‘respect voor autoriteit’ en
‘zuiverheid en heiligheid’. Interessant is dat veel initiatiefnemers de nadruk lijken te leggen op waarden die
betrekking hebben op deze laatste drie morele fundamenten. Volgens de theorie van Graham e.a. (2012) past
dit bij een meer conservatieve politieke richting. De resultaten in deze studie zijn niet in te delen in politieke
voorkeur, maar de morele fundamenten theorie zou wel op deze manier toegepast kunnen worden.
Er zijn ook andere manieren om de resultaten in te delen. Boerderijen kunnen ook ingedeeld worden op basis
van het mensbeeld wat tot uiting komt in de zorg. Roovers (2004) onderscheid individualisme, waarin de nadruk
ligt op de autonomie van het individu; het unieke van ieder mens, op zelfexpressie en zelfstandigheid.
Communitarisme heeft een ander mensbeeld waar ieder individu nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van een
gemeenschap met gedeelde waarden en moraal en waar een wederzijdse verantwoordelijkheid binnen een
gemeenschap een rol speelt (Hassink e.a., 2011, p. 36). In deze studie lag bij twee boerderijen duidelijk de nadruk
op het individualisme, hier kwamen ook waarden van het morele fundament ‘loyaliteit en trots’ duidelijk niet tot
uitdrukking. Bij drie boerderijen lag duidelijk meer de nadruk op communitarisme, hier werd sterk de waarde
van familie en groepsgevoel benadrukt. Mertens & Blommesteijn (2004) beschrijven dat er bij reguliere boeren
en tuinders opvallend vaak sprake is van een wij-gevoel, het gevoel deel te zijn van een groter sociaal geheel en
een relationele houding. De verdeling van waarden op boerderijen in individualisme of communitarisme is een
mogelijke insteek voor een alternatieve manier om waarden in te delen in vervolgonderzoek.
Waarden zijn ook in te delen in ethische perspectieven, Tonkens (1996) gaat uit van drie dominante
perspectieven. Ten eerste de liberale visie, gekenmerkt door zelfbeschikking en vrijheid in de keuze hoe het leven
ingericht wordt. Ten tweede de christelijke visie, waarin ‘’de zorg voor de ander en zorgzaamheid als kwaliteit
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van de begeleiding … de kern vormen“ (Hassink e.a., 2011, p. 36). Ten derde de humanistische visie gericht op
zelfontplooiing van zowel cliënten als begeleiders. In de data lijkt dit in zekere mate terug te komen. Bij de
christelijke boerderijen (b1 en b4) lijkt het helpen van cliënten erg belangrijk. Dit komt overeen met de
christelijke zorgvisie volgens Hassink, van Dijk, en Klein Bramel (2011). Bij beide christelijke boerderijen komen
naast ‘behulpzaamheid’ ook de waarden van ‘familie’, ‘geloof’ en ‘roeping’ duidelijk tot uitdrukking. Hier is een
samenhang te zien in de combinatie van de morele fundamenten ‘zorg en empathie’, ‘loyaliteit en trots’ en
‘zuiverheid en heiligheid’. Verschillende visies in de zorg worden ook gebruikt als richtlijnen voor moreel
handelen van begeleiders. In deze studie was het ook duidelijk terug te zien dat initiatiefnemers hun visie over
wilden brengen op begeleiders en bewust gelijkgestemd personeel selecteerden. Verder worden zorgvisies
strategisch gebruikt in externe communicatie naar klanten en financiers om te laten zien waarin de
zorgaanbieder zich onderscheidt van anderen (Hassink e.a., 2011).

6.1.4 Werk en landbouw, werkdruk en beloning in de zorg
De omgang met werk valt te bediscussiëren, ook in hoeverre beloning en straf bij het werken op de boerderij
toelaatbaar zijn. De algemene opvatting is wel dat het werk vooral therapeutisch is en vooral zonder werkdruk
of dwang om te presteren moet zijn. In veel gevallen wordt van cliënten geen productietempo verwacht (Hassink
e.a., 2007). Hierover zijn de meningen verdeeld, verschillende initiatiefnemers zeggen juist dat de productie
drang van de boer en het werk in zichzelf motiverend werkt, bijvoorbeeld als dieren gevoerd moeten worden.
En dat wordt juist weer gezien als een positieve eigenschap van landbouw en zorg. Het is dus de vraag hoe de
boerderij zich in de praktijk positioneert wat betreft beloning, zinvol werk en werkdruk.
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6.2 Reflecties op het onderzoek
6.2.1 De reikwijdte van het onderzoek
De lezer moet er rekening mee houden dat deze studie een exploratief onderzoek is, het geeft een breed beeld
van diversiteit in de sector maar op basis van een klein aantal bedrijven, en laat ook nog vragen onbeantwoord
en ruimte voor vervolgonderzoek.
Naast waarden zijn er nog vele andere factoren die duidelijk een rol spelen in bijvoorbeeld de vormgeving van
het erf. Dit kwam gedeeltelijk ook in de resultaten naar voren, initiatiefnemers spraken bijvoorbeeld over
subsidies, bouwvergunningen of gemeentebeleid in de asfaltering van een nabijgelegen weg. Ook marktwerking
in de zorg, concurrentie en de bron van financiering zijn waarschijnlijk factoren die de boerderij beïnvloeden.
Deze factoren vielen buiten de reikwijdte van het onderzoek.

6.2.2 Theoretisch kader
Het theoretisch kader is gebruikt om de methode op te stellen en om terugkomende thema’s in de resultaten te
structureren en in te delen. Het theoretisch kader is een poging om waarden in te delen, te beschrijven en
inzichtelijk te maken hoe deze tot uiting komen op verschillende zorgboerderijen. De vraag is wel of de abstracte
indeling in morele fundamenten en waarden een goede link met zorgboeren in de sector vormt. De resultaten
van dit onderzoek kunnen wellicht toegankelijker gemaakt worden in de vorm van een populaire publicatie.

6.2.3 Methode
6.2.3.1 Interviews
Initiatiefnemers hielden vaak de interviews tijdens werktijd, dit betekende dat ze relatief vaak gestoord werden
door vragen van collega’s of medewerkers of per telefoon. Daarnaast waren initiatiefnemers vaak druk bezet en
hadden soms niet genoeg tijd voor het hele interview in één keer. Daarom zijn meerdere interviews opgedeeld
in twee delen. De invloed hiervan op de resultaten inhoudelijk lijkt gering, wel was het duidelijk zo dat
initiatiefnemers vaak kortere antwoorden gaven onder tijdsdruk. Interviews die uit twee delen bestaan zijn
opgeteld vaak langer dan waar het interview op één moment uitgevoerd is.
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6.2.3.2 Kaartjes
Een aantal dingen vielen op tijdens gebruik van de kaartjes tijdens in de interviews. Mensen gaven op
verschillende manieren invulling aan de opdracht, sommige initiatiefnemers legden kaartjes op volgorde van
belangrijkheid, anderen vonden verschillende kaartjes even belangrijk. Sommige respondenten legden de nadruk
op kaartjes waar ze het niet mee eens zijn. Sommige kaartjes werden door verschillende respondenten anders
geïnterpreteerd. Het was beoogd dat door het kiezen van de kaartjes alle vijf de verschillende morele
fundamenten de revue passeerden; dit kwam echter niet altijd even duidelijk tot uiting. Het doel was ook niet
om de morele fundamenten objectief te meten, maar om in gesprek te komen over waarden en deze te
beschrijven en in te delen. De kracht van deze methode is vooral dat de onderzoeker doorvraagt naar de
interpretatie van de stellingen. Het is een manier om verschillende onderwerpen aan te reiken en gesprek te
faciliteren. Door het interview kwalitatief te analyseren konden de reacties van respondenten verbonden worden
met de morele fundamenten. Positief aan de kaartjes was ook dat respondenten bij de kaartjes vaker thema’s
herhaalden die ze in het eerste, semigestructureerde gedeelte van het interview ook al besproken hadden. Wat
dat betreft was er dus sprake van triangulatie.
6.2.3.3 Respondenten
Casussen zijn geselecteerd door middel van een purposive sample, daardoor is het niet representatief voor de
hele populatie van zorgboeren in Nederland. Van de gekozen casussen zijn 2/3 van de zorgboerderijen nieuw
opgezet en specifiek ingericht op de zorg. Van alle boerderijen in Nederland is deze verhouding ongeveer 1/3
(Hassink e.a., 2012). Dit kan de uitkomst beïnvloed hebben dat de waarden van initiatiefnemers een duidelijke
uitwerking hebben op de plek. Verwacht is dat de relatie tussen waarden en plek minder duidelijk is op
boerderijen die oorspronkelijk al bestonden en als verbreding een zorg-tak hebben toegevoegd. Waarschijnlijk
zijn de aanpassingen op bestaande boerenbedrijven geringer over het algemeen, daarom is het logisch dat op
dit vlak waarden minder duidelijk tot uiting zouden komen. Een manier om dit in vervolgonderzoek te voorkomen
is om de verhouding nieuwe en bestaande boerderijen bij de selectie beter af te stemmen op de verhouding in
de sector.
Verder bestaat 1/3 van de casussen uit boerderijen met een christelijke achtergrond. Dit kan verklaren waarom
conservatieve waarden extra tot uiting zijn gekomen. Ook is er slechts één biologisch dynamische boerderij als
casus genomen, dit geeft een beperkt beeld van zorgboerderijen met een antroposofische achtergrond. Het zou
interessant geweest zijn om een tweede biologisch dynamische boerderij met een grotere schaal in het
onderzoek op te nemen om de twee boerderijen met elkaar te kunnen vergelijken. Hassink e.a. (2011) zien
namelijk een duidelijk verschil tussen zorgboerderijen met een antroposofisch/biologisch-dynamische identiteit
en meer reguliere zorgboerderijen, dit maakt het interessant om hier dieper op in te gaan in vervolgonderzoek.
6.2.3.4 Participatieve observatie
De bijdrage van de observaties aan de resultaten zijn beperkt omdat per boerderij slechts één dag is meegewerkt,
maar toch zijn deze observaties belangrijk en relevant. Vooraf opgestelde observatie vragen bleken in de praktijk
minder relevant en lastig te beantwoorden, daarom zijn deze niet gebruikt.
In lijn met de theorie is er een sterke samenhang tussen de persoonlijke waarden van boeren en de praktijk op
het boerenbedrijf. Nagenoeg alle persoonlijke waarden zijn op verschillende manieren terug te zien in de praktijk.
De uiting in de praktijk is één van de voorwaarden waarom een waarde toe te schrijven is aan een boerderij.
Zoals in het theoretische kader is beschreven zijn waarden op zichzelf niet zichtbaar maar komen tot uiting in
gedrag en taal. De meeste waarden komt tot uiting in de praktijk in de vorm van taal. Door de opzet van het
onderzoek ligt de meeste nadruk op de interviews en zijn het vooral initiatiefnemers die vertellen over de uiting
van waarden in de praktijk. Over het algemeen lag de nadruk bij veel initiatiefnemers op de effecten van
zorglandbouw en niet in de eerste plaats op de waarden van betrokken personen. Tijdens de analyse was het de
uitdaging om hier onderscheid in te maken.
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6.3 Aanbevelingen
6.3.1 Toekomstig onderzoek
6.3.1.1 Theoretisch kader
In deze studie is gekozen voor kwalitatief en exploratief onderzoek. Het thema waarden kan ook kwantitatief
benaderd worden zoals op een enigszins vergelijkbare manier is gedaan in de studie van Fjeldavli (2006) in
Noorwegen. Via een enquête kan een bredere en meer representatieve groep respondenten geselecteerd
worden. Graham e.a. (2012) beschrijven bijvoorbeeld een verscheidenheid aan kwantitatieve methoden om
morele fundamenten te meten. Ook Schwartz (2012) heeft een kwantitatieve benadering om waarden te meten,
hij gaat uit van 10 basiswaarden ingedeeld in vier theoretische types. Wel geven dergelijke kwantitatieve
methoden in mindere mate inzicht in de daadwerkelijke betekenis en inhoud van waarden en hoe deze specifiek
in de landbouw en zorg tot uiting komen. Indien voor een meer kwantitatieve benadering gekozen wordt kunnen
respondenten geselecteerd worden in overeenstemming met de typologie gegeven in Hassink e.a. (2012). Er kan
bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de verdeling tussen het aantal zorggerichte of landbouwgerichte
zorgboerderijen in Nederland. Verder is het in vervolgonderzoek mogelijk om waarden te analyseren met behulp
van een ander theoretisch kader. Bijvoorbeeld op basis van verschillende mensbeelden; het individualisme en
communitarisme, of op basis van verschillende ethische perspectieven omschreven door Tonkens (1996).
6.3.1.2 Onderzoeksmethoden
In dit onderzoek ligt de nadruk op zelf rapportage van initiatiefnemers. Een manier om de validiteit te verbeteren
is om nog meer data uit andere bronnen te halen. Bijvoorbeeld door langere tijd participatieve observatie te
doen. Ook kunnen in de praktijk open interviews gehouden worden met cliënten en werknemers. Daarnaast kan
een inhoudsanalyse gedaan worden van bronnen over de boerderij, bijvoorbeeld van de eigen website of
nieuwsbrief maar ook publicaties of video’s van externe partijen.
Vaak waren initiatiefnemers een stuk losser en spraakzamer tijdens een wandeling over het erf of tijdens het
werk. Ze leken hierdoor meer op hun gemak dan tijdens het officiële interview. Een interview kan ook
opgenomen worden tijdens werk op het land of tijdens een wandeling over het erf. Het interview kan
opgenomen worden via een microfoon die de respondent om doet. Dit kan alleen in een context zonder te veel
lawaai en afleiding. Deze manier zou ook toegepast kunnen worden met cliënten, het kan gecombineerd worden
met creatieve methoden. Onderzoek van Baars, Elings, & Hassink (2009) en Stadler (2015) gebruikt ‘infographics’
waarbij mensen foto’s nemen aan de hand van vragen of thema’s. Over dergelijke foto’s is een focusgroep
gehouden. Ook gebruikte Stadler (2015) ‘participatory mapping’; mensen kunnen een plattegrond van de
boerderij inkleuren op basis van bepaalde thema’s of vragen.

6.3.2 Zorgboeren en de sector landbouw en zorg
6.3.2.1 Doelgroepen en waarden
De persoonlijke waarden van initiatiefnemers hangen gedeeltelijk samen met de specifieke nadruk op de
verschillende onderdelen van landbouw en zorg. Er is interactie tussen de initiatiefnemer en de plek, maar ook
de doelgroep speelt een wezenlijke rol. Elings (2011) en Hassink e.a. (2007) beschrijven hoe diverse doelgroepen
ieder specifieke behoeftes hebben en dat verschillende aspecten van de landbouw in de zorg een meerwaarde
hebben voor iedere individuele groep cliënten. Wat dat betreft is het te verwachten dat bepaalde doelgroepen
bijvoorbeeld meer autoriteit en discipline nodig hebben, terwijl andere doelgroepen meer baat hebben bij eigen
verantwoordelijkheid en om taken zelfstandig uit te voeren. ‘Een review naar verschillende effectstudies laat
zien dat 30% van het effect van een behandeling veroorzaakt wordt door de relatie tussen behandelaar en cliënt’
(Elings, 2011, p. 42). De vraag is dus ook of een doelgroep past bij de persoonlijke waarden van de boer.
Daarnaast is natuurlijk het soort landbouwtak belangrijk, dit moet ook toegankelijk zijn voor cliënten. Hoog
gespecialiseerd werk of een sterke nadruk op het gebruik van machines kan een hindernis geven om cliënten bij
het werk te betrekken. In de keuze voor de doelgroep is het dus belangrijk om als boer of initiatiefnemer te kijken
wat bij de persoonlijke instelling en waarden past en daarnaast wat er aangeboden kan worden voor cliënten in
de landbouwpraktijk. Wat dat betreft hangen persoonlijke waarden samen met de plek en de praktijk.
Initiatiefnemers vormen samen met werknemers en doelgroepen de boerderij.

54

6.3.2.2 Discussie in de sector
Vaak zijn andere waarden dan alleen het inkomen belangrijk voor initiatiefnemers Dit kan verklaren waarom
gekozen wordt voor bepaalde investeringen en bijvoorbeeld de manier van landbouw bedreven wordt die niet
altijd rendabel is maar wel waardevol is voor de initiatiefnemers, medewerkers en cliënten. De landbouw en zorg
brengt op deze manier mensen samen op de boerderij met ieder hun eigen waarden, de verschillende aspecten
van het bedrijf samen maken de zorgboerderij tot wat het is. In de sector landbouw en zorg is het dus belangrijk
om naast aandacht voor de financiering ook aandacht te besteden aan de waarden en diepere drijfveren van
initiatiefnemers. Op deze manier kan een zorgboer in contact blijven met de reden waarom hij dit werk doet en
zich er met plezier en passie voor inzetten.
Respondenten in deze studie gaven aan dat het contact met collega zorgboeren nuttig en praktisch is omdat je
van elkaar kunt leren, elkaar kunt inspireren en je samen dingen kunt organiseren. Behalve het praktisch nut
kunnen zorgboeren in discussie gaan op basis van verschillende waarden en de manier waarop dat tot uiting
komt in de praktijk. De verschillende boeren zijn divers in hun achtergrond en waarden. Wel zijn er ook
verbindende factoren en heeft ieder met hetzelfde werk te maken en vergelijkbare thema’s. Boeren kunnen in
gesprek gaan met collega’s die een vergelijkbare achtergrond hebben en vergelijkbare waarden, al is het te
verwachten dat dit al in zekere mate plaatsvindt. Interessanter is misschien om boeren met compleet andere
achtergronden en met verschillende waarden met elkaar in gesprek te brengen. Ondernemers kunnen hierdoor
zien wat hen verbindt, maar ook op welke manier ieder zijn individuele waarden heeft wat de sector divers en
veelkleurig maakt.
Aan de hand van deze studie kunnen diverse thema’s of discussiepunten bij zorgboeren aangesproken worden,
bijvoorbeeld:
-

In hoeverre houdt u zich aan de regels van de overheid? Is het belangrijk of is het juist ook een kwaliteit om
niet altijd alle regels op te volgen? Is ongehoorzaamheid positief of negatief?
Hoe worden regels op uw boerderij of op andere plekken beeldend en concreet gemaakt?
Hoe staat uw omgang met personeel in relatie tot uw waarden en de concrete praktijk op de boerderij? Op
welke manier draagt u visie en waarden over aan uw personeel?
Op welke manier hebben waarden beïnvloed op uw omgang met de omgeving, bijvoorbeeld met
consumenten?
Hoe belangrijk is een familiegevoel op de boerderij voor u? Hoe belangrijk is de eigen privacy voor u?

In zijn algemeenheid kan de discussie helpen om waarden expliciet en bespreekbaar te maken. Zorgboeren
kunnen zich hierdoor beter realiseren wat voor hen belangrijk is en wat hun diepste drijfveren zijn. Het is
waarschijnlijk dat dit versterkend werkt ten aanzien van de eigen identiteit en de externe communicatie van de
boerderij. Daarnaast is het belangrijk voor de boer persoonlijk om zich bewust te blijven waarom hij het werk
doet en dit in te zetten bij de praktische uitwerking op het boerenbedrijf en voor de omgeving. Discussie kan op
verschillende manieren vormgegeven worden, bijvoorbeeld in een workshop zoals ‘werken met waarden’
(beschreven in Alebeek, Valk, & Smit (2014)). Of met behulp van een kaartspel zoals gedaan is als toepassing van
het onderzoek van Mertens & Blommesteijn (2004).
De verspreiding van de onderzoeksresultaten kan op verschillende manieren vormgegeven worden. De
resultaten van deze studie kunnen gecombineerd worden met het vervolg project ‘Zin in Zorglandbouw’. Er kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan publicaties in populaire literatuur, maar ook het samenbrengen van actoren
en het organiseren van verschillende groepsactiviteiten. Door bijvoorbeeld een symposium of intervisie kunnen
dialoog en bewustwording bevorderd worden. Een mogelijke samenwerking voor het organiseren van
activiteiten kan zijn met (‘Waarden van het Land’, z.d.). Ook kan een interactieve waardenkaart vormgegeven
worden bijvoorbeeld door de Argumenten Fabriek (voor een voorbeeld zie: Buunk & van der Weide (2012b)).
Ook kan de presentatie van resultaten als Prezi filmpje vormgegeven worden (voor een voorbeeld zie: ’Platform
Multifunctionele Landbouw’ (2014)). Dergelijke activiteiten zouden tot doel hebben om uitwisseling tussen
boeren, bredere maatschappelijke organisaties en de zorgsector te bevorderen en daarnaast de verbindende
waarden voor de sector te benadrukken. Bovendien kan het bijdragen aan duidelijkheid en effectieve
communicatie naar externe partijen zoals gemeenten en zorginstellingen.

55

6.3.3 Aansluitende onderzoeksvragen
Dit master thesisproject heeft Stichting Omslag en ’t Paradijs geïnspireerd om een aanvraag te doen bij de
wetenschapswinkel van Wageningen University. Het onderzoeksproject heeft de titel: ‘Zin in Zorglandbouw’ , het
gaat over de waarden en diepere drijfveren in de sector landbouw en zorg. Projectleider van het onderzoek is
Judith Westerink van Alterra (Westerink, 2016). Dit onderzoek is gestart in maart 2017 als follow-up van dit
onderzoek. In het kader van dit onderzoek zijn vragen opgesteld die aansluiten bij de aanbevelingen:
-
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Hoe werken waarden door in de praktijk van de boerderij op het gebied van communicatie naar externe
partijen?
Over welke waarden willen zorgboeren graag met anderen in gesprek?
Op welke manier kan dialoog georganiseerd en gestimuleerd worden?
o Wat zijn goede manieren/ vormen het op gang brengen van ‘gesprek’ (vieren, bidden, doen,
drama, stilte, kunst, ....)?
o Hoe kunnen cliënten meedoen aan dit ‘gesprek’?
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Bijlage 1: Interview vragen
In onderstaand overzicht staan de onderwerpen van de topic lijst gevolgd door uitgewerkte hulpvragen en uitleg.
Algemene introductie
Topics:







Msc student WUR
Begeleid door Marjolein Elings en Ina Horlings, onderzoeksproject geïnitieerd door Omslag &‘t paradijs
Afstudeer onderzoek identiteit en waarden
Drijfveren en motivaties van zorgboeren, praktijk en plek.
Doelstelling: dialoog bevorderen en profilering naar externe partijen
Gebruik van resultaten, vertrouwelijkheid, transcriptie

Uitgewerkt:
Ik ben masterstudent Organic Agriculture aan Wageningen University and Research Centre. Sinds begin dit jaar
doe ik mijn afstudeeronderzoek onder begeleiding van Marjolein Elings en Ina Horlings van Wageningen UR. De
titel van mijn onderzoek is: identiteit in de sector landbouw en zorg. Het doel van het onderzoek is om de drijfveren
en motivaties van verschillende zorgboeren te onderzoeken en hoe dit tot uiting komt in de praktijk van de
boerderij, de zorg en de inrichting van het bedrijf. Door onderliggende waarden meer helder te krijgen kan dit
bijdragen aan onderlinge dialoog in de sector en de profilering naar externe partijen.
Vindt u het goed als ik dit interview opneem en een transcriptie ervan maak voor gebruik in mijn onderzoek? U
zult in het gebruik van de data anoniem blijven. Informatie zal vertrouwelijk gebruikt worden en alleen voor
onderzoeksdoeleinden. Ook zal ik de transcriptie en het gebruik van quotes graag aan u voorleggen. Voel u vrij
om wel of niet antwoord te geven op de vragen, ook kunt u op elk gewenst moment stoppen.
Openingsvraag (10 - 15 minuten)
Topic:
Rol en functie op boerderij
Tijd betrokken
Motivatie hiervoor
Uitgewerkt: Kunt u kort iets vertellen over uw rol en functie binnen de boerderij en hoe lang u al bij de boerderij
in de landbouw en zorg betrokken bent? Hoe bent u betrokken geraakt bij dit initiatief en wat was uw motivatie
hiervoor?
Individuele waarden (15-20 minuten)
Introductie persoonlijke waarden
uitgewerkt: in dit onderdeel zou ik graag meer te weten komen over uw persoonlijke motivatie voor landbouw en
zorg.
Waarden en drijfveer belangrijk in starten van de boerderij in karakteristiek woord of zin
Waarom?
Werk
Zorg
Ondernemerschap
Zingeving
Uitgewerkt:
Vanuit welke persoonlijke waarden of drijfveer bent u gestart op deze plek? Kunt u dit verwoorden in een
karakteristieke zin of enkele steekwoorden?
Waarom zijn juist deze aspecten belangrijk voor u?
Hoe komt dat tot uiting in: het werk, de zorg, ondernemerschap, zingeving.
Plek (20-30 min)
Topic: Introductie boerderij als plek en betekenis
Uitgewerkt: De volgende vragen gaan over de boerderij als plek en wat dit voor u en voor anderen betekent.
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-

(Denkbeeldige) foto’s van waardevolle plekken op de boerderij
o Waarom?
o Volgorde van belang
Uitgewerkt: stel dat u enkele foto’s zou mogen maken van plekken die als waardevol ervaart op de boerderij, wat
zou u dan vastleggen? Waarom kiest u voor deze dingen? Wat zou u hierin als belangrijkst aangeven of meest
waardevol?
Topic: Boerderij op andere plek
Verschil
Uitgewerkt: Zou een vergelijkbare boerderij als deze ook kunnen bestaan op een andere plek in Nederland?
Zou de boerderij dan verschillend zijn?
Op welke manier zou deze verschillen?
Kaartjes met stellingen gebaseerd op zes morele fundamenten en de thema’s (20-30):
Landbouw
Zorg
ondernemerschap
mens-natuur-en wereldbeeld
Bijvoorbeeld: kaartjes op tafel leggen met verschillende onderwerpen waarop een diversiteit van mogelijke
stellingen te zien is de vraag stellen: kies een of meerdere kaartjes waar u zich mee identificeert en leg uit waarom.
Het is ook prima als u er heel anders over denkt, dan hoor ik dat ook graag.
-
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Hoe is deze zienswijze tot stand gekomen?
Kunt u een voorbeeld noemen hoe u dat terug ziet komen in de praktijk?
Als u ze een volgorde mag geven welke zou dat zijn?

Bijlage 2: Uitgewerkte kaartjes interviews
Instructie: u krijgt vijf keer een stapeltje met kaartjes met stellingen over uw boerderij, deze kunt u bekijken en
vervolgens een of meerdere kaartjes uitkiezen waar u zich het meest in herkent of die u het belangrijkst vindt.
Als u een andere kijk heeft die niet op de kaartjes staat, of een andere visie of interpretatie bij een stelling dan
hoor ik dat ook graag. Waarom heeft u voor deze kaart(jes) gekozen? Hoe interpreteert u deze stelling, wat
betekent dit thema voor u persoonlijk?
Legenda 6 morele fundamenten:
1. Zorg en empathie
2. Rechtvaardigheid en wederkerigheid
3. Loyaliteit en trots (wij gevoel, eigen groep)
4. Respect voor autoriteit
5. Zuiverheid en schoonheid (heiligheid)
6. Vrijheid
Ronde 1: stellingen gerelateerd aan zorg
1.1 Ervaren van natuur is belangrijk voor cliënten
1.2 Betekenisvol en zinvol werk geeft cliënten voldoening en waardering
1.3 Op deze plek kunnen mensen zich verbinden met de boer, de ander en de samenleving. Deel uitmaken van
een groep geeft identiteit en sociaal kapitaal.
1.4 Hier is respect voor elkaar en de leefomgeving belangrijk
1+.5 De natuur is een bron van spirituele ervaringen zoals: schoonheid, vrede en het leren van levenslessen
1.6 De zorgboerderij biedt rust en ruimte
Ronde 2: stellingen gerelateerd aan zorg
2.1 Hier is persoonlijke aandacht en zorg voor mensen belangrijk
2.2 Als ik niet genoeg inkomen heb dan stop ik
2.3 Ik ben trots op dit bedrijf en ik voel me gehecht aan deze plek
2.4 De boer heeft een ouderrol op de boerderij, dit geeft een gevoel van familie
2.5 Ik ben dankbaar voor de oogst en besef dat het leven een geschenk is
2.6 De boerderij biedt ruimte voor cliënten om te ontspannen
Ronde 3: stellingen gerelateerd aan landbouw
3.1 De boerderij schept voorwaarden voor dieren, planten en mensen zich te ontplooien
3.2 Natuur heeft gelijke rechten als mensen, wij zijn verantwoordelijk voor de harmonie tussen mens en natuur
3.3 Wij onderhouden de schoonheid van de natuur, behouden een vruchtbare bodem en leveren producten
om trots op te zijn
3.4 Mensen hebben een plek in de natuurlijke orde, de boerderij geeft verbondenheid met een groter geheel
3.5 Landbouw bevordert zingeving en de verbondenheid tussen de aarde en de mens
3.6 De boerderij biedt een plek van vrijheid
Ronde 4: Stellingen gerelateerd aan mens- wereld- en natuurbeeld
4.1 Aanvoelen wat dieren nodig hebben is hier belangrijk
4.2 Wij hebben het recht de natuur te gebruiken en te benutten
4.3 De boerderij draagt bij aan de herkenbaarheid en eigenheid van het platteland
4.4 Contact met de boer en begeleiding geeft vertrouwen en een gevoel van veiligheid
4.5 Duurzaamheid is belangrijk op de boerderij
4.6 Het is belangrijk dat mensen zich vrij voelen
Ronde 5: stellingen gerelateerd aan ondernemerschap
5.1 Hier sluiten we aan bij cliënten en bieden voorwaarden voor ontwikkeling
5.2 Het beleid voor vergoedingen en regelgeving is eerlijk
5.3 Contact met collega zorgboeren is voor mij belangrijk
5.4 Ik houd me aan de regels van de overheid
5.5 Ik voel me als boer geroepen om zorg te dragen voor hetgeen mij toevertrouwd is
5.6 Op de boerderij zijn minder regels en protocollen dan in de reguliere zorg
Ronde 6
Zou u zelf nog kunnen aangeven wat belangrijk voor u is?
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Bijlage 3: Respondentnummers
Rol

Respondentnummer

Initiatiefnemer

R1

Initiatiefnemer

R2

Initiatiefnemer

R3

Initiatiefnemer

R4

Initiatiefnemer

R5

Initiatiefnemer

R6

Vrijwilliger

R7

Initiatiefnemer

R8

Initiatiefnemer

R9

Initiatiefnemer

R10

Initiatiefnemer

R11

Initiatiefnemer

R12

Initiatiefnemer

R13
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Bijlage 4: Mindmap van thema’s in de landbouw en zorg ingedeeld in morele fundamenten
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