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Voorwoord
Dat zorgboerderijen aantoonbare meerwaarde hebben voor deelnemers ten opzichte van de
reguliere zorg is algemeen bekend en onderbouwd door onderzoek van Wageningen UR.
De combinatie van landbouw en zorg vraagt van de boer(in) wel aanpassing in de werkwijze en
bedrijfsvoering. Veel zorgboeren hebben laten zien dat zij een goede zorgondernemer zijn en
daarbij creatieve en originele oplossingen realiseren.
Bij het voormalig Landelijke Steunpunt Landbouw & Zorg ontstond het idee om de bedrijfsaanpassingen, veranderingen in netwerken en inbedding in ketens in de sector landbouw en zorg te
inventariseren.
Het verheugde ons dan ook zeer dat, met financiële steun van de Wetenschapswinkel Wageningen
en Kennisbasis, twee masterstudenten Dierlijke Productiesystemen Manon Schoone en Annemarie
van Diepen dit onderzoek konden uitvoeren. Zij deden dit onder leiding van Reina Ferwerda van
de Animal Sciences Group van Wageningen UR.
De response op de enquête onder zorgboeren voorafgaand aan het onderzoek had groter kunnen
zijn, desalniettemin heeft het onderzoek waardevolle informatie opgeleverd. Met dit rapport
hopen we de opgedane kennis te delen met alle zorglandbouwondernemers, zowel de pioniers
als de volgers.
Leden van de Begeleidingscommissie namens de zorgboeren,
Frida Janssen
Wil Schimmel
Hans van Stokrom
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Samenvatting
Eén van de routes die kan bijdragen aan een geleidelijke transitie van de Nederlandse landbouw
richting duurzaamheid is verbreding van de landbouw. De sterk groeiende zorglandbouw is een
verbrede vorm van landbouw die naast de positieve economische effecten vooral bijdraagt aan
het sociale aspect van duurzaamheid. Een zorgboerderij is een boerderij waar landbouw gecombineerd wordt met zorg voor ‘deelnemers’. Wanneer verbreding van een agrarisch bedrijf met
een zorgtak plaatsvindt, stelt men echter andere eisen aan de bedrijfsvoering. Daarom vinden
op bedrijfsniveau landbouwtechnische en managementaanpassingen plaats. Tevens veranderen
contacten en netwerken binnen en buiten de agrarische sector.
De kennis over aanpassingen en veranderingen kan nuttig zijn voor mensen die een zorgtak
willen beginnen, hun zorgtak willen optimaliseren of voor mensen die nieuwkomers in de zorglandbouw willen ondersteunen. Het doel van dit onderzoek is het genereren van deze kennis door
het inzichtelijk maken van de bedrijfsaanpassingen die op zorgboerderijen nodig zijn en van de
veranderingen die plaatsvinden in netwerken en ketens.
Dit onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. In het eerste deelonderzoek brengen we de
aanpassingen op landbouwtechnisch en bedrijfsmanagementniveau in kaart voor drie verschillende doelgroepen, te weten kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), deelnemers
met een verstandelijke beperking en deelnemers voor re-integratie. Voor deze doelgroepen is
gekozen vanwege de onderlinge verschillen in onder andere leeftijd van de deelnemers, doel van
hun verblijf op een zorgboerderij en het type aangeboden activiteiten. Voor de doelgroep kinderen
met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) is het aanbod van plekken de afgelopen 4 jaar vervijfvoudigd. Deze doelgroep bezoekt de zorgboerderij om bijvoorbeeld de thuissituatie te ontlasten.
De tweede groep, deelnemers met een verstandelijke beperking, komen naar de zorgboerderij
voor een nuttige en/of aangename dagbesteding. Voor de derde groep, de deelnemers die een
zorgboerderij bezoeken voor re-integratie, neemt training van sociale en arbeidsvaardigheden
een belangrijke plaats in.
In het tweede deelonderzoek is gekeken naar de regionale afhankelijkheid van veranderingen in
netwerken en ketens. De geselecteerde regio’s zijn: de Achterhoek (Gelderland), West-Friesland
(Noord-Holland) en het Westerkwartier (Groningen). Er is voor deze regio’s gekozen, omdat in de
provincies waartoe de genoemde regio’s behoren de zorglandbouw en het zorglandbouwbeleid
verschillend ontwikkeld zijn. Elings et al. (2003) heeft op basis van het aantal zorgboerderijen,
het startjaar van het beleid en de ontwikkeling in het beleid de verschillende provincies ingedeeld
in koplopers, peloton en volgers. In de koploperprovincie Gelderland is de zorglandbouw verder
ontwikkeld dan in de volgerprovincie Groningen. Noord-Holland is te beschouwen als onderdeel
van het peloton.
Om de verschillende aanpassingen in kaart te kunnen brengen, is gestart met een internetenquête. Deze is verstuurd naar alle 925 zorgboeren in Nederland. Hieruit kregen we een eerste
globale indruk van de aanpassingen die zorgboeren realiseren. Op basis van de resultaten van
de internetenquête zijn vervolgens dertig zorgboeren geselecteerd voor een interview, 15 voor
deelonderzoek 1 (vijf per doelgroep) en 15 voor deelonderzoek 2 (vijf per regio). Het betrof
semigestructureerde interviews die bestonden uit een serie algemene achtergrondvragen en een
aantal te bespreken thema´s, die van tevoren waren vastgelegd in een mindmap.
Uit enquête en interviews kwam naar voren dat mensen die voor re-integratie een zorgboerderij
bezoeken veel minder aanpassingen vragen dan kinderen met ASS of mensen met een verstandelijke beperking. Landbouwtechnische aanpassingen betroffen veelal het bedrijfspand en erf, zoals
het realiseren van een kantine en sanitaire voorzieningen (voor alle drie de doelgroepen), maar ook
het logischer indelen en het veiliger en/of rolstoelvriendelijker maken van het erf (met name voor
de laatste twee doelgroepen). Voor kinderen met ASS en mensen met een verstandelijke beperking
wordt ook vaak het gereedschap aangepast, zodat dat voor hen beter hanteerbaar is. Ook zagen
we dat voor deze doelgroepen regelmatig pictogrammen of kleurcoderingen worden toegepast
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om de deelnemers te ondersteunen in hun werkzaamheden. Daarnaast worden de keuze voor
diersoorten en de vormgeving en inrichting van dierverblijven voor hen in veel gevallen aangepast.
Op zorgboerderijen voor kinderen met ASS worden vaker kleinere hobbydieren aangeschaft, als
konijnen en cavia’s. Voor deelnemers met een verstandelijke beperking, waren echter meestal
grotere dieren op de zorgboerderij aanwezig. Op de zorgboerderijen voor re-integratie vervullen
de dieren veelal een activerende functie. Aanpassingen aan dierverblijven hadden vooral als doel
de veiligheid van deelnemers of dieren te vergroten.
Managementgerelateerde aanpassingen hadden meestal betrekking op het wijzigen van dagindelingen voor de structuur en regelmaat, en het veranderen of verschuiven van bepaalde activiteiten
richting de behoeften en capaciteiten van de deelnemers. Ook trad er vaak een verschuiving op
van taakverdeling tussen medewerkers op de boerderij. Daarnaast werd bij alle doelgroepen
regelmatig gewerkt met leerdoelen, al verschilden die erg per type doelgroep.
Regionaal gezien zijn er nauwelijks verschillen in aanpassingen op de zorgboerderijen. Ook de
veranderingen van netwerken rond zorgboerderijen verschilden weinig per regio. Vanouds maken
zorgboeren deel uit van een agrarisch netwerk, een netwerk dat met de omslag naar zorgboerderij vaak wat kleiner wordt. Met name in West-Friesland, in de kop van Noord-Holland, ervoeren
zorgboeren een wat negatieve houding bij andere boeren, waar hun agrarische contacten iets
onder leden. In de twee andere regio’s was er meer begrip.
Door de integratie van de zorgtak op het bedrijf gaan zorgboeren ook deel uitmaken van een
zorgnetwerk (of -keten) en een zorglandbouwnetwerk. Regionaal bleken nauwelijks verschillen
te bestaan in de mate van inbedding in zorgketens en in regionale verenigingen van zorgboeren,
ondanks dat de ene provincie ‘verder’ is in haar zorglandbouwbeleid dan de andere. De Achterhoek
in Gelderland was de enige regio binnen het onderzoek waarin zorgboeren aangaven lid te zijn van
studieclubs. Andere kleine verschillen tussen de onderzochte zorgboerderijen in de verschillende
regio’s betrof het samenwerken met zorginstellingen en -verleners. Deze verschillen lijken eerder
afhankelijk te zijn van de individuele zorginstellingen/-verleners dan van de regio. Als verklaringen
voor minder samenwerking werden gegeven de angst van zorginstellingen/-verleners voor concurrentie en de lage financiële vergoeding door zorginstellingen. De contacten met gemeenten en
provincies bleken niet regionaal verschillend te zijn.
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Abstract
One of the routes of agricultural entrepreneurs when dealing with the increasing demands of
sustainability is broadening of agriculture with additional functions. Care farming is one of the
varieties of multifunctional agriculture that beside positive effects on economy mainly contributes
to the social sustainability of agriculture. A care farm is a farm that combines its agricultural
production function with offering day care to care clients. The transformation of a traditional farm
into a care farm requires different business strategies, resulting in both technical and management
adaptations. At the same time, the involvement in networks and chains both within and outside
the agricultural sector is changing.
Knowledge about adaptations and changes can be very useful for people who plan to start a care
farm, people, who intend to optimize their care branch, and for people who want to support starting care farmers. In order to provide this knowledge, this study aims to explore on the adaptations
at farm level and changes at the network level.
This research includes two sub studies. In the first sub study we investigate the technical and
management changes, as applied for three different client groups: children with Autism Spectrum
Disorders (ASD), mentally disabled clients, and people who visit the farms for reintegration processes. These target groups have been chosen because of their different ages as well as their
different needs in terms of care and activities. Children with ASD often visit care farms in order
to offer them day care while relieving the home front. Mentally disabled clients visit care farms in
order to find suitable and nice day activities. For the third group of clients, people that need social
re-integration, the main purpose of visiting a care farm is to learn social and work-related skills.
In the second sub study we investigated the regional differences in (changes of) participation in
networks and chains. The selected region’s were: the ‘Achterhoek’ (in the province Gelderland), the
‘Westerkwartier’ (in the province Groningen), and ‘West-Friesland’ (in the province Noord-Holland).
These three regions represent three levels of development of provincial care farming policy.
The province Gelderland is among the ‘frontrunners’, the province Groningen is among the ‘followers’, while province Noord-Holland could be considered part of the ‘peloton’ (Elings et al., 2003)
In order to investigate all adaptations, we started with an Internet survey. The questionnaire was
disseminated among all 925 known care farmers in the Netherlands. Based on the results of this
survey we selected thirty care farmers for an additional, semi-structured interview, 15 farmers
for either of the two sub studies.
From the survey and the interviews it appeared that clients who visit a care farm for re-integration
demand much less adaptations than children with ASD or mentally disabled clients. Technical
adaptations for all three client groups included adaptations of the property in order to be able
to offer the necessary facilities and to increase the safety and accessibility of the property for
clients. In addition, for children with ASD and mentally disabled clients the farm equipment often
needs to be made more safe and manageable. Also pictograms and colour codes are used in
order to assist the clients with their activities. Another ‘technical’ adaptation concerns the choice
of animals and the animal housing. Care farms for children with ASD more often purchased small
hobby animals while the care farms for mentally disabled people happened to have bigger animals.
For re-integration clients, animals are used to activate the clients. Adaptations to animal housing
usually aimed to increase the safety of both clients and animals.
Management-related adaptations mainly concerned changes in day schedules, in order to create
more structure and regularity, adaptations of day activities regarding the interests and capabilities of the clients, and changes in distribution of work among farmer and farm employees. In
addition, for all the client groups, many care farmers worked with learning goals, in order to guide
activities and learning processes.
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There were hardly any regional differences in adaptations at care farms. Neither changes in
participation in networks differed substantially in the different regions. Care farms participate
in agricultural networks, care networks (or chains) and care farming networks. In all regions
(although above all in the West-Friesland) participation in agricultural networks decreased a
little bit. Participation in care chains and care farming networks increased. Small differences
between the farms in the different regions concerned their collaboration with care institutions
and care professionals, although it is questionably whether these differences are significant. The
Achterhoek was the only region under study in which farmers stated to take part in study clubs,
which exist in addition to the regional society of care farms. Contacts with governmental parties
did not differ in the different regions.
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1

Inleiding

Zorglandbouw is een innovatie binnen de agrarische sector waarin landbouw wordt gecombineerd met de zorg voor cliënten (Hassink et al., 2007). Deze combinatie is op zichzelf niet nieuw.
Vroeger konden mensen met een beperking al meehelpen op het agrarische bedrijf. Deze functie
van het boerenbedrijf is in de loop van de tijd naar de achtergrond verschoven omdat speciale
zorgvoorzieningen beschikbaar kwamen. De laatste 10 jaar nemen zorgboerderijen echter steeds
vaker deze taak weer op zich. Tussen 1998 en 2008 is het aantal zorgboerderijen in Nederland
toegenomen van 75 naar 944 (Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg, 2009). Deze toename in
de combinatie van landbouw en zorg is tot stand gekomen door twee ontwikkelingen. Aan de ene
kant zocht men in de agrarische sector nieuwe inkomstenbronnen, omdat landbouwsubsidies
verminderden. Aan de andere kant zorgden innovaties in de zorgsector, onder andere op het
gebied van dagbesteding, voor stimulatie van de ontwikkeling van kleinschalige zorgvernieuwingsprojecten (Elings et al., 2005).
Zorgboerderijen kunnen wel of geen agrarische tak (meer) hebben. Onder zorgboerderijen verstaan
we in dit rapport: boerderijen met of zonder agrarische tak waar men zorg biedt aan mensen met
een zorgvraag. De zorg die de zorgboer(in) aan cliënten op zorgboerderijen biedt, kan bestaan
uit dagbesteding, logeer- of woonmogelijkheden, leerwerktrajecten of re-integratietrajecten, en
uit combinaties hiervan. Voor de cliënten die op zorgboerderijen worden ontvangen, worden
verschillende benamingen gebruikt, zoals deelnemer, hulpboer of zorgmedewerker. Voor de leesbaarheid van het rapport gebruiken wij verder de term deelnemer. Daarnaast gebruiken we de
term zorgboer voor zowel de zorgboer als de zorgboerin.
Zorglandbouw is een verbrede vorm van landbouw. Wanneer verbreding van een agrarisch bedrijf
met een zorgtak plaatsvindt, gaat dit gepaard met een aantal aanpassingen op bedrijfsniveau. Dit
kunnen zowel landbouwtechnische aanpassingen zijn als aanpassingen in het management van
het bedrijf (Ferwerda et al., 2008). De aanpassingen bieden vaak een oplossing voor concrete
problemen op bedrijfsniveau. Het type aanpassingen kan in principe per deelnemersdoelgroep
verschillen.
Daarnaast verandert bij verbreding de plaats van de boer en de boerderij in de agrarische sector
en de maatschappij. Er treden veranderingen op in de soorten contacten en de intensiteit daarvan.
Zo kan een zorgboer contacten krijgen in de zorgwereld, bijvoorbeeld met zorginstellingen, maar
ook kunnen zorgboeren contacten leggen met elkaar. Dit zijn veranderingen op het niveau van
netwerken en ketens waarin individuen, bedrijven en organisaties zich hebben georganiseerd,
het zogenaamde systeemniveau (Rotmans, 2003). De aanwezigheid van ketens en netwerken en
verschuivingen daarin kunnen in principe regionaal verschillen.
Veranderingen en verschuivingen in ketens en netwerken kunnen de bedrijfsvoering beïnvloeden.
Tegelijkertijd kunnen innovatieve werkwijzen van zorgboeren leiden tot deelvernieuwingen op
ketenniveau (Wiskerke en Van der Ploeg, 2004; Wolleswinkel et al., 2004; Rotmans, 2005).

1.1

Doel

De kennis over aanpassingen en veranderingen kan van nut zijn voor mensen die een zorgtak willen
beginnen, hun zorgtak willen optimaliseren of voor mensen die nieuwkomers in de zorglandbouw
willen ondersteunen. Door informatie te delen in bijvoorbeeld studieclubs, hoeft niet iedereen
zelf het spreekwoordelijke ‘wiel uit te vinden’. Daarom is door de voormalige Stichting Landelijk
Steunpunt Landbouw en Zorg een verzoek ingediend bij de Wetenschapswinkel van Wageningen UR
om bedrijfsaanpassingen op zorgboerderijen en veranderingen in netwerken en ketens inzichtelijk
te maken. Dit verzoek heeft geleid tot het aan dit rapport ten grondslag liggende onderzoek.
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1.2

Hoofdvragen

1.3

Deelvragen

Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. Deze deelonderzoeken zijn uitgevoerd door
twee masterstudenten Dierlijke productiesystemen van Wageningen UR. In de deelonderzoeken
staan de volgende twee hoofdvragen centraal:
1. Welke landbouwtechnische en bedrijfsmanagementaanpassingen hebben innoverende zorgboeren doorgevoerd op hun bedrijf en in hoeverre zijn deze afhankelijk van het type deelnemers
of de regio?
2. Welke veranderingen vinden plaats in netwerken en ketens bij de verbreding van boer tot
zorgboer en in hoeverre zijn deze afhankelijk van de regio?

Om deze onderzoekvragen te kunnen beantwoorden is een aantal deelvragen opgesteld. Voor
deelonderzoek 1 zijn dit dit de volgende vragen:
• Welke landbouwtechnische en bedrijfsmanagementaanpassingen zijn voor deelnemers gedaan
op zorgboerderijen?
- Om wat voor type aanpassingen gaat het?
- In hoeverre zijn regionale verschillen in typen aanpassingen zichtbaar?
• In hoeverre zijn de aanpassingen afgestemd op de verschillende doelgroepen?
- In hoeverre zijn er naast aanpassingen voor de doelgroep deelnemerspecifieke aanpassingen
gedaan?
Voor deelonderzoek 2 zijn dit de vragen:
• Hoe ziet het netwerk van een zorgboer eruit?
- Hoe zijn netwerk en keten veranderd sinds de start van de zorgboerderij?
- Welke contacten zijn er binnen de landbouwsector en hoe zijn die veranderd?
- Welke contacten zijn er binnen de zorgsector en hoe zijn die veranderd?
- In hoeverre verschilt dit per doelgroep?
• In hoeverre verschillen (veranderingen in) netwerken en ketens per regio?
- Hoe kunnen de regionale verschillen verklaard worden?
Als te vergelijken doelgroepen zijn gekozen: kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS),
deelnemers met een verstandelijke beperking en deelnemers die een zorgboerderij bezoeken
voor re-integratie. Als te vergelijken regio’s zijn gekozen de Achterhoek, het Westerkwartier en
West-Friesland. Op de selectie van doelgroepen en regio’s gaan we in het volgende hoofdstuk
nader in.
De kennis over aanpassingen en veranderingen die door dit onderzoek beschikbaar komt, is ten
eerste van nut voor de zorglandbouwsector zelf. Daarnaast kan een overzicht van benodigde
aanpassingen ook interessant zijn voor verschillende keten- en netwerkpartijen binnen de zorglandbouw. Ten slotte kan de opgedane kennis ook van nut zijn voor andere vormen van verbrede
landbouw.
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2

Methodologie

In dit hoofdstuk beschrijven we de methoden die gebruikt zijn om de onderzoeksvragen te
beantwoorden.

2.1

Internetenquête

Om een eerste indruk te verkrijgen van de aanpassingen die op zorgboerderijen hebben plaatsgevonden en de netwerken en ketens waarin zorgboeren zich bevinden, is een internetenquête
gehouden. Ook is de internetenquête gebruikt om zorgboeren te kunnen selecteren voor de
interviews.
De internetenquête is ontworpen via de internetsite www.enquetemaken.be. De enquête bestond uit
open- en meerkeuzevragen (zie Bijlage II). Deze hadden betrekking op de volgende onderwerpen:
• algemene gegevens;
• bedrijfsaanpassingen met betrekking tot zorg;
• inbedding in de zorgketen;
• netwerken;
• enkele afsluitende vragen.
De afsluitende vragen hadden als doel zorgboeren te vragen of zij belangstelling hadden om
deel te nemen aan verder onderzoek. De internetenquête is eerst door drie zorgboeren getest
om eventuele onduidelijkheden in de vragen te voorkomen. Na aanpassing van enkele vragen is
de enquête (zie Bijlagen I en II) per e-mail gestuurd aan alle zorgboeren in Nederland die op dat
moment bij het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg bekend waren (aantal: 925). Het Steunpunt
heeft zelf alle zorgboeren die in hun database waren opgenomen benaderd om de internetenquête
in te vullen. Na een week is een herinnering verstuurd.
De verwachte respons voor de internetenquête was 30%. De dubbele reacties en de reacties
die onbruikbaar waren, omdat bijvoorbeeld slecht één vraag beantwoord was, zijn uit de resultaten gefilterd. Uiteindelijk bleven hierdoor 167 bruikbare resultaten voor het onderzoek over. De
bruikbare respons van de internetenquête is hiermee 18%.
Om de zorgboeren te prikkelen deel te nemen aan de internetenquête waren twee prijzen beschikbaar gesteld: één prijs in de categorie ‘meest originele aanpassing op landbouwtechnisch niveau’
en de andere prijs in de categorie ‘netwerk en inbedding’. Aan de prijzen was een geldbedrag
verbonden. De begeleidingscommissie van het project heeft de winnaars gekozen op basis van
een aantal criteria, waaronder bredere toepasbaarheid en originaliteit.

2.2

Selectie doelgroepen en regio’s

Zoals eerder vermeld, is in het onderzoek gekozen voor het vergelijken van aanpassingen voor drie
doelgroepen die onderling verschillen in motivaties en behoeftes ten aanzien van zorglandbouw.
De eerste doelgroep betrof kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), waarbij het aanbod
van plekken de afgelopen 4 jaar vervijfvoudigd is. Zij bezoeken de zorgboerderij bijvoorbeeld om
de thuissituatie te ontlasten. De tweede doelgroep betrof de deelnemers met een verstandelijke
beperking, die als eerste doelgroep op zorgboerderijen werden ontvangen en vooral komen
voor een zinvolle en aangename dagbesteding. De derde groep betrof de deelnemers die een
zorgboerderij bezoeken voor re-integratie. Training van sociale en arbeidsvaardigheden neemt
bij deze doelgroep een belangrijke plaats in. Het aantal plekken op zorgboerderijen is hiervoor
de afgelopen jaren dan ook fors gestegen (Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg. 2009). Door
de aanpassingen voor de drie typen deelnemers met elkaar te vergelijken, wordt gekeken of
verschillen bestaan in verrichtte aanpassingen op zorgboerderijen.
Voor deelonderzoek 2 zijn aan de hand van de internetenquête en de indeling in typen provincies
de regio’s bepaald. Provinciaal beleid kan namelijk invloed hebben op de verschillende samenwerkingsverbanden in de zorglandbouwsector (Blom et al., 2007; Elings et al., 2003). Op basis
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van een inventarisatie van provinciaal beleid rond landbouw en zorg hebben Elings et al. (2003)
de provincies ingedeeld in koplopers, peloton en volgers. Hierbij is gekeken naar de start van
het provinciale beleid, het aantal zorgboerderijen in de provincie en de ontwikkeling in het beleid.
Het beleid in de provincies uit de groep koplopers is rond 1998 en 1999 gestart met het ondersteunen van zorgboerderijen. De groep peloton zit qua aantal zorgboerderijen en de ontwikkeling
tussen de groep volgers en koplopers in. Het beleid over zorglandbouw is in deze provincies
rond 2001 gestart. Hoewel in de volgerprovincies het beleid soms eerder werd gestart dan in de
pelotonprovincies zijn het volgers vanwege de minder ontwikkelde zorglandbouwsector en het
kleiner aantal zorgboerderijen.
Een overzicht van de provincies ingedeeld naar de groepen volgens Elings et al. (2003) is weergegeven in tabel 1. In de tabel is te zien dat de provincie Gelderland toen tot de groep koplopers
behoorde, Noord-Holland tot het peloton en Groningen tot de volgers.
Tabel 1 Indeling provincies naar groepen op basis van Elings et al. (2003).
Koplopers

Peloton

Volgers

Gelderland

Limburg

Drenthe

Noord-Brabant

Noord-Holland

Flevoland

Overijssel

Utrecht

Friesland

Zuid-Holland

Groningen
Zeeland

Het onderzoek van Elings et al. (2003) is een momentopname van 6 jaar geleden. De onderlinge
posities van de provincies zijn mogelijk iets verschoven.
Toch gebruiken wij de indeling uit 2003 omdat de provincies toen in het algemeen de ontwikkeling
van de zorglandbouw stimuleerden. Door de toegenomen vraag vanuit de markt is deze stimulering vanuit provincies minder nodig. Bij de meeste provincies is het huidige zorglandbouwbeleid
gericht op jeugdzorg. De voor deelonderzoek 2 geselecteerde regio’s zijn: de Achterhoek in
Gelderland, West-Friesland in Noord-Holland en het Westerkwartier in Groningen. De ligging van
de regio’s is te zien in figuur 1.

Figuur 1 De drie regio’s voor het onderzoek (groen = Westerkwartier, blauw = West-Friesland,
geel = Achterhoek).
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2.3

Interviews

Uit de resultaten die verkregen werden uit de internetenquête, zijn voor elk deelonderzoek 15
zorgboeren voor verder onderzoek geselecteerd. De selectie is tot stand gekomen door een
aantal criteria, te weten:
• de zorgboer gaf aan mee te willen werken aan verder onderzoek;
• de doelgroep bestond uit kinderen met ASS, mensen die kwamen voor re-integratie of mensen
met een verstandelijke beperking (deelonderzoek 1);
• aanpassingen om deelnemers zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren werden in de
enquête genoemd;
• aanpassingen in de bedrijfsvoering werden genoemd in de enquête;
• de aanpassingen leken ook toepasbaar voor andere zorgboerderijen;
• de zorgboerderij was gelegen in een van de geselecteerde regio’s (deelonderzoek 2).
Het aantal interviews per doelgroep en regio was van tevoren vastgesteld op vijf. Binnen de
gestelde tijd waren meer interviews niet haalbaar. Op basis van bovenstaande criteria werden
zorgboeren geselecteerd en vervolgens telefonisch benaderd om een afspraak te maken voor
een interview. Alle interviews vonden op de boerderij plaats met de verantwoordelijke voor het
zorggedeelte (veelal de zorgboer).
De interviews bestonden uit drie delen (zie bijlagen III en IV). Na een korte introductie werden een
aantal gestructureerde vragen gesteld over persoonlijke gegevens. Vervolgens bestond de kern
uit semi-gestructureerde vragen (Baarda et al., 1996), rondom de thema’s:
• boer(in);
• doelgroep deelnemers;
• aanpassingen in de bedrijfsvoering;
• landbouwtechnische aanpassingen;
• dierkeuze en huisvesting van dieren;
• netwerk;
• inbedding.
De vragen over het thema boer(in) gingen onder andere over de achtergrond van de zorgboer,
en de ervaringen die men had opgedaan met de doelgroep. Aanpassingen in de bedrijfsvoering hadden betrekking op de werkwijze, hygiëne en veiligheid, en het inzetten van dieren.
Geïnventariseerd werd welke dieren er op de zorgboerderij waren. Ook werd gevraagd naar de
reden van aanschaf, en waar het dier voor dient. Vragen over technische aanpassingen gingen
over gebruikte materialen, om deelnemers de taken uit te kunnen laten voeren. Maar ook ging het
over de aanpassingen in de huisvesting van dieren. Tevens werd gevraagd naar de werking van de
materialen/ gereedschap en of ze doelgroepspecifiek waren. Vragen over de doelgroep hadden
betrekking op het aantal deelnemers dat de zorgboerderij bezocht, en over het dagprogramma
voor de deelnemers. De vragen die horen bij de thema’s netwerk en inbedding gingen in op de
contacten in onder andere de zorgsector, en hoe deze contacten verlopen en tot stand gekomen
zijn. Ook zijn vragen gesteld over contacten met een studieclub of vereniging.
De interviews hebben plaatsgevonden van oktober tot en met december 2008. Ze duurden
ongeveer een uur en zijn opgenomen met een voice-recorder. Voor het interview werd een financiële vergoeding beschikbaar gesteld. Na afloop van de interviews vond een rondleiding over
de zorgboerderij plaats. Met een digitale camera zijn, na toestemming van de zorgboer, op de
bezochte zorgboerderijen foto’s gemaakt.

2.4

Analyse interviews

Elk interview is letterlijk uitgetypt. Vervolgens is deze uitwerking ter goedkeuring toegestuurd aan
de zorgboer. Indien nodig kon privacygevoelige informatie aangepast of verwijderd worden. In
de uitwerking is eveneens relevante informatie toegevoegd over wat geobserveerd werd tijdens
het interview en de rondleiding.
Vervolgens is een reductie in het materiaal toegepast. Alle niet relevante informatie (niet bijdragend aan de beantwoording van de onderzoeksvraag) is geschrapt. Met behulp van het programma ATLAS.ti (versie 5.0) zijn de interviews vervolgens geanalyseerd. Aan tekstfragmenten zijn
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steekwoord(en) (‘labels’) gekoppeld die de inhoud van het fragment kort weergeven. Door de
informatie per label te verzamelen, verkregen we een overzicht van de verschillende onderdelen
die per interview aan bod kwamen. Vervolgens keken we of we labels konden samenvoegen tot
clusters. Daarnaast was het met behulp van het programma ook mogelijk om netwerken te creëren, waardoor we gegevens gestructureerd en verbanden inzichtelijk konden maken.
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3

Achtergrondinformatie

In dit hoofdstuk worden een aantal centrale concepten binnen het onderzoek verder uitgewerkt
en toegelicht. In de eerste paragraaf staan we stil bij de ontwikkeling van en de verschillende
vormen van zorglandbouw. In de tweede paragraaf lichten we de theorie rondom systeeminnovaties kort toe. In de daaropvolgende paragrafen beschrijven we de in dit onderzoek geselecteerde
deelnemersdoelgroepen en regio’s.

3.1

De ontwikkeling van de zorglandbouw

De afgelopen jaren zijn in de Nederlandse landbouw veel veranderingen opgetreden. Verschillende
oorzaken liggen hieraan ten grondslag. In de jaren negentig van de vorige eeuw verminderden de
landbouwsubsidies. Boeren dreigden hierdoor steeds meer in financiële problemen te komen.
Tegelijkertijd kwam de landbouw steeds meer onder druk te staan van duurzaamheidseisen.
Mogelijkheden voor boeren om het hoofd boven water te houden bestonden uit herfunderen,
verbreden of verdiepen (Van der Ploeg en Roep, 2003; Hassink et al., 2007). De zorgboerderij is
een voorbeeld van verbreden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV, tegenwoordig Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft sinds de jaren negentig een vernieuwingsbeleid
ontwikkeld voor de agrarische sector, waarin verbreding van landbouw met natuurbeheer, recreatie of zorg gestimuleerd werd (Oostindie et al, 2006). Behalve aan een extra inkomensbron
voor de boer, draagt de zorglandbouw ook bij aan het sociale aspect van duurzaamheid van de
landbouw.
Rond diezelfde tijd besloot het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in te zetten
op innovatie in de zorgsector. De ontwikkeling van kleinschalige zorgprojecten werd gestimuleerd,
ook wel de-institutionalisering genoemd. Daarnaast werd ingezet op een vermaatschappelijking
van de zorg. Vanuit de zorgsector gezien draagt zorglandbouw bij aan vermaatschappelijking
van de zorg (Hassink et al., 2007b).
De combinatie van landbouw en zorg bood voor beide sectoren uitkomst (Elings et al., 2005;
Zwartkruis, 2008).
Het aantal zorgboerderijen is de afgelopen jaren sterk gestegen, zoals te zien is in figuur 2.
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Figuur 2 De groei van het aantal zorgboerderijen in Nederland. Over 1999 en 2002 zijn geen gegevens
beschikbaar.

Zorgboerderijen bieden een plek waar mensen op een plezierige en zinvolle manier hun dag
kunnen doorbrengen. De deelnemers, waar het allemaal om draait, waarderen met name de
sociale aspecten van de boerderij zeer hoog. Het gevoel van ‘ergens bij horen’ of ‘onderdeel
uitmaken van’ ervaren zij als zeer prettig (Hassink et al., 2007). De sfeer die op de boerderij
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heerst en de persoonlijke aandacht van de boer dragen hieraan bij. Het zinvol bezig zijn is voor
sommige mensen ook van belang. Een voorbeeld hiervan is de verzorging van de dieren. Door
te werken met dieren op een boerderij ervaart men de karakteristieken van het leven. Andere
belangrijke aspecten zijn de ruimte die er is, de structuur, en de ervaring van de seizoenen (Van
Dijk en Hassink, 2002).
Er bestaan verschillende typen zorgboerderijen. Venema et al. (2009) maakt onderscheid tussen
vier verschillende typen zorgboerderijen, afhankelijk van de verhouding tussen de agrarische en
de zorgtak (zie Bijlage V). Op de zorgboerderij kunnen de agrarische activiteiten centraal staan,
de productiegerichte zorgboerderij genoemd. Maar ook kan de zorg een centrale plaats innemen
en de productietak (nagenoeg) verdwijnen. Tussen deze twee uitersten bestaan vele tussenvormen. Een ander verschil tussen zorgboerderijen betreft de mate van integratie van de zorgtak.
De zorgtak kan volledig geïntegreerd zijn in het agrarische gedeelte, maar beide takken kunnen
ook afzonderlijk op hetzelfde bedrijf voorkomen (De Jong et al., 2008; Elings et al., 2005).
In 2008 waren bij het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg 944 zorgboerderijen bekend (Landelijk
Steunpunt Landbouw en Zorg, 2009). Deze stelden zich open voor verschillende doelgroepen.
Welke doelgroepen dit waren, is weergegeven in tabel 2. Dit betekent echter niet dat wanneer een
zorgboerderij zich voor een bepaalde doelgroep openstelt, de doelgroep er ook daadwerkelijk te
vinden is. Daarnaast kan een zorgboerderij meerdere doelgroepen ontvangen. In de afgelopen
jaren zijn vooral de zorgboerderijen sterk gegroeid die zich richten op de doelgroepen: jongeren
uit speciaal onderwijs, mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), jeugdzorg, mensen met
een burn-out en ouderen. Na jarenlang gestaag te zijn gestegen is dit jaar voor het eerst een
afname te zien in het aantal zorgboerderijen voor deelnemers met een verstandelijke beperking,
mensen met een psychische hulpvraag en ex-verslaafden (Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg,
2009). De doelgroepen die in dit onderzoek centraal staan, zijn kinderen met ASS, deelnemers
met een verstandelijke beperking en deelnemers die komen voor re-integratie.
Tabel 2 Aantal zorgboerderijen dat zich voor een bepaalde doelgroep openstelde in 2008.
Bron: Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg.
Doelgroep

Aantal

deelnemers met een
Verstandelijke beperking

484

Psychische hulpvraag

356

Niet-aangeboren hersenletsel

182

Lichamelijke beperking

180

Autisme

394

Jeugdzorg

264

Speciaal onderwijs

263

Kinderopvang

90

Langdurige werklozen

189

(Ex-) verslaafden

103

(Ex-)gedetineerden

40

Burn-out

214

Ouderen

195

Dementerende ouderen

115

3.2

Van deelvernieuwing tot systeeminnovatie

Binnen de zorglandbouw is nog weinig bekend over de ontwikkeling van deelvernieuwingen (‘novelties’) op bedrijfsniveau. Een deelvernieuwing is vaak een kleine verandering die niet altijd waargenomen wordt (Swagemakers, 2003; Van der Ploeg et al., 2004). Maar hoe komt zo’n vernieuwing tot
stand? Elke vernieuwing begint bij een gedachte of wens dat iets anders zou moeten functioneren.
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Er start een zoektocht naar hoe dat bereikt zou kunnen worden. Hieruit komen creatieve ideeën naar
voren, en indien nodig worden deze bijgeschaafd. Voor die creatieve ideeën is kennis nodig. Dit kan
ervaringskennis zijn, technische expertise of wetenschappelijke kennis. Het toepassen of combineren
van de verschillende kennisgebieden kan leiden tot de deelvernieuwingen (‘novelties’), waar men
naar op zoek is (Wolleswinkel et al., 2004). Een deelvernieuwing kan een geheel nieuwe werkwijze
induceren, of een bestaande veranderen (Roep en Wiskerke, 2007; Van der Ploeg et al., 2004).
Wanneer de deelvernieuwingen niet meer onopgemerkt blijven, gedeelde patronen van denken en
handelen doorbroken worden en netwerken veranderen, kan men spreken van een systeeminnovatie (Rotmans, 2005; Wolleswinkel et al., 2004). Binnen de landbouw kan de zorglandbouw gezien
worden als een systeeminnovatie. Een transitie wordt bewerkstelligd als de systeeminnovatie op
allerlei vlakken maatschappelijke veranderingen teweegbrengt (Rotmans, 2005).
In dit onderzoek kijken we zowel op micro- of bedrijfsniveau als op meso- of systeemniveau (verenigingen/studieclubs van zorgboeren) naar de aanpassingen en veranderingen die samengaan met
de ontwikkeling van zorglandbouw.

3.3

Doelgroepen deelnemers

Uit de vorige paragraaf blijkt dat deelnemers uit veel verschillende doelgroepen een zorgboerderij kunnen bezoeken. In deze paragraaf staan de deelnemersdoelgroepen voor dit onderzoek
centraal.
3.3.1 Kinderen met ASS
Een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis met een sterke neurobiologische component. Hierdoor functioneren de hersenen anders. Volgens het classificatiesysteem
DSM-IV-TR (APA, 2000) is sprake van ASS wanneer bijzonderheden optreden in het gedrag op
de volgende drie punten:
• kwalitatieve beperkingen in sociale interactie;
• kwalitatieve beperkingen in verbale en non-verbale communicatie;
• beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten
waarbij sprake is van een stoornis in de verbeelding.
Er worden vijf subgroepen van autisme onderscheiden (APA, 2000; Buitelaar et al., 1999), waarvan
de drie meest voorkomende zijn:
• (Klassiek) Autisme; men spreekt van Klassiek Autisme als voor het derde levensjaar sprake
is van een achterstand of abnormaal functioneren van enkele van eerder genoemde punten
(Lauritsen en Ewald, 2001).
• Syndroom van Asperger; mensen met Asperger hebben problemen met sociale interactie,
vertonen beperkte patronen van gedrag, een beperkte belangstelling en een beperkt patroon
van activiteiten. Het verschil tussen Asperger en klassiek autisme is dat mensen met Asperger
ondanks subtiele communicatieproblemen een normale spraakontwikkeling hebben. Ze zijn
meestal normaal tot hoogbegaafd.
• PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder- Not Otherwise Specified); een restgroep pervasieve ontwikkelingstoornis die niet op een andere manier gespecificeerd kan worden. (Buitelaar
et al., 1999; APA, 2000; Centrumautisme, 2008;).
Ten minste 28 op 10.000 kinderen in Nederland heeft een vorm van ASS (Trimbos, 2008). Van
die 28 hebben er 10 klassiek autisme, 15 PDD-NOS en 3 het Syndroom van Asperger. Men veronderstelt dat het aantal kinderen met ASS is toegenomen gedurende de laatste decennia (Gillberg
en Wing, 1999). De toename wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een verruiming van definities
en grotere bekendheid bij leken en behandelaars, waardoor meer kinderen gediagnostiseerd
worden met een vorm van ASS.
De zorgboerderij kan voor kinderen met ASS uitkomst bieden omdat deze rust, ruimte en ritme
biedt. Een dagprogramma biedt duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid, waar kinderen met
ASS behoefte aan hebben. Het aantal activiteiten dat aangeboden wordt, is zodanig afgestemd op
de kinderen dat ze niet teveel prikkels krijgen. Dieren worden ingezet om kinderen hun verhaal te
laten vertellen, troost en steun te bieden, te helpen bij het maken van contact, het bewerkstelligen
van gedragsveranderingen en het overwinnen van angsten. Daarnaast kunnen de kinderen spelen,
en zich even terugtrekken wanneer ze daar behoefte aan hebben (Ferwerda et al., 2008).
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3.3.2 Mensen met een verstandelijke beperking
Over een verstandelijke beperking kun je spreken als er een beperking in het intellectueel functioneren optreedt. Dit kan aangeboren zijn, maar ook later optreden. De beperking in het intellectueel functioneren, dient zich voor het 18e levensjaar geopenbaard te hebben. Een Intelligentie
Quotiënt (IQ) lager dan 70/75 is een voorwaarde, maar niet genoeg om geclassificeerd te worden
als verstandelijk beperkt (RIVM, 2008). Tevens zijn er beperkingen in het aanpassingsgedrag, als
gevolg van een beperkt intelligentievermogen. Op twee of meer van de volgende gebieden dient
dit voor te komen: communicatie, zelfverzorging, zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele
vaardigheden, gebruik maken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen nemen,
gezondheid en veiligheid, functionele intellectuele vaardigheden, vrijetijdsbesteding of werk.
De zorgboerderij biedt mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding. Voor zover mogelijk werken de deelnemers uit deze doelgroep mee in de agrarische tak. Deze werkzaamheden doen
een beroep op de mogelijkheden van de deelnemer en niet op zijn beperkingen. De deelnemers
ervaren het werk als zinvol en echt en daardoor hebben ze het gevoel dat ze meetellen. Daarnaast
is de boer een rolmodel voor de deelnemers. Bovendien wordt door het contact met allerlei mensen
op de boerderij het sociale netwerk van de deelnemers uitgebreid (Elings, 2004).
3.3.3 Mensen voor re-integratie
Re-integratie is een werk-/leerproces dat ertoe moet leiden dat mensen uiteindelijk weer aan het
werk kunnen. De mensen die voor re-integratie een zorgboerderij bezoeken zijn veelal langdurig
werklozen waarbij gedacht moet worden aan ex-alcohol- en ex-drugsverslaafden, evenals psychiatrische patiënten. Ook mensen die in aanmerking komen voor een baan bij een sociale werkplaats, kunnen tijdelijk op een zorgboerderij terecht (Elings et al., 2005). De sociale dienst van de
gemeente verwijst deze mensen door naar een zorgboerderij. Deelnemers die voor re-integratie
komen en vanuit de gemeente doorverwezen worden, werken met behoud van uitkering en worden
ook wel ‘verplichte vrijwilligers’ genoemd. Over de periode augustus t/m oktober 2008 is bekend
dat Nederland gemiddeld 276.000 werklozen telde. Dit betreft 3,6% van de beroepsbevolking.
Tot oktober 2008 was een neergaande tendens te zien in de werkloosheid (CBS, 2008).
Uit het onderzoek van Elings et al. (2005) blijkt dat de deelnemers zorgboerderijen waarderen
vanwege een combinatie van factoren. Deze factoren zijn de sociale aspecten, de ruimte en werk
dat zinvol is.

3.4

Netwerken in de zorglandbouw

De zorglandbouw heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandige landbouw- en zorgvorm. Binnen de
landbouwzorgsector heeft de zorgboerderij een eigen gezicht gekregen. De netwerkvorming in de
zorglandbouwsector is gestart rond 1997 (Blom et al., 2007). In 1999 is het Landelijk Steunpunt
Landbouw en Zorg opgericht, waarmee stappen werden ondernomen om landbouw en zorg te
koppelen. Hierop volgend is in 2000 een kwaliteitsysteem voor zorgboerderijen opgezet. Door
ondermeer deze impulsen op landelijk niveau werd ook steeds meer aandacht besteed aan
ondersteuning en netwerkvorming op regionaal niveau. Studiegroepen en verenigingen werden
gevormd. Provincies ondersteunden deze initiatieven en subsidies werden verstrekt (Blom et al.,
2007).
Eind 2008 is de subsidie voor het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg stopgezet. Dit betekende
ook de opheffing van het Steunpunt. In het huidige zorglandbouwnetwerk is de agrarische sector
goed vertegenwoordigd en de zorgsector ondervertegenwoordigd (Blom et al., 2007).
3.4.1 Regionale samenwerkingsverbanden
In 2006 waren er 15 regionale samenwerkingsverbanden in de vorm van verenigingen of stichtingen (Blom et al., 2007). Naast deze verenigingen en stichtingen is een studieclub een voorbeeld
van een regionaal samenwerkingsverband. Een studieclub heeft in het algemeen als doel kennis en
ervaring tussen zorgboeren uit te wisselen (Kattenbroek en Hassink, 2003). Vaak gaat het hierbij
om praktische zaken rond de zorg op de zorgboerderij. Naast de samenwerkende zorgboeren
en studieclubs maken Kattenbroek en Hassink (2003) in een beschrijving van regionale initiatieven onderscheid in regionale steunpunten/netwerken Landbouw & Zorg en zorginstellingen die
samenwerken met zorgboeren. Een regionaal steunpunt of netwerk is een formele organisatie
die opgericht is om taken voor de ontwikkeling van de zorglandbouw uit te voeren. Een regionaal
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netwerk zorgt voor informatieuitwisseling en het op gang brengen van discussie tussen diegenen
die met landbouw en zorg bezig zijn.
3.4.2 De regio’s
Voor deelonderzoek 2 zijn drie regio’s geselecteerd, namelijk de Achterhoek in provincie Gelderland,
West-Friesland in provincie Noord-Holland en het Westerkwartier in provincie Groningen.
De Achterhoek
Gelderland is met 192 zorgboerderijen in 2008 de provincie met de meeste zorgboerderijen.
Elings et al. (2003) hebben Gelderland ingedeeld in de groep koplopers. Het beleid voor de zorglandbouwsector is hier als een van de eerste provincies gestart. Door een provinciaal platform op
te zetten is de provincie in 1999 begonnen met de ondersteuning van de zorglandbouwsector. In
2004 heeft de provincie aangegeven projecten op het gebied van duurzame landbouw te ondersteunen (Gedeputeerde Staten van Gelderland, 2004). Dit waren onder andere projecten gericht
op een verbetering van de structurele samenwerking tussen zorgboeren onderling en tussen de
landbouw- en zorgsector, ter professionalisering en ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling
en projecten die gericht waren op een structureel betere afstemming tussen vraag en aanbod.
De provincie heeft in 2007 in haar meerjarenplan aangegeven zich te richten op het organiseren
van kennisbijeenkomsten of demonstratieactiviteiten over innovaties gericht op de verduurzaming
van de landbouw – waaronder de zorglandbouw – door het beschikbaar stellen van een subsidie
(Provincie Gelderland, 2007). Hiernaast is er subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen en houden
van cursussen gericht op verbreding met niet-agrarische activiteiten.
In de Achterhoek is sinds 2006 de Vereniging zorgboeren Oost-Gelderland actief (Vereniging
zorgboeren Oost-Gelderland, 2008). Een van de functies van deze regionale vereniging is het
behartigen van de belangen van haar zorgboeren. Hiernaast heeft de vereniging een loketfunctie
voor zorgboeren, cliënten en anderen die informatie willen. De kwaliteit op zorgboerderijen is
een van de punten die men belangrijk vindt. De vereniging vraagt daarom van haar leden om het
landelijke kwaliteitsysteem voor zorgboerderijen in te voeren en te onderhouden. De verspreiding
van kennis onder de leden wordt bewerkstelligd door het organiseren van thema-avonden en
informatie plaatsen op de website. Naast de Vereniging zorgboeren Oost-Gelderland zijn in de
Achterhoek regionale samenwerkingsverbanden in de vorm van studiegroepen actief (Kattenbroek
en Hassink, 2003).
West-Friesland
In 2008 telde de provincie Noord-Holland 101 zorgboerderijen, wat ten opzichte van 2003 meer
dan een verdubbeling van het aantal zorgboerderijen betekende. In de indeling van zorgboerderijen naar provincie door Elings et al. (2003) is Noord-Holland ingedeeld in de groep peloton.
Rond 2001 is in deze provincie het beleid voor zorglandbouw gestart. In 2000 heeft de Stichting
Plattelandsvernieuwing Beemster echter het project Landzijde al opgezet (Elings et al., 2003).
Dit project is financieel ondersteund door de provincie Noord-Holland (Kattenbroek en Hassink,
2003). Het regionale steunpunt/netwerk Landbouw & Zorg is het eerste initiatief dat in 2002
op initiatief van de provincie is opgestart. Het adviesbureau PRIMO en de Westelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie (WLTO) Advies zijn toen gestart met het Steunpunt Landbouw en Zorg
Noord-Holland (Elings et al., 2003). Deze twee organisaties hadden als taak om het provinciale
beleid uit te voeren. De financiering van dit steunpunt kwam zowel vanuit de provincie als vanuit
het ministerie van VWS. Het provinciale steunpunt had als doel om initiatieven waarbij Landbouw en
Zorg samenwerken te ondersteunen, stimuleren en promoten (Kattenbroek en Hassink, 2003).
Stichting Landzijde, opgericht in 2000, heeft later de taken van dit steunpunt overgenomen. De
provincie heeft hiervoor financiële ondersteuning aan Landzijde verstrekt. Door de financiële
ondersteuning in 2006 en 2007 van de provincie heeft Landzijde een Centraal Informatiepunt
voor Landbouw en Zorg op kunnen zetten (Landzijde, 2008). Stichting Landzijde ontwikkelde een
concept over het samenbrengen en laten samenwerken van verschillende zorgboerderijen en
richtte zich daarbij in eerste instantie op een groep boeren in de regio’s Beemster en Waterland.
Inmiddels opereert Landzijde provinciaal. Naast matching ondersteunt Landzijde de mensen die
gebruik maken van de zorgboerderijen en ontlast ze zorgboeren van administratieve taken. Sinds
2003 heeft Landzijde een AWBZ-erkenning voor ondersteunende begeleiding (Landzijde, 2008;
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Floris, 2008). De deelnemers die aan dagbesteding worden geholpen, komen onder andere
via de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), sociale diensten en de Brijderstichting (stichting die
professionele hulp, advies en informatie biedt aan jeugd en volwassenen met alcohol-, drugs-,
gok- en verslavingsproblemen). Hiernaast worden nog andere doelgroepen via Landzijde bij zorgboerderijen geplaatst. Verder is het voor zorgboeren mogelijk om via Landzijde een opleiding tot
zorgboer te volgen. Dit is in samenwerking met het Groenhorst-college uit Dronten.
Naast Landzijde speelt de Frisse Wind in Noord-Holland een rol. De Frisse Wind is een vereniging
voor verbrede landbouw in de kop van Noord-Holland (Frisse Wind, 2008). Binnen deze organisatie
is een samenwerking van zorgboeren ontstaan. Net als Landzijde treedt de Frisse Wind ook als
bemiddelaar op. De Frisse Wind bemiddelt tussen zorginstellingen en zorgboerderijen en verzorgt
contacten tussen de deelnemers, zorginstellingen en zorgboerderijen. Bij deze organisatie zijn
13 zorgboeren uit de kop van Noord-Holland aangemeld.
Het Westerkwartier
De provincie Groningen is door Elings et al. (2003) ingedeeld in de groep volgers, omdat het beleid
hier minder actief is dan in andere provincies. De zorglandbouwsector is in Groningen namelijk
minder ver ontwikkeld en het aantal zorgboerderijen ligt wat lager dan in de koploper- en pelotonprovincies. In 2008 was het aantal zorgboerderijen in Groningen 63. Het zorglandbouwbeleid
in Groningen is in 2000 gestart en richtte zich toen vooral op mensen met een lichamelijke en
verstandelijke beperking. In 2001 is het project Landbouw en Zorg Groningen van start gegaan.
Met dit project wilde de provincie Groningen initiatieven in het landelijk gebied ondersteunen en
zo de positie van de landbouw in het landelijk gebied versterken (CMO Groningen en NLTO, 2004).
Het project bestond uit een bestuurlijk platform en een procesgroep Landbouw en Zorg en leidde
tot de oprichting van het Provinciaal Steunpunt Landbouw en Zorg Groningen. Dit provinciale
steunpunt is gevormd door het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Groningen
en de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO). Met het aanwijzen van voorbeeldzorgboerderijen in 2002 heeft de provincie ook een andere impuls aan de zorglandbouw gegeven.
De voorbeeldzorgboerderijen kunnen door andere (zorg)boeren worden bezocht maar ook door
andere partijen, zoals deelnemers en zorginstellingen. Tot en met 2004 heeft de provincie subsidies verstrekt aan individuele zorgboerderijen (Gedeputeerde Staten der provincie Groningen,
2006). In het huidige ontwikkelingsplan voor West-Groningen (Provincie Groningen, 2007) geeft
de provincie Groningen aan een rol te zien weggelegd voor de landbouw bij de opvang en zorg
voor kwetsbare bevolkingsgroepen met als een van de kernpunten het ontwikkelen van dagopvang
door zorgboerderijen.
In het Westerkwartier zelf is geen regionaal samenwerkingsverband voor zorgboeren. De zorgboeren in het Westerkwartier vallen onder de Vereniging Zorgboeren Groningen. De Vereniging
Zorgboeren Groningen is in 2004 van start gegaan (CMO Groningen, 2009). Deze vereniging is
voor bestaande, maar ook voor oriënterende zorgboeren en heeft de functie van belangenbehartiger van de Groningse zorglandbouwsector. Daarnaast kunnen zorgboeren bij deze vereniging
ervaringen uitwisselen en kennis opdoen.
3.4.3 Zorgketens
Zorgketens zijn een opeenvolging van verschillende soorten zorg die diverse zorgaanbieders
aanbieden aan de patiënt/cliënt en waarbij die zorgaanbieders gezamenlijk zorgen voor een vloeiend verloop (Thesaurus Zorg en welzijn, 2009). De schakels in de zorgketens waar deelnemers
van zorgboerderijen mee te maken hebben, bestaan vooral uit mantelzorgers, indicatie-organen,
zorgverleners, verwijzers en financiers, instellingen. Verder maken – afhankelijk van de deelnemerdoelgroep – behandelaars, psychosociale begeleiders, mantelzorgers (partners, ouders) en
maatschappelijk werkers deel uit van de zorgketens rondom zorglandbouwdeelnemers.
De mate waarin zorgboerderijen geïntegreerd zijn in zorgketens (adequate doorverwijzing, goede
communicatie met overige ketenpartners, voldoende mogelijkheden voor vervolgstappen in de
zorg, etc.) verschilt nogal per zorgboerderij.
Deelnemers uit genoemde doelgroepen komen via verschillende wegen op een zorgboerderij
terecht. Dit kan onder andere gaan via mond-tot-mond reclame of door verwijzers als MEE, GGZ
of gemeente. Niet iedereen heeft echter dezelfde indicatie en kan op iedere zorgboerderij terecht.
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Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt voor deelnemers met psychiatrische problemen
(bijvoorbeeld ASS) of een verstandelijke beperking een zorgzwaartepakket geïndiceerd. Hierbij kan
worden aangegeven of men bepaalde functies van zorg in natura of door een PersoonsGebonden
Budget (PGB) wil verkrijgen. Wanneer deelnemers over een PGB beschikken kan men zelf zorg
inkopen. Hiermee kan een deelnemer bijna op iedere zorgboerderij terecht. Wanneer men Zorg
In Natura (ZIN) ontvangt, dient een zorgboerderij een AWBZ-erkenning (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) te hebben of onderaannemer te zijn van een zorginstelling. Voorwaarde voor een
AWBZ-erkenning is dat men voldoet aan de eisen die aan zorginstellingen worden gesteld (ministerie van VWS, 2008; Ross-van Dorp, 2006).
Zorgkantoren verzorgen de administratieve taken voor de AWBZ zoals het informeren van (toekomstige) gebruikers van zorg, gegevens verzamelen over de in te kopen zorg en het inkopen van zorg.
Deelnemers die voor re-integratie komen hebben met gemeentelijke indicatieorganen en financiers te maken.
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4

Internetenquête

In dit hoofdstuk geven we de resultaten van de internetenquête onder de zorgboeren weer. Van de
925 aangeschreven zorgboeren, hebben 167 een bruikbare enquête teruggestuurd. De respons
is daarmee 18%.
Om tussen doelgroepen en regio’s te kunnen vergelijken is in de tabellen en figuren in dit hoofdstuk
gewerkt met percentages. Gezien de kleine aantallen respondenten (= n) zijn deze percentages
echter minder betrouwbaar dan dat ze lijken, waardoor er geen harde conclusies uit kunnen
worden getrokken.

4.1

Bedrijfsaanpassingen

In de internetenquête is gevraagd naar aanpassingen die getroffen zijn om deelnemers zo goed
en veilig mogelijk te kunnen laten functioneren. Deze aanpassingen kunnen voor de gehele doelgroep toepasbaar zijn, maar ook voor een specifieke deelnemer. De genoemde aanpassingen
zijn onderverdeeld in zeven categorieën. In Tabel 3 wordt in percentages aangegeven hoe vaak
bepaalde soorten aanpassingen genoemd zijn door de respondenten. Per categorie kon een
zorgboerderij maar één keer meegeteld worden. De aanpassingen zijn eerst voor alle doelgroepen (167 zorgboerderijen) geïnventariseerd en daarna voor elk van de drie doelgroepen die in dit
onderzoek centraal staan.
Tabel 3 De in de internetenquête genoemde categorieën aanpassingen en het voorkomen daarvan
in percentages a voor alle doelgroepen en per doelgroep uitgesplitst.
Alle
doelgroepen
(n=167)

Kinderen met
ASS
(n=29)

Verstandelijke
beperking
(n=60)

Re-integratie
(n=21)

1. Bedrijfspand en erf

68%

59%

38%

33%

2. Orde en structuur

53%

62%

53%

24%

3. Gereedschap en machines

27%

17%

27%

14%

4. Hobbydieren

26%

34%

27%

29%

5. Moestuin en kassen

13%

10%

7%

24%

6. Activiteiten

17%

10%

5%

10%

7. Arbeid

12%

7%

5%

10%

Doelgroep
Type aanpassing

a Om

de resultaten onderling te kunnen vergelijken zijn ze, ondanks de kleine aantallen respondenten, weergegeven in
percentages.

Uit de antwoorden bleek dat veel aanpassingen gedaan zijn vanwege de veiligheid van deelnemers.
Vanwege deze verwevenheid is veiligheid zelf niet opgenomen als aparte categorie.
Als aanpassingen aan het bedrijfspand en erf werden vaak genoemd: het realiseren van een
kantine, het treffen van sanitaire voorzieningen en het logischer indelen van het erf. Dit type
aanpassingen werd beduidend vaker doorgevoerd op zorgboerderijen voor kinderen met ASS
dan op boerderijen voor de andere twee doelgroepen. Onder orde en structuur vallen onder meer
het gebruik van pictogrammen, een planbord, kleurcodes en regels en gemaakte afspraken.
Zorgboeren die kinderen met ASS of deelnemers met een verstandelijke beperking ontvangen
noemden dit soort aanpassingen vaker dan zorgboeren die deelnemers voor re-integratie ontvangen. Aanpassingen aan de moestuin of kassen komen juist vaker voor op zorgboerderijen voor
re-integratie in vergelijking met de andere doelgroepen. Op maar 5% van de zorgboerderijen voor
mensen met een verstandelijke beperking werden aanpassingen in activiteiten gedaan, terwijl dat
percentage voor boerderijen voor de andere twee doelgroepen 2 keer zo hoog was. Naast de in
de tabel genoemde aanpassingen zijn op hoogte werken, scholing en het kwaliteitssysteem ook
enkele malen genoemd.
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Om na te gaan in hoeverre bedrijfsaanpassingen ook nog afhankelijk waren van de regio waarin
een zorgboerderij zich bevond, is in tabel 4 weergegeven welke categorieën aanpassingen door
de zorgboeren gedaan zijn per type provincie. De provincies zijn verdeeld in koplopers, peloton
en volgers volgens Elings et al. (2003). De aanpassingen kunnen op deze zorgboerderijen 1 of
meer keer voorkomen, maar per zorgboer zijn ze binnen één categorie slechts 1 keer geteld.
Tabel 4 Aanpassingen (in percentages) op zorgboerderijen per groep provincies. a
Koplopersb
(n=68)

Pelotonc
(n=57)

Volgersd
(n=42)

1. Bedrijfspand en erf

57

56

76

2. Orde en structuur

49

49

48

3. Gereedschap en machines

26

18

24

4. Hobbydieren

22

21

24

9

14

10

6. Activiteiten

12

5

10

7. Arbeid

13

14

10

5. Moestuin en kassen

a De

indeling van de groepen provincies is volgens Elings et al. (2003). Om de resultaten onderling te kunnen vergelijken
zijn ze, ondanks de kleine aantallen respondenten, weergegeven in percentages.
b Brabant, Gelderland en Overijssel.
c Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Utrecht.
d Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en Flevoland.

Opvallend is dat in de groep volgers (uit 2003) meer zorgboerderijen aanpassingen in de gebouwen en/of op het erf hebben gedaan. De aanpassingen in de categorie activiteiten zijn minder
genoemd in de groep peloton.
Uit de 167 bruikbare reacties van zorgboeren, wilden 114 zorgboeren deelnemen aan verder
onderzoek. De bereidheid om deel te nemen aan verder onderzoek was hiermee 68%.
Prijswinnaar
Uit de internetenquête zijn twee prijswinnaars gekozen. In tekstbox 1 staat de prijswinnaar in de
categorie Bedrijfsaanpassingen beschreven.
Tekstbox 1 Prijswinnaar internetenquête, categorie Bedrijfsaanpassingen
Categorie: Bedrijfsaanpassingen
Prijswinnaar: Zorgboerderij De Mare
In het Drentse Westervelde ligt zorgboerderij De Mare
van Margreet en Arend Houwing. De Mare is in 1999
van start gegaan. Er is een winkel waar men onder
andere het vlees van de eigen Lakenvelders verkoopt.
Op De Mare werken mensen met een verstandelijke
beperking, psychiatrische problematiek en mensen
met een burn-out. Ook biedt men mogelijkheden aan
voor re-integratie. De zorgboerderij biedt 5 dagen
dagbesteding aan en daarnaast logeeropvang (twee
deelnemers verblijven permanent op de boerderij).
De winnende aanpassing betreft een valhek, waarbij men de koeien in de stal kan scheiden van
de deelnemers. De deelnemers kunnen dan veilig de andere kant van de stal uitmesten. De
koeien drijft men voor het uitmesten naar het achterste gedeelte van de stal. Het hek bestaat
uit drie hekken en kan vanuit de ophangconstructie boven in de stal naar beneden worden
getrokken. Door aan een touw te trekken, kan het valhek daarna gemakkelijk weer omhoog.
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4.2

Netwerkveranderingen

In de internetenquête is gevraagd naar betrokkenheid met en veranderingen in de netwerken
rondom de zorgboeren. Dit betrof zowel zorgketens als netwerken binnen de agrosector. Het
blijkt dat ongeveer de helft van de bevraagde zorgboeren, naar eigen zeggen, deel uitmaakt van
bestaande zorgketens (zie figuur 3). In tabel 5 zijn de zorgboeren op basis van de provincie waar
ze in wonen ingedeeld in de groepen koplopers, peloton en volgers zoals Elings in 2003 heeft
gemaakt.
Tabel 5 Het percentage zorgboeren per groep provincies dat zich schakel van een bestaande zorgketen
voelt. a
Koplopersb
(n=68)

Pelotonc (n=57)

Volgersd (n=42)

Ja

58

56

38

Nee

41

42

62

1

2

0

Onderdeel bestaande zorgketen

Onbekend
a De

indeling van de groepen provincies is volgens Elings et al. (2003). Om de resultaten onderling te kunnen vergelijken
zijn ze, ondanks de kleine aantallen respondenten, weergegeven in percentages.
b Brabant, Gelderland en Overijssel.
c Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Utrecht.
d

Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en Flevoland

Uit de tabel is af te leiden dat de zorgboeren in de groep volgers zich minder onderdeel voelen
van een zorgketen dan de zorgboeren in de groepen peloton en koplopers. Van de groepen
koplopers en peloton is het percentage zorgboeren dat zich onderdeel van een zorgketen voelt
ongeveer even groot.
Een overzicht van de verschillende sectoren waarin uitbreiding van de netwerken heeft plaatsgevonden, staat in tabel 6. Een uitbreiding van het netwerk heeft plaatsgevonden bij ongeveer
60% van de zorgboeren uit de groep koplopers en peloton. Bij de groep volgers was dit hoger,
namelijk ongeveer 80%.
Tabel 6 Uitbreiding in netwerken a (%) van zorgboeren per groep provincies. b
Koplopers (n=68)

Volgers (n=42)

Uitbreiding

62

60

79

Zorgsector

19

23

31

Zorglandbouwsector

34

25

36

6

4

10

Agrarische sector
a

Peloton (n=57)

Alleen de netwerken die 10 keer of meer voorkwamen zijn weergegeven
indeling van de groepen provincies is volgens Elings et al. (2003). Om de resultaten onderling te kunnen vergelijken
zijn ze, ondanks de kleine aantallen respondenten, weergegeven in percentages.

b De


Tevens is in de enquête ook nagegaan in hoeverre de inbedding van zorgboerderijen in netwerken
afhangt van het type doelgroep. In de figuren 4 tot en met 6 is weergegeven hoeveel zorgboeren
met een specifieke doelgroep aangaven deel uit te maken van bestaande zorgketens.
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Onderdeel uitmaken van bestaande zorgketens

Onderdeel uitmaken van bestaande zorgketens
Kinderen met ASS

1%

41%
47%

52%
59%

ja

nee

ja

onbekend

nee

Figuur 4 In de internetenquête hebben zorgboeren die kinderen met ASS ontvangen,
aangegeven of ze onderdeel uitmaken
van bestaande zorgketens, n=29.

Figuur 3 In de internetenquête hebben zorgboeren aangegeven of ze onderdeel uitmaken van bestaande zorgketens, n=167.

Onderdeel uitmaken van bestaande zorgketens
Deelnemers voor re-integratie

Onderdeel uitmaken van bestaande zorgketens
Deelnemers met een verstandelijke beperking

45%

48%

52%

ja

55%

nee

ja

Figuur 5 In de internetenquête hebben zorgboeren die deelnemers met een verstandelijk beperking ontvangen, aangegeven of
ze onderdeel uitmaken van bestaande
zorgketens, n=60.

nee

Figuur 6 In de internetenquête hebben zorgboeren die deelnemers voor re-integratie
ontvangen, aangegeven of ze onderdeel
uitmaken van bestaande zorgketens,
n=21.

Van de zorgboeren die kinderen met ASS ontvangen, is ongeveer 40% van mening deel uit te
maken van bestaande zorgketens. Dit is te zien in figuur 4. Op de zorgboerderijen voor de andere
twee doelgroepen geeft iets meer dan de helft van de zorgboeren aan deel uit te maken van
bestaande zorgketens. Dit wordt geïllustreerd in figuur 5 en 6. De verschillen zijn echter niet
significant.
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Prijswinnaar
Ook voor de categorie Netwerkveranderingen is uit de internetenquête een prijswinnaar gekozen.
In tekstbox 2 staat deze prijswinnaar beschreven.
Tekstbox 2 Prijswinnaar internetenquête, categorie Netwerkveranderingen
Categorie: Netwerkveranderingen
Prijswinnaar: Zorgboerderij Buitenleven
Zorgboerderij Buitenleven ligt in het Gelderse
Groesbeek. In 2007 zijn Annemiek en Jos Poelen
met de zorgboerderij gestart. De zorgboerderij is
gelegen bij de melkveehouderij van de familie Poelen.
De zorgboerderij biedt 4 dagen per week dagopvang
aan (licht dementerende) ouderen. Per dag komen
er zeven deelnemers en dit is tevens het maximale
aantal deelnemers dat men per dag kan ontvangen.
Vrijwilligers zorgen voor het vervoer van de deelnemers en krijgen hiervoor een kilometervergoeding.
De familie Poelen heeft verschillende activiteiten bedacht voor de deelnemers. Zo is er
bijvoorbeeld materiaal voor de thema’s Koninginnedag en Maandag Wasdag. Annemiek Poelen
wil graag een website voor en door zorgboeren realiseren. Hierop kunnen ideeën worden
geplaatst voor activiteiten en kunnen andere zorgboeren ideeën opdoen. Dit idee is ontstaan
omdat er op de zorgboerderij meer mannelijke deelnemers komen dan verwacht. Het aanbod
aan activiteiten is hier nog niet op afgestemd.
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5

Bedrijfsaanpassingen

In dit hoofdstuk geven we hoofdzakelijk de resultaten van deelonderzoek 1 weer. Deze resultaten
zijn gebaseerd op de gegevens die beschikbaar kwamen uit de interviews met de zorgboeren.
Opmerkelijk was dat de vragen over aanpassingen in materialen of werkwijzen reacties opriepen
bij zorgboeren, zoals te lezen is in onderstaande korte uitspraken van zorgboeren.

“Je groeit er eigenlijk vanzelf mee op, als je klein begint met één deelnemer dan zie je het
niet als aanpassing. Dan groeit het bedrijf gewoon zo. Als je erover na gaat denken zijn er
veel meer aanpassingen dan je in eerste instantie denkt.” (citaat zorgboer)
“Je kunt ook niet alles tegelijk aanpassen. Als je niet werkt met mensen met een beperking,
dan heb je een soort bedrijfsblindheid. Dan zie je niet waar de haperingen zitten. Door met
mensen mee te lopen, zie je dat sluitingen toch niet zo goed zijn. En obstakels vermijd je
ook.” (citaat zorgboer)
In tabel 7 geven we een overzicht van enkele kenmerken van de 15 zorgboeren die binnen deelonderzoek 1 geïnterviewd zijn. Uit deze tabel blijkt dat 11 van deze 15 zorgboeren een achtergrond
in de zorg hadden. Van de vier zorgboeren die geen achtergrond in de zorg hadden, heeft één het
besluit genomen om een doelgroepgerelateerde opleiding te volgen. Een andere zorgboer zonder
zorgachtergrond gaat uit van het principe dat iedereen welkom is, ongeacht de beperking. Een
voorwaarde die de zorgboer echter wel stelt, is dat de deelnemer binnen de groep past.
Zorgboeren die ervaring hebben met het verlenen van zorg, zijn voorheen vaak werkzaam geweest
bij bijvoorbeeld een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking, jeugdzorg of
als maatschappelijk werker. De keuze voor de doelgroep is gebaseerd op de relatie en affiniteit,
veelal ontstaan tijdens het werken met de doelgroep. Met de zorgboerderij werd gestart, omdat
de zorgboeren iets wilden betekenen voor de doelgroep. Thuis de doelgroep ontvangen zag men
als een oplossing.
Tabel 7 Kenmerken van de zorgboerderijen die bezocht zijn in deelonderzoek 1.
Zorgboerderij

Doelgroep

Startjaar

≥5 jaar een
zorg
boerderij

Achtergrond
in de zorg

Agrarische
tak

Deelname
agr.
activiteiten

Meerdere
doelgroepen

# Deel
nemers/
doelgroep

1999

x

x

x

x

x

12

2000

x

x

x

x

x

16

2006

-

x

x

x

-

40

Zorgboerderij 4

2007

-

-

-

-

-

2

Zorgboerderij 5

2007

-

-

x

-

x

3

1998

x

x

x

x

x

14

1997

x

x

x

x

x

12

2006

-

-

x

x

-

5

2005

-

x

x

x

-

18

Zorgboerderij 10

1998

x

x

-

-

-

15

Zorgboerderij 11

1999

x

x

x

x

x

1

2003

x

x

-

-

-

5

2001

x

x

-

-

x

25

1983

x

x

-

-

x

±25

1995

x

-

-

-

-

40

Zorgboerderij 1
Zorgboerderij 2
Zorgboerderij 3

Kinderen met
ASS

Zorgboerderij 6
Zorgboerderij 7
Zorgboerderij 8
Zorgboerderij 9

Zorgboerderij 12
Zorgboerderij 13
Zorgboerderij 14
Zorgboerderij 15

Deelnemers
met
verstandelijke
beperking

Deelnemers
voor
re-integratie
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De geïnterviewde zorgboeren die kinderen met ASS of deelnemers met een verstandelijke beperking ontvangen, hadden bijna allemaal nog een agrarische productietak. Van de geïnterviewde
zorgboeren die re-integratie aanbieden was slechts op één boerderij een agrarische tak aanwezig, maar deze was onderschikt aan de verleende zorg. Bij de overige zorgboerderijen die deelnemers ontvangen voor re-integratie werd agrarische productie gebruikt als een middel in de
‘zorg’. Zorgboerderij 15 betreft een zorgtuinderij. Op zorgboerderij 11 en 13 werd naast mensen
die kwamen voor re-integratie, ook dagbesteding geboden aan mensen met een verstandelijke
beperking. Dit leverde een leuke situatie op, zoals hieronder te lezen is.

“We hebben hier een deelnemer met een verstandelijke beperking. Als hij naar de stallen wil,
dan gaat hij naar de stallen, hij is in feite de leidinggevende. En zo wordt hij ook genoemd.
Hij is de opperstalmeester. Mensen met een verstandelijke beperking hebben de neiging
om door te werken, die moet je dus afremmen. En langdurig werklozen moet je activeren.
Wat gebeurt er nou? Die deelnemer met een verstandelijke beperking gaat beginnen en
gaat door. Dan willen deelnemers die langdurig werkloos zijn niet achterblijven, dus in feite
helpt de langdurig werkzoekende de verstandelijk beperkten met het werk doen. Dat werkt
heel leuk. En daar is iedereen zich ook bewust van. Zo van: we kunnen hem niet alleen in de
stallen laten.” (citaat zorgboer)
In de volgende paragrafen gaan we per type bedrijfsaanpassing, zoals geïdentificeerd aan de
hand van de internetenquête (zie paragraaf 4.1.), dieper in op de details en motieven. Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen landbouwtechnische aanpassingen (bedrijfspand en erf, gereedschap en machines, dierkeuze, moestuin en kassen) en managementgerelateerde aanpassingen
(orde en structuur, activiteiten, arbeid). Waar relevant noemen we ook de aanpassingen die in
deelonderzoek 2 in de verschillende regio’s naar voren kwamen.

5.1

Landbouwtechnische aanpassingen

Onder landbouwtechnische aanpassingen vallen alle tastbare aanpassingen in en op het bedrijf.
In de volgende paragrafen beschrijven we achtereenvolgens aanpassingen aan bedrijfspand en
erf, gereedschap en machines, dierkeuze en -huisvesting, en moestuin en kassen.
In tabel 8 staan per zorgboerderij een paar belangrijke landbouwtechnische aanpassingen, zoals
die gedaan zijn voor de verschillende doelgroepen. Achter de aanpassing staat tussen haakjes
het nummer van het type aanpassing volgens de indeling van de tabellen 3 en 4.
Tabel 8 Enkele voorkomende aanpassingen op de geïnterviewde zorgboerderijen, een ‘x’ geeft aan dat
het type aanpassing voorkomt
Aanpassingen

Op hoogte
(1)

Kleurcodering (3)

Pictogrammen (3)

Gereedschap (3)

Dierenverblijven (4)

Zorgboerderij

Snoezel-/
rustruimte
(1)

Zorgboerderij 1

x

x

-

x

x

x

Zorgboerderij 2

x

-

-

-

x

x

Zorgboerderij 3

Kinderen
met ASS

-

x

x

-

x

-

-

-

x

x

Zorgboerderij 5

-

x

-

x

-

Zorgboerderij 6

x

-

-

-

x

x

-

x

x

-

-

-

x

x

Zorgboerderij 4

Zorgboerderij 7
Zorgboerderij 8
Zorgboerderij 9

Deelnemers
met ver
standelijke
beperking

x

-

-

x

x

x

x

x

Zorgboerderij 10

x

x

x

x

x

Zorgboerderij 11

-

x

-

x

x

Zorgboerderij 12

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

x

-

Zorgboerderij 13
Zorgboerderij 14

Deelnemers
voor
re-integratie

Zorgboerderij 15
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5.1.1 Aanpassingen aan bedrijfspand en erf
Aanpassingen die men overwegend vaak noemde in de internetenquête zijn aanpassingen aan
het bedrijfspand en erf. Dit betreft niet alleen de kantine, maar ook het rolstoelvriendelijk maken
van de zorgboerderij. Voorbeelden van concrete aanpassingen zijn het verbreden, effenen en
verharden van paden en vloeren, het aanbrengen van eenvoudiger te bedienen hekken, en het
aanbrengen van rolstoelopstapjes. Een invalidentoilet en aangepaste douche zijn vaak ook op de
zorgboerderijen te vinden. Het vraagt de nodige aanpassingen om de rolstoelgebonden deelnemers ook deel te laten nemen aan activiteiten. Op drie zorgboerderijen in deelonderzoek 1 werkt
men daarom op hoogte en op een vierde zorgboerderij was het in aanleg. Een voorbeeld hiervan
zijn aardbeien die op hoogte geteeld worden (Afbeelding 1).

Afbeelding 1
Daarnaast hebben zeven van de geïnterviewde zorgboeren, en dan met name de boeren die
kinderen met ASS ontvangen en in mindere mate boeren die deelnemers met een verstandelijke
beperking ontvangen, rustruimtes of snoezelruimtes aangelegd (zie 5.2.2).
Ook in deelonderzoek 2 zijn veel van deze aanpassingen aan bedrijfspand en erf genoemd. Op
zorgboerderijen voor re-integratie zijn bedrijfspand en erf echter nauwelijks aangepast.
5.1.2 Aanpassingen in gereedschap en machines
Zoals blijkt uit tabel 8 hebben alle geïnterviewde boeren aanpassingen doorgevoerd op het vlak
van gereedschap en machines.
Aanpassingen in type gereedschap zijn op meerdere zorgboerderijen voor zowel kinderen met
ASS als deelnemers met een verstandelijke beperking terug te vinden. In Figuur 7 is aangegeven
welke belangrijkste typen aanpassingen aan gereedschap gevonden zijn.
opruimen

visualisatie
gereedschap

lichter gereedschap

meer gereedschap
kleiner gereedschap

Figuur 7 De aanpassingen die aan gereedschap gedaan zijn.

Zo gebruikt men soms een kleiner formaat kruiwagen, wat voor kinderen beter hanteerbaar is.
Ook wordt bijvoorbeeld vaak een kruiwagen op twee wielen aangeschaft. Het gebruik van lichtgewicht gereedschap wordt ook toegepast. Een voorbeeld hiervan is een plastic sneeuwschuif
die gebruikt wordt om een stal uit te mesten. Een ander type aanpassing betreft het opruimen
van gereedschap. Handgereedschap wordt vaak op één vaste plek opgehangen. Zorgboerderij 1
en 5 hadden tekeningen van de gereedschappen gemaakt op de plaats waar het moest hangen,
zodat deelnemers weten waar welk gereedschap hoort (zie afbeelding 2). Dit stimuleert meteen
het leren ordenen.
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Afbeelding 2
Daarnaast zijn de materialen in sommige gevallen voorzien van een haakje, zodat ze gemakkelijk
opgehangen kunnen worden. Vanuit veiligheidsoogpunt is dit belangrijk.
Op zorgboerderij 2 en 5, voor kinderen met ASS, waren speciale ‘machines’ aangeschaft voor
de zorgboerderij. Een kleine tractor of golfkar werd bijvoorbeeld gebruikt om mest of bladeren
te verrijden. De jongeren vinden het erg leuk om daarmee rond te mogen rijden. Op andere zorgboerderijen worden skelters met karretjes erachter gebruikt om spullen te vervoeren.
Soms blijkt een aanpassing in tweede instantie minder geschikt dan verwacht. Op een zorgboerderij waar deelnemers met een verstandelijke beperking helpen in de legkippentak, was de
eierband verlengd zodat daar een aantal deelnemers aan kunnen staan om de kapotte en vieze
eieren eruit te halen. De praktijk heeft echter geleerd dat die band niet zolang had hoeven zijn.
Mensen met een verstandelijke beperking vinden het namelijk heel moeilijk een keuze te maken
in wanneer een ei wel of niet vies is. Door de verlengde band wordt de kans dat ze er teveel of
juist te weinig eieren uithalen vergroot, wat niet gewenst is. Een ander voorbeeld is een computer
die aangeschaft werd voor de kantine zodat de deelnemers zelf informatie konden opzoeken.
Volgens de deelnemers hoorde een computer niet in de kantine, maar in het breivoerlokaal waar
het voer voor de varkens werd samengesteld. De deelnemers gaven de voorkeur aan een boek
boven een computer om informatie op te zoeken.
Naast aanpassingen voor de gehele groep zijn er ook aanpassingen in gereedschap gedaan voor
een specifieke deelnemer. Een voorbeeld hiervan is het aanschaffen van oorkleppen voor een
jongen die graag wilde grasmaaien maar niet tegen het lawaai kon.
Visualiseren
Een belangrijke manier om te bewerkstelligen dat deelnemers taken correct uit kunnen voeren,
is het visueel maken van de gevraagde opdracht. Deze manier troffen we aan op zorgboerderijen
voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Soms is zo’n aanpassing heel eenvoudig te
realiseren. Door bijvoorbeeld met een stift een streepje op een voerschep te zetten en daardoor
te laten zien hoeveel voer een konijn mag hebben of door een aangepaste maatbeker te gebruiken
voor het voeren van de hobbydieren. Wanneer deelnemers kunnen lezen, kan ook gebruik gemaakt
worden van voerlijsten. Op enkele zorgboerderijen voor kinderen met ASS werd gebruik gemaakt
van dit principe. Een andere vorm van visualiseren is het uitzetten van schoffellijnen waartussen
een deelnemer kan schoffelen. Dit is een oplossing die bedacht werd omdat steeds overal maar
een klein stukje geschoffeld werd.
In tegenstelling tot de twee hiervoor beschreven doelgroepen, vonden we op zorgboerderijen voor
deelnemers voor re-integratie weinig aanpassingen in gereedschap. Lichamelijk en verstandelijk
hebben de deelnemers die komen voor re-integratie vaak geen beperking, waardoor geen aanpassingen in gereedschap nodig zijn. Vaak werd wel meer gereedschap aangeschaft. In tabel 8 is het
aanschaffen van extra gereedschap wel meegeteld als aanpassing.
Pictogrammen
Een specifieke vorm van visualiseren is werken met pictogrammen. Twee zorgboerderijen voor
kinderen met ASS werken met pictogrammen, zoals ook te zien is in tabel 8. Dit kan een pictogrammenbord in de kantine zijn, maar ook pictogrammen bij de dieren. Ook op sommige zorg-
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boerderijen voor deelnemers met een verstandelijke beperking, werkte men met een pictogrammenbord in de kantine en pictogrammen in de stal (zie 5.1.3). Foto’s van deelnemers zijn soms
terug te vinden op kapstokken of lockerkasten, zodat iedere deelnemer weet waar zijn spullen
horen. Dit is alleen gevonden op zorgboerderijen voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Zorgboer 2 gaf in het interview aan dat hij voor een deelnemer in het begin werkte met
een pictogrammenbord. Na enige tijd gaf de deelnemer zelf aan dat het pictogrammenbord niet
meer nodig was. De deelnemer wist precies wat er ging gebeuren omdat er voldoende structuur
was. Ook op een zorgboerderij voor deelnemers met een verstandelijke beperking bleek dat
pictogrammen niet nodig waren.
5.1.3 Aanpassingen in dierkeuze en -huisvesting
Dieren spelen vaak een belangrijke rol op de zorgboerderij. Zij kunnen bijdragen aan de belevingswereld en ontplooiing van een kind of helpen om een angst te overwinnen. Eén van de zorgboeren
die kinderen met ASS ontvangt, gaf aan dat de aanwezigheid van dieren belangrijk is, omdat
dieren geen moeilijke vragen stellen. Dieren zijn eerlijk en duidelijk, zie citaat.

“De prikkels van dieren hè, dieren hebben een heel positieve invloed op mensen met autisme.
Omdat dieren geen moeilijke vragen stellen, dat is misschien nog het allerbelangrijkste.
Dieren zijn gewoon eerlijk, duidelijk. Als ze boos zijn, dan zijn ze boos. Als ze lief zijn, dan
zijn ze lief. En als ze niet willen, dan willen ze niet. Dat is duidelijk, dat is nooit vaag.” (citaat
zorgboer)
In veel gevallen waren er al een heleboel dieren op de boerderij voordat gestart werd met de
zorgboerderij. Toch heeft de verandering tot zorgboerderij in bijna alle gevallen tot aanpassingen
in dierkeuze geleid. In tabel 9 wordt uiteengezet welke dieren we op de zorgboerderijen aantroffen,
waarbij onderscheid is gemaakt tussen productiedieren en nieuw aangeschafte dieren. Op één
zorgboerderij na hebben alle zorgboerderijen uit deelonderzoek 1 kippen en konijnen. Paarden
en pony’s komen op 11 van de 15 boerderijen voor.
Uit tabel 9 blijkt dat verschillende zorgboeren paarden of pony’s hadden aangeschaft speciaal
voor de zorgboerderij. Vooral als men deelnemers met een verstandelijke beperking ontvangt,
blijkt de vraag om een paard te verzorgen groot. Twee zorgboeren die deelnemers met een
verstandelijke beperking ontvangen, hebben hun paardentak dan ook uitgebreid met paardrijden
voor gehandicapten. Een zorgboer gaf aan dat hij gekozen heeft voor Fjordenpaarden, omdat ze
koudbloedig zijn en dus rustiger in de omgang.
Tabel 9 Diersoorten op de zorgboerderijen. (Een ‘x’ geeft aan dat een diersoort aangeschaft is voor de
zorgboerderij en ‘(x)’ geeft de productiediersoorten aan die al aanwezig waren voor met zorg begonnen
werd.)
Dieren

Koeien

Zorgboerderij

Varkens Geiten

Kippen

Overig

Volière

Vissen

pen

Zorgboerderij 1
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Eén zorgboerderij die schapen en koeien heeft, heeft bewust de keuze gemaakt om andere
soorten schapen aan te schaffen om zo de deelnemers te laten zien dat er verschillende soorten
schapen bestaan. Soms komt het ook voor dat men ervoor kiest om dieren weg te doen, als de
dieren niet aan de verwachting voldoen. Lastige geiten deden een zorgboer besluiten de dieren
weg te doen. Een andere zorgboer had ook met dit probleem te maken maar kon dit oplossen
door de dieren binnen te huisvesten tijdens het voeren.
Met name op zorgboerderijen waar men kinderen met ASS ontvangt, let men op of de dieren
aaibaar zijn. Niet alle dieren zijn aaibaar en grote dieren kunnen zelfs afschrikken. Hierdoor kan de
keuze gemaakt worden voor kleinere dieren. Zelfs binnen een diersoort kan men voor een kleiner
ras kiezen, bijvoorbeeld Ouissant-schapen of een pony in plaats van een paard.
Hobbydieren
Voor de zorgboerderij zijn vaak extra hobbydieren aangeschaft. Uit de interviews blijkt dat
zorgboeren zich er niet altijd bewust van zijn dat ze hebben nagedacht over welke diersoorten
aangeschaft werden, maar na enig doorvragen blijkt dat wel degelijk is nagedacht. Door extra
hobbydieren dienen zich bijvoorbeeld extra werkzaamheden en activiteiten aan. Voor anderen
(zorgboeren 7 en 8) is dit een reden juist niet te veel hobbydieren aan te schaffen, omdat deze
ook verzorging vragen wanneer de deelnemers er niet zijn. Dit kost een hoop tijd. Een andere
reden die aangedragen werd voor het niet aanschaffen van hobbydieren was dat men de insleep
van ziekten wil beperken.
Op zorgboerderijen waar kinderen met ASS en deelnemers met een verstandelijke beperking
komen, zijn in het algemeen meer hobbydieren aangeschaft. Daarbij was het aandeel kleinere hobbydieren, zoals konijnen en cavia’s, groter op zorgboerderijen voor kinderen met ASS.
Zorgboerderijen voor deelnemers met een verstandelijke beperking hadden vaker landbouwhuisdieren als koeien en schapen vanwege het type agrarische productie op de boerderij. De keuze
voor een bepaalde diersoort kan ook bepaald worden door de vraag van deelnemers.
Opvallend was dat op de zorgboerderijen voor re-integratie relatief veel minder dieren aanwezig
waren dan op de andere twee typen zorgboerderijen. Op zorgboerderijen waar deelnemers voor
re-integratie komen vervullen de dieren een andere functie. Het leveren van zorg staat centraal
en het houden van dieren is een middel om de deelnemers te activeren. Als bijvoorbeeld de
varkens niet op tijd gevoerd worden, laten ze zich merkbaar horen, wat de deelnemers activeert
om aan de slag te gaan.
Dierenverblijven
Figuur 8 illustreert wat voor soort aanpassingen aan dierenverblijven gedaan zijn bij de geïnterviewde zorgboeren. Veel aanpassingen hebben als doel de veiligheid te vergroten. Een al genoemd
voorbeeld betreft het gebruik van een valhek om deelnemers af te schermen van koeien (zie
Tekstbox 1). Een andere zorgboer had het hekwerk van de dierenverblijven van de hobbydieren
aangepast om de kans dat deelnemers zich verwonden aan het gaas en hekwerk te minimaliseren.
Tevens moesten de hekken in het slot vallen, voor het geval de deelnemers de deur een keer niet
goed zouden sluiten.
Om veiligheidsrisico’s te beperken heeft één zorgboer voor deelnemers met een verstandelijke
beperking besloten de geiten en schapen binnen te huisvesten. Bij aanvang van de zorgboerderij
stonden alle dieren altijd buiten. Dit bleek echter gevaarlijk omdat bij het voeren in de wei de
dieren overenthousiast waren en tegen de deelnemers opsprongen. Door de dieren binnen te
huisvesten konden de deelnemers ze wel voeren. Daarmee creëerde men ook een extra activiteit:
de dieren worden iedere dag buiten gezet en ’s middags weer binnen gehaald. Deze aanpassing
vraagt ook om een aanpassing aan de dierenverblijven. Overigens worden niet alle kinderen met
ASS bij de dieren gelaten omdat niet iedereen het wil, maar ook niet iedereen het aankan door
angst of ongeduld in de omgang met dieren.

Wetenschapswinkel Wageningen UR

- 26 -

Rapport 254

Van boerderij naar zorgboerderij

Op verschillende zorgboerderijen maakt men gebruik van konijnenflats. Daarbij wordt ook aan
de sluitingen gedacht die simpel te openen moeten zijn, ondanks in de weg zittend zaagsel en/of
stro. Dit is een blijvend aandachtspunt, ook voor andere dierenverblijven. Een andere aanpassing
die de hokken van konijnen betrof, werd gevonden op zorgboerderij 2. Deze hokken waren groter
gemaakt zodat de deelnemers bij de konijnen in het hok konden stappen om ze te knuffelen. Een
aanpassing die nog niet gerealiseerd was op zorgboerderij 3, maar waar men wel aan werkte,
was het maken van tafels met een bak erin. In die bak kan een konijn of cavia gezet worden om
geaaid of geborsteld te worden zonder dat het beestje gelijk van tafel loopt.
De twee zorgboeren die ook paardrijden aanbieden, hebben daarvoor de nodige aanpassingen door moeten voeren. Kalverstallen zijn onder andere omgebouwd tot paardenstallen. Deze
aanpassing is niet zozeer gedaan om het voor de deelnemers eenvoudiger te maken, maar om
gehoor te kunnen geven aan de vraag die in de omgeving leeft. Aanpassingen die wel voor de
deelnemers gerealiseerd zijn, zijn een manegebak en een opstapperron voor de deelnemers. Dit
is nodig omdat sommige mensen rolstoelgebonden zijn en niet gemakkelijk op een paard kunnen
stappen. Op een zorgboerderij uit deelonderzoek 2 worden speciale veiligheidsbeugels bij het
paardrijden gebruikt.
Een andere aanpassing is de omgang met een dier op en om de zorgboerderij. Kinderen met ASS
willen niet altijd door iedereen aangeraakt worden, en omdat een hond dat ook niet altijd wil, heeft
een zorgboerderij overal borden hangen met ‘Blijf van Vikkie af, negeer hem, respect’.
hang en sluitwerk

overzichtelijker
dierenverblijven

kleurcodering

pictogrammen

fotosysteem

Figuur 8 De aanpassingen die gedaan zijn aan dierenverblijven.

Pictogrammen en kleurcoderingen
Soms worden pictogrammen en kleurcoderingen in de stallen gebruikt om het verzorgen van
dieren te vergemakkelijken. Dit kan bijvoorbeeld door foto’s of pictogrammen van hobbydieren
op de voertonnen te bevestigen. Hierdoor weet iedereen welk voer bij welke diersoort hoort. Om
er ook nog zeker van te zijn dat het voer bij het juiste dier terechtkomt, kan men gebruik maken
van een fotosysteem. De foto op de emmer met voer dient dan overeen te komen met de foto op
de staldeur. Dit systeem is door een van de zorgboeren ontwikkeld, omdat niet iedere deelnemer
de namen van de dieren kon onthouden of onderscheiden.
Op sommige zorgboerderijen voor deelnemers met een verstandelijke beperking past men kleurcoderingen toe. Een voorbeeld hiervan is een konijnenflat die in de kleuren geel, bruin, rood en
blauw geverfd was (zie Afbeelding 3).

Afbeelding 3
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Als de deelnemers de opdracht kregen de drie linkerhokken uit te mesten, ging het vaak mis.
Door nu te zeggen dat de kleur geel uitgemest moest worden, kon er geen misverstand meer
ontstaan. Naast het kleuren van de konijnenflat werd nog een andere aanpassing gemaakt. De
mannetjes- en vrouwtjeskonijnen werden van elkaar gescheiden. Beide geslachten zitten in een
aparte konijnenflat. Waarom deze keuze gemaakt is, door een zorgboer die deelnemers met een
verstandelijke beperking ontvangt, wordt toegelicht in onderstaand citaat.

“De deelnemers zetten wel eens de konijnen bij elkaar. Eén deelnemer deed dat het liefst
voor de pauze, en dan kwam hij na de pauze: ‘Oh, er zitten twee konijnen bij elkaar’. Maar
daar hebben we een aanpassing in gemaakt, anders groeide het aantal konijnen wel heel
erg snel. We hebben alle mannetjes in een aparte flat gezet en alle vrouwtjes in een aparte
flat. Dus je hebt nu echt een mannetjes- en vrouwtjesgedeelte.” (citaat zorgboer).
Een ander voorbeeld van werken met kleuren is een balletjessysteem dat is ontwikkeld voor een
deelnemer, zodat deze zelfstandig de koeien kan voeren (Afbeelding 4 en 5). Voorheen moest er
altijd iemand bij blijven om aan te geven hoeveel kruiwagens met voer er nog gehaald moesten
worden voor de dieren. Door de aanpassing kan de deelnemer dit nu zelfstandig uitvoeren. De
kruiwagen wordt gevuld met voer terwijl uit een buis met gekleurde ballen de onderste bal wordt
gehaald. Deze wordt bovenop de kruiwagen met voer gelegd. In de stal staan bakken die corresponderen met de ballen in de buis. De bal wordt in de bak met de overeenkomende kleur gelegd
en het voer wordt aan de dieren gegeven.

Afbeelding 4

Afbeelding 5

5.1.4 Aanpassingen in moestuinen en kassen
Veel zorgboerderijen hebben een moestuin of een kas. Vaak is die speciaal voor deelnemers
aangelegd, om extra activiteiten te bieden. Binnen kassen en moestuinen kunnen aanpassingen
het gebruiksgemak of de veiligheid vergroten. Het gebruik van zaaitafels op hoogte is een voorbeeld van een specifieke aanpassing in een moestuin die op een zorgboerderij genoemd is. Een
specifieke aanpassing in de kassen, is het gebruik van werktafels op hoogte in combinatie met
hangkrukken. Dit is een hoge kruk waarop de deelnemer kan leunen.

5.2

Managementgerelateerde aanpassingen

Onder managementgerelateerde aanpassingen verstaan we in dit onderzoek de veranderingen
in de werkwijze en bedrijfsvoering. In de volgende paragrafen bespreken we achtereenvolgens
de aanpassingen in orde en structuur, aangeboden activiteiten en arbeidsverdeling voor de drie
doelgroepen.
5.2.1
Aanpassingen in orde en structuur
Duidelijkheid en structuur zijn belangrijke aspecten van de zorgboederij. Duidelijkheid wordt
gegeven door tijdens een uitleg of gesprek precies te vertellen WAT iemand moet doen, HOE
het moet gebeuren, WANNEER het moet gebeuren, WAAR het plaatsvindt en WIE erbij betrokken
is. Dit is gebaseerd op de ‘Geef me de 5 theorie’ van Colette de Bruin. Met behulp van deze vijf
aspecten verschaffen de drie zorgboeren die kinderen met ASS ontvangen duidelijkheid. Zorgboer
3 is van mening dat kinderen met autisme structuurafhankelijk gemaakt moeten worden, en niet
persoonsafhankelijk. Als een deelnemer altijd dezelfde begeleider heeft en die kan een keer niet
aanwezig zijn, dan zou de deelnemer gespannen kunnen raken. Eenmaal werd door een zorgboer
aangegeven dat kinderen met klassiek autisme meer begeleiding en structuur nodig hebben dan
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kinderen met het Syndroom van Asperger. Op veel zorgboerderijen hebben deelnemers vaste
taken. De één haalt altijd de eieren uit het kippenhok en de ander verzorgt altijd de konijnen. Deze
manier van werken zorgt voor structuur en duidelijkheid. Deze structuur vinden we ook terug op
zorgboerderijen waar deelnemers met een verstandelijke beperking komen.
Kenmerkend voor alle zorgboerderijen is de dagstructuur, die onder andere wordt bepaald door de
pauzes op vaste tijden. Daarnaast ontstaat ook structuur door de terugkerende werkzaamheden.
De dagen beginnen bijna overal met het voeren en verzorgen van de dieren. ’s Middags worden
de werkzaamheden van de ochtend afgemaakt en soms wordt een leuke activiteit ondernomen
of een andere activiteit gestart.
Andere aanpassingen in dagindelingen die zorgboeren noemen, zijn het uitstellen van werkzaamheden naar een tijdstip waarop geen deelnemers op het bedrijf zijn, het laten liggen van
klussen voor de deelnemers en een lager werktempo. Zo probeert een aantal zorgboeren geen
machines en tractoren op de zorgboerderij te hebben als de deelnemers er zijn. Dit houdt in dat
een loonwerker bijvoorbeeld niet overdag kan komen. Het komt ook voor dat een loonwerker
vaker moet komen, omdat door de zorgtak geen tijd is voor de boer om alle werkzaamheden
zelf uit te voeren. Eén boer uit deelonderzoek 2 vormt hier een uitzondering en geeft soms de
keus aan deelnemers of ze aanwezig willen zijn als de loonwerker komt om bijvoorbeeld gras te
hakselen. Bij een andere zorgboer komt de veevoerwagen ’s ochtends voordat de deelnemers
op het bedrijf aanwezig zijn.
Het krijgen van een ritme en dagstructuur is voor alle doelgroepen van groot belang, ook voor
deelnemers die voor re-integratie komen. Zij komen voor sociale activering met als uiteindelijk doel
betaald werk. De sociale activering is erop gericht om mensen die in behandeling zijn geweest of
al langdurig thuis zijn, ritme te geven zodat men niet in het oude patroon vervalt. Vaak bestaan er
problemen in de privésituatie en bij tegenslag geeft men gemakkelijk op. De bedrijfsvoering van
de zorgboerderij is erop gericht om de deelnemers sociale en arbeidsmatige vaardigheden aan te
leren, waarbij zelfvertrouwen opgebouwd wordt door mensen steeds meer verantwoordelijkheden
te geven. Vanaf het begin bestaat de intentie om deelnemers terug de maatschappij in te krijgen.
Hoever dit traject komt, is afhankelijk van de persoon zelf. Hierbij kijkt men naar het vermogen
van een deelnemer: wat kan iemand aan?
Niet iedere zorgboer die re-integratie aanbiedt, werkt volgens een traject. Soms is tot rust komen
of andere activiteiten ondernemen voldoende, bijvoorbeeld bij mensen met een burn-out. Wanneer
het niet haalbaar is om door te groeien biedt de zorgboerderij ook uitkomst in de vorm van een
zinvolle dagbesteding, zodat toch ritme en vastigheid wordt opgebouwd en behouden blijft. Een
belangrijk aspect op de zorgboerderij is dat deelnemers zichzelf mogen zijn en zich geaccepteerd
en gewaardeerd voelen.
5.2.2 Aanpassingen in activiteiten
Op zorgboerderijen zijn veel aanpassingen gericht op het kunnen aanbieden van diverse activiteiten
aan deelnemers. Op tien van de 15 zorgboerderijen bood men de deelnemers de mogelijkheid
deel te nemen aan activiteiten die onderdeel uit maken van de agrarische productie. Activiteiten
die ondermeer uitgevoerd worden, zijn: helpen bij het melken, stallen schoonspuiten en dieren
verplaatsen. Deelname aan deze activiteiten is echter geen verplichting. Op zorgboerderij 5 was
de zorg gescheiden van het productiegedeelte omdat het risico op onveilige situaties te groot
was, in verband met machines.
Opvallend is dat veel zorgboerderijen activiteiten hebben ontwikkeld rond hobbydieren (zie 5.1.3).
Door extra hobbydieren dienen zich ook extra werkzaamheden aan. Vaak zijn dit terugkerende
en repeterende handelingen. Hok A moet gevoerd worden, maar hok B en C werken op dezelfde
manier. Dit biedt overzicht voor kinderen met ASS maar ook voor deelnemers met een verstandelijke beperking.
Naast de activiteiten rond hobbydieren, zorgt een moestuin of kas ook voor activiteiten op de
zorgboerderij. Veel zorgboerderijen hebben dan ook een moestuin of kas. Soms was deze al
aanwezig en op andere zorgboerderijen is deze aangelegd voor de zorgtak. In de internetenquête
wordt het aanleggen van een moestuin niet altijd als aanpassing genoemd.
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Uit deelonderzoek 2 blijkt dat naast deze activiteiten op een aantal zorgboerderijen ook een
nevenactiviteit aanwezig is. In de meeste gevallen is dit een winkel of verkoop aan de weg. In het
Westerkwartier maakt men op twee zorgboerderijen nog producten. Men schaft speelgoed of
andere speelvoorzieningen aan als activiteit voor deelnemers. Ook zijn zorgboeren bezig andere
activiteiten te bedenken. Een voorbeeld hiervan staat in het volgende citaat.

“Dat kan zijn een diaserie speciaal voor ouderen. We hebben er een stuk of wat aangeschaft, die eigenlijk juist weer gemaakt zijn voor de ouderendoelgroep. Het kortetermijngeheugen is namelijk weg bij de ouderen. Maar als je met ze over vroeger begint, dan komen
de verhalen. Voor die anderen, die wat minder kunnen, brengt dat een stukje gezelligheid
met zich mee.” (citaat zorgboer)
Snoezelen
Een aparte plaats in de activiteiten wordt ingenomen door het zogenaamde ‘snoezelen’. Op meerdere zorgboerderijen voor kinderen met ASS en deelnemers met een verstandelijke beperking
troffen we een snoezel- of rustruimte aan. Dit varieerde van een professionele snoezelruimte met
een waterbed met trillingen waarbij auditieve en visuele prikkels aangeboden worden, tot een
klein stalletje dat ingericht was als rustruimte (Afbeelding 6).

Afbeelding 6
Voor sommige deelnemers worden soms de prikkels even teveel en dan kunnen ze van de snoezelof rustruimte gebruik maken. In instellingen worden schotten gebruikt om deelnemers van elkaar te
scheiden en prikkels te filteren. Dat werkt, maar kan een beklemmend gevoel opleveren. Zorgboer
1 had daarom in de kantine een aquarium neergezet die deelnemers van elkaar kan scheiden,
zonder geheel afgezonderd te zijn. Een aquarium geeft veel rustige bewegingen en je kunt er
doorheen kijken, een gevoel van opsluiting wordt hierdoor beperkt. Contact met dieren in de
snoezelruimte was alleen mogelijk op zorgboerderij 3 en 4. Op zorgboerderij 9 kon geen contact
gemaakt worden met de dieren, maar deze waren wel zichtbaar vanuit de snoezelruimte.
Een snoezel- of rustruimte troffen we niet aan op zorgboerderijen waar deelnemers voor re-integratie komen.
Leeraspecten
Een aantal activiteiten heeft een leerdoel. Per deelnemer wordt bekeken wat iemand met zijn of
haar handicap en kwaliteiten kan of nodig heeft. Zorgboer 4, die kinderen met ASS ontvangt,
werkt met een leerbladensysteem. Hierin staat algemene kennis beschreven over een diversiteit
aan onderwerpen. Op het leerblad staat bijvoorbeeld informatie als: “een paard is een vluchtdier
en wanneer een paard schrikt mag je niet boos worden”. Deze algemene kennis wordt uitgelegd
en in de praktijk geoefend. Het educatieve gehalte ligt hierbij hoog. Ook op andere zorgboerderijen voor kinderen met ASS wordt geprobeerd de kinderen iets te leren. Dit kunnen hele simpele
dingen zijn, zoals hoe ga je met elkaar om, hoe doe je boodschappen (zie onderstaand citaat) tot
hoe zet ik veilig de paarden buiten. Bijna alle zorgboeren die kinderen met ASS ontvangen passen
dan ook werken met leerdoelen toe.
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“Dus kinderen leren zelfstandig maken. Van ik moet een pakje boter afrekenen, het kost 85
eurocent en ik geef 2 euro. Hoeveel krijg ik terug? Zulke kleine stapjes tot een hele waslijst
boodschappen controleren. Heb ik alle boodschappen? Heb ik genoeg geld gegeven? Krijg
ik genoeg terug? En hoe zet ik het in de kar? Haal ik chips, gooi ik daar een zak appelen of
aardappelen overheen? Zelfs boodschappen doen is een zeer educatieve onderneming.”
(citaat zorgboer)
Het blijft vooral heel belangrijk dat naar de deelnemer gekeken wordt en taken duidelijk overgebracht worden. Op alle drie de typen zorgboerderijen worden de leerdoelen per deelnemer
bepaald. Daarbij wordt niet gekeken naar wat iemand niet kan, maar juist naar wat iemand wel
kan of wat geleerd kan worden. Dit vraagt om een aanpassing in de logica van het denken van de
zorgboer. Men zet in op de ontwikkeling van een deelnemer en er wordt gewerkt aan een positief
zelfbeeld. Voorop staat hierbij om deelnemers sociale redzaamheid bij te brengen en een zinvolle
vrijetijdsbesteding.
Niet alleen bij kinderen met ASS wordt met leerdoelen gewerkt maar ook bij deelnemers met een
verstandelijke beperking en bij deelnemers voor re-integratie. Wel bestaat een verschil in leerdoelen. Bij deelnemers voor re-integratie zijn de leerdoelen meer gericht op het ontwikkelen van
sociale en arbeidsvaardigheden. Arbeidsmatige vaardigheden zijn bijvoorbeeld: goede kwaliteit
van werk afleveren, het product afleveren in de tijd die ervoor staat en het gereedschap op de
juiste wijze gebruiken. Tot de sociale vaardigheden behoren onder andere: het op tijd aanwezig
zijn, goed met collega’s omgaan en gezag kunnen aanvaarden.
Op de zorgboerderijen voor re-integratie wordt vraaggericht gewerkt. Men houdt rekening met
iemands interesses en capaciteiten. Het werk dient als middel om deelnemers terug de maatschappij in te krijgen. Zorgboer 15 en tevens maatschappelijk werker gaf aan dat, om zinvol te
zijn, het middel wel professioneel aangepakt moet worden.
De werkzaamheden die de deelnemers uitvoeren zijn vaak langdurige klussen, zoals het bouwen
van een kippenhok en het aanleggen van een waterleiding. Voor de deelnemers is het bekend
waaraan ze moeten werken en het brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Niet alleen de
klus zelf is van belang, maar ook bedenken hoe deze het beste uitgevoerd kan worden. Het
leeraspect maakt onderdeel uit van het gehele proces waarbij het resultaat een goede feedback
geeft. Het aanbieden van korte werkzaamheden biedt voor deelnemers voor re-integratie vaak
geen uitdaging. Dit in tegenstelling tot de andere twee doelgroepen, aan wie men juist korte
terugkerende werkzaamheden aanbiedt. Wel heeft een aantal deelnemers een vaste taak zoals
het schoonhouden van de kantine of het verzorgen van de dieren. Die taakverdeling is ontstaan
door de interesses van de deelnemers.
Twee zorgboeren die deelnemers voor re-integratie ontvangen, hebben expliciet gekozen geen
evaluatie- of voortgangsgesprekken te houden maar te evalueren onder het werk. Deze keuze
is gemaakt omdat de deelnemers vaak al veel hulpverlening hebben ontvangen of nog steeds
ontvangen. Andere zorgboeren maken wel tijd vrij voor gesprekken om te kijken in hoeverre
iemand vooruit is gegaan en waaraan nog gewerkt kan worden.
Samenwerken
Om de grotere klussen uit te kunnen voeren dienen de deelnemers die komen voor re-integratie
ook samen te werken. Hierbij wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden. Op zorgboerderijen
voor deelnemers met een verstandelijke beperking wordt ook samengewerkt. Bijna altijd worden
groepjes van deelnemers gemaakt om de werkzaamheden uit te voeren. Hierbij gaat men uit van
het eigen-initiatiefmodel. Vanuit één instelling wordt ook gestimuleerd om een combinatie van
deelnemers te maken, waarbij ze elkaar kunnen helpen. Aan de andere kant wordt soms gekozen
om twee deelnemers te koppelen die samen wel het inzicht hebben, en daardoor een kick krijgen
van de geleverde prestatie. Zorgboer 9 geeft expliciet aan dat men tijdens de werkbespreking in
de ochtend niet teveel op de zaken vooruit moet lopen, omdat het op een boerderij zo weer kan
veranderen. De deelnemers hebben dan veel moeite met die verandering. Veranderingen kunnen
dus onrust veroorzaken, ook pauzes die te lang duren kunnen onrustige situaties opleveren.
Zorgboer 10 heeft daarom de keuze gemaakt om de pauzes in te korten, omdat sommige deel-
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nemers irritaties naar elkaar kregen waardoor de sfeer omsloeg. Zorgboeren die kinderen met
ASS ontvangen richten zich meer op individuele ontplooiing van deelnemers waarbij samenwerken
niet genoemd werd.
5.2.3 Aanpassingen in arbeidskrachten
Niet alleen de zorgboerderijen zijn divers ook de zorgboeren zijn allemaal verschillend. Op de
zorgboerderijen die kinderen met ASS of deelnemers met een verstandelijke beperking ontvangen, spreekt men van een zorgboer. Vaak is het de boerin die de zorg verleent, al of niet met
vrijwilligers dan wel personeelsleden. In tabel 10 wordt dit geïllustreerd.
Tabel 10 Aanwezigheid van zorgboer, vrijwilligers en/of arbeidskrachten per zorgboerderij.
Zorgboer
aanwezig

Vrijwilligers

Zorgboerderij

Personeel

Arbeidskrachten
(zorg)

Zorgboerderij 1

x

-

x

Zorgboerderij 2

x

-

x

x

-

x

Zorgboerderij 4

x

-

-

Zorgboerderij 5

x

-

-

x

x

x

x

x

x

Zorgboerderij 3

Kinderen met ASS

Zorgboerderij 6
Zorgboerderij 7
Zorgboerderij 8

Deelnemers
met
verstandelijke
beperking

x

-

-

x

-

x

Zorgboerderij 10

-

-

x

Zorgboerderij 11

x

-

x

x

-

-

-

x

x

-

x

x

-

-

x

Zorgboerderij 9

Zorgboerderij 12
Zorgboerderij 13
Zorgboerderij 14

Deelnemers
voor
re-integratie

Zorgboerderij 15

Op de zorgboerderijen waar men deelnemers voor re-integratie ontvangt, gaat het vaak meer om
het begeleiden van, dan om het zorgen voor deelnemers. In een aantal gevallen is er geen sprake
van een zorgboer omdat de zorgboerderij onderdeel uitmaakt van een stichting of instelling en
begeleiders de ‘boerderij’ leiden. Deze begeleiders hebben vaak een opleiding tot maatschappelijk
werker gevolgd. In de rest van het rapport wordt wel de term zorgboer gehandhaafd, omdat niet
in alle gevallen een maatschappelijk werker de zorgboerderij leidt.
Op de zorgboerderijen voor deelnemers met een verstandelijke beperking en deelnemers voor
re-integratie werkt men zowel met vrijwilligers als met betaalde arbeidskrachten. De keuze voor
vrijwilligers kan gemaakt worden wanneer financiële middelen niet toereikend genoeg zijn. Op
zorgboerderijen waar men betaalde arbeidskrachten in dienst heeft genomen, hebben zorgboeren
deze keuze gemaakt omdat er niet altijd vrijwilligers te vinden zijn of omdat er in het verleden
problemen met vrijwilligers waren. Een andere reden kan zijn dat de zorgvraag te groot werd en
er daarom een extra arbeidskracht werd aangesteld. Op tien zorgboerderijen werd gewerkt met
personeelsleden. Op zorgboerderijen waar extra arbeidskrachten aangenomen waren, werkte
men daarnaast soms ook met vrijwilligers.
In tabel 11 staat de extra arbeid op de bezochte zorgboerderijen per regio weergegeven. In een
aantal gevallen zijn het vrijwilligers die helpen op de zorgboerderij, maar er zijn ook mensen in
dienst genomen. Wat opvalt is dat dit in West-Friesland momenteel niet het geval is. Daarnaast
waren in West-Friesland op de zorgboerderijen geen stagiaires, terwijl die in de andere regio’s
wel voorkwamen.
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Tabel 11 Aantal zorgboerderijen met arbeidskrachten per regio.
Achterhoek a

West-Friesland

Totaal met extra arbeid

3

3

4

Vrijwilligers

3b

1

1

Stagiaires

1

-

1

2

1b

3

-

1b

2

Medewerkers
Overigb

Westerkwartier

a

De indeling van de groepen provincies is volgens Elings et al. (2003).
één in de toekomst.
c Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een paardrijdinstructrice of een activiteitenbegeleider.
b Hiervan

5.3

Veiligheid en hygiëne

Hoewel niet in de internetenquête als aparte categorie benoemd, is het thema in de interviews wel
specifiek aan de orde geweest. Veiligheid is een onderdeel van de kwaliteit die geleverd wordt.
Het leidt zowel tot technische aanpassingen, bijvoorbeeld op het erf of in de dierhuisvesting, als
tot aanpassingen in werkwijzen die erop gericht zijn zo veilig mogelijk met apparatuur of dieren
om te gaan. Na een dag werken is het van belang dat alles weer opgeruimd wordt, om onveilige situaties van rondslingerend gereedschap te voorkomen. Gereedschap moet daarom veilig
worden opgeborgen, met de tanden van bijvoorbeeld de riek naar de muur toe. Dit zorgt ervoor
dat iemand anders zich niet kan verwonden. Het dragen van schoenen met stalen neuzen was op
zorgboerderij 8 (deelonderzoek 1) verplicht. Voor een deelnemer die slecht kan zien, waren op
zorgboerderij 9 de drempels rood geschilderd. Door de kleur rood valt de drempel op, en weet
de deelnemer dat hij op moet letten.
Dat zorgboeren veiligheid belangrijk vinden, blijkt wel uit onderstaand citaat.

“In alles wat je doet, houd je er rekening mee dat het veilig moet zijn.” (citaat zorgboer)
Twee zorgboeren, die ook aanpassingen voor de veiligheid hadden gedaan, benadrukten echter
dat een zorgboerderij niet te veilig moet zijn. Onderstaande uitspraak is van één van deze zorgboeren.

“Je gaat dan op een andere manier over veiligheid denken. Wat betekent dat nou? Eigenlijk
is het ook bewust dat je niet een superveilige omgeving wilt. Dat kan niet. En dat wil je ook
niet, omdat het een ervaringsplek is.” (citaat zorgboer)
Voorbeelden van aanpassingen die de zorgboeren uit deelonderzoek 2 voor de veiligheid gedaan
hebben zijn het behalen van een BHV-diploma (bedrijfshulpverlening), bepaalde werkzaamheden
niet uitvoeren als er deelnemers zijn en het hebben van een balustrade op de hooizolder.
Brandveiligheid
Brandveiligheid werd in de helft van de gevallen genoemd door de zorgboeren uit deelonderzoek
2. Aanpassingen vanwege de brandveiligheid zijn onder andere het ophangen van rookmelders
en brandblussers en -dekens hebben.
Afspraken
Een voorbeeld van veiligheid is dat men in overleg met de ouders of woongroep een overeenkomst kan opstellen voor deelname aan het verkeer. Mag een deelnemer alleen de hond uitlaten,
of dient dit altijd onder begeleiding te gebeuren? Wanneer men dit soort afspraken maakt, is de
situatie voor iedereen helder en kunnen daarover geen misverstanden ontstaan. Ook over het
gebruik van elektrisch gereedschap kunnen afspraken worden gemaakt. Deze aanpassingen
gericht op veiligheid zijn gevonden op zorgboerderijen voor kinderen met ASS en deelnemers
met een verstandelijke beperking.
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Een aantal zorgboeren dat deelnemers voor re-integratie ontvangt, werkt met contra-indicaties.
Dit houdt in dat bepaalde deelnemers niet welkom zijn op de zorgboerderij. Deze keuze is gemaakt
om de veiligheid te kunnen waarborgen voor eigen kinderen of andere doelgroepen. Doelgroepen
die tot contra-indicaties behoren, kunnen mensen zijn die nog steeds een verslaving hebben of
een zedenachtergrond. Dit aspect van veiligheid is alleen genoemd op de zorgboerderijen waar
men deelnemers voor re-integratie ontvangt.
Hygiëne
Op twee varkensbedrijven en één bedrijf met
zoogkoeien en schapen blijft de bedrijfskleding
op het bedrijf. Hiermee wordt insleep van ziekten zoveel mogelijk beperkt. Een ander voorbeeld van hygiënemaatregelen troffen we aan
op een zorgboerderij voor kinderen met ASS.
Daar zijn borden geplaatst met de tekst ‘Was je
handen met water en zeep als je bij de dieren
bent geweest’, te zien op Afbeelding 7. Op een
andere zorgboerderij heeft een deelnemer twee
schorten, één voor het rapen en schoonmaken
van de eieren en één voor het koken van de
soep. Dit in verband met de kans op salmonellabesmetting.
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6

Netwerkveranderingen

In dit hoofdstuk geven we hoofdzakelijk de resultaten van deelonderzoek 2 weer. Deze resultaten
zijn gebaseerd op de gegevens die beschikbaar kwamen uit de interviews met de zorgboeren.
De in deelonderzoek 2 bezochte zorgboerderijen hebben verschillende achtergronden en kenmerken. Een overzicht van de de kenmerken is weergegeven in tabel 12. Uit de tabel kan afgeleid
worden dat acht zorgboerderijen minder dan 5 jaar bezig zijn met de zorgboerderij en dat zeven
zorgboerderijen 5 jaar of langer bezig zijn.
Tabel 12 Achtergrond van de zorgboerde(rij)en uit deelonderzoek 2 (binnen een regio is de volgorde
willekeurig).
Zorgboerderij

Regio

Startjaar

Achtergrond
in de zorg

Agrarische
tak

Logeeropvang b

Wonen

16

Achterhoek
(koploper) a

2006

nee

ja

nee

nee

2006

ja

ja

ja

nee

18

2008

ja

nee

nee

nee

19

2002

ja

nee

nee

ja

20

1995

nee

nee

nee

nee

2004

ja

nee

ja

nee

2008

ja

nee

nee

nee

23

2005

nee

ja

nee

nee

24

1998

nee

ja

nee

nee

25

2001

ja

ja

nee

ja

2008

ja

ja

nee

nee

2003

nee

ja

nee

nee

28

2003

nee

nee

ja

nee

29

2008

ja

nee

nee

nee

30

2005

nee

niet meer

nee

nee

17

21
22

26
27

a
b

West-Friesland
(peloton)

Westerkwartier
(volger)

De indeling van de groepen provincies is volgens de indeling van Elings et al. (2003).
Omdat op alle zorgboerderijen dagbesteding aangeboden wordt, is er geen aparte kolom voor gemaakt.

Van de geïnterviewde zorgboeren had ongeveer de helft een achtergrond in de zorg.
Op alle zorgboerderijen biedt men dagbesteding aan. Daarnaast biedt men op drie zorgboerderijen logeeropvang aan en op twee zorgboerderijen wonen. De variatie in het aantal dagen dat de
zorgboerderij dagopvang aanbiedt is groot. Dit varieerde van 2 tot 5 dagen. De doelgroepen die
op de zorgboerderijen ontvangen worden, zijn zeer uiteenlopend. Voorbeelden van de doelgroepen
die ontvangen worden zijn (dementerende) ouderen, mensen met een verstandelijke beperking,
mensen met psychische problemen en kinderen.
Uit de interviews blijkt verder dat in elke regio één van de bezochte zorgboerderijen qua agrarische
productietak gekrompen is en één qua grootte gelijk gebleven is. Redenen van krimp waren: (1)
de werkdruk werd te hoog, (2) de agrarische tak is moeilijk te combineren met zorgtak en (3) er
viel meer winst te behalen uit (vergroten van de) zorgtak.
Buiten de zorgboerderijen die een agrarische tak hebben, is één zorgboer gestopt met de agrarische tak (zorgboer 30, Westerkwartier). Een andere zorgboer (zorgboer 27, ook Westerkwartier)
wil zijn agrarische tak nog terugdringen, wat blijkt uit het citaat:
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“Ik heb er veel meer zin in om met die mensen te werken. Dat ervaar ik zelf als een mooiere
taak, alhoewel ik in mijn hart boer ben.” (citaat zorgboer)
Daarnaast zijn er zorgboeren die het belangrijk vinden om een agrarische tak op het bedrijf te
hebben. Zo is er een zorgboer die geen agrarische tak heeft, maar voor de zorgboerderij wel met
een kleinschalige agrarische tak wil starten. Uit onderstaand citaat blijkt tevens dat een van de
zorgboeren het hebben van een agrarische tak voor de zorgboerderij belangrijk vindt:

“Als je zorgboer bent, moet je koeien hebben lopen of varkens of weet ik wat.” (citaat zorgboer)
In de volgende twee paragrafen bespreken we de verschillende netwerken en ketens waarin de
zorgboeren zich bevinden . Een overzicht van de belangrijkste netwerken waarin zorgboeren zich
bevinden is weergegeven in figuur 9. De aanpassingen die in verband kunnen worden gebracht
met deze netwerken en ketens bespreken we ook in de volgende paragrafen.
zorglandbouwsector
agrarische sector

zorgsector
zorgboer(derij)

gemeente & provincie

overige contacten

Figuur 9 Netwerken zorgboer.

6.1
Agrarische sector
De meeste zorgboeren hebben contacten in de agrarische sector. Een overzicht van hoe de
contacten met andere boeren verlopen, uitgesplitst naar de aanwezigheid van een agrarische
tak en de regio is weergegeven in tabel 13.
Tabel 13 Aantal zorgboerderijen per regio, opgesplitst in boerderijen met en zonder agrarische tak, per
regio dat van boeren een positieve of negatieve reactie heeft gehad.
Agrarische tak
Reactie

Regioa

Positief
Negatief

A

WF

2
2

WF

WK

2

2

2

1
1b

Geen contact
b

A

2

Onbekend

a

Geen agrarische tak
WK

A=Achterhoek; WF=West-Friesland; WK=Westerkwartier
De betreffende zorgboerderij heeft geen agrarische tak meer

Voor zorgboeren zijn de contacten met reguliere boeren veranderd in geen contact meer tot
het verkrijgen van nieuwe contacten. De zorgboeren in de Achterhoek gaven aan dat de meeste
reguliere boeren in de regio positief over hen denken. Hierbij tonen zij vooral belangstelling voor
de zorgboeren met een agrarische tak. Dat blijkt ook uit onderstaand citaat:

“Vroeger zat ik in de veehandel, dus ik ken wel een aantal boeren. Die vragen belangstellend:
hoe gaat het en hoe loopt het? Maar ze hebben niet zoiets van wat ben je aan het doen
of wat moet dat nou.” (citaat zorgboer)
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De zorgboeren in het Westerkwartier, die een agrarische tak op het bedrijf hebben, weten niet wat
reguliere boeren van de zorgboerderij vinden, omdat ze geen contact met hen hebben. Volgens de
zorgboeren is het niet nodig voor de bedrijfsvoering om contact met reguliere boeren te hebben.
In West-Friesland zijn de reacties van boeren naar zorgboeren met een agrarische tak minder
positief, zoals blijkt uit onderstaand citaat:

“Er zijn wel wat boeren die er wat lacherig over doen. Dat geeft niet. Dat zijn vaak toch
boeren met oogkleppen op, denk ik. Die altijd echt fanatieke boeren, die hebben natuurlijk
niets met de zorgboerderij. Zij zeggen: ‘Zorgboerderij? Je moet koeien melken, man!” Zo
gaat dat vaak.” (citaat zorgboer)
De zorgboeren die geen agrarische tak op hun zorgboerderij hebben, krijgen in het algemeen
positieve reacties van reguliere boeren. Soms bezoeken zorgboeren naburige boerderijen met
de deelnemers. Ook deze reguliere boeren staan positief tegenover de zorgboerderij, zoals volgt
uit onderstaand citaat.

“Ik ga ook weleens met een groep kleinere kinderen. Dan mogen we bij de melkstal kijken en
dat soort dingen. Dat gebruik je dan wel. Dat vindt hij grappig, ik vind het ook grappig en
de kinderen vinden het ook grappig.” (citaat zorgboer)
Contacten met collega-boeren wordt wel beperkt door een inperking van de vrijheid, zoals door
een aantal zorgboeren genoemd. Deze inperking van vrijheid houdt in dat als er deelnemers op
het bedrijf aanwezig zijn, men het bedrijf niet zomaar kan verlaten en men bijvoorbeeld geen
andere boeren kan bezoeken.

6.2

Zorglandbouwsector

Uit de interviews blijkt dat binnen de zorglandbouwsector zorgboeren via verschillende wegen
contacten met elkaar hebben. Een overzicht van hoe deze contacten verlopen in de verschillende
regio’s staat in Figuur 10.
stichting Omslag

studieclubs

overig
Frisse Wind

zorgboer(derij)

Radar
regionale verenigingen
vereniging zorgboeren Oost-Gelderland

open dagen

vereniging zorgboeren Groningen
Landzijde

Figuur 10 Wegen waarlangs zorgboeren contact met elkaar hebben in de zorglandbouwsector.
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Bij één van de zorgboeren was het voormalige Steunpunt Landbouw en Zorg belangrijk onderdeel
van het netwerk binnen de zorglandbouwsector. Verder ontstaan tussen zorgboeren contacten bij
een studieclub, intervisiegroep, vereniging of stichting van zorgboeren. In tabel 14 wordt aangegeven welke lidmaatschappen de bezochte boeren binnen de zorglandbouwsector hebben.
Tabel 14 Aantal regionale lidmaatschappen van zorgboeren in de zorglandbouwsector.
Achterhoek
Vereniging zorgboeren
Oost-Gelderland

West-Friesland

Landzijde

- 3 zorgboeren zijn lid
- 1 zorgboer wil lid
worden

Frisse Wind

- 2 zorgboeren zijn lid

Vereniging zorgboeren
Groningen
Studieclub

Westerkwartier

- 3 zorgboeren zijn lid
-1
 zorgboer wil lid
worden

- 3 zorgboeren zijn lid
- 1 zorgboer wil lid
worden
- 2 zorgboeren zijn lid
-1
 zorgboer wil lid
worden
-1
 zorgboer is lid
geweest

Ook van de zorgboeren uit deelonderzoek 1 is geïnventariseerd waarbij zij zich aangesloten
hebben. Dit is weergegeven in tabel 15.
Tabel 15 Georganiseerde contacten die zorgboeren uit deelonderzoek 1 onderling hebben.
Contact mede zorgboeren

Studieclub

Vereniging/
Stichting

Intervisie
groep

Zorgboerderij 1

x

-

-

Zorgboerderij 2

x

x

x

x

-

-

Zorgboerderij 4

-

-

-

Zorgboerderij 5

-

x

-

Zorgboerderij 6

x

-

-

x

x

-

Zorgboerderij

Zorgboerderij 3

Zorgboerderij 7
Zorgboerderij 8

Kinderen met ASS

Deelnemers
met
verstandelijke beperking

x

-

-

-

-

-

Zorgboerderij 10

-

-

-

Zorgboerderij 11

-

x

-

-

x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

Zorgboerderij 9

Zorgboerderij 12
Zorgboerderij 13
Zorgboerderij 14

Deelnemers
voor
re-integratie

Zorgboerderij 15
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6.2.1 Studieclub
De helft van de zorgboeren uit deelonderzoek 1 is lid van een vereniging of studieclub. Niet alle
zorgboeren zijn echter bij een vereniging van zorgboeren aangesloten. Als antwoord daarop
hebben een aantal zorgboeren de krachten gebundeld en studiegroepen gevormd, voor uitwisseling en deskundigheidsbevordering of voor promotie van de zorgboerderijen in een bepaald
gebied. De intensiteit van bijeenkomsten is ongeveer eenmaal per 2 maanden. In sommige
provincies wordt de studieclub geleid door een regionale LTO. Daar moeten de zorgboeren dan
lid van zijn om deel te kunnen nemen aan de studieclub. Niet iedere zorgboer is dat, omdat niet
iedere zorgboer een agrarische productietak heeft.
In deelonderzoek 2 bleken alleen in de Achterhoek een paar zorgboeren lid van studieclubs te zijn.
Vooral het uitwisselen van ervaringen binnen een studieclub vindt men belangrijk. In de studieclub
wordt bijvoorbeeld besproken hoe de zorgboerderij eruit ziet qua doelgroep, aantal deelnemers
en personeel, maar bijvoorbeeld ook hoe men met het gedrag van een deelnemer kan omgaan.
De zorgboeren leren van elkaars ervaringen. Bij een van de zorgboeren kwam ook naar voren
dat hij zich door het vergelijken van de zorgboerderijen meer bewust is geworden van het feit dat
hij kleinschalig wil blijven. Naast deze twee zorgboeren is er in de Achterhoek een zorgboer die
deel heeft genomen aan een studieclub rond het kwaliteitskeurmerk.
De mening over de meerwaarde van een studieclub verschilt. Omdat sommige zorgboeren al
langer bezig zijn, is het voor hen gewenst dat er een studiegroep komt die zich specifiek richt op
zorgboeren die al langer zorgboer zijn. Eén zorgboer uit deelonderzoek 1 is echter van mening dat
een studieclub geen meerwaarde zou hebben, omdat zorg verleend wordt vanuit de eigen visie.
6.2.2 Regionale vereniging
In elke regio zijn zorgboeren lid van een regionale vereniging voor zorgboeren. Van de zorgboeren
die niet lid zijn, wil een aantal zich in de toekomst wel bij een vereniging aansluiten. Slechts twee
geïnterviewde zorgboeren uit deelonderzoek 2 zijn geen lid van een vereniging en zijn dit in de
toekomst ook niet van plan. De zorgboeren die wel lid zijn, noemden voor de regionale verenigingen verschillende kenmerken. Van de verenigingen waarvan meer dan twee zorgboeren lid zijn,
is een overzicht van deze genoemde kenmerken weergegeven in Tabel 16.
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Tabel 16 Door zorgboeren genoemde kenmerken van regionale verenigingen voor zorgboeren.

a

a

Vereniging zorgboeren
Oost-Gelderland
(Achterhoek)

Landzijde
(West-Friesland)

Vereniging
zorgboeren Groningen
(Westerkwartier)

Kwaliteitskeurmerk

Wordt gestimuleerd

Wordt gestimuleerd

-

BHVb

-

Organiseert BHVherhalingscursussen

Organiseert BHVherhalingscursussen

Plaatsen van
cliënten

-

Ja (is AWBZ-erkend en
verzorgt de intake)

nee

Bijeenkomsten

Vergaderingen

Regiobijeenkomsten in de
vorm van thema-avonden
(studieclubachtig),
aanwezigheid wordt
verwacht

Bijeenkomsten met
een vergadering en
daarna een thema
(studieclubachtig). Door
te weinig zorgboeren
bezocht

Overig

- houdt zich bezig met
provinciaal beleid
- houdt leden op de hoogte
van ontwikkelingen in de
zorglandbouw
- gaat in overleg met
bedrijfsleven
- overlegt met
verzekeringsmaatschappijen

- houdt zorgboeren
op de hoogte van
ontwikkelingen en
regelgeving
- organiseert opleiding
tot agrarisch
zorgondernemer
- heeft cliëntbegeleiders
in dienst
- heeft contact met
zorgkantoren
- zorgboeren krijgen
bordje met ‘Landzijde
zorgboeren’ er op
- bij logeren een bewijs
van goed gedrag vereist
- zorgboeren moeten
calamiteiten melden
- zorgboeren moeten
dossiers bijhouden
- WA-bedrijfsverzekering
moet in orde zijn

- kennis en ervaring
uitwisselen
- vereniging in startfase
- wil site in de lucht
brengen en laten
beheren door een
oudervereniging

Alleen de vereniging waar twee of meer zorgboeren lid van zijn

b Bedrijfshulpverlening

Uit de tabel kan afgeleid worden dat de eisen die de verenigingen aan de aangesloten zorgboerderijen stellen, verschillend zijn. De Vereniging Zorgboeren Groningen lijkt zelfs geen eisen aan
de leden te stellen. Landzijde stelt de meeste eisen aan haar leden. Een van deze eisen heeft
betrekking op het kwaliteitskeurmerk voor zorgboerderijen. Zoals de tabel laat zien, stimuleren
twee verenigingen voor zorgboeren het behalen van het kwaliteitskeurmerk. De Vereniging zorgboeren Oost-Gelderland stelt het verplicht voor haar zorgboeren en Landzijde laat de zorgboeren
een intentieverklaring tekenen als ze zich aansluiten bij deze vereniging. Tabel 17, over het aantal
gecertificeerde zorgboerderijen per regio, laat zien dat niet alleen de zorgboeren die aangesloten
zijn bij deze verenigingen bezig zijn met de certificering van hun zorgboerderij, maar dat in elke
regio zorgboeren met het kwaliteitskeurmerk bezig zijn of dat willen. Slechts in één geval is een
zorgboerderij gecertificeerd. Hiervoor heeft de betreffende zorgboer aanpassingen voor veiligheid en brandveiligheid op het bedrijf gedaan.
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Tabel 17 Aantal zorgboerderijen met kwaliteitskeurmerk per regio.
Achterhoek

Westerkwartier

West-Friesland

Ja

-

-

1

Mee bezig

2

3

1

Nee, maar wil het wel

2

1

3

Nee

1

1

1

Naast de intentieverklaring voor het kwaliteitskeurmerk, stelt Landzijde aan haar zorgboeren de
eis dat zij de regiobijeenkomsten bezoeken. De andere twee verenigingen stellen deze eis niet.
Deze verenigingen organiseren echter ook avonden. De Vereniging zorgboeren Oost-Gelderland
organiseert 2 keer per jaar een vergadering. De Vereniging zorgboeren Groningen organiseert
bijeenkomsten. Het eerste deel van de avond wordt vergaderd en in het tweede deel wordt een
thema uitgediept. Dit kan bijvoorbeeld over het persoonsgebonden budget (PGB) gaan, maar het
kan ook gaan om een rondleiding over de zorgboerderij bij een van de leden. Een van de zorgboeren bij Landzijde gaf aan het bekijken van zorgboerderijen van collega-zorgboeren te missen,
maar dat wordt nu ook opgepakt. Bij Landzijde richten de avonden zich net als bij de Vereniging
zorgboeren Groningen op een thema.
Het volgen van een opleiding tot zorgboer geeft zorgboeren de gelegenheid om contacten met
andere zorgboeren te leggen. Opvallend is dat veel zorgboeren in West-Friesland deze opleiding
tot zorgboer volgen of hebben gevolgd. Landzijde vraagt dan ook van haar zorgboeren om
deze opleiding te volgen. Net als bij de thema-avonden waar zorgboeren kennis opdoen, doen
zorgboeren bij een opleiding tot zorgboer kennis op. Enerzijds over de zakelijke kant van de
zorgboerderij en anderzijds over de zorgkant. Men leert bijvoorbeeld iets over ziektebeelden en
hoe met deelnemers om te gaan. Eén zorgboer uit de Achterhoek heeft ook een opleiding tot
zorgboer gedaan, maar verder komt dit niet voor in de Achterhoek en het Westerkwartier. Als
reden om zo’n opleiding niet te volgen gaf een andere zorgboer aan dat het zorgboer zijn vanuit
je hart moet komen en dat je het in de praktijk moet leren. Als nadeel van een opleiding wordt
genoemd dat een boer niet meer de boer blijft die hij was. Het motto van Landzijde is: een boer
moet boer blijven. Door de opleiding blijft een boer echter niet meer de boer die hij was, maar
wordt hij een zorgboer.
Naast bovengenoemde wil Landzijde dat de zorgboeren bedrijfshulpverlening (BHV)-cursussen
volgen, calamiteiten melden, een WA-bedrijfsverzekering hebben, in geval van logeeropvang
een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen en dossiers over de deelnemers bijhouden.
Hiertegenover staat dat Landzijde haar zorgboeren op de hoogte houdt van ontwikkelingen en
regelgeving, cliëntbegeleiders in dienst heeft, contact met zorgkantoren verzorgt, AWBZ-erkend
is, deelnemers plaatst en de intake van deelnemers doet. Ook krijgen de aangesloten zorgboeren een bordje met ‘Landzijde-zorgboeren’. Enkele bij Landzijde aangesloten zorgboeren zien als
knelpunt dat het aantal deelnemers dat Landzijde levert beperkt is. Een verklaring hiervoor kan
zijn dat deelnemers verschillende zorgboerderijen bekijken en hieruit kunnen kiezen. Een andere
verklaring die een rol kan spelen, is dat Landzijde volgens een van de zorgboeren te weinig
gelobbyd zou hebben.
Bij de Frisse Wind zijn twee van de geïnterviewde zorgboeren uit West-Friesland aangesloten.
De Frisse Wind treedt op als bemiddelaar tussen deelnemers en zorgboerderijen. Bij beide zorgboerderijen zijn echter geen deelnemers geleverd door de Frisse Wind. De zorgboeren hadden
wel verwacht dat plaatsing via de Frisse Wind zou plaatsvinden. Voor een van de zorgboeren
was dit een reden om zich aan te sluiten bij Landzijde. Een avond, die vanuit de Frisse Wind is
georganiseerd, is door een zorgboer bezocht. Deze zorgboer bestempelde deze avond echter
niet als positief. Daarna heeft de zorgboer ook geen avonden meer bezocht. Vanwege een
misverstand met één van de deelnemers heeft deze zorgboer ook een negatieve ervaring met
de Frisse Wind. De zorgboer had verwacht dat de vereniging achter de zorgboer zou staan. Een
positieve ervaring met de Frisse Wind was voor een zorgboer het doen van een subsidieaanvraag
via deze vereniging en het verkrijgen van deze subsidie. Hiernaast was de zorgboer ook positief
over andere activiteiten die de vereniging buiten de zorglandbouw aanbiedt.
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De Vereniging zorgboeren Groningen is vooral gericht op het uitwisselen van kennis. Dit wordt
gedaan door het organiseren van avonden, zoals eerder genoemd, en hiernaast organiseert de
vereniging BHV-herhalingscursussen. Een van de leden bestempelt de avonden van de vereniging
positief, zoals volgt uit onderstaand citaat:

“Dat is ook heel positief trouwens. Dat je met andere zorgboeren deelt wat er leeft en
hoe zij dat doen.” (citaat zorgboer)
Als knelpunt noemt één van de aangesloten zorgboeren dat het nog moeizaam verloopt bij de
vereniging. Zo bezoeken te weinig zorgboeren de avonden van de vereniging. Een verklaring hiervoor kan zijn dat zorgboeren druk zijn, maar ook dat de mensen in Groningen individueel ingesteld
zijn. Het is hierdoor moeilijk om de zorgboeren samen te brengen. Voor startende zorgboeren
zou het niet plaatsen van deelnemers door de vereniging ook een reden zijn om zich niet aan te
sluiten. De vereniging probeert wel om impulsen aan de vereniging te geven. Dit wordt onder
andere gedaan door het laten maken van een website.
6.2.3 Andere contacten tussen zorgboeren
Naast de lidmaatschappen die de zorgboeren in de verschillende regio’s hebben, zoeken zorgboeren ook op andere manieren contact met elkaar. Bijvoorbeeld via stichting Radar, die in de
Achterhoek een rol speelt, kunnen zorgboeren elkaar ontmoeten. Radar is een organisatie vanuit
de zorg die samenwerkingsovereenkomsten met zorgboeren sluit. Een van de zorgboeren uit de
Achterhoek heeft zo’n samenwerkingsverband. Voor de aangesloten zorgboeren heeft de stichting
een meerwaarde door het aanbieden van thema-avonden voor zorgboeren. Dit geeft zorgboeren
de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Een zorgboer in de Achterhoek gaf aan dat hij contacten heeft met andere zorgboeren via stichting Omslag. Deze landelijke organisatie voor zorgboeren is vooral een netwerkorganisatie. Zij
organiseert dagen voor zorgboeren. De contacten via deze stichting bestempelt de aangesloten
zorgboer als goede contacten, omdat het collega’s zijn die verder weg zitten. Het uitwisselen
van informatie wordt zo niet belemmerd door concurrentie.
Concurrentie speelt in de Achterhoek bij enkele zorgboeren een rol. Vooral het hebben van
eenzelfde doelgroep bij een zorgboerderij in de nabije omgeving zou een rol kunnen spelen, zoals
ook volgt uit onderstaande uitspraak.

“De zorgboerderij hier om de hoek, die zit het dichtste bij, maar daar ben je de grootste
concurrent van. Het is dus altijd moeilijker om daar goed contact mee te hebben.” (citaat
zorgboer)
Deze concurrentie werkt belemmerend in het hebben van contacten met andere zorgboeren. Zo
gaf een zorgboer aan dat contacten met andere zorgboeren verharden door concurrentie. Ook
in het Westerkwartier houdt een zorgboer rekening met concurrentie. Met een zorgboer die in
de nabije omgeving een zorgboerderij met dezelfde doelgroep start, zou hij niet bereid zijn alle
kennis te delen die hij in huis heeft. Zou het een zorgboer aan de andere kant van de provincie
betreffen, dan zou hij deze kennis wel delen. Toch speelt niet bij alle zorgboeren concurrentie
een rol. Zo verwijst een zorgboer in de Achterhoek wel eens deelnemers door naar een andere
zorgboer en andersom gebeurt het ook. In West-Friesland is het ook voorgekomen dat een zorgboer deelnemers naar een collega heeft verwezen.
Een ander contact dat ook onderdeel uitmaakt van het netwerk is de organisatie Zinnige Zaken.
Dat is een bedrijf dat bedrijven aan maatschappelijke organisaties koppelt. Dat bedrijf komt dan
met mensen om iets te realiseren op de zorgboerderij. De zorgboerderij levert de materialen
en de mensen van een bedrijf maken er iets moois van. Dit is een ideale manier om iets te realiseren wanneer niet voldoende liquide middelen aanwezig zijn, tevens kan het gebruikt worden
voor publiciteit. Een samenwerking met Zinnige Zaken troffen we niet aan op zorgboerderijen
voor re-integratie. Een ander voorbeeld is deel uitmaken van een agrarische natuurvereniging
die als doel heeft oude streekelementen terug te brengen en daar subsidie voor verleent. De
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zorgboerderij dient dan als voorbeeldfunctie voor andere agrarische bedrijven. Deze contacten
zijn niet specifiek voor een doelgroep.
Regionaal zijn ook organisaties actief om plattelandsontwikkeling te bevorderen, en via die organisatie kan men ook weer naamsbekendheid verkrijgen. Naast naamsbekendheid is het ook
belangrijk expertise in huis te hebben, dit kan men bij meerdere instanties inwinnen. Per Saldo is
hier een voorbeeld van, dit is een belangenvereniging van en voor mensen met een PGB.
Buiten de georganiseerde vormen, leggen zorgboeren contacten met elkaar. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het bezoeken van open dagen van andere zorgboeren. Hierbij heeft een zorgboer uit
deelonderzoek 1 onder andere ideeën voor aanpassingen opgedaan. Verder zijn er zorgboeren
die op een andere zorgboerderij werken of gewerkt hebben en op deze wijze contacten hebben
opgebouwd.

6.3

Zorgsector

De contacten die zorgboeren in de zorgsector hebben, zijn in te delen in contacten met zorginstellingen, verwijzers, behandelaars en zorgkantoren, zoals te zien is in figuur 11.
zorginstellingen

verwijzers
zorgboeren

behandelaars

zorgkantoren

Figuur 11 Contacten zorgboeren in de zorgsector.

Doordat de zorgboerin vaak werkzaam is geweest in de zorg, bestaan al veel contacten. Bij de
start van de zorgboerderij heeft een zorgboer alle betrokken instanties uit de buurt en de krant
uitgenodigd om het plan van de zorgboerderij kenbaar te maken. Dit resulteerde in een presentatie
op het eigen bedrijf. Een andere zorgboer had het opgestelde projectplan aan verschillende instellingen toegezonden. Van daaruit nam een instelling zelf het initiatief om met de zorgboerderij een
samenwerkingsverband aan te gaan. Wanneer men werkt op basis van PGB, weten deelnemers
niet zomaar de weg naar de zorgboerderij te vinden. Daarom is promotie belangrijk. Het netwerk
van een zorgboer wordt zo uitgebreid met nieuwe connecties. Het rondbrengen van foldertjes,
uitgeven van een nieuwsbrief, zelf een website hebben of vermeld staan op andere websites,
het bezoeken van open dagen van scholen en deelname aan cursussen dragen eraan bij dat het
netwerk van een zorgboer groeit. Verschillende zorgboeren gaven aan vermeld te staan op de
website van MEE of het Steunpunt. MEE is een belangenbehartigingsorganisatie die ondersteuning
biedt aan mensen met een beperking. Eén zorgboer gaf aan samen met andere zorgboeren in de
provincie jaarlijks een open dag te verzorgen voor MEE-consulenten.
Doordat de reguliere zorg zorgboerderijen soms als concurrent ervaart, is het lastig voor de
zorgboerderij om in te bedden in de zorgsector. De zorg die de zorgboerderij levert kan wel
onderdeel uitmaken van een (zorg)keten. Een voorbeeld hiervan zijn rondetafelgesprekken die
plaatsvinden met school, ouders, behandelaars en de zorgboer. Daarbij kijkt men ook hoe de
deelnemer op de zorgboerderij functioneert.
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6.3.1 Zorginstellingen
In tabel 18 staat een overzicht van het type contacten dat zorgboeren in de drie regio’s met
zorginstellingen hebben.
Tabel 18 Het aantal en soort contacten dat zorgboerderijen per regio met zorginstellingen hebben.
Achterhoek

West-Friesland

Westerkwartier

Samenwerking

1

1a

1a

Doorverwijzen deelnemers

2

-

-

Thuissituatie deelnemers

1

2

2

Overig

1

-

-

Geen contact

1

3

3

a Zorginstelling

huurt de locatie en heeft de zorgboer in dienst

In de tabel is te zien dat er in elke regio een zorgboer is die samenwerkt met een zorginstelling.
Bij twee van de zorgboeren die een samenwerkingsverband hebben, huurt de zorginstelling de
locatie en is de zorgboer in dienst van de zorginstelling. Bij de zorgboerderij in het Westerkwartier,
waar dit het geval is, worden vanuit de zorginstelling eisen gesteld aan de locatie. Het gaat
hierbij om de netheid van het erf, de toegankelijkheid tot internet en eisen voor de Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Een zorginstelling kan, naast het huren van een
zorgboerderij, een samenwerkingscontract hebben met een zorgboer. Bij een zorgboerderij in
de Achterhoek is dit het geval. De zorginstelling heeft hier een continu aantal plaatsen bezet op
de zorgboerderij. De zorgboer wil een soortgelijke samenwerking ook opzetten met een andere
zorginstelling. Naast het hebben van contacten met een zorginstelling vanwege samenwerking,
komt het voor dat zorgboeren contact hebben met de begeleiders van deelnemers. Het gaat
hierbij om deelnemers die in de zorginstelling wonen. De communicatie met de begeleiders kan
plaatsvinden via een communicatieschrift. Twee zorgboeren doen dit, omdat dit de vraag vanuit
de instelling was. Enkele zorgboeren kijken niet positief aan tegen het contact hebben via een
communicatieschrift. Zo kan de deelnemer zelf op weg naar huis lezen wat over hem of haar
geschreven is. Ook is het voorgekomen dat problemen via het communicatieschrift werden gecommuniceerd, waar de zorgboer liever persoonlijk met de begeleider over zou hebben gesproken.
Naast communicatie via een communicatieschrift is er een zorgboer die contact heeft met de
begeleiding van de zorginstelling, doordat hij het vervoer van de deelnemers zelf doet. Een aantal
zorgboeren heeft contact gezocht met een zorginstelling, waarbij het op niets uitliep. In het
Westerkwartier werd als een van de redenen voor geen contact met een zorginstelling gegeven
dat zorginstellingen zorgboerderijen als concurrent zien. Een andere reden die werd gegeven
was de te lage financiële vergoeding van zorginstellingen. Ook in West-Friesland speelden financiële redenen soms een rol. Verder gaf een van de zorgboeren aan dat in een andere provincie
zorginstellingen wel samen zouden willen werken. Een van de zorgboeren in de Achterhoek had
contact gezocht met zorginstellingen, maar vernam hier niets meer van en is zich daarom gaan
richten op andere verwijzers in de zorg. Andere zorgboeren in de Achterhoek hebben wel positieve
ervaringen met zorginstellingen. Zo is er een zorgboerderij die vanuit een paar zorginstellingen
soms wordt bezocht, zodat deelnemers de tuin kunnen bekijken. Naast de zorgboer die een
samenwerkingscontract heeft, zijn er ook zorginstellingen die deelnemers doorverwijzen naar
zorgboerderijen.
6.3.2 Verwijzers
Waar soms zorginstellingen als verwijzers voor zorgboeren fungeren, hebben zorgboeren ook met
andere verwijzers te maken. Een overzicht van de verwijzers per zorgboerderij in deelonderzoek
2 staat in tabel 19.
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Tabel 19 Overzicht van verwijzers per zorgboerderij en per regio.
Regio

Nr

Verwijzer

Bekend bija

Achterhoek

16

Zorginstelling

Radar, MEE

17

MEE, zorginstelling

18

MEE, scholen, site per saldo

19

MEE, zorginstellingen

20

MEE, sociale dienst, Radar,
een stichting voor mensen met
een verstandelijke beperking,
zorgbureau

21

- (toekomst: Landzijde)

22

Landzijde, PGBbemiddelingsbureau

Jeugdzorg, MEE

23

Landzijde, GGZ

De Frisse Wind

24

Landzijde, (praktijkschool),
organisatie die begeleiding
biedt naar en bij betaald werk,
Brijderstichting

25

MEE, school

26

-

27

GGZ, scholen, maatschappelijk
werk

28

MEE, praktijkschool,
(PGB-)adviesbureau

29

-

30

-

West-Friesland

Westerkwartier

Geen verwijzerb
Radar, pleegzorg

Speciaal
onderwijs

De Frisse wind,
Stichting

Dienstencentrum
voor
gezondheidszorg

Scholen

Jeugdzorg

a Zorgboerderijen
b

zijn bekend bij deze verwijzers, maar er zijn geen deelnemers geplaatst
Deze organisaties wilden deelnemers verwijzen, maar dit is door de zorgboer afgewezen

Opvallend is dat alle zorgboerderijen in de Achterhoek bekend zijn bij MEE en de meeste ook
deelnemers via deze stichting krijgen. In West-Friesland valt het op dat veel zorgboerderijen
Landzijde als verwijzer hebben of dit in de toekomst willen. Diverse andere instanties verwijzen
hiernaast deelnemers naar zorgboerderijen. In het Westerkwartier hebben zorgboeren het minst
met verwijzers te maken. Op drie zorgboerderijen werkt men niet met verwijzers. Het komt ook
voor dat zorgboerderijen bekend zijn bij verwijzers, maar dat nog geen plaatsing heeft plaatsgevonden. Zo is een zorgboer in de Achterhoek aangesloten bij stichting Radar, maar heeft via
deze stichting nog geen deelnemers doorverwezen gekregen. De zorgboer zag dit echter niet
als probleem. In West-Friesland hadden de twee zorgboeren die aangesloten zijn bij de Frisse
Wind wel plaatsing van deelnemers verwacht via de Frisse Wind. Een aantal zorgboeren werkt
bewust niet met bepaalde verwijzers. De reden om niet met deze verwijzers te werken was dat
de financiële vergoeding die deze verwijzers voor de deelnemers wilden geven te laag was. Op
veel zorgboerderijen komen deelnemers via mond-tot-mondreclame in plaats van via verwijzers.
Via de websites die zorgboeren hebben, komen ook deelnemers op de zorgboerderijen.
Ook in deelonderzoek 1 is gevraagd naar samenwerkingsverbanden met zorginstellingen en
andere verwijzers. In tabel 20 staat hoe zorgboeren contact hebben met instellingen.
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Tabel 20 De inbedding in de zorgketen en de soort contacten die zorgboeren uit deelonderzoek 1
hebben met zorginstellingen.
Instelling

Ingebed in
zorgketen

Samen
werking
met
instelling

Onderdeel
van een
instelling

Lid van een
Stichting
van zorgboerderijen

x

x

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

x

x

-

-

Zorgboerderij
Zorgboerderij 1
Zorgboerderij 2
Zorgboerderij 3
Zorgboerderij 4

Kinderen met
ASS

Zorgboerderij 5
Zorgboerderij 6
Zorgboerderij 7
Zorgboerderij 8

Deelnemers
met
verstandelijke
beperking

-

-

-

-

x

x

-

-

Zorgboerderij 10

x

-

x

x

Zorgboerderij 11

x

x

-

-

-

x

-

-

x

-

-

-

x

-

x

-

x
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Een samenwerkingsverband met één of meer instellingen namen we op alle drie typen zorgboerderijen waar. Twee zorgboeren gaven aan dat de financiële vergoeding een struikelblok vormde
om een samenwerkingsverband met een zorginstelling aan te gaan.
De verwijzingen vanuit zorginstellingen komen vaker voor op zorgboerderijen voor deelnemers
met een verstandelijke beperking. Hier is ook vaker sprake van een samenwerkingsverband met
een zorginstelling. Binnen de zorginstellingen hebben de mensen met een verstandelijke beperking contact met elkaar, en kan men positieve ervaringen over de zorgboerderij delen. Dit kan
resulteren in nieuwe aanmeldingen. Dus niet alleen ouders of verzorgers dragen bij aan mondtot-mondreclame, ook de deelnemers zelf. Doorverwijzingen vanuit Bureau Jeugdzorg komen in
dit onderzoek alleen voor op zorgboerderijen voor kinderen met ASS. Tussen Jeugdzorg en de
zorgboerderijen bestaat nauwelijks concurrentie.
De meest voorkomende mogelijkheid waarop deelnemers voor re-integratie op de zorgboerderij
terechtkomen, is via de gemeente. De sociale dienst van de gemeente stuurt mensen door,
die voor een uitkering een tegenprestatie moeten leveren. De zorgboer krijgt hier vanuit de
gemeente een vergoeding voor. Contacten met de gemeente als verwijzer zijn in deelonderzoek
2 niet genoemd. Waarschijnlijk omdat men op de zorgboerderijen in dat deelonderzoek geen
deelnemers voor re-integratie ontvangt. Daarnaast zijn er ook andere manieren waarop deelnemers op een zorgboerderij terecht kunnen komen. Dit kan zijn via re-integratiebureaus, de
reclassering, het UWV en GGZ die van de zorgboerderij weten. Een andere mogelijkheid is via
instellingen die begeleid wonen aanbieden. Eén zorgboerderij (deelonderzoek 1) werkt op deze
manier, en woont ook eenmaal per 2 maanden de evaluatie over de deelnemers bij. Hierbij is de
zorg die op de zorgboerderij geleverd wordt, ingebed in de zorgketen. Bij maar één instelling
verloopt dit contact zo goed. Bij andere instellingen die zich richten op begeleid wonen, is er
regelmatig telefonisch of per e-mail contact. Daarnaast bestaan er ook instellingen die niets van
zich laten horen. Eén organisatie voor maatschappelijke opvang heeft een zorgboerderij voor
re-integratie opgestart in overleg met de gemeente. Doordat die organisatie in dat gebied een
begrip is, kennen organisaties die zich richten op re-integratie de zorgboerderij. Hierdoor is de
zorgboerderij ingebed bij bestaande re-integratie- en hulpverlenerorganisaties. De zorgboer kan
voor zijn netwerk gebruik maken van de relaties die de organisatie voor maatschappelijke opvang
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al heeft. Een andere zorgboerderij voor re-integratie is gestart op initiatief van de gemeente. Het
gehele traject van re-integratie vanaf de zorgboerderij tot aan een baan wordt begeleid. Hierdoor
bestaan ook contacten met bedrijven. De zorgboer legt vaak het eerste contact met een bedrijf,
wanneer een deelnemer voldoende vaardigheden bezit om naar een betaalde baan op zoek te
gaan. Het is ook mogelijk dat de deelnemers vanuit de zorgboerderij doorstromen naar sociale
voorzieningen, en dat men van daaruit het verdere traject begeleidt. Naast de contacten met
andere bedrijven bestaan ook contacten met hulpverleners, zoals psychiaters waarbij deelnemers
nog in behandeling zijn.
Zorgboeren die deelnemers voor re-integratie ontvangen, noemden niet contacten in de landbouwsector.
6.3.3 Behandelaars
Waar in het Westerkwartier zorgboeren minder contact hebben met verwijzers, hebben zorgboeren
in de Achterhoek geen contact met behandelaars. In tabel 21 wordt het aantal zorgboerderijen
dat contact heeft met behandelaars en de beschrijving hiervan weergegeven. In deze tabel is te
zien dat in West-Friesland en het Westerkwartier wel contacten met behandelaars zijn.
Tabel 21 Aantal zorgboerderijen met contacten met behandelaars en omschrijving van de contacten.
Contact

Omschrijving contacten

Achterhoek

-

-

West-Friesland

3

GGZ, begeleiders, behandelend centrum

Westerkwartier

4

GGZ, logopediste, pedagoog

In beide regio’s is er bij enkele zorgboerderijen sprake van contacten met begeleiders van de GGZ.
Andere contacten in West-Friesland betreffen ook behandelende begeleiders. In het Westerkwartier
zijn er twee zorgboeren die een behandelaar op de zorgboerderij ontvangen. Op een van deze
twee zorgboerderijen komt een logopediste langs. Deze komt op de zorgboerderij langs om de
deelnemers door gebaren beter te laten communiceren. De zorgboer zelf heeft een cursus bij een
zorginstelling gedaan om de gebarentaal te leren. De andere zorgboerderij in het Westerkwartier
ontvangt met regelmaat een pedagoog op de zorgboerderij. Deze is via een adviesbureau aangetrokken om een ouderavond op de zorgboerderij te organiseren. Hierna is de pedagoog langs
blijven komen om handvatten aan te reiken over de omgang met de deelnemers en andere
problemen of situaties die zich op de zorgboerderij voordoen. Concreet heeft de pedagoog de
rode en gele kaart geïntroduceerd op de zorgboerderij. Dit houdt in dat er regels zijn en als een
deelnemer een regel overtreedt krijgt hij een gele kaart, doet hij dit nog eens dan krijgt hij een
rode kaart. Aan deze laatste kaart zijn consequenties verbonden.
6.3.4 Zorgkantoren
De meeste zorgboerderijen hebben geen direct of incidenteel contact met zorgkantoren. Een overzicht van het aantal zorgboeren dat contact heeft met zorgkantoren is weergegeven in tabel 22.
Tabel 22 Overzicht van het aantal zorgboeren per regio dat contact heeft met zorgkantoren.
Achterhoek

West-Friesland

Westerkwartier

Geen contact

2

3

3

Incidenteel

2

2

2

Regelmatig

1

Bij de zorgboerderijen in West-Friesland die geen contact hebben met zorgkantoren, loopt dit
contact via Landzijde. In het Westerkwartier hebben twee zorgboeren geen direct contact, omdat
dit via het adviesbureau verloopt. In de incidentele gevallen dat zorgboeren contact hebben met
zorgkantoren, gaat dit meestal om problemen met betalingen of om het verkrijgen van informatie.
Wat een van de zorgboeren als knelpunt ervoer, was dat niet alle medewerkers van het zorgkantoor
op de hoogte waren van het begrip zorgboerderij. Een ander knelpunt, wat deze zorgboer noemde,
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is dat de financiële vergoeding voor inwonende deelnemers voor te weinig dagen is. Doordat de
zorgboerderij niet AWBZ-erkend is, kan de zorgboer niet voor meer dagen een vergoeding krijgen.
Een andere zorgboer zou liever zien dat betalingen rechtstreeks via het zorgkantoor verlopen,
omdat hij de ervaring heeft dat de deelnemers met een persoonsgebonden budget (PGB) hier
niet altijd goed mee kunnen omgaan. De zorgboer adviseert daarom als nieuwe deelnemers op
de zorgboerderij komen een aparte bankrekening alleen voor het PGB te openen, waarop het
PGB gestort wordt en waarmee men alleen rekeningen voor het PGB betaalt.

6.4

Gemeente en provincie

Zorgboeren zoeken vooral contacten met de gemeente vanwege vergunningen en bestemmingen.
Sommige van deze vergunningen betroffen een kantine of recreatieruimte. Op bijna alle zorgboerderijen is een kantine of recreatieruimte gemaakt, zoals te zien is in tabel 23 over de aanpassingen
in gebouwen. Enerzijds waren dit inpandige verbouwingen, of hoefden de betreffende ruimtes
alleen anders ingericht te worden. Anderzijds hebben zorgboeren nieuwgebouwd of een unit
geplaatst om een kantine of recreatieruimte te maken. Voor de inpandinge verbouwingen zijn
geen vergunningen nodig. Dan zijn er, zoals in tabel 23 te zien is, ook een aantal zorgboerderijen
die willen uitbreiden met een zorgwoning. In twee gevallen is het de bedoeling hiervoor nieuw te
bouwen. Dit gaf in beide gevallen problemen bij de gemeente. In het ene geval is dit een zorgboer
in de Achterhoek, waar de gemeente uitbreiding met een zorgwoning niet toestaat, omdat de
zorgboerderij in een beschermd natuurgebied ligt. Een zorgboer in West-Friesland, die over het
uitbreiden met een zorgwoning ook problemen had met de gemeente, heeft na aandringen van
de zorgboer overeenstemming met de gemeente bereikt. Drie zorgboeren in het Westerkwartier
hebben een bestemmingswijziging bij de gemeente doorgegeven. In West-Friesland heeft een
zorgboerderij een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Een andere zorgboer heeft hierover
navraag gedaan bij LTO, omdat het hem niet bekend was of dit nodig was. Dit bleek niet nodig
te zijn, omdat een gedoogbeleid gevoerd wordt. De zorgboerderij is echter wel bekend bij de
gemeente. Niet alle gemeenten lijken echter goed bekend met het begrip zorgboerderij. Zo
moest een van de zorgboeren aan de gemeente uitleggen wat een zorgboerderij is, zoals volgt
uit onderstaand citaat.

“Ik heb bij de gemeente aangekaart dat ik dit wilde gaan doen. Maar daar hadden ze denk
ik niet zoveel kaas van gegeten. Nee, geen probleem, je gaat je gang maar, je hebt ook geen
vergunning nodig. Voor de rest is er niemand die interesse heeft getoond. Dat is allemaal
nieuw denk ik, nog een beetje een ver-van-mijn-bed-show.” (citaat zorgboer)
Toch zoeken sommige zorgboeren wel contact met de gemeente. Een zorgboer in het
Westerkwartier doet dit bijvoorbeeld door het versturen van een nieuwsbrief van de zorgboerderij naar de gemeente.
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Tabel 23 Aanpassingen in gebouwen op de zorgboerderijen naar regio.
Achterhoek

Westerkwartier

West-Friesland

Kantine/
recreatieruimtea

4 keer, één mee bezig

4 keer, één mee bezig.
Eén van de zorgboerderijen heeft subsidie gehad
voor het maken van een
recreatieruimte

3 keer, één mee bezig

Sanitaire
voorzieningen

geen

één keer

2 keer gemaakt, hiervan
één met behulp van een
subsidie van de provincie; één keer beugels
en een hogere wc in
bestaand toilet

Werkplaats

1 keer aparte werkplaats

1 keer grotere werkplaats, 1 keer meer licht

1 keer nieuwe mede
voor de zorg, 1 keer
machines in aparte
werkplaats

Zorgwoning/
logeeropvang

1 keer slaapgelegenheid,
1 keer zorgwoning in de
toekomst

1 keer slaapgelegenheid

1 keer slaapgelegenheid, 2 keer zorgwoningen in de toekomst

Overig

1 keer overkapping
garage

1 keer overdekte zitgelegenheid, 1 keer vergaderruimte in de toekomst

1 keer veranda

a De

kantine/recreatieruimte is nieuwgebouwd, geplaatst of in een bestaande ruimte gemaakt

Met de provincie hebben de meeste zorgboerderijen niet direct te maken. In twee gevallen is
dit echter wel zo geweest. In beide gevallen ging het om een subsidie die de zorgboeren van de
provincie hebben gekregen. De provincie Groningen heeft een zorgboer een subsidie verstrekt
voor het maken van een recreatieruimte. Ondanks dat andere zorgboeren niet zo’n subsidie
hebben verkregen, hebben de meeste zorgboeren gezorgd dat een kantine of recreatieruimte op
de zorgboerderij aanwezig is, zoals te zien is in Tabel 23. De andere verkregen subsidie betrof
tevens een aanpassing in de gebouwen. Het ging om een sanitaire voorziening en de subsidie is
verstrekt door de provincie Noord-Holland. Toch hebben ook enkele andere zorgboeren sanitaire
voorzieningen gemaakt. Een andere aanpassing aan de gebouwen is het maken van een zorgwoning, wat een aantal zorgboeren in de toekomst wil. Een van de zorgboeren in West-Friesland had
gehoopt hier een subsidie van de provincie voor te verkrijgen. Dit is echter niet gelukt en daarom
zoekt de zorgboer andere bronnen voor financiering. Indirect contact met de provincie vindt in
de Achterhoek plaats via de Vereniging zorgboeren Oost-Gelderland, die zich met het provinciale
beleid bezighoudt, zoals een zorgboer aangaf. Het provinciale steunpunt voor zorglandbouw in
Groningen heeft een van de zorgboeren geholpen met het opstellen van een projectplan voor de
zorgboerderij.

6.5

Overige contacten

Buiten de in voorafgaande paragrafen genoemde contacten, hebben zorgboeren nog andere
contacten. Een belangrijke schakel in het netwerk van de zorgboer zijn de familieleden of verzorgers van de deelnemers. De manier waarop de communicatie verloopt, varieert van een communicatieschrift, het aanwezig zijn bij oudergesprekken tot het organiseren van een familie- en
begeleidersdag. Kinderen met ASS worden vaak door ouders of verzorgers opgehaald van de
zorgboerderij. Hierdoor ontstaat contact met de zorgboer. De activiteiten die gedaan zijn en gedragingen van het kind worden kort besproken. Men geeft ervaringen van mond-tot-mond door. Om
ouders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de zorgboerderij, organiseren sommige
zorgboeren eenmaal per jaar een informatieavond. Op zorgboerderijen voor re-integratie is deze
schakel wel genoemd maar minder expliciet.
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Daarnaast verzorgt een aantal zorgboeren een deel of al het vervoer van de deelnemers zelf.
Hiervoor hebben twee zorgboerderijen dan ook een busje aangeschaft. Naast praktische redenen
en een stabielere situatie voor de deelnemer, zien een aantal zorgboeren als voordeel van het
verzorgen van vervoer voor de deelnemers dat er contact is met de familie van de deelnemer
Dat voor sommige zorgboeren contact met de familie of begeleiding belangrijk is blijkt uit het
volgende citaat:

“We hebben altijd graag contact met, in geval van jeugd, de ouders. Want als begeleiding,
gaat het om de ouders en ons. Als één van die schakels in die driehoek niet werkt, dan
werkt het systeem niet.” (citaat zorgboer)
Eén zorgboer verzorgt jaarlijks een les op een tuinbouwopleiding over wat je kunt betekenen in de
zorg. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat de zorgsector van de zorgboerderij af weet, maar
ook daarbuiten. Naast contacten met scholen voor speciaal onderwijs en instellingen hebben
sommige zorgboeren ook contacten met orthopedagogen. Het netwerk van een zorgboer bestaat
naast contacten in de zorgwereld, ook uit contacten in de agrarische sector, indien de zorgboerderij een productietak heeft. Deze contacten zijn onder andere leveranciers, vertegenwoordigers en
LTO. Leveranciers en vertegenwoordigers bezoeken de zorgboerderij. Wanneer de zorgboerderij
geen agrarische tak heeft, bestaan er ook andere manieren om bezoekers naar de zorgboerderij
te krijgen. Dit kan men bewerkstelligen door lokale producten te verkopen.
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7

Analyse en discussie

In dit hoofdstuk wordt eerst de methodologie bediscussieerd en vervolgens de belangrijkste
resultaten van het onderzoek

7.1

Methodologie

Het onderzoek startte met een internetenquête. De respons bij deze enquête was 18%, wat vrij
laag is. Daarmee zijn de resultaten mogelijk niet representatief voor de gehele zorgboerenpopulatie. Omdat toch een grote groep diverse zorgboeren de enquête beantwoordden, schatten wij
de resultaten redelijk bruikbaar in. Ondanks het uittesten van de enquête door drie zorgboeren,
bleken de vragen achteraf niet voor iedereen even duidelijk en concreet. Mogelijk zijn daardoor
enkele aanpassingen niet genoemd.
De gegevens uit de internetenquête zijn gebruikt om zorgboeren te selecteren voor het vervolgonderzoek middels interviews. Voor deelonderzoek 1 waren dit de boerderijen die zich voornamelijk
op één type deelnemer richtten. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen drie typen deelnemers:
deelnemers die komen voor arbeidsrehabilitatie (re-integratie), deelnemers die komen om de thuissituatie te ontlasten (kinderen met ASS) en deelnemers die komen voor beleving. De gedachte
was dat deelnemers met een (zwaar) verstandelijke beperking een zorgboerderij opzoeken voor
‘beleving’. Binnen de doelgroep deelnemers met een verstandelijke beperking bleek echter onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen deelnemers die meehelpen (‘hulpboeren’) en deelnemers
voor wie meewerken te zwaar of lastig is en die enkel voor beleving komen (‘belevingsboeren’). Op
de bezochte zorgboerderijen werd vooral dagbesteding geboden in de vorm van werkzaamheden
op de boerderij. Dit varieerde van vee omweiden tot koffie zetten. Twee zorgboeren hadden wel
een combinatie van hulpboeren en belevingsboeren. De dagbesteding voor de belevingsboeren
was gericht op beleving: het zien, ruiken, voelen, horen en proeven stond hierbij centraal. Er zijn
geen zorgboeren geïnterviewd die alleen belevingsgerichte zorg aanboden. De aanname dat
deelnemers met een verstandelijke beperking alleen op een zorgboerderij komen voor beleving,
was dus onjuist.
Door aan de hand van de enquêteresultaten zorgboerderijen voor verder onderzoek te selecteren
was er op voorhand al veel informatie over de zorgboerderij beschikbaar, wat het interviewen
vergemakkelijkte.
Per deelonderzoek zijn 15 interviews gehouden. Dat is een beperkt aantal, wat ten koste gaat van
de validiteit van de resultaten. Vanwege de beperkte tijdspanne was een groter aantal interviews
niet haalbaar. De geïnterviewde zorgboeren waren zeer verschillend, ook binnen één doelgroep.
Hierdoor zijn de zorgboerderijen onderling slecht vergelijkbaar en is de verkregen informatie uit
de interviews moeilijk te generaliseren. Eenduidige conclusies zijn dan ook moeilijk te trekken.
Wel werd hierdoor een enorme rijkdom aan informatie verkregen.
Ten slotte kan de methode van interviewen van invloed zijn geweest op de resultaten. Door de
semi-gestructeerde opzet van het interview lagen alleen de vragen over de achtergrond vast.
Door het gebruik van een van tevoren opgestelde mindmap is het gevaar dat thema´s die hierin
niet vermeld staan, maar wel van belang zijn voor het onderzoek, niet besproken worden. Aan de
hand van de resultaten van de internetenquête kon de mindmap aangevuld worden. Ook is door
het doorvragen tijdens de interviews aanvullende informatie naar voren gekomen.
Bij het labellen van de interviews kan subjectiviteit een rol spelen. Door met twee onderzoekers
te streven naar intersubjectiviteit hebben we geprobeerd dit te ondervangen.

7.2

Aanpassingen

Zorgboerderijen zijn bij aanpassingen innoverend bezig en in het onderzoek hebben we dan ook
verschillende deelvernieuwingen (‘novelties’) geïdentificeerd. Deze novelties lijken echter veelal
specifiek voor de zorgboerderij en de deelnemers te zijn. Een bredere toepasbaarheid vraagt
een verdere ontwikkeling van de novelties in de praktijk. Omdat de variëteit in zorgboerderijen
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erg groot is, zal dit niet eenvoudig zijn. Door dit onderzoek worden novelties meer bekend, wat
misschien een impuls kan zijn voor zorgboeren om te werken aan een bredere toepasbaarheid.
Netwerken binnen de zorglandbouw kunnen helpen bij het op een hoger niveau tillen van novelties. Ook provincies zouden een rol kunnen spelen, door zich in het beleid meer te richten op het
professionaliseren van de sector.
7.2.1 Type aanpassingen
De aanpassingen die zorgboeren gedaan hebben, vinden plaats op landbouwtechnisch en bedrijfsmanagementniveau. Landbouwtechnische aanpassingen worden gekenmerkt door aanpassingen aan bijvoorbeeld het bedrijfspand of erf, de keuze van dieren en de dierenverblijven en
het aanwezige gereedschap. Aanpassingen in het bedrijfsmanagement betreffen met name de
arbeidsverdeling, de werkwijze, de aangeboden activiteiten, en aanpassingen voor veiligheid en
hygiëne. Veel aanpassingen werden gedaan door de gehele groep deelnemers, die men op de
zorgboerderij ontving.
Opvallend was dat zorgboeren zich niet altijd bewust zijn van de aanpassingen, die op het bedrijf
gedaan zijn. Zo bleek in een aantal gevallen dat zorgboeren in de enquête een bepaalde aanpassing niet genoemd hadden en pas na doorvragen in een interview, zich bewust werden van die
aanpassing. Vaak gaven ze in eerste instantie aan dat het gewoon zo gegroeid was.
7.2.2 Landbouwtechnische aanpassingen
De meeste aanpassingen zijn bedacht door de zorgboer, als oplossing van een concreet probleem
rondom het functioneren van deelnemers op de boerderij. Sommige aanpassingen worden voor
de hele groep gedaan, andere specifiek voor één deelnemer. Soms wordt een aanpassingen
voor een specifieke deelnemer bedacht en vervolgens toegepast voor de hele doelgroep die op
de zorgboerderij ontvangen wordt. Dit zijn dus deelvernieuwingen op deelnemerniveau die zich
ontwikkelen tot vernieuwingen op bedrijfsniveau.
In het algemeen viel op dat het aantal toegepaste landbouwtechnische aanpassingen op zorgboerderijen soms minder was dan we aanvankelijk verwachtten. Dit kwam doordat samenwerking van
verschillende deelnemers de problemen van individuele deelnemers kan oplossen. Deze manier
van werken brengt wel aanpassingen in het bedrijfsmanagement met zich mee.
Aanpassingen in gebouwen en erf, zoals het aanleggen van een kantine en sanitaire voorzieningen,
kwamen voor bij alle doelgroepen en regio’s. Dit komt overeen met de resultaten uit het onderzoek
van Hassink en Trip (2000), waarin vanuit een bedrijfseconomische benadering gekeken werd
naar aanpassingen. Uit de internetenquête leek naar voren te komen dat in de groep volgers meer
aanpassingen in de categorie gebouwen en erf zijn gedaan. Uit de interviews bleken de aanpassingen in de gebouwen echter niet regionaal te verschillen. Dit is mogelijk te verklaren door het
beperkte aantal interviews per regio of de gekozen regio’s.
Een belangrijk type aanpassing is het rolstoelvriendelijk maken van gebouwen en erf. Er zijn
zorgboeren, die proberen alles in het werk te stellen om deelnemers die rolstoelgebonden zijn
bij de processen te betrekken en werkzaamheden te laten verrichten. Op dit gebied is echter
nog wel verbetering mogelijk.
Op alle zorgboerderijen zijn extra hobbydieren aangeschaft, hoewel voor de drie verschillende
doelgroepen wel verschillen te vinden zijn in de keuze van die dieren. In het rapport van Hassink
en Trip (2000) worden alleen kippen, schapen, varkens en/of pony’s als hobbydieren genoemd.
In dit onderzoek troffen we echter een grotere diversiteit aan hobbydieren aan, mogelijk doordat
zorgboerderijen al veel verder ontwikkeld zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat zorgboeren meer eisen
aan hobbydieren stellen als deelnemers met een verstandelijke beperking of kinderen met ASS
ontvangen worden, dan als er alleen deelnemers voor re-integratie komen. De zorgboer baseert
zijn keuze voor de aanschaf van hobbydieren op de vraag van de deelnemers en op karakteristieken als aaibaarheid en toegankelijkheid (zie ook Ferwerda, 2008). Omdat de zorgboerderijen
voor deelnemers met een verstandelijke beperking vooral zorgboerderijen met een productietak
waren, waarin deelnemers meewerken, lag bij deze doelgroep de nadruk minder op het knuffelaspect. Voor de deelnemers met een verstandelijke beperking die niet konden deelnemen aan
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de activiteiten was dit aspect wel belangrijk. Voor deelnemers die komen voor re-integratie speelt
de aaibaarheid en toegankelijkheid van dieren nauwelijks een rol.
Wat betreft de dierenverblijven zijn met name aanpassingen gevonden op zorgboerderijen waar
kinderen met ASS en deelnemers met een verstandelijke beperking komen. Veel aanpassingen
hebben als doel het vergroten van de veiligheid of het ondersteunen van diergerelateerde activiteiten. Rondom de productiedieren zijn nauwelijks landbouwtechnische aanpassingen gedaan.
Een mogelijke reden hiervoor is, dat in veel gevallen de agrarische tak gescheiden van de zorgtak
of zelfs verdwenen is. Voor deelnemers die komen voor re-integratie zijn alleen aanpassingen in
de vorm van het aanschaffen van meer dieren gevonden.
In vergelijking met een bedrijfseconomische analyse van zorgboerderijen van Hassink en Trip
(2000), zijn meer aanpassingen in gereedschap naar voren gekomen. Aanpassingen in gereedschap betreffen met name de handzaamheid en de veiligheid van die gereedschappen. Verder
zijn vormen van visualisatie gevonden die het gebruik of het opruimen van gereedschappen
ondersteunen. Dit was alleen het geval op zorgboeren die deelnemers met een verstandelijke
beperking en kinderen met ASS ontvangen. Om duidelijkheid te scheppen voor deelnemers werkt
men in de reguliere zorg al langere tijd met zulke hulpmiddelen. Doordat de zorgboerin veelal
werkzaam is geweest in de zorg, kan haar achtergrond invloed hebben op de landbouwtechnische
aanpassingen. Op zorgboerderijen waar deelnemers voor re-integratie werden ontvangen, werd
alleen extra gereedschap aangeschaft.
Niet alle aanpassingen groeien uit, of voldoen aan de gestelde verwachting, zoals blijkt uit de
verlenging van een eierband en de aanschaf van een computer voor in de kantine. Aanpassingen
sluiten niet altijd aan bij de ideeën en wensen van deelnemers. Dat aanpassingen niet altijd succesvol zijn, is ook beschreven door Wolleswinkel et al. (2004) en Roep en Wiskerke (2004).
7.2.3 Managementgerelateerde aanpassingen
Een belangrijke managementgerelateerde aanpassing betreft de werkwijze die men op zorgboerderijen hanteert. Deze bleek voor de drie verschillende typen deelnemers verschillend. Behalve
door de verschillende behoeften van de typen deelnemers kunnen deze verschillen ook verklaard
worden door de gevarieerde achtergronden die de zorgboerinnen soms hebben. Het hanteren van
een duidelijk dagritme en -structuur blijkt voor alle doelgroepen belangrijk, zij het om verschillende
redenen. Dit leidt in veel gevallen tot aanpassingen in werkwijzen en dagindeling.
Een andere overeenkomst tussen de aanpassingen voor de verschillende doelgroepen is het
werken met leerdoelen, al kunnen die leerdoelen flink verschillen.
Ook het bewust inzetten van dieren voor activiteiten kan een managementgerelateerde aanpassing betekenen. Behalve dat dieren verzorgd moeten worden, kunnen ze ook als functie hebben
de deelnemers te activeren. Dit wordt ondersteund door het onderzoek van Van Dijk en Hassink
(2002). Dat voor deelnemers met een verstandelijke beperking dit aspect niet gevonden is, betekent niet dat dieren dat niet kunnen bewerkstelligen. Het aantal zorgboerderijen dat bezocht werd
was relatief klein, waardoor dit type aanpassing niet aan het licht gekomen kan zijn.
Waar Hassink en Trip (2000) het gebruik van een moestuin en het inzetten van hobbydieren als
enige aanpassingen noemen voor het aanbieden van activiteiten, zijn in dit onderzoek meer
typen aanpassingen naar voren gekomen die gedaan zijn om deelnemers activiteiten te kunnen
aanbieden. Zo worden op zorgboerderijen nevenactiviteiten ingezet. De meest voorkomende
nevenactiviteit op zorgboerderijen is de verkoop van producten. Dit kan in vorm verschillen van
verkoop aan de weg tot verkoop in een winkel. Opvallend is dat deze nevenactiviteiten niet in
West-Friesland, maar wel in het Westerkwartier, de Achterhoek en op zorgboerderijen uit deelonderzoek 1 plaatsvinden.
Verder wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en deelnemervriendelijkheid, onder andere
door bovengenoemde aanpassingen, maar ook door de keuze in het gebruik van materialen. De
capaciteiten van de deelnemers zijn direct van invloed op de aanpassingen.
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7.3

Netwerken en ketens

In de regio’s maken zorgboeren onderdeel uit van verschillende netwerken en ketens, zowel binnen
de agrarische als de zorgsector. Tussen de drie onderzochte regio’s zijn enkele verschillen te
vinden, die mogelijk terug te voeren zijn op de positie van de regio’s ten aanzien van de professionalisering van de zorglandbouwsector.
Na het onderzoek van Elings et al. (2003) zijn in het provinciale beleid veranderingen opgetreden.
De meeste provincies besteden nauwelijks meer geld aan de stimulering van de zorglandbouw,
omdat dat niet echt meer nodig is. Wel steekt men nog geld in jeugdzorg, omdat dit een provinciale
verantwoordelijkheid is. Veel huidige netwerken en voorzieningen zijn in vorige jaren gerealiseerd.
Qua aantallen zorgboerderijen is het onderscheid in groepen koplopers, peloton en volgers echter
niet veel veranderd. Daarom is de indeling nog wel gebruikt in dit onderzoek. Grosso Modo lijkt
de provincie Groningen nog steeds een ‘volger’, mede doordat de regionale vereniging minder
ver ontwikkeld is dan de verenigingen in Oost-Gelderland en Noord-Holland. Het individualisme
van de zorgboeren zou hierbij een rol kunnen spelen. De provincie Noord-Holland heeft subsidies
aan Landzijde verstrekt. Dit kan hebben bijgedragen aan de sterke positie die Landzijde in de
zorglandbouwsector heeft. Door de ontwikkelingen in Noord-Holland valt te betwijfelen of deze
provincie nog tot de pelotongroep behoort.
7.3.1
Agrarische sector
In de verandering van grootte van de agrarische tak van zorgboerderijen zijn geen regionale
verschillen waar te nemen. Bij de helft van de bezochte zorgboerderijen in deelonderzoek 2
bleek de agrarische tak te krimpen, omdat de inkomsten die de zorgtak met zich meebrengt
dit mogelijk maken. Wel verschilt de aanwezigheid van een agrarische tak in dit onderzoek per
doelgroep deelnemers. Op de bezochte zorgboerderijen voor kinderen met ASS of deelnemers
met een verstandelijke beperking werd vaker een agrarische productietak aangetroffen, terwijl
er onder de zorgboerderijen voor deelnemers voor re-integratie maar eenmaal een agrarische
tak voorkwam, die ook nog dienstbaar was aan de zorg. Dit kan verklaard worden door het feit
dat de gemeente een grote rol heeft gespeeld bij het opstarten van enkele zorgboerderijen voor
re-integratie en deze zorgboerderijen dus niet gestart zijn vanuit een agrarische productieboerderij. Uit onderzoek van Elings et al. (2005) blijkt dat er wel voorbeelden bestaan van productiegerichte zorgboerderijen voor deelnemers voor re-integratie.
De regionale verschillen in contacten binnen de agrarische sector zijn beperkt. Zo hebben in alle
drie regio’s zorgboeren zonder agrarische tak contacten gelegd binnen de agrarische sector,
onder andere voor het verkrijgen van kennis over dieren. Het stoppen met de agrarische tak kan
er echter wel toe leiden dat een zorgboer geen contacten meer heeft in de agrarische sector,
wat het geval was bij één van de geïnterviewde zorgboeren. In de contacten van zorgboeren mèt
een agrarische tak met andere boeren zijn wel regionale verschillen waar te nemen. Zo waren de
reacties van boeren in de Achterhoek positief. Ondanks dat in Noord-Holland inmiddels ook een
groot aantal zorgboerderijen aanwezig is, waren de reacties onder reguliere boeren daar minder
positief. In het Westerkwartier, dat tot de groep ‘volgers’ behoort, is de perceptie van reguliere
boeren over zorglandbouw onduidelijk. In de andere contacten in de agrarische sector, zoals met
loonwerkers en veevoederleveranciers, zijn geen regionale verschillen te zien.
7.3.2 Zorglandbouwsector
Naast de relaties in de zorgsector ontstaan ook steeds meer contacten binnen de zorglandbouwsector, onder andere via cursussen, studieclubs of verenigingen. In alle regio’s leidt het
opstarten van een zorgboederij tot een uitbreiding van het netwerk in de zorglandbouwsector.
Deze uitbreiding van het netwerk vindt vooral plaats via regionale verenigingen, wat in de drie
onderzochte regio’s nauwelijks verschilt. In alle regio’s bestaat een regionaal samenwerkingsverband wat overeenkomt met van de analyse van Blom et al. (2007) over netwerkvorming in de
zorglandbouwsector.
Dat enkele zorgboeren zich niet aan willen sluiten bij een regionale vereniging, kan mogelijk
verklaard worden doordat de thema-avonden van de verenigingen veelal gericht zijn op het verkrijgen van kennis over zorg en de betreffende zorgboeren zelf al een achtergrond in de zorg
hebben.
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Tussen regio’s is er wel verschil in hoeverre de regionale verenigingen ontwikkeld zijn. Ten opzichte
van de Vereniging zorgboeren Groningen heeft Landzijde een grote sprong voorwaarts gemaakt.
Bovendien zijn er in West-Friesland twee regionale verenigingen actief. Naast Landzijde, die een
grote rol speelt voor zorgboeren, vervult de Frisse Wind een kleine rol. Landzijde stelt eisen aan
haar zorgboeren, maar biedt ook meer aan door bijvoorbeeld het plaatsen van deelnemers. De
Vereniging zorgboeren Oost-Gelderland lijkt slechts een kleine rol te vervullen bij het uitwisselen
van kennis en ervaring. Daartegenover staat dat de Achterhoek de enige onderzochte regio
is waarin studieclubs een rol spelen in de uitwisseling van kennis en ervaring. Avonden die de
regionale verenigingen in de andere regio’s organiseren, worden echter bestempeld als studieclubachtig en zijn net als de bijeenkomsten van studieclubs gericht op het uitwisselen van kennis
en ervaring.
Tijdens zulke avonden kunnen ook contacten gelegd worden met spelers uit de zorgsector.
Orthopedagogen of begeleiders vanuit instellingen zouden bijvoorbeeld ideeën kunnen aandragen
voor aanpassingen op zorgboerderijen. Dit komt echter niet vaak voor. De meeste ideeën voor
aanpassingen komen bij de creatieve zorgboer zelf vandaan.
Concurrentie is een belemmerende factor voor het uitbreiden van het netwerk en delen van
kennis in de zorglandbouwsector. Hoewel het nu nog geen grote rol speelt, zou de concurrentie
in sommige regio’s toe kunnen nemen. Ondanks dat er in de Achterhoek zorgboeren zijn die
samenwerken, lijkt concurrentie in deze regio meer voor te komen. Het hoge aantal zorgboerderijen en de groei in het aantal zorgboerderijen kan voor meer concurrentie tussen zorgboeren
gaan zorgen. Op zorgboerderijen met dezelfde doelgroepen in de nabije omgeving van elkaar,
zou concurrentie ook een rol kunnen gaan spelen.
7.3.3 Zorgsector
Toen de boerderij nog geen zorgboerderij was hadden boeren bedrijftechnisch niets te maken
met contacten in de zorgwereld. Door de start van de zorgboerderij zijn echter veranderingen
opgetreden in het netwerk. Publiciteit van de zorgboerderij heeft bijgedragen aan het vormen
van contacten in de zorgsector. Naast deze contacten heeft de zorgboer ook contact met de
familieleden of begeleiders vanuit instellingen van deelnemers.
In alle regio’s hebben zorgboeren contacten in de zorgsector gekregen. De verwachting was dat
door het hogere aantal zorginstellingen in Gelderland (zie Elings et al., 2003), er meer samengewerkt zou worden met zorginstellingen. In ons onderzoek zijn echter geen regionale verschillen te
zien in de contacten met zorginstellingen. In alle regio’s komt het voor dat zorgboeren een samenwerkingsverband met een zorginstelling hebben. In principe kunnen zorginstellingen zorgboeren
als concurrent zien. Of dit speelt, is sterk afhankelijk van de verantwoordelijke persoon binnen een
instelling en of men dagbesteding buiten de instelling wil aanbieden, of in eigen beheer wil houden.
Een (ander) struikelblok voor het aangaan van een samenwerkingsverband berust op de financiële
vergoeding, die een stuk lager ligt dan wanneer gewerkt wordt met PGB-vergoedingen.
In de manier waarop de communicatie van zorgboeren met begeleiders van zorginstellingen
verloopt zijn ook geen regionale verschillen gevonden. Het door de zorgboer vervoeren van deelnemers bevordert deze contacten. In elke regio zijn zorgboeren die de deelnemers zelf vervoeren
en soms schaft men daarvoor speciaal busjes aan.
Daarnaast komt het werken met verwijzers op veel zorgboerderijen voor. Daarin zijn wel regionale
verschillen benoemd. In West-Friesland is het opvallend dat Landzijde door veel zorgboeren als
verwijzer is genoemd, hoewel zij alleen een rol speelt bij het plaatsen van deelnemers. Hierdoor
kan het zo zijn dat niet alle verwijzers naar voren zijn gekomen. In de andere twee regio’s speelden
de regionale verenigingen (nog) geen rol bij het plaatsen van deelnemers. In het Westerkwartier
wordt door minder zorgboeren met verwijzers gewerkt dan in de Achterhoek en West-Friesland.
Het zou kunnen zijn dat door mond-tot-mondreclame en websites voldoende deelnemers op de
zorgboerderijen komen. Het zonder verwijzers werken, kan de inbedding in de zorgketen belemmeren.
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In de contacten met behandelaars was wel weer een regionaal verschil te zien. In de Achterhoek
gaven zorgboeren aan geen contacten met behandelaars te hebben, terwijl men in de andere regio’s wel met behandelaars samenwerkt. Dit is met name opvallend omdat de provincie
Gelderland waartoe de Achterhoek behoort, een voorloper is op het gebied van de ontwikkeling
van zorglandbouw.
In de contacten met zorgkantoren zijn geen regionale verschillen te zien. De meeste zorgboeren
hebben geen of incidenteel contact met zorgkantoren gehad. In West-Friesland kwam naar voren
dat Landzijde een rol speelt in de contacten met zorgkantoren. Blijkbaar ligt ook hier een mogelijke
rol voor regionale zorglandbouw.
Uit de internetenquête bleek dat in de groep volgers meer zorgboeren vonden dat zij geen deel
uitmaken van een bestaande zorgketen. Dit beeld is niet bevestigd door de interviews. Daaruit
bleek namelijk dat het netwerk van de zorgboer in alle regio’s is uitgebreid in de zorgsector en dat
zorgboeren deel uit zijn gaan maken van zorgketens. In het Westerkwartier zijn minder contacten
met verwijzers en in de Achterhoek hebben de zorgboeren geen contacten met behandelaars,
maar daarvoor in de plaats zijn in deze regio’s andere contacten in de zorgsector.
7.3.4
Gemeente en provincie
Regionaal is er geen verschil hoe contacten met gemeentes verlopen. Dit lijkt vooral lokaal verschillend. Contacten met gemeenten betreffen vooral vergunningen en bestemmingswijzigingen. Dit
verschilt per gemeente. In sommige gemeenten hebben de zorgboerderijen bijvoorbeeld een
vergunning nodig voor het maken van een recreatieruimte of kantine. Omdat bijna alle zorgboeren een kantine of recreatieruimte hebben, kunnen we concluderen dat de gemeenten hier geen
beperkende factor in spelen. Mogelijk dat in de toekomst contacten met de gemeente toenemen,
als meer deelnemers afhankelijk zijn van WMO-uitkeringen.
Het contact van zorgboeren met de provincie is in alledrie regio’s beperkt en heeft vooral betrekking op subsidies voor aanpassingen in gebouwen. Uiteindelijk heeft dit echter weinig tot geen
invloed op de aanpassingen omdat zorgboeren, die geen subsidie hebben verkregen, ook aanpassingen aan de gebouwen hebben gedaan. Het provinciebeleid binnen de onderzochte regio’s, richt
zich niet meer op individuele initiatieven maar vooral op professionalisering en stimulering van de
sector (Provincie Gelderland, 2007; Provincie Noord-Holland, 2008; Provincie Groningen, 2007).
Door deze veranderingen in het beleid hebben zorgboeren steeds minder direct met provincies
te maken.

7.4

Deelvernieuwingen en systeeminnovaties

Op het niveau van de individuele zorgboeren zijn in dit onderzoek veel deelvernieuwingen (‘novelties’) gevonden. Zowel op landbouwtechnisch als op bedrijfsmanagement vlak werden aanpassingen en innovativiteiten toegepast om concrete praktische problemen op te lossen. In enkele
gevallen zijn zulke aanpassingen uitgegroeid tot algemeen toegepaste werkwijzen en procedures
(regimes) binnen de zorglandbouw. Voorbeelden hiervan zijn het in verband met de veiligheid
van de deelnemers verplaatsen van werkzaamheden (door derden) naar de avonduren of andere
dagen en het kiezen van andere dieren.
Tevens zijn de maatschappelijke netwerken waarin zorgboeren opereren, ingrijpend veranderd.
Oude netwerken binnen de agrarische sector zijn verdwenen of veranderd en nieuwe contacten
en netwerken binnen de zorgsector zijn ontstaan. Daarnaast zijn specifieke netwerken binnen de
zorglandbouw ontstaan, die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de onderlinge verspreiding van kennis en ervaringen en de ontwikkeling van nieuwe regimes. Juist vanwege de nieuw
ontstane netwerken en regimes, is de zorglandbouw als nieuwe (sub)sector te beschouwen als
systeeminnovatie, zowel binnen de agrarische sector als binnen de zorgsector.
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8

Conclusies

Op de zorgboerderijen met verschillende doelgroepen deelnemers zijn voor alledrie onderzochte typen zowel landbouwtechnische als managementgerelateerde aanpassingen of novelties
gedaan.
Zorgboerderijen die deelnemers voor re-integratie ontvangen, voerden de minste aanpassingen
door. De belangrijkste aanpassingen voor deze doelgroep waren de bouw van een kantine en
sanitaire voorzieningen, de aanschaf van wat extra hobbydieren, het aanbrengen van extra ritme
en structuur in de dagindeling en het expliciet aanbieden van relevante activiteiten. Vaak biedt
men langdurige klussen aan om de deelnemers verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen. De
werkzaamheden die de deelnemers vervullen zijn afgestemd op het vermogen en de interesses
van de deelnemers. Dieren spelen vaak een activerende rol.
Op zorgboerderijen waar kinderen met ASS en deelnemers met een verstandelijke beperking
komen zijn veel meer aanpassingen nodig. Behalve de bouw van een kantine en sanitaire voorzieningen zijn veelal ook aanpassingen voor de veiligheid en de toegankelijkheid van het bedrijf
nodig. Datzelfde geldt voor het te gebruiken gereedschap. Ook heeft men vaak meer hobbydieren
aangeschaft, waarbij aaibaarheid en toegankelijkheid van de dieren belangrijke eisen zijn. Het
aantal kleinere hobbydieren was groter op zorgboerderijen voor kinderen met ASS terwijl voor
deelnemers met een verstandelijke beperking vaak grotere dieren waren aangeschaft. Daarnaast
spelen voor deze beide doelgroepen orde en structuur een belangrijke rol, wat tot aanpassingen
in de dagindeling kan leiden. Om deelnemers met ASS of een verstandelijke beperking te ondersteunen in hun werkzaamheden en activiteiten wordt soms gebruik gemaakt van pictogrammen
en kleurcodering.
Regionaal gezien zijn er nauwelijks verschillen gevonden in aanpassingen op zorgboerderijen. Wel
is er een regionaal verschil gevonden in het volgen van een opleiding tot zorgboer. Daarin heeft
de regionale vereniging duidelijk een rol gespeeld.
Het opstarten van een zorgboerderij heeft in alle gevallen geleid tot een uitbreiding en verschuiving
van netwerken en ketens waar men deel van uitmaakt. Waar men voorheen vooral deel uitmaakte
van een agrarisch netwerk, participeert men nu ook in zorgketens en zorglandbouwnetwerken.
Daarbij zijn enkele minieme regionale verschillen te vinden. De mate van betrokkenheid in een
agrarisch netwerk verschilt iets doordat reguliere boeren per regio enigszins verschillend reageren
op zorglandbouw, wat afhangt van de bekendheid van zorglandbouw binnen deze regio.
De contacten binnen de zorglandbouwsector verlopen vooral via regionale verenigingen en studieclubs. Kleine regionale verschillen betreffen vooral de ontwikkeling van de regionale verenigingen
ten aanzien van het aanbod voor de zorgboeren. Regionale verenigingen kunnen hier van elkaar
leren. Daarnaast hebben alleen in de Achterhoek zorgboeren aangegeven lid te zijn van een
studieclub. Mogelijk zijn er in deze regio meer studieclubs dan in de andere onderzochte regio’s.
Regionale verenigingen en studieclubs kunnen benut worden voor kennisuitwisseling rondom
bepaalde thema’s maar ook voor gedane aanpassingen. Het ontstaan van nieuwe netwerken en
het delen van nieuwe praktijken, wijst op een in gang gezette systeeminnovatie.
De contacten binnen de zorgketens verschillen nauwelijks regionaal. Er is enig verschil in mate van
samenwerking met zorginstellingen en zorgverleners maar dat verschilt eerder per zorginstelling
en zorgverlener dan per regio.
Contacten met gemeentes en provincies zijn beperkt. Lokaal zijn verschillen te zien in hoe de
gemeentes met de zorglandbouw omgaan, maar regionaal vallen deze verschillen weg. In incidentele gevallen is een provinciale subsidie verleend aan een zorgboer maar verder richt het beleid
van de provincies zich nauwelijks meer op individuele zorgboerderijen. De focus ligt meer op het
netwerkniveau van de zorglandbouw door zich onder andere bezig te houden met het professionaliseren van de zorglandbouwsector.
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Enkele aanbevelingen
Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen organisaties op landelijk of regionaal niveau ideeën
voor aanpassingen aan zorgboeren kenbaar maken. Ook zouden in een nieuw handboek handvatten gegeven kunnen worden voor doelgroepspecifieke aanpassingen. De zorgboer kan daar dan
gebruik van maken als het nodig is. Nu worden in het handboek alleen kwaliteitseisen voor zorg
beschreven en hoe deelnemers begeleid kunnen worden. Door aanpassingen te beschrijven hoeft
niet iedereen het wiel uit te vinden. Dit kan de zorg voor de deelnemers ten goede komen.
In alle regio’s besteden zorgboeren veel tijd aan het verzinnen en organiseren van activiteiten voor
en aan deelnemers. In het onderzoek is echter niet naar voren gekomen dat zorgboeren kennis
over het aanbieden van activiteiten met elkaar delen. De creatie van een platform op internet voor
de uitwisseling van de ideëen en ervaringen, zoals door een prijswinnaar van de internetenquête
genoemd is, zou een goede mogelijkheid zijn om kennis onder zorgboeren uit te wisselen. Ook via
avonden van regionale verenigingen of studieclubs zouden zorgboeren ideëen voor aanpassingen
en activiteiten meer kunnen delen. In de netwerken die zorgboeren hebben zou hier aandacht aan
besteed kunnen worden om activiteiten zo onderling te delen.
Concurrentie onder zorgboeren of tussen zorgboeren en zorginstellingen zou in de toekomst een
belemmerende rol kunnen gaan spelen in de onderlinge kennisuitwisseling en de professionalisering van de sector. Vooral in regio’s met veel zorgboerderijen moet men hiervoor waken. In de
contacten binnen de zorgsector is een regionaal verschil te vinden in het werken met behandelaars
en verwijzers. Nu hebben zorgboeren veel verschillende verwijzers. Regionale verenigingen zouden
een grotere rol kunnen spelen in de contacten met verwijzers en plaatsing van deelnemers.
Aanvullend onderzoek zou kunnen focussen op additionele doelgroepen en regio’s. Eén van de
vragen die uit de resultaten van dit onderzoek voortvloeien, is namelijk: gelden deze resultaten
ook voor andere doelgroepen en regio’s of worden daar andere aanpassingen en netwerken
waargenomen? Een andere vraag zou kunnen zijn hoe het komt dat zorgboeren de aanpassingen
zelf bedenken. Een andere interessante vraag voor verder onderzoek betreft hoe de kennis over
door zorgboeren zelfbedachte aanpassingen en veranderingen in netwerken en inbedding breder
toepasbaar kan worden gemaakt.
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Bijlage I
Begeleidende brief internetenquête
Beste zorgboer/zorgboerin,
Op zorgboerderijen vinden op allerlei gebieden aanpassingen en verschuivingen plaats. Aan de
ene kant betreffen die aanpassingen de bedrijfsvoering binnen de individuele zorgboerderijen,
aan de andere kant zijn het verschuivingen en veranderingen binnen de hele sector die de individuele bedrijfsvoering sterk beïnvloeden.
Bij aanpassingen in de bedrijfsvoering valt te denken aan:
• Landbouwtechnische aanpassingen, die heel concreet een oplossing bieden voor een praktisch probleem. Bijv. aanpassingen in materiaal en procedures om de deelnemers goed en
veilig te kunnen laten functioneren; het aanpassen van de huisvesting voor dieren, zodat
zowel deelnemers als de dieren zelf veilig contact met elkaar kunnen hebben; het kiezen van
andere (dier)rassen die beter aansluiten bij de behoeften van deelnemers.
• Aanpassingen op managementniveau. Bijv. een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden; het verder verbreden van het bedrijf met winkel- of recreatieve functies; het
invoeren van kwaliteitsnormen en -toetsen.
Bij veranderingen in de sector, die doorwerken op bedrijfsniveau, valt te denken aan:
• Het vormen van nieuwe ketens en netwerken. Bijv. nieuwe samenwerkingsverbanden, financieringsstromen, communicatiekanalen.
• De andere eisen die gesteld worden. Bijvoorbeeld rondom de geleverde kwaliteit van de
geboden zorg en de veiligheid op de boerderij.
• Aanpassingen in wet- en regelgeving om de nieuwe ketens zo goed mogelijk te laten functioneren.
Al deze aanpassingen en veranderingen bepalen grotendeels de verwachtingen en behoeften die
(aankomende) zorgboeren hebben ten aanzien van advies en ondersteuning. Om zo goed mogelijk
te kunnen voldoen aan de behoeften van zorgboeren, wil het Steunpunt Landbouw & Zorg (en
diens rechtsopvolger) meer inzicht krijgen in de diverse aanpassingen.
Uw rol in dit onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Animal Sciences Group van Wageningen UR.
Zoals u zult begrijpen, is dit onderzoek sterk afhankelijk van de medewerking van zorgboeren.
Daarom willen wij u vragen of u mee zou willen werken aan dit onderzoek door de vragenlijst in
te vullen. Het invullen kost ongeveer 20 minuten.
Prijsvraag!
Uit de antwoorden op de vragenlijsten zullen wij de twee meest aansprekende voorbeelden
van aanpassingen kiezen. Eén in de categorie “bedrijfsaanpassingen” en één in de categorie
“netwerk en inbedding”. De winnaars ontvangen € 75,– en de voorbeelden zullen speciaal
aandacht krijgen in de verslaglegging van het onderzoek.
Vragenlijst
Als u op onderstaande link klikt komt u bij de digitale vragenlijst. Wij willen u vragen om de
enquête voor 26 september 2008 in te vullen.
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=5347
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek of de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met:
Manon Schoone, tel: 06-2…, email: manon.schoone@wur.nl
Annemarie van Diepen, tel: 06-4…, email: annemarie.vandiepen@wur.nl
Reina Ferwerda, tel: 032.-.…, e-mail: reina.ferwerda@wur.nl
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Bijlage II
Vragenlijst internetenquête

Als u op de onderstaande button “Start de enquete” klikt, komt u bij de vragenlijst. Bij sommige vragen wordt u naar aanleiding van uw antwoord doorverwezen naar de volgende vraag.
Het kan hierdoor voorkomen dat u een paar vragen overslaat. Succes!
Algemene vragen
1. In welk jaar bent u begonnen met de zorgboerderij?
2. In welke provincie/regio is de zorgboerderij gevestigd?
3. Welke doelgroepen deelnemers ontvangt u op uw bedrijf?
4. Waarvoor komen de deelnemers op uw bedrijf? (meerdere antwoorden mogelijk)
Om mee te werken/te recreëren
Tot rust te komen
Ondersteunde/activerende begeleiding
Andere
5. Wie begeleidt de deelnemers? (meerdere antwoorden mogelijk)
Zorgboer
Zorgboerin
Externe begeleiders
Vrijwilligers
Andere
6. Heeft u een agrarische tak op uw boerderij?
Ja
Nee
Niet meer
7. Biedt u agrarische activiteiten en/of werkzaamheden aan? Zo ja, welke?
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Bedrijfsaanpassingen (m.b.t. de zorgboerderij)
8. Zou u op een schaal van 1 t/m 5 aan kunnen geven hoe u de omschakeling naar de zorgboerderij met betrekking tot aanpassingen ervaren heeft?
1. Zeer gemakkelijk
2. Gemakkelijk
3. Gemiddeld
4. Moeilijk
5. Zeer moeilijk
6. Niet van toepassing
9. Wat zijn de meest opvallende/bijzondere aanpassingen die u in uw bedrijfsvoering heeft
gedaan?
10. Wat zijn de meest opvallende/bijzondere aanpassingen die u hebt gedaan om deelnemers
zo goed en veilig mogelijk te kunnen laten functioneren?
(bijv. geheugensteuntjes dmv afbeeldingen van dieren op voertonnen, nieuwe sluiting op
de hokken)
11. Is/zijn dit (een) aanpassing(en) van iets dat al bestond of betreft het iets geheel nieuws?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Aanpassing van iets dat al bestond
Iets geheel nieuws
12. Is/zijn de aanpassing(en) alleen interessant voor uw bedrijf of ook voor andere zorgboerderijen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Alleen voor mijn bedrijf
Andere zorgboerderijen kunnen er ook iets aan hebben
13. Indien u bij vraag 3 meerdere doelgroepen heeft ingevuld: voor welke doelgroep zijn de
aanpassingen gedaan?
14. Waarom waren de aanpassingen nodig?
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15. Zijn er deelnemers (of familie) of instellingen die om aanpassingen hebben gevraagd?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Deelnemers/familie
Instelling
Eigen initiatief
andere
16. Zo ja, wie vroeg om welke aanpassing?
17. Welke wensen/behoeften heeft u zelf nog met betrekking tot aanpassingen?
Inbedding in de zorgketen
18. Maakt u deel uit van bestaande zorgketens? (Bijv. samenwerking met zorginstelling of
gedragstherapeut)
Ja
Nee
19. Welke contacten heeft u met andere schakels in de zorgketen?(verwijzers, behandelaars)
20. Hoe heeft u het voor elkaar gekregen dat u deel uitmaakt van bestaande zorgketens?
21. Welke aanpassingen zijn volgens u nodig om een (betere) plaats in de zorgketen
te verwerven?
Netwerk
Als zorgboer kunt u deel uitmaken van verschillende netwerken. Hierbij kunt u denken aan
contacten/relaties met andere zorgboeren, voerleveranciers, vertegenwoordigers etc.
22. In hoeverre en hoe is het netwerk, waarin u zich bevindt, veranderd sinds u zorgboer bent
geworden?
23. Welke contacten zou u graag willen hebben, maar zijn moeilijk te leggen?
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Afsluiting
24. Heeft u een vraag gemist of iets toe te voegen aan wat u gevraagd is?
25. Zou u mee willen werken aan een vervolg op dit onderzoek (bijv. via een interview of
aanvullende vragenlijst)?
Ja, waarbij ik een vergoeding van € 50,- ontvang voor deelname
Nee
26. Als u voorgaande vraag met “ja” heeft beantwoord: wilt u zo vriendelijk zijn uw persoonlijke
gegevens in te vullen (naam zorgboerderij, uw naam, telefoonnummer, e-mailadres)?
27. Mocht u niet mee willen werken aan verder onderzoek, maar toch willen meedingen naar
de prijsvraag, wilt u dan hieronder uw e-mailadres invullen
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Bijlage III
Draaiboek Interviews deelonderzoek 1
Programma en voorbereiding
De bezoeken vinden plaats op de volgende data:
9 september 2008
20 september 2008
15 oktober 2008
17 oktober 2008
21 oktober 2008
27 oktober 2008
28 oktober 2008
28 oktober 2008
29 oktober 2008
30 oktober 2008
4 november 2008
5 november 2008
7 november 2008
11 november 2008
17 november 2008
26 november 2008
9 december 2008
9 december 2008
11 december 2008
• Per interview van tevoren verdiepen in de antwoorden die op de enquête gegeven zijn.
Indien er een internetsite is deze ook bekijken.
• Logboek bijhouden voor de mindmap, in het geval dat er nieuwe dingen bij komen of veranderen.
Voorbereiding
1. Tijd van vertrek naar locatie per interview is verschillend.
Benodigdheden:
• Routebeschrijving voor auto of openbaar vervoer
2. Aankomst op locatie (5 tot 10 minuten voor interview aanwezig zijn)
Benodigdheden:
• Schrijfgerei
• Voice-recorder meenemen (denk aan batterijen)
• Digitale camera
3. Uitleg interview
4. Interview
Het is de bedoeling dat actief geluisterd en ingesprongen wordt met behulp van vragen om
het interview de juiste richting te blijven geven. De mind map dient ter ondersteuning zodat
alle onderwerpen aanbod komen. Vooraf aan het interview wordt deze kort getoond aan de te
interviewen zorgboer(innen). Omdat misschien anders alleen in de structuur van de mind map
gedacht wordt.
5. Afronding
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Uitleg interview
Allereerst bedankt dat u de tijd wilt nemen voor dit interview. Eerst zal ik mij even voorstellen,
en dan zal ik iets vertellen over het onderzoek en het doel van het interview.
Ik ben Manon Schoone, 22 jaar en student aan de universiteit van Wageningen. Ik volg de opleiding Dierwetenschappen. Ik ben nu bezig aan mijn laatste studiejaar.
Het Steunpunt Landbouw en Zorg wil graag meer inzicht krijgen in de aanpassingen die
gedaan worden op zorgboerderijen. Hiervoor is een project opgestart in samenwerking met de
Wetenschapswinkel en de Animal Sciences Groep van Wageningen UR. Mijn onderzoek maakt
hier deel van uit.
Aan de hand van literatuur heb ik geprobeerd al heel veel informatie over zorgboerderijen,
netwerken en ASS. Maar niet alles is opgeschreven en gelijk aan de praktijk. Daarom wil ik met
behulp van interviews meer inzicht krijgen in de aanpassingen die gedaan zijn op zorgboerderijen. De enquête was bedoeld om een globaal overzicht te verkrijgen van wat voor aanpassingen
allemaal gedaan zijn.
De vragen van het interview zullen gaan over uw zorgboerderij en aanpassingen. Dit zal maximaal een uur duren. Ik wil graag het interview opnemen met een voice-recorder als u dit goedvindt? Hierdoor kan ik het terug luisteren en antwoorden juist uitwerken.
Voordat we beginnen wil ik u dit formulier laten zien, het is een mind map. Dit laat zien welke
onderwerpen aanbod komen. Het lijkt heel veel maar de onderwerpen hebben vaak ook
verband met elkaar. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen voordat we beginnen?
Interview
Algemene vragen
Uit de enquête is gebleken dat u toen … begonnen bent met de zorgboerderij. U heeft wel/
geen agrarische tak.
1. Waarom bent u begonnen met de zorgboerderij
2. Heeft u een achtergrond in de zorg? Zo ja, wat voor achtergrond?
Jullie doelgroep is re-integratie/kinderen en jongeren met ASS/zware zorgvragers (diep
dementerende ouderen, zwaar verstandelijk beperkten).
3. Waarom is de keuze op die doelgroep(en) gevallen?
4. Hoeveel deelnemers ontvangt u per dag?
5. Hoeveel deelnemers worden door Eén begeleider begeleidt?
Op de site is te zien dat de zorgboerderij open is op …
6. Wat voor dagprogramma biedt u aan?
7. Welke dieren zijn er op de boerderij?
8. Hebben de deelnemers taken binnen de agrarische tak?
De andere vragen worden gesteld naar aanleiding van de mindmap.
Afronding
Heeft u vragen gemist? Of heeft u nog aanvullingen of vragen aan mij?
Wat gebeurd er met de gegevens: Het interview wordt uitgewerkt en omdat het niet anoniem
is wil ik u van tevoren de uitwerking van het interview toesturen en om goedkeuring vragen.
Hierdoor kan ervoor gezorgd worden dat privacygevoelige informatie niet in het verslag terecht
komt.
Aan het einde van het project wil ik u graag het uiteindelijk verslag toesturen.
Bedankt voor uw tijd.
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Do’s & Don’ts
Hier wordt ingaan op mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen, en manieren waarop met
deze mogelijke risico’s wordt omgaan. Door deze paragraaf wordt vooraf geschetst op welke
manieren een interview kan verlopen en hoe dit aangepakt dient te worden.
Gedurende het interview is het zaak om de interesse van de geïnterviewde te wekken. Maar
zelf niet de overhand te nemen in het gesprek en overal op in te haken. Tijdens het interview
kan de persoon die geïnterviewd wordt heel enthousiast beginnen te vertellen over zijn/haar
zorgboerderij. Hierbij is het van belang om de juiste vragen te stellen zodat de gewenste
informatie boven komt.
Het tegengestelde van een actieve houding is een passieve houding. Deze personen
zouden alleen antwoord op de vraag geven en er niet dieper op in gaan. Hier is het zaak dat
verdiepende vragen gesteld worden en de interesse gewekt wordt voor het uiteindelijke doel
van het interview. Daarom dient bij aanvang van het interview goed uiteengezet te worden
waarom dit interview uitgevoerd wordt indien de mensen daar nog niet goed bewust van zijn.
Indien niet concrete antwoorden worden gegeven op de gestelde vragen. Kunnen andere
vragen gesteld worden om de gewenste informatie boven te krijgen. Hieronder staan enkele
vragen die hierbij gebruikt kunnen worden.
Als antwoorden niet concreet genoeg zijn:
• Hoe bedoelt u dat precies?
• Kunt u voorbeelden noemen?
• Hoe zou dat bijvoorbeeld op uw zorgboerderij werken?
Materiaallijst
• Voice-recorder
• Schrijfgerei
• Routebeschrijving
• Fotocamera
• Batterijen
• Mind map
Mindmap
Ervaring
Kennis
doelgroep

Toekomst

Achtergrond

Begeleiders

Zorg

Boer(in)
Collegaboeren

Verwijzers

Cli ënt specifiek

Vereniging

Contacten
zorgsector
Concurrentie

Technisch

Aanpassingen
op
zorgboerderijen

Netwerk
Studieclub

Doelgroep specifiek

Bedrijfsvoering

Behandelaars

Inbedding
Samenwerking
instellingen

Veiligheid

Materialen

Doelgroep
PGB/ZIN

Dagprogramma

Leeftijd
deelnemers

Werking

Dieren
Soorten
Keuze

Behoeften

Andere doelgroepen
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Bijlage IV
Draaiboek Interviews deelonderzoek 2

Datum:
Naam zorgboerderij:
Naam zorgboer(in):
Plaats:
Introductie
Allereerst bedankt dat u de tijd wilt nemen voor dit interview. Eerst zal ik mij even voorstellen,
en dan zal ik iets vertellen over het onderzoek en het doel van het interview.
Mijn naam is Annemarie van Diepen. Ik ben vijfdejaars student dierwetenschappen aan
Wageningen Universiteit. Voor mijn scriptie ben ik nu bezig met onderzoek naar aanpassingen
op zorgboerderijen. Dit doe ik in drie regio’s in Nederland: het Westerkwartier in Groningen, de
Achterhoek in Gelderland en West-Friesland in Noord-Holland.
Het Steunpunt Landbouw en Zorg wil graag meer inzicht krijgen in de diverse aanpassingen
op zorgboerderijen. Hiervoor is het project ‘van bedrijfsaanpassing naar systeeminnovatie’
gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Animal Sciences Group van Wageningen UR.
Mijn onderzoek maakt hier deel van uit.
In mijn onderzoek ben ik bezig te onderzoeken wat voor aanpassingen gedaan worden op
zorgboerderijen en welke veranderingen in netwerken en ketens zich hebben voorgedaan.
Hiervoor is onderzoek onder zorgboeren nodig. Samen met een studiegenote heb ik daarom
eerst een internetenquête opgesteld. Deze is naar alle zorgboeren in Nederland verstuurd. U
heeft ook deze enquête ingevuld. Hierbij heeft u aangegeven dat u mee wilde doen aan verder
onderzoek. Naar aanleiding hiervan heb ik contact met u opgenomen om u te interviewen. Het
doel van dit interview is de aanpassingen op uw bedrijf en in het netwerk en de ketens rond uw
bedrijf in kaart te brengen.
In het interview zullen eerst een paar algemene vragen gesteld worden. Hierna zal het interview
worden gedaan aan de hand van een relatieschema. Hierin heb ik een aantal thema’s vastgesteld waarover het interview zal gaan. Het is de bedoeling dat aan het eind van het interview
alle thema’s besproken zijn.
Het interview zal ongeveer een uur in beslag nemen.
Ik wil graag het interview opnemen met een voice-recorder als u dit goedvindt. In het verslag
zal waarschijnlijk ook uw naam voorkomen. Daarom wil ik het uitgewerkte interview aan u
toesturen, zodat u de dingen die niet juist zijn of die u toch niet in het verslag wilt kunt aangeven. Eind maart is de einddatum van dit onderzoek. Het verslag zal dan naar u toegestuurd
worden.
Heeft u voor aanvang van het interview nog vragen?
Laten we dan nu beginnen met het interview. Eerst zal ik beginnen met een paar algemene
vragen.

Wetenschapswinkel Wageningen UR

- 71 -

Rapport 254

Van boerderij naar zorgboerderij

Algemene vragen
(Sommige vragen zijn al beantwoord in de internetenquête, waar de antwoorden niet duidelijk
waren of waar een verdere toelichting gewenst is wordt doorgevraagd)
1.

Wanneer is de zorgboerderij gestart?

2.

Waarom bent u met de zorgboerderij gestart?

3.

Hebt u een achtergrond in de zorg?

4.

Welke doelgroepen cliënten ontvangt u?

5.

Hoe komt u aan uw cliënten?

6.

Waarom ontvangt u deze doelgroepen?

7.

Hoeveel cliënten heeft u?

8.

Hoeveel cliënten per dag/dagdeel heeft u?

9.

Op welke dagen ontvangt u cliënten?

10.

Heeft u een agrarische tak op het bedrijf? Zo ja, welke?

11.

Mogen de cliënten op het agrarische deel van het bedrijf komen?

12.

Indien “ja” bij vraag 11: Helpen de cliënten mee bij de agrarische activiteiten?

13.

Is er een vast dagprogramma voor de deelnemers en hoe ziet deze er uit?

Wetenschapswinkel Wageningen UR

- 72 -

Rapport 254

Van boerderij naar zorgboerderij

Mindmap
Het interview zal verdergaan aan de hand van thema’s Het gaat hierbij om de aanpassingen die
op het bedrijf zijn gedaan en de veranderingen die in netwerken en ketens zijn opgetreden.
Als zorgboer kunt u contact hebben met bijvoorbeeld andere zorgboeren of organisaties. Ook
zou u kunnen samenwerken met zorginstellingen. Deze contacten met andere zorgboeren en
organisaties zijn netwerken en/of ketens waar u zich in bevindt.
Hierbij gaat het niet om de specifieke organisatie of namen van personen, maar om het type
organisatie of contact. In het rapport zal ik deze namen dus niet noemen, maar het type organisatie of contactpersonen. U zou bijvoorbeeld samen kunnen werken met een zorginstelling,
hierbij gaat het dus niet om de naam van de zorginstelling.

Agrarische tak
(grootte)

Machines

Gereedschap

Arbeid
Werkplaats
Dagindeling
Huisvesting dieren

(Landbouw)
technisch

Management
Dieren
Bedrijf

Bedrijfspand

Aanpassingen
Zorgboerderij

Boeren

Kwaliteit
(keurmerk)

Inbedding
in zorgketen

Netwerken

Zorgkantoor
Andere zorgboeren

Zorg
Zorginstelling

Studieclub
Vereniging

Verwijzers

Behandelaars
Beleid

Afsluiting
Dit waren de vragen.
Het interview zal ik uitwerken. Het interview is niet anoniem. In het verslag zullen de aanpassingen die op uw bedrijf gedaan zijn en de veranderingen in uw netwerken en ketens ook naar
voren komen. Hierbij zou het kunnen dat u met uw naam in het verslag voorkomt. Daarom wil ik
u het uitgewerkte interview toesturen en om goedkeuring vragen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit interview?
Zou ik u dit briefje willen invullen, zodat de vergoeding van het interview naar uw overgemaakt
kan worden?
Zou ik misschien nog een kijkje op het bedrijf mogen nemen?
Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Bijlage V
De vier typen zorgboerderijen

Venema et al. (2009) hebben voor het classificeren van zorgbedrijven in de monitor de volgende indeling gehanteerd:
1. Landbouwproductie centraal
Zorgboerderijen waarbij de bijdrage van de zorgtak aan het bedrijfsinkomen (gezinsinkomen
uit het bedrijf minder dan 20% bedraagt en de bijdrage uit de agrarische productie en andere
neventakken minimaal 80% is. De deelnemers werken mee in de agrarische productie;
2. Landbouw en zorg beide belangrijk en geïntegreerd
Zorgboerderijen waarbij de bijdrage van de zorgtak aan het bedrijfsinkomen groter is dan
20% en minder dan 80%. De deelnemers werken mee in de agrarische productie;
3. Landbouw en zorg beide belangrijk en gescheiden
Zorgboerderijen waarbij de bijdrage van de zorgtak aan het bedrjifsinkomen groter is dan
20% en minder dan 80%. De deelnemers werken niet of nauwelijks mee in de agrarische
productie. Er zijn speciaal voor de deelnemers niet bedrijfsmatige activiteiten opgezet,
of de deelnemers komen niet om mee te werken (bijvoorbeeld kinderen of dementerende
ouderen);
4.‑	Zorg centraal
Zorgboerderijen waarbij het bedrijfsinkomen voor minimaal 80% afkomstig is uit de zorgtak
en voor minimaal 20% uit de agrarische productie.
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