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Beste mensen, 

Hierbij  willen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst  van de Stichting Fondsenbeheer 

Zorg en Landbouw. 

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 30 november 2015 om 20.00 uur  

Op locatie:  zorgboerderij Ons Boerengerief, Houtdijk 4, Kamerik, http://www.onsboerengerief.nl 

Deze bijeenkomst is voor iedereen die geïnteresseerd is om als adviseur aan de slag te gaan voor 

SFLZ. Op de informatiebijeenkomst kom je meer te weten over het werk van SFLZ en jouw mogelijke 

rol als SFLZ-adviseur.  

Wat doet Stichting Fondsbeheer Landbouw en Zorg (SFLZ)? 

SFLZ stelt geld beschikbaar aan de landbouw en zorg sector in de vorm van donaties en leningen. Op 

boerderijniveau worden innovaties ondersteund die zich richten op het verbreden en verdiepen van 

het dienstenpakket voor huidige en nieuwe doelgroepen.  

Op regioniveau stimuleert de Stichting samenwerkingsverbanden tussen zorgboerderijen onderling 

en zorgboerderijen die met zorginstellingen samenwerken. Tenslotte ondersteunt Stichting 

Fondsbeheer Landbouw en Zorg op landelijk niveau onderzoek en ontwikkeling, gericht op kennis, 

innovatie en draagvlak. 

Met het opzetten van een adviseursnetwerk wil de Stichting ondernemers die een zorgboerderij 

hebben of hadden de mogelijkheid bieden om op vrijwillige basis hun ervaring en expertise in te 

zetten als adviseur voor de sector en de maatschappij. Daarnaast wil zij scholing en ontmoeting 

organiseren voor deze adviseurs, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen in hun adviseursrol. 

Tenslotte wil SFLZ zich ontwikkelen als een platform waar vraag en aanbod op het gebied van advies, 

ontwikkeling en financiering elkaar ontmoeten.   

Zie voor meer informatie www.fondslandbouwenzorg.nl 

 

Wat doet een Adviseur? 

Ondernemers coachen en met hen sparren over  bedrijfsmatige vraagstukken, adviseren bij het 

opzetten van bedrijfsplannen, ondersteunen bij het doen van een aanvraag bij het fonds, de 

uitvoering van projecten en helpen door te netwerken.   

Wat kun je van SFLZ verwachten? 

Je inzet als Adviseur geeft, in een sfeer van inspiratie en collegialiteit, een zinvolle invulling aan het 

voortbestaan en de ontwikkeling van de zorgboerderijen in Nederland. Bij de start wordt een 

tweedaagse training aangeboden gericht op het ontwikkelen van de adviesvaardigheden en op 

onderlinge kennismaking. Daarnaast worden door SFLZ vier keer per jaar intervisiebijeenkomsten 

georganiseerd, waarbij ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Reiskosten worden vergoed. 

Een Adviseur heeft 

 Relevante ervaring als zorgboer/boerin, waarbij de actieve loopbaan beëindigd is dan wel wordt 

 Een actief netwerk in de sector 

 Affiniteit, ervaring en tijd voor het begeleiden van andere zorgboeren 
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Vaardigheden en competenties van een Adviseur 

 Ervaring of affiniteit met begeleiding/advisering 

 Ervaring met de bedrijfsvoering op een zorgboerderij 

 Ervaring met het leggen van verbindingen met andere boerderijen, relevante partijen en/of 

overheden 

 Oog voor actuele ontwikkelingen in de maatschappij en deze vertalen naar de sector 

 Affiniteit  voor de sector en dit over kunnen brengen 

 Het vermogen om met anderen ervaringen te delen binnen een team 

 Betrokken, positief kritisch, durft ‘nee’ te zeggen, open mind en brede interesse, enthousiasmerend 

en aanmoedigend, ‘duwend’ en niet ‘trekkend’ 

 

Interesse? Kom dan naar de informatiebijeenkomst! Meld u aan via dit emailadres vóór 25 

november a.s.: info@fondslandbouwenzorg.nl 
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