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Marieke Goede & Marjolein Elings

Ontmoeting tussen Boer & Zorg

In deze publicatie treft u een uiteenzetting van de opbrengsten van het unieke project Boer & Zorg. 
Het project Boer & Zorg was een samenwerkingsproject tussen het lectoraat Community Care van 
de Hogeschool van Amsterdam en Plant Research International, Wageningen Universiteit. Dit project 
richtte zich op het verbinden van de zorglandbouwsector en de reguliere zorg- en welzijnssector. 

In vier hoofdstukken maakt u kennis met de wereld van zorgboerderijen en die van de reguliere 
zorg- en welzijnswerkers. U leest welke betekenis zorgboerderijen hebben voor herstel en 
empowerment van deelnemers. Ook gaan we in op het begrip de ‘nieuwe professional’. In een 
essay wordt geschetst in hoeverre zorgboeren meegaan in de ontwikkeling van deze professional 
‘nieuwe stijl’. Tevens wordt aan de hand van interviews beschreven welke overeenkomsten en 
verschillen er bestaan tussen professionals op zorgboerderijen en andere sociale werkplekken. Ten 
slotte worden de ervaringen beschreven die tijdens het project zijn opgedaan bij het uitwisselen van 
kennis en ervaring tussen deze twee beroepsgroepen tijdens intervisiebijeenkomsten. 

‘Ontmoeting tussen Boer & Zorg’ slaat daarbij een brug tussen enerzijds de zorglandbouwsector en 
anderzijds de reguliere zorg- en welzijnssector.
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3. Doet de ‘nieuwe professional’ als 

maatstaf de zorgboer in de 

toekomst recht? 

Een zoektocht naar de gevolgen van het debat over de nieuwe 
professional voor de waardering van zorgboeren2.  
Sanne Rumping & Marieke Goede 
 
Met de introductie van het begrip ‘nieuwe professional’ wordt aangezet tot een andere manier van 
denken over en door professionals. Door deze nieuwe manier van denken worden er andere eisen 
gesteld aan zorg- en welzijnswerkers. Het debat over deze andere eisen kan betrekkelijk nieuwe 
professionals als zorgboeren mogelijk tekort doen. De intrinsieke waarde die de zorgboerderij als 
welzijnsaanbod heeft, wordt als gevolg van de transitie mogelijk ook afgemeten aan de hand van de 
acht bakens (kenmerken) waarlangs het profiel van de ‘nieuwe professional’ wordt ontwikkeld. De 
zorgboer moet zich met zijn kwaliteiten juist onderscheiden van de reguliere zorg- en 
welzijnsprofessional.  
 

Richting geven  
De acht centrale kenmerken (bakens), afkomstig uit Welzijn Nieuwe Stijl, die tegenwoordig bij zorg- 
en welzijnsprofessionals centraal staan, geven volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Zorg (VWS, 2010) richting aan het verbeteren van kwaliteit en professionaliteit van medewerkers 
van welzijnsinstellingen. Deze bakens zullen in de toekomst, naar alle waarschijnlijkheid ook richting 
moeten geven aan een ander, relatief jong, fenomeen binnen de zorg- en welzijnswereld, de 
zorgboeren. Zorgboeren verlenen ondersteuning en/of begeleiding op de zorgboerderij aan burgers 
met een zorg- of hulpvraag.  
 
Dit hoofdstuk laat aan de hand van uitkomsten van literatuurstudie zien wat het voor zorgboeren 
betekent als zij benaderd zullen worden als zogenaamde ‘nieuwe professionals’ volgens de criteria 
voor de welzijnssector. Hiervoor wordt in dit artikel eerst beschreven welke ontwikkelingen hebben 
bijgedragen aan de profilering van de nieuwe professional. Daarbij gaat dit artikel in op actuele 
ontwikkelingen in de zorg- en welzijnswereld, zoals de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (Wmo) en 
Welzijn Nieuwe Stijl. Ten slotte wordt aan de hand van de kwaliteiten van zorgboeren getoond in 
hoeverre de zorgboer past in het stramien dat voor de ‘nieuwe professional’ is ontwikkeld.  

                                                                 
2  In dit essay verwijst zorgboer naar zowel zorgboerinnen als zorgboeren. 
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De Wmo  
Al decennia is er een discussie gaande over het beleid in de zorg- en welzijnswereld in Nederland. 
Ruim tien jaar geleden ontstond daarbij een gevoel van urgentie doordat steeds duidelijker werd dat 
er schaarste aan zorgaanbod ontstaat. Dit kwam in de eerste plaats door de almaar groeiende 
uitgaven in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Als deze wet in een 
gelijkblijvend tempo zou doorgroeien, zouden de kosten op den duur uit zijn voegen barsten. De 
AWBZ moest gemoderniseerd worden en er moesten afspraken komen die aansloten bij de 
ontwikkelingen in de vraag naar zorg (Steyaert & Kwekkeboom, 2010). De tweede reden voor de 
dreigende schaarste aan zorg is de vergrijzing die samengaat met een afname van het aantal 
werkzame mensen op de arbeidsmarkt.  
 
Om deze schaarste op te vangen moet er een hele omslag in het beleid, in het denken over de 
dienstverlening én de organisatie van de dienstverlening plaatsvinden. Er moet op zoek worden 
gegaan naar duurzame zorg. Dat betekent dat er verder moet worden gekeken dan naar de formele 
mogelijkheden voor zorg. Hoe kan nu en in de toekomst, de hulpverlening op een niveau blijven dat 
past bij ons beschavingsniveau en ook op langere termijn betaalbaar blijft (Steyaert & Kwekkeboom, 
2010)?  
 
In 2007 is de Wmo ingevoerd. De Wmo geeft een kader voor het opbouwen van deze duurzame 
zorg. De Wmo richt zich op participatie en de toename van sterkere vormen van samenwerking. 
Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de 
samenleving, eventueel met ondersteuning van vrienden, familie of bekenden. Als dit niet mogelijk is, 
is er ondersteuning vanuit de gemeente beschikbaar (Ministerie van VWS, 2006).  
Na de introductie van de Wmo zijn er in de loop der tijd meer regelingen onder de reikwijdte van de 
wet gebracht. Zo worden door de overheveling (transitie) van o.a. begeleiding en kortdurend verblijf 
vanuit de AWBZ naar de Wmo de gemeentelijke taken uitgebreid zodat deze dichterbij de burger 
worden uitgevoerd (Ministerie van VWS, 2011). Deze transitie vindt vanaf 2013 plaats voor mensen 
met een matig tot ernstige beperking. (Tweede Kamer, 2011/2012). Deze transitie heeft ook 
gevolgen voor de zorgboeren; veel van hen bieden immers nu dagbesteding die wordt gefinancierd 
vanuit de AWBZ.  
 
Een andere consequentie van de transitie is dat de begeleiding en dagbesteding voor mensen met 
een beperking de welzijnssector worden binnengetrokken. Dat geldt dan ook voor de begeleiding en 
dagbesteding die op een zorgboerderij worden geboden. Hiermee worden zorgboeren onderdeel 
van de discussie die in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl wordt gevoerd over de eisen ten aanzien 
van de ‘nieuwe professional’ in deze sector. 
 

Welzijn Nieuwe Stijl 
Welzijn Nieuwe Stijl is in eerste instantie bedoeld als stimuleringsprogramma om gemeenten en 
welzijnsinstellingen meer volgens de uitgangspunten van de Wmo te laten werken. Na de invoering 
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van de Wmo in 2007, was er in 2010, volgens het ministerie van VWS behoefte aan het versterken 
en verbreden van de uitvoering van de Wmo. VWS heeft hiervoor een aantal uitgangspunten 
beschreven die richting geven aan het gewenste denken en doen van professionals binnen de Wmo. 
Deze uitgangspunten, beter bekend als bakens, worden in deze paragraaf beschreven. Deze bakens 
hebben betrekking op de kwaliteit en professionaliteit van de ‘nieuwe professional’ (Ministerie van 
VWS, 2010). 
 
Het eerste baken van Welzijn Nieuwe Stijl richt zich op de vraag achter de vraag. De ‘nieuwe 
professional’ wordt geacht om verder te kijken dan zijn neus lang is. Als een burger om een 
voorziening vraagt (bijvoorbeeld: huishoudelijke hulp), kan er een diepere behoefte aan ten 
grondslag liggen (bijvoorbeeld: behoefte aan sociaal contact). Het is aan de ‘nieuwe professional’ 
om deze achterliggende behoefte in beeld te krijgen. 
Bij het tweede baken ligt de focus op de eigen kracht van de burger: de ‘nieuwe professional’ 
stimuleert burgers om hun eigen probleemoplossend vermogen in te zetten. Professionals moeten 
als het ware ‘op hun handen zitten’ en niet zelf het probleem of de klacht van burgers oplossen. In 
de ruimte die ontstaat, moet de burger zelf aan de gang. 
Tevens wordt er, als derde baken, nadrukkelijk belang gehecht aan ‘direct eropaf’; de nieuwe 
professional moet direct op de problematiek af. Hij/zij moet daarbij niet schuwen om achter 
zijn/haar bureau vandaan te komen; ‘nieuwe professionals’ komen graag bij de mensen thuis. 
Bij het vierde baken staat formeel en informeel in optimale verhouding centraal; wat nieuwe 
professionals moeten en wat burgers zelf kunnen zónder professionele ondersteuning. De kracht 
van dit baken ligt in het creëren van ondersteuning door burgers voor burgers. 
Ook speelt de ‘ouderwetse’ professional, volgens het ministerie van VWS, teveel in op de 
aangedragen individuele oplossingen. De ‘nieuwe professional’ behoort, waar mogelijk, te handelen 
door problemen op collectieve wijze aan te pakken: er moet een doordachte balans zijn van 
collectief en individueel.  
Bovendien is samenwerking bij het profiel van de nieuwe professional belangrijk. De nieuwe 
professional moet door samenwerking, samenhangende problemen integraal aanpakken. Met 
andere woorden: niet elk probleem wordt aangepakt door een andere professional, maar de 
integraal werkende ‘nieuwe professional’ reikt over de grenzen van zijn of haar eigen discipline. 
Het zevende baken gaat over niet vrijblijvend, maar resultaatgericht werken. Voor de ‘nieuwe 
professional’ betekent dit dat er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld op welke 
ondersteuning een burger kan rekenen.  
Het achtste baken is op ruimte gebaseerd voor de ‘nieuwe professional’. Hierbij staat centraal dat 
niet alleen de organisatie of wensen van de gemeente gelden, maar dat de nieuwe professional kan 
handelen naar eigen beslissingsruimte en op basis van zijn professionele bagage.  
Uit bovenstaande criteria is een tweetal zaken af te leiden. Ten eerste blijkt wel dat de nieuwe 
professional veelzijdig moet zijn. Immers, de bakens van VWS stellen voornamelijk eisen aan de 
individuele kwaliteiten van de ‘nieuwe professional’. Ten tweede valt op dat de bakens zich 
grotendeels richten op de relatie tussen de ‘nieuwe professional’ en de burger. Hieruit blijkt dat deze 
relationele dimensie van groot belang is binnen Welzijn Nieuwe Stijl. 
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De nieuwe professional in de praktijk  
De nieuwe professional à la Welzijn Nieuwe Stijl behoort zich dus onder meer te richten op de relatie 
tussen de professional en de burger. Uit Burgerkracht, de toekomst van het sociaal werk in 
Nederland van De Boer & Van Der Lans (2011a), blijkt echter dat deze relatie tussen professional en 
burger in de praktijk niet altijd tot stand komt (of niet op de manier die het ministerie van VWS 
voorschrijft). In dit boek worden Lub, Sprinkhuizen, Cromwijk & Alblas (2011) aangehaald die stellen, 
aan de hand van een WMO-trendrapport van MOVISIE, dat samenwerking binnen de kaders van de 
Wmo beperkt blijft tot het institutionele niveau. Met andere woorden, er is wel samenwerking met en 
tussen de professionele instellingen, maar niet tussen professional en de burger met zorgvragen. Zo 
wordt de burger nog gezien als klant, in plaats van burger. De Boer & Van Der Lans (2011a) stellen 
dat Welzijn Nieuwe Stijl intussen passé is: ‘De geluksmachine wordt stopgezet, welzijn is niet van 
gemeenten maar van burgers, alleen burgerkracht kan ons redden’. 
Volgens De Boer & Van Der Lans (2011b) moet er daarom ruimte komen voor een nieuw type 
ondernemende professional. Er is behoefte aan een weldoener; een ondernemer op microniveau die 
een relatie heeft met de klant en de burgerkracht kan versterken. 
Om dit te bewerkstelligen stellen De Boer & Van Der Lans (2011b) dat er een omslag van 
dienstverlening naar dienstbaarheid moet komen. Volgens hen behoort deze vorm te krijgen door 
een andere wijze van denken, ordenen en aansturen. Hun devies is om ruimte te laten voor 
burgerkracht en de dynamiek van de samenleving en een beperkte rol voor de overheid. 
 
Ook Hoogland (2011) gaat in op de houding van de nieuwe professional. Hij betoogt dat Welzijn 
Nieuwe Stijl een groot beroep doet op het professionele bewustzijn, terwijl dit de afgelopen periode 
juist ernstig verzwakt is. Om hier een beroep op te kunnen doen, moet dit volgens Hoogland eerst 
hersteld worden. Enerzijds door vakkundigheid en deskundigheid, anderzijds door moreel 
zelfvertrouwen. Onder ‘moreel zelfvertrouwen’ verstaat Hoogland ‘het vermogen van de professional 
om te beoordelen wat voor het welzijn van de mens achter de cliënt goed is in een brede, integrale 
zin’ (Hoogland, 2011:35).  
  

De professional in contact met de burger 
Al met al kun je zeggen dat de nieuwe professional zich behoort te richten tot de burger, maar 
voordat dit werkelijkheid wordt moet er nog veel veranderen. Het theoretische concept 
empowerment en de daarop gebaseerde interventie kwartiermaken kunnen mogelijk een bijdrage 
leveren aan het verbeteren van deze relatie tussen de professional en de burger.  
 

Empowerment  

Droës, Van Wel & Korevaar (2011) benoemen empowerment als ‘het eigen machtig maken’. Hierbij 
gaat het volgens hen niet alleen om het verkrijgen van zeggenschap over de eigen leefomgeving, 
maar ook om het terugkrijgen van het eigen functioneren en het zelfbeeld. Empowerment impliceert 
een relatie tussen professionals en cliënten die gebaseerd is op partnerschap. Hieruit volgt dat de 
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hulpvrager wordt beschouwd als een volwaardig individu in het hulpverleningsproces. Van 
Regenmortel (2009) sluit hier bij aan; zij stelt dat empowerment het versterken en verbinden van 
personen, organisaties en groepen in de samenleving benadrukt. 
Empowerment past dan ook bij verschillende bakens van Welzijn Nieuwe Stijl: professionals kijken 
samen met de burger hoe die vanuit hun eigen kracht het probleem of klacht kan oplossen en ook 
hoe het probleemoplossend vermogen van zowel groepen als individuen vergroot kan worden. Om 
dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat de burger de professional ziet als iemand die zich niet 
boven hem/haar plaatst en als iemand die hij/zij kan vertrouwen. Pas als aan deze voorwaarden 
wordt voldaan, kan de burger de professional als deskundige zien en erkennen, wat een bijdrage 
kan leveren aan het integraal aanpakken van problemen (Van Regenmortel, 2011). Eigen kracht gaat 
bij empowerment hand in hand met een gedeelde verantwoordelijkheid van de professionals en de 
burgers (Van Regenmortel, 2011). 
 

Kwartiermaken  

Van Regenmortel (2011) beschrijft het kernidee van empowerment onder meer met het begrip 
kwartiermaken. 
Kwartiermaken richt zich op het ondersteunen van kwetsbare burgers om sociale bindingen aan te 
gaan die zij zelf waardevol vinden (Den Hollander & Wilken, 2011). De rol van de samenleving; de 
‘gewone’ burgers en organisaties is hier belangrijk. De samenleving behoort betrokken te worden bij 
pogingen van mensen om hun leven (weer) op te pakken (Schuurman, 2002). Kwartiermakers willen 
een maatschappelijk klimaat bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen om van 
cliënt, burger te worden (Kal, 2011).  
Dit concept sluit aan bij het baken dat zich richt op de eigen kracht van de burger; wat kan de 
professional doen om de zelfredzaamheid van de burger te versterken. Kwartiermaken kan 
ondersteuning bieden om dit baken in de praktijk teweeg te brengen. Volgens Kal (2011) kan 
voorlichting van speciaal getrainde cliënten die vertellen over de aard van hun aandoening en hoe 
het is om daarmee te leven, daar aan bijdragen.  
 

Het aanbod van de zorgboerderij 
Nu is aangegeven langs welke weg de nieuwe sociale professional in de welzijnssector zich 
ontwikkelt volgens de bakens van VWS, wordt ingegaan op de kwaliteiten van de zorgboerderij. 
Hiermee wordt geprobeerd de identiteit van de zorgboer ten opzichte van de sociale professional uit 
de welzijnssector in beeld te brengen. Aan de hand hiervan wordt ingegaan op de gevolgen voor 
zorgboeren als zij langs de maatstaf van de nieuwe professionals worden beoordeeld.  
 
De kwaliteiten van de zorgboer en de zorgboerderij worden beschreven aan de hand van enkele 
kwalitatieve onderzoeken. Uit deze onderzoeken komen vijf typerende eigenschappen van 
zorgboeren respectievelijk hun aanbod naar voren.  
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1. De gemeenschap 
De eerste typerende eigenschap van de zorgboerderij is dat een gemeenschap en maatschappij in 
het klein wordt gevormd. Op een boerderij wordt samen gewerkt en geleefd, waardoor cliënten de 
boerderij als thuis ervaren (Blom & Van Den Nieuwenhuizen, 2009). Volgens Hassink, Van Dijk & 
Klein Bramel (2011) sluit de gemeenschap zich aan bij de cliënt; de cliënt voelt zich veilig en thuis in 
de groep.  
 
2. Houding 
Een tweede kwaliteit is de houding van de zorgboer. Deze kenmerkt zich volgens Blom & Van Den 
Nieuwenhuizen (2009) door een vraaggerichte manier van werken. Zorgboeren trachten hun 
begeleiding af te stemmen op de behoefte, capaciteit en persoonlijkheid van de cliënt. Hierdoor 
heeft de cliënt een regiefunctie en voelt hij/zij zich serieus genomen. 
Daarnaast waarderen cliënten hoe de boer als niet-zorgprofessional met ze omgaat. Ze voelen zich 
benaderd als normaal persoon (Hassink et al., 2011) en ervaren de relatie tussen de cliënten en 
begeleiding als gelijkwaardig (Blom & Van Den Nieuwenhuizen, 2009). Blom & Van Den 
Nieuwenhuizen (2009) stellen dat de kwaliteit van de zorgboer wordt bepaald door de mate waarin 
de zorgboer aansluit bij de cliënt. Boevink (2005) bevestigde dit al eerder in haar onderzoek. 
 
3. Werkzaamheden 
Ook de werkzaamheden op de boerderij zijn belangrijk voor burgers die op een zorgboerderij een 
vorm van begeleiding of ondersteuning ontvangen. Zij hebben tijdens de werkzaamheden op de 
boerderij vaak contact met dieren. Dit zorgt voor een balans; ze ontvangen niet alleen zorg, maar ze 
geven ook zorg (Hassink et al., 2011). Bovendien zijn de werkzaamheden op de boerderij aangepast 
aan de cliënt (Hassink et al., 2011). Daarnaast is het werk op een zorgboerderij vaak afwisselend en 
‘echt’ (Elings, 2004).  
 
4. De context 
De zorg en ondersteuning op de boerderij vindt in een andere context plaats dan bij andere 
instellingen. In het algemeen is een zorgboerderij een (productie)bedrijf waar het ‘echte leven’ in 
overvloed aanwezig is. Hassink (2009) stelt dat cliënten hierdoor meer contact hebben met mensen 
zonder hulpvraag en de samenleving, dan binnen een reguliere zorginstelling. Reguliere instellingen 
zijn vaak veel specifieker ingericht op het bieden van zorg en ondersteuning, waardoor het ‘echte 
leven’ buiten de poort dreigt te blijven.  
Ook is op zorgboerderijen volgens Hassink meer vrijheid voor burgers met een hulpvraag. Boeren 
waarderen dat er meer vrijheid is op hun bedrijf dan in de reguliere zorg. Volgens medewerkers uit 
de ouderenzorg leidt dit tot een informele en activerende sfeer (Hassink, 2009).  
 
5. De omgeving 
De vijfde eigenschap van het aanbod van zorgboerderijen die naar voren komt in verschillende 
onderzoeken is de groene natuurlijke omgeving. Een groene omgeving draagt bij aan het welzijn van 
mensen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat contact met de natuur een positief effect heeft op de 
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aandacht en concentratie van proefpersonen (Van Den Berg, 2003; Kuo & Sullivan, 2001). 
Daarnaast draagt wandelen in de natuur bij aan een betere stemming (Hartig, Mang & Evans,1991; 
Hartig, Evans & Jamner, 2003; Ulrich, Simons, Losito, Fiorito, Miles & Zelson; 1991). Deze positieve 
effecten zijn ook in de omgeving van de boerderij aanwezig. Zo geeft de boerderijomgeving veel 
minder prikkels dan voorzieningen in de stad; er is rust en ruimte (Hassink et al., 2011). 
 

De zorgboer in het stramien van de ‘nieuwe professional’? 
Nu zowel het profiel van de ‘nieuwe professional’ als de eigenschappen van de zorgboer/het werken 
op een zorgboerderij zijn besproken kan worden nagegaan of en in hoeverre profiel en 
eigenschappen met elkaar overeenkomen.  
 

Overeenkomsten  

Op verschillende terreinen voldoen zorgboeren aan de nieuwe manier van denken over de nieuwe 
sociale professional. 
Binnen de zorg kijkt men (ook) principieel naar de mogelijkheden en eigen kracht van de cliënt. Op 
de boerderij wordt hiernaar gehandeld door de zelfredzaamheid te versterken door de cliënt een 
regiefunctie te bieden. Hierdoor voelt deze zich serieus genomen. Het partnerschap dat bij 
empowerment belangrijk is, tekent zich hier af. Net als bij het geschetste profiel van de ‘nieuwe 
professional’, is er op de boerderij nadrukkelijk sprake van een balans tussen collectief en 
individueel. Enerzijds is de boerderij een gemeenschap waar cliënten zich veilig en thuis in de groep 
kunnen voelen. Anderzijds gaan zorgboeren in op de individuele behoefte van de cliënt door 
bijvoorbeeld werkzaamheden op maat aan te bieden. Verder wordt er door boeren integraal 
samengewerkt; van oudsher werken verschillende disciplines binnen de boerderij al samen (Blom & 
Van Den Nieuwenhuizen, 2009). Bovendien is er op de boerderij optimale handelingsruimte voor de 
zorgboer als sociale professional; dit komt mede doordat er op de zorgboerderijen op een 
natuurlijke wijze wordt gewerkt met regels en protocollen.  
 

Verschillen 

Naast de genoemde overeenkomsten zijn er ook bakens waar de zorgboer niet aan voldoet. Zo 
komt vraaggericht en integraal werken maar gedeeltelijk terug op de boerderij. De zorgboer speelt 
weliswaar in op de behoefte en mogelijkheden van de cliënt, maar kijkt maar mondjesmaat over de 
grenzen van eigen werkzaamheden heen; de samenwerking tussen zorgboeren is bijvoorbeeld (nog) 
niet optimaal (Blom & Van Den Nieuwenhuizen, 2009). Ook blijkt uit onderzoek van studenten van de 
Hogeschool van Amsterdam (Pondens, Stevens & Vreugdenhil, 2012) dat interdisciplinaire 
samenwerking tussen verschillende opleidingen binnen de zorg- en landbouwsector niet optimaal is. 
Uit gesprekken tussen de studenten van de verschillende opleidingen blijkt dat er in beperkte mate 
een interdisciplinaire teamgeest is waarin uitwisseling en integratie van kennis tussen verschillende 
werkvelden centraal staat. 
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Ook bevindt de zorgboer zich niet in de wijk of bij mensen thuis; de boer bevindt zich immers op de 
boerderij zelf. Hij/zij kan dus niet direct op de eventuele cliënten af. Los daarvan is er bij zorgboeren 
vrijwel nooit sprake van ondersteuning aan zorgmijders, omdat op de zorgboerderij cliënten op 
eigen initiatief komen. Vaak wordt de ondersteuning gefinancierd op basis van een PGB. Het gaat 
dus per definitie om toegekende en dus gevraagde zorg.  
  

Waarden van de zorgboer 
Door zorgboeren na de transitie van begeleiding en dagbesteding af te meten aan de hand van de 
acht bakens, worden verschillende wezenlijke waarden van de zorgboer mogelijk tekort gedaan. In 
deze laatste paragraaf wordt betoogd waarom deze waarden in beeld moeten blijven, ook wanneer 
er een transitie plaatsvindt.  
 
Een eerste reden om aandacht te hebben voor de intrinsieke waarden van de zorgboer is dat de 
informele houding van de zorgboer, ten opzichte van de nieuwe sociale professional, een 
meerwaarde is. Uit interviews met cliënten en begeleiders blijkt dat de zorgboer juist gewaardeerd 
wordt omdat hij als ‘niet professional’ omgaat met cliënten. Zo werkt de zorgboer vaak zonder 
regels en protocollen en indien de zorgboer wel gebruik maakt van regels en protocollen gebeurt dit 
vaak op een natuurlijke wijze. De vrijheid om hier niet uitsluitend mee te werken draagt juist bij aan 
het verschil tussen de boerderij- en de zorgcontext. Kwartiermaken sluit hier bij aan; er wordt een 
klimaat gecreëerd waarin mogelijkheden ontstaan voor mensen om van cliënt, burger te worden. 
Deze manier van werken kan juist bijdragen aan het teweeg brengen van (het baken) eigen kracht.  
Ten tweede, bij het profiel van de nieuwe professional wordt geen aandacht besteed aan de fysieke 
omgeving. Op de boerderij maakt de cliënt deel uit van het leven van de boer en zijn gezin (Hassink 
et al., 2011), hierdoor is er een gelijkwaardige relatie tussen de professional en de burger. Dit sluit 
aan bij het concept empowerment; deze gelijkwaardige relatie kan bijdragen om als professional 
samen met de burger te kijken hoe zij vanuit hun eigen kracht het probleem of de klacht kunnen 
oplossen. 
Ten slotte, de positieve invloed van de natuur op de zorgvragers staat bij het geschetste profiel van 
de nieuwe professional buitenspel; er is geen oog is voor de omgeving.  
 
Uit bovenstaande argumenten wordt duidelijk dat niet alleen de individuele kwaliteiten van de sociale 
professional een rol spelen, maar dat de omstandigheden en de context essentieel zijn voor de 
waardering van de zorgboer; de informele houding van de zorgboer, de boerderij als gemeenschap 
en de groene omgeving gaan hand in hand.  
Bij het profiel van de nieuwe sociale professional moet daarom niet alleen worden gekeken naar wat 
de professional zelf te bieden heeft, maar ook naar andere essentiële factoren. De zorgboerderij is 
hier een glashelder voorbeeld van.  
 



47 

Referenties 
Berg, A.E. Van Den, S.L. Koole & N.Y. Van Der Wulp (2003).  

Environmental preference and restoration: (How) are they related? In: Journal of Environmental 
Psychology nr. 23(2), pp. 135-146. 

Blom G. & N. Van Den Nieuwenhuizen (2009).  
Boer-en-Zorg, Onderzoek naar de kernkwaliteit van de zorgboerderij. Wetenschapswinkel 
Wageningen UR.  

Boer, N. De & J. Van Der Lans (2011a).  
Burgerkracht. De toekomst van sociaal werk in Nederland. Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling. 

Boer, N. De & J. Van Der Lans (2011b).  
Voorbij Welzijn Nieuwe Stijl. 10 mei.  
(http://www.zorgwelzijn.nl/web/Meningen/Opinie/Opiniepagina/Voorbij-Welzijn-Nieuwe-Stijl.htm)  

Boevink, W. (2005).  
Over leven na psychiatrie. In: individuele rehabilitatie, behandeling en herstel van mensen met 
psychiatrische problemen. J. Droës (red.) Amsterdam: SWP. 

Droës, J., T. Van Wel & L. Korevaar (2011).  
‘Rehabilitatie en herstel’. In: L. Korevaar & J.Droës, Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn. 
Bussum: Coutinho, p. 25-36. 

Elings, M. (2004)  
Boer, zorg dat je boer blijft! Wageningen: Wetenschapswinkel Wageningen UR. 

Hassink, J. (2009).  
Zorgboerderijen dragen bij aan empowerment en eigen kracht van deelnemers. Plant Research 
International B.V.: Wageningen.   

Hassink, J., A. van Dijk & D. Klein Bramel (2011).  
Waarden van Landbouw en Zorg. Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR 
Business Unit Agrosysteemkunde. 

Hartig, T., M. Mang & G.W. Evans (1991).  
Restorative effects of natural environment experiences. In: Environment and Behaviour, nr. 23, 
p. 3-27. 

Hartig, T., G.W. Evans & L.D. Jamner (2003).  
Tracking restoration in natural and urban field settings. In: Journal of Environmental Psychology, 
nr. 23, p. 108-123. 

Hollander, D. Den & J.P. Wilken (2011).  
Zo worden cliënten burgers. Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. 
Amsterdam: SWP. 

Hoogland, J. (2011).  
Amateurs gezocht! Over roepingsbesef in de professionele dienstverlening. Zwolle: 
Gereformeerde Hogeschool.  

Jochemsen, H., R. Kuiper & A. De Muynck (2006).  
Een theorie over praktijken. Normatief praktijkmodel voor zorg, sociaal werk en onderwijs. 
Dixitreeks ZEG-hogescholen, deel 1. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn.  

http://www.zorgwelzijn.nl/web/Meningen/Opinie/Opiniepagina/Voorbij-Welzijn-Nieuwe-Stijl.htm


48 

 

Kuo, F.E. & W.C. Sullivan (2001).  
Agression and violence in the inner city: Impacts of environment via mental fatigue. In: 
Environment & Behavior, nr.33 (4), Special Issue on Restorative Environments, p. 543 -571.  

Kal, D. (2011).  
Kwartiermaken en burgerschap. Uitgesproken tijdens de conferentie ‘Van Patiënt naar Burger’. 7 
april 2011, Parnassos Utrecht. 

Lub, V., A. Sprinkhuizen & R. Cromwijk, m.m.v. A. Peters & A. Alblas (2010).  
Het spel op het maatschappelijk middenveld, Wmo-Trendrapport 2010. Utrecht: Movisie. 
Ministerie van VWS (2006). Iedereen moet kunnen meedoen. Den Haag. Ministerie van 
VWS(2010). Welzijn nieuwe stijl. Den Haag.  

Ministerie van VWS (2011).  
Decentralisatie taken naar en groei in de WMO. Den Haag. 

Ministerie van VWS, cluster beschikkingen (2012).  
Aanvraag in het kader van WTZi. Nieuwe toelating. 13 februari. 
(http://www.wtzi.nl/toelatingen/formulieren/default.aspx) 

Ministerie van VWS (2012).  
Uitvoeringsbesluit Wet toelating Zorginstellingen. 

Pondens, S., K. Stevens & I. Vreugdenhil (2012).  
Samenwerken in en rond de zorgboerderij. Praktijkgericht onderzoek naar interdisciplinaire 
samenwerking binnen opleidingen gerelateerd van zorg en landbouw. Hogeschool van 
Amsterdam, Plant Research International Wageningen, UR (intern document).  

Regenmortel, T. Van (2009)  
Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg. In: Journal of Social 
Intervention: Theory and Practice, Volume 18, Issue 4, p. 22-42.  

Schuurman, M. (2002).  
Mensen met verstandelijke beperkingen in de samenleving. Een analyse van bestaande kennis 
en aanwijzingen voor praktijk en verdere kennisverwerving. Utrecht. 

Steyaert, J. & R. Kwekkeboom (2010).  
‘WMO: van schaarste naar herijking sociaal netwerk’. In: J. Steyaert & R. Kwekkeboom. ‘Op zoek 
naar duurzame zorg, vitale coalities tussen formele en informele zorg’. Utrecht: Movisie/Wmo 
werkplaatsen.  

Tweede Kamer (2011/2012).  
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van 
gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 33 127, nr. 3. 

Ulrich, R.S., R.F. Simons, B.D. Losito, E.Fiorito, M.A. Miles & M. Zelson (1991).  
Stress recovery during exposure to natural and urban environments. In: Journal of 
Environmental Psychology, nr. 11, p. 201-203.  

 
 

http://www.wtzi.nl/toelatingen/formulieren/default.aspx

	Lege pagina
	Lege pagina


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /NewsGothicStd
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op drukker])
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 790.866]
>> setpagedevice


