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Achtergrond

dementie (zie b.v. Elings en Hassink, 2008;
Hassink e.a. 2010; Iancu e.a. 2014; Schreuder

De zorgboerderij is de laatste decennia steeds

e.a. 2014; de Bruin e.a. 2015; Beerens e.a.

populairder geworden in Nederland. Het aantal

2016; De Boer e.a. 2017; Hassink e.a. 2017).

zorgboerderijen en het aantal mensen dat er
gebruik van maakt is sterk toegenomen. Naar
schatting zijn er ongeveer 1300 zorgboerderijen
die plek bieden aan 30.000 cliënten (van der
Meulen e.a. 2022). De belangrijkste
doelgroepen zijn cliënten met een verstandelijke
beperking, psychiatrische achtergrond,
jeugdigen en ouderen. De snelle groei van het
aantal cliënten dat gebruik maakt van
zorgboerderijen en de diversiteit van de
cliëntenpopulatie maakt duidelijk dat er
kennelijk grote behoefte is aan dergelijke
voorzieningen en dat ze verschillende
cliëntgroepen aanspreken.
Zorglandbouw is niet alleen een Nederlands
fenomeen. Ook in andere Europese landen zoals
Noorwegen, Engeland, Italië en Frankrijk zijn
veel zorgboerderijen en in andere landen zijn ze
in opkomst (Hassink en van Dijk, 2006; Hassink

In deze factsheet gaan we specifiek in op de
kwaliteiten die zorgboerderijen hebben
waardoor zij verschillende doelgroepen een
aansprekende plek kunnen bieden. Het gaat dan
om kenmerken van de zorgboerderij die door
verschillende doelgroepen worden gewaardeerd.
Deze kwaliteiten zorgen ervoor dat veel
deelnemers het naar hun zin hebben op de
boerderij en dat hun gezondheid, welzijn,
ontwikkeling, zelfredzaamheid en participatie
toenemen (Hassink e.a. 2010).
We baseren ons hierbij op wetenschappelijk
onderzoek uit verschillende landen naar de
kwaliteiten van zorgboerderijen die deelnemers
en hun verwanten belangrijk vinden. Daarnaast
zijn er in 2021 aanvullend op de literatuurstudie
interviews gehouden met deelnemers op
verschillende zorgboerderijen over de

e.a. 2017; Sempik e.a. 2010).

kwaliteiten van zorgboerderijen die zij belangrijk

Mensen die betrokken zijn bij de opzet van en

deze factsheet. We presenteren eerst de

verantwoordelijk zijn voor het leiding geven aan

belangrijkste bevindingen voor de vier

het werk op zorgboerderijen nemen over het

genoemde doelgroepen. Daarna geven we een

algemeen aan dat het verblijf en het werken op

korte beschrijving van de belangrijkste

een zorgboerderij gezond is (Van Schaik, 1997;

kwaliteiten die daarin naar voren komen. We

Hassink e.a. 1999; Ketelaars e.a. 2001). Als

verdelen de kwaliteiten over vijf groepen.

redenen worden genoemd de noodzakelijke en

Tenslotte zijn de kwaliteiten in overleg met

aansprekende activiteiten, het werken met

zorgboeren, deelnemers en stakeholders

planten en dieren, de structuur, de ruimte en de

betrokken bij de ontwikkeling van het

variatie in werkzaamheden, de niet-medische

kwaliteitskader voor de zorglandbouw (Federatie

sfeer die er heerst en het aansluiten bij het

Landbouw en Zorg, 2022) vertaald in een aantal

gezonde van de mens (Van Schaik, 1997).

kernwaarden.

Naast deze praktijkervaring is er ook steeds
meer wetenschappelijke kennis beschikbaar
over de waarde van dagbesteding, begeleiding
en 24-uurs zorg op zorgboerderijen. Uit de
verschillende onderzoeken blijkt dat
zorgboerderijen een waardevolle voorziening
kunnen zijn voor verschillende doelgroepen,
waaronder jeugd, mensen met een
verstandelijke beperking, mensen met een
psychiatrische achtergrond en voor mensen met
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vinden. De uitkomsten presenteren we hier in

Aanpak

de werkzame elementen van de

Literatuuronderzoek en aanvullende interviews

onderwijs uitvallen en een onderwijszorg

onderwijszorgboerderij voor leerlingen die in het
arrangement volgen op de boerderij. Op basis

Voor dit onderzoek hebben we een

van het literatuuronderzoek en de interviews is

literatuurstudie gedaan naar de kwaliteiten van

een lijst gemaakt 5 groepen van kwaliteiten.

zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen.

Deze kwaliteiten zijn vervolgens in gesprekken

We zochten naar Nederlandse en buitenlandse

met zorgboeren, deelnemers en stakeholders

studies die de kwaliteiten en kenmerken van

verder uitgewerkt naar de kernwaarden van de

zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen

zorgboerderij. Deze kernwaarden beschrijven

beschreven. We vonden verschillende studies

wat de zorgboerderij wil betekenen voor

die zijn weergegeven bij de referenties aan het

deelnemers en vormen de basis van het

eind van de factsheet. Daarnaast zijn interviews

kwaliteitskader voor de zorglandbouw en de

gehouden met 24 deelnemers en verwanten met

visie op goede zorg. In het kwaliteitskader zijn

dementie en 28 deelnemers met een GGZ

de kernwaarden tenslotte onderverdeeld in drie

achtergrond of een licht verstandelijke

kenmerken die onderling samenhangen: Samen

beperking over de kwaliteiten van de

(een goede sociale structuur en cultuur),

zorgboerderij die zij belangrijk vinden. Tenslotte

Buiten (gebruik maken van de rijke boerderij

zijn er interviews gehouden met 22 leerlingen,

omgeving) en Gewoon (de boerderij als

11 ouders en zorgboeren en leerkrachten over

representant van het gewone leven).
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Overzicht van de onderzoeksresultaten
Welke kwaliteiten vinden deelnemers belangrijk?
Deelnemers met een psychische

vinden het belangrijk dat ze op de boerderij in

kwetsbaarheid

hun eigen tempo kunnen werken. Dat ze

Deelnemers met een psychiatrische achtergrond

Dat de zorgboer en begeleiders het programma

en psychische problematiek ervaren de

aanpassen aan hoe iemand zich voelt.

boerderij als een informele setting tussen

Deelnemers noemen dat ze persoonlijke

ziekte, arbeidsmarkt en samenleving waar ze

aandacht ervaren en dat ze steun krijgen als het

nieuwe contacten opdoen en

nodig is. Ze zeggen dat het belangrijk is om

arbeidsvaardigheden kunnen oefenen.

respect te ontvangen van ‘normale mensen’ en

Deelnemers vinden de sociale gemeenschap op

dat zich een collega voelen. Ze vinden het ook

de boerderij belangrijk. Deelnemers geven vaak

belangrijk dat er op de boerderij zinvolle

aan dat ze zich veilig en thuis voelen in de

werkzaamheden worden verricht en dat ze

groep. Ze waarderen de kleinschaligheid en de

waardering krijgen voor de bijdrage die ze

mogelijkheid om nieuwe contacten op te

leveren en dat de werkzaamheden direct

bouwen. De informele sfeer van het

zichtbaar resultaat opleveren. Sommigen vinden

samenwerken en de relatieve stabiliteit van de

fysiek werk heel fijn omdat ze dan voelen dat ze

groep maakt het makkelijker contacten aan te

een lijf hebben. Veel deelnemers noemen ook

gaan en te verdiepen.

dat het voor hen belangrijk is dat de boerderij

kunnen rusten als ze een slechte dag hebben.

en de activiteiten hen structuur biedt.
Deelnemers waarderen dat ze worden benaderd
als een normaal iemand, met respect en zonder

Veel deelnemers met een psychiatrische

vooroordelen en niet als een patiënt. Dat er een

achtergrond genieten van de rust en de ruimte

betrokken en gelijkwaardige relatie is met de

op de boerderij. Het is een omgeving die minder

zorgboer en begeleiders en er wordt

prikkels geeft dan de stad waar veel van hen

aangesloten bij hun mogelijkheden. De meeste

wonen. De groene omgeving geeft fysiek en

deelnemers met een psychiatrische achtergrond

mentaal ruimte. De ruimte geeft hen de
mogelijkheid even terug te trekken als dat nodig
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is. Verschillende studies richten zich op het

ervaring zijn voor deelnemers die gewend zijn

belang van het contact met dieren op de

om alleen maar zorg te ontvangen. Voor

boerderij. Sommige deelnemers ontwikkelen

anderen kan het een enorme overwinning zijn

een hechte band met een dier wat hen een

om met een groot dier te werken en te merken

gevoel van warmte, geborgenheid en troost

dat ze met het dier goed om kunnen gaan. Dat

geeft. Het kan ook afleiden van problemen en

kan een boost geven aan hun eigenwaarde en

bijdragen aan zingeving. Zorgen voor andere

zelfvertrouwen.

levende wezens kan een heel wezenlijke

Deelnemers met dementie

Vooral oudere mannen vinden het leuk op de
boerderij klusjes te doen, zoals het voeren van

Zorgboerderijen bieden mensen met dementie

de dieren en het werken in de moestuin. Dit

een gestructureerde dag in een huiselijke

versterkt hun gevoel ergens bij te horen en een

omgeving waarin ze meer dan in een reguliere

zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

instelling de mogelijkheid hebben om naar

Belangrijk is verder dat ze op de zorgboerderij

buiten te gaan en deel te nemen aan activiteiten

zelf nog kunnen kiezen wat ze willen doen en ze

zoals het verzorgen van dieren, tuinieren,

niet mee moeten doen aan een vaststaand

wandelen en samen koken. Sommige

programma. Er is vaak een diversiteit aan

zorgboerderijen ontvangen alleen mensen met

werkzaamheden waar deelnemers uit kunnen

dementie, andere zorgboerderijen hebben

kiezen. Ook mensen met dementie waarderen

meerdere doelgroepen. Deelnemers met

de sociale contacten en de gezelligheid van de

dementie en hun partners zijn bijna zonder

groep. Wat mensen met dementie en

uitzondering heel blij met de mogelijkheden die

mantelzorgers ook relatief vaak noemen is het

zorgboerderijen bieden zowel op gebied van

belang van het samen koken en het lekkere en

dagbesteding als ook wonen. Het is voor hen

gezonde eten. Het lijkt ervoor te zorgen dat

vaak een bewuste keuze om naar de

mensen met dementie die naar de zorgboerderij

zorgboerderij te gaan. Ze geven aan dat ze voor

gaan een hogere voedsel- en vochtconsumptie

de zorgboerderij kiezen omdat de

hebben dan mensen met dementie die naar een

werkzaamheden en activiteiten aansluiten bij de

reguliere dagbesteding gaan. Tenslotte

interesse van de persoon met dementie, dat ze

waarderen mensen met dementie de groene

zinvol werk doen, dat ze nog kunnen meedoen

omgeving. Ze genieten van het uitzicht en de

in de samenleving, actief blijven en dat ze veel

natuur. Dat lijkt extra belangrijk te zijn voor

buiten zijn. Zorgboerderijen zorgen ervoor dat

zorgboerderijen met 24-uurs

mensen met dementie soms het idee hebben

woonzorgfaciliteiten waar ouderen wonen.

vrijwilligerswerk of betaald werk uit te voeren.
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Deelnemers uit de jeugdzorg

op de boerderij de gelegenheid op een speelse
en terloopse manier te oefenen in samen

Op de zorgboerderij komen kinderen en

spelen, samen werken, verantwoordelijkheid

jongeren vanaf een jaar of 5. Er zijn

dragen en taken afmaken. Hierdoor wordt hun

jeugdzorgboerderijen die zich specifiek richten

zelfvertrouwen vergroot en worden ze sociaal

op kinderen en jongeren en zorgboerderijen met

vaardiger, waardoor ook eventuele

een gemengde doelgroep waaronder kinderen

gedragsproblemen verminderen. De andere

en jongeren. Veel jeugdigen die naar de

omgeving van de boerderij, het rolmodel van de

boerderij gaan hebben te maken met een vorm

boer(in), de persoonlijke aandacht en

van autisme, ADHD, angst, depressie, en

waardering en de begeleiding door de zorgboer

internaliserende of externaliserende

en medewerkers van jeugdzorg zijn daarbij

gedragsproblemen soms in combinatie met

belangrijk voor een positieve ontwikkeling. Veel

problemen in de thuis en/of schoolsituatie. Veel

kinderen noemen verder het belang van het

jeugdzorgboerderijen bieden weekend- en

contact met dieren. Ze ervaren steun van dieren

naschoolse opvang. Op sommige boerderijen

en kunnen met hen een vertrouwensband

kunnen jeugdigen wonen. Ook zijn er

opbouwen. Dieren kunnen zo ook helpen om

boerderijen waar jeugdigen naast zorg ook

angst te overwinnen. De boerderij is ook een

onderwijs ontvangen. Het gaat dan om

uitlaatklep voor jeugdigen waar ze zichzelf

jeugdigen die zijn uitgevallen in het onderwijs of

kunnen zijn en met andere kinderen spelen.

dreigen uit te vallen. Een jeugdzorgboerderij

Jongeren noemen dat de boerderij omgeving

biedt jeugdigen een activerende groene

veel minder prikkels geeft dan de traditionele

omgeving met concrete activiteiten zoals het

voorzieningen in de jeugdzorg of school.

verzorgen van de dieren, in de tuin werken,
koken en bakken. Kinderen en jongeren krijgen

Voor leerlingen die op school uitvallen en naar
de boerderij gaan om er onderwijs en zorg te
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krijgen is het opbouwen van een

Er zijn ook boerderijen met individuele woon-

vertrouwensband met de zorgboer, leerkracht

werktrajecten voor jongeren met ernstige

en begeleiders heel belangrijk. Dit geeft een

gedragsproblemen (Hassink e.a. 2011;

gevoel van veiligheid en biedt de basis om

Schreuder e.a. 2014). Vaak zijn er problemen in

vanuit de interesses van de leerling aan de slag

de thuissituatie, zorgen de jongeren voor

te gaan. Dit kan door de kleinschaligheid.

overlast en komen ze met de politie in

Leerlingen vinden het belangrijk dat de

aanraking. Het boerderij traject leidt tot een

boerderij geen traditionele schoolomgeving is

forse afname van probleemgedrag en toename

die direct weerstand oproept, maar dat ze naar

in zelfwaardering. Het loskomen van hun oude

buiten kunnen als het nodig is, dat er een

wereld, de fysieke arbeid, het onderdeel zijn

diversiteit aan werkzaamheden is waar ze uit

van het boerengezin, de aanpak van de boer,

kunnen kiezen. En dat ze werkzaamheden

het verzorgen van de dieren en

kunnen doen die aansluiten bij hun interesse.

verantwoordelijkheid moeten nemen zijn

Het in de praktijk leren werkt voor deze

belangrijke factoren voor succes van het traject.

leerlingen beter dan in school omdat leerlingen

Voor deze jongeren is het belangrijk dat er een

dan concreet de noodzaak inzien van het

“echte” boer is en een “echte” boerderij.

kunnen lezen en rekenen. Veel leerlingen vinden
het contact met dieren belangrijk onder andere
omdat ze troost en veiligheid bieden.

Deelnemers met een
verstandelijke beperking
Uit onderzoek blijkt dat dagbesteding op de
boerderij door deelnemers met een
verstandelijke beperking als zinvol wordt gezien
en wordt gewaardeerd omdat er concreet en
zinvol werk met planten en dieren mogelijk is.
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Op veel boerderijen zijn er naast het werken
met planten en dieren ook andere
werkzaamheden die deelnemers waarderen
zoals klussen, groenonderhoud en horeca
werkzaamheden. Deelnemers worden
aangesproken op hun mogelijkheden en kunnen
een sociaal netwerk opbouwen. Veel jongeren
en jong volwassenen vinden het belangrijk dat

het echt en zinvol werk is. Het geeft voldoening

Hij heeft daardoor een natuurlijke autoriteit en

om samen een klus te klaren en te leren van

fungeert als rolmodel.

elkaar. Voor hen moet het dan ook een echte
boerderij zijn waar ze ook kunnen leren op
gebied van tuinbouw, dierverzorging, groen of
een ander werkgebied. Deelnemers vinden het
belangrijk dat ze daarmee hun competenties en
vaardigheden ontwikkelen en groeien in hun
werk en ook meer zelfstandig worden. Veel
deelnemers noemen dat de aanwezigheid van
een echte boer belangrijk is. Hij is voor
deelnemers de baas op de boerderij, heeft de
kennis en kunde en weet wat er moet gebeuren.

Oudere deelnemers lijken het werkaspect
minder belangrijk te vinden en vinden het met
name belangrijk dat ze een gezellige dag
hebben.
Ook voor deelnemers met een verstandelijke
beperking geldt weer dat de vertrouwensband
met de boer(in) en begeleiders, de persoonlijke
aandacht, positieve feed back, een veilige
omgeving en een goede sfeer belangrijk zijn.

Combinatie van doelgroepen

psychiatrische achtergrond de aanwezigheid van

Er zijn zorgboerderijen die zich specialiseren in

waarderen omdat die vaak ontwapenend eerlijk

een specifieke doelgroep. Er zijn ook veel

en kwetsbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat ze ook

zorgboerderijen waar verschillende doelgroepen

eerder bij zichzelf gevoelens herkennen en

komen. Een veel voorkomende mix is mensen

toelaten (Ketelaars e.a. 2001). Mensen met een

met een verstandelijke beperking, met een

verslavingsachtergrond waarderen de humor,

psychiatrische achtergrond en een

het ontwapenende en de ongecompliceerdheid

verslavingsachtergrond. Er is nauwelijks

van mensen met een verstandelijke beperking.

onderzoek gedaan of deelnemers de

Het geeft hen het gevoel dat ze mogen zijn wie

aanwezigheid de mix van doelgroepen

ze zijn, ze zorgen voor een open sociaal klimaat

waarderen. Uit onderzoeksrapporten van 20 jaar

zonder verborgen agenda’s (Cool, 2002).

mensen met een verstandelijke beperking

geleden komt naar voren dat mensen met een

Overkoepelend: 5 groepen van kwaliteiten van de zorgboerderij
Hierboven zijn voor verschillende doelgroepen de kwaliteiten benoemd die deelnemers belangrijk vinden.
Een groot deel van de genoemde kwaliteiten wordt bij alle doelgroepen genoemd. Deze meer
overkoepelende kwaliteiten kunnen in vijf groepen worden ingedeeld. De kracht van de zorgboerderij is
dat alle vijf groepen van kwaliteiten tegelijk aanwezig zijn. Dat maakt de zorgboerderij een unieke
omgeving voor verschillende doelgroepen. Het gaat om de combinatie van de volgende overkoepelende
kwaliteiten.
•

Persoonsgerichte begeleiding: op de zorgboerderij is er persoonlijke aandacht voor de
wensen en mogelijkheden van deelnemers. Er is sprake van een betrokken en gelijkwaardige
relatie met de zorgboer(in). Het werk op de zorgboerderij kan worden aangepast aan de
interesses en mogelijkheden van de individuele deelnemer.

•

Sociale gemeenschap: deelnemers kunnen sociale contacten opbouwen en steun en
waardering ontvangen van andere deelnemers en/of vrijwilligers. Deelnemers noemen ook de
huiselijke sfeer van de zorgboerderij. Het samen eten hoort hier ook bij.

•

Zinvol en divers werk met dieren en planten: deelnemers kunnen zorgen voor andere
levende wezens, dit wordt als zinvol ervaren. Dieren kunnen steun geven, maar ook het gedrag
van deelnemers spiegelen. Er is keus uit verschillende werkzaamheden en activiteiten en de
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zorgboer en begeleiders hebben de kennis om deelnemers in het werk te begeleiden. De
werkzaamheden zorgen voor structuur en de aard van het werk zorgt ervoor dat deelnemers
fysiek actief zijn.
•

Groene omgeving: de fysieke groene ruimte op de zorgboerderij biedt deelnemers de
mogelijkheid om rust te ervaren, overmatige prikkels te vermijden en mogelijkheden voor
zingeving en reflectie. Tegelijkertijd werkt de omgeving ook activerend door de aanwezigheid
van activiteiten.

•

Het gewone leven: de zorgboerderij is anders dan veel zorglocaties. Het gaat om gewoon
werk, er is veel contact met “gewone” mensen en is onderdeel van de samenleving. Niet alle
risico’s worden weggenomen. Er wordt weinig over zorg gesproken. Op de zorgboerderij heerst
veelal een informele en huiselijke sfeer.

De kernwaarden van de zorgboerderij
In gesprekken met zorgboeren, deelnemers en organisaties betrokken bij de zorglandbouw zijn op basis
van bovenstaande bevindingen 10 kernwaarden geformuleerd. Deze kernwaarden beschrijven wat de
zorgboerderij wil betekenen voor deelnemers.
De 10 Kernwaarden van de zorgboerderij
•

Persoonsgerichte begeleiding: op de zorgboerderij is er persoonlijke aandacht voor de
interesses, wensen en mogelijkheden van individuele deelnemers. Er is aandacht voor wat
deelnemers zelf belangrijk vinden. De activiteiten en werkzaamheden op de zorgboerderij
worden hier zo veel mogelijk op afgestemd. Ook is er volgens de deelnemers veelal sprake van
een betrokken en gelijkwaardige relatie met de zorgboer(in).

•

Sociale contacten en steun: op de zorgboerderij kunnen deelnemers sociale contacten
opbouwen en steun en waardering krijgen van de zorgboer(in), andere deelnemers en/of
vrijwilligers. Deelnemers horen erbij en voelen zich vaak onderdeel van een team. Met de
verschillende dieren kunnen deelnemers een band opbouwen en voor hun gevoel steun
ontvangen.

•

Zinvolle en diverse activiteiten en werkzaamheden: op de boerderij is er veelal een ruime
keuze aan activiteiten waardoor deelnemers activiteiten kunnen doen die zij leuk vinden.
Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende agrarische activiteiten en werkzaamheden (o.a. het
verzorgen van dieren, tuinieren, werken op het land). De werkzaamheden worden als zinvol
ervaren. Ook kunnen zij helpen bij verschillende huishoudelijke activiteiten, zoals gezamenlijk
koken.

•

Groene omgeving: op zorgboerderijen zijn er veel mogelijkheden om naar buiten te gaan en
tijd te spenderen in de fysieke groene ruimte op/rondom de zorgboerderij. Deze omgeving biedt
deelnemers de mogelijkheid om ruimte en rust te ervaren, en overmatige prikkels te vermijden.
Ook biedt de groene omgeving mogelijkheden voor zingeving en reflectie.

•

Stimulerende omgeving die aanzet tot groei: de boerderij is activerend door de
aanwezigheid van de verschillende agrarische/buitenactiviteiten. Op de boerderij worden
deelnemers ingezet op taken waar ze goed in zijn. Soms leren deelnemers daarbij nieuwe
talenten van zichzelf te ontdekken. Het versterkt het gevoel van eigenwaarde. Soms zetten
deelnemers stappen richting regulier werk.

•

Onderdeel van de samenleving: door de zorgboerderij kunnen deelnemers contact hebben
met mensen uit de buurt. Bij sommige locaties is er een winkel, een eetgelegenheid of kunnen
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vaste bezoekers wekelijks langs komen om groenten op te halen. Sommige locaties worden
verder bezocht door kinderen van nabijgelegen scholen. Dit versterkt het gevoel bij deelnemers
dat ze nog meedoen in de samenleving.
•

Gewone leven: op de zorgboerderij kunnen deelnemers het gewone leven ervaren. Deelnemers
zijn bezig met zinvolle werkzaamheden waarbij niet alle risico’s worden weggenomen en er
wordt weinig over zorg gesproken. Vaak is er een huiselijke inrichting en sfeer wat eraan bij kan
dragen dat deelnemers zich snel thuis voelen. Ook de huishoudelijke activiteiten die deelnemers
kunnen uitvoeren kunnen hieraan bijdragen.

•

Beweging: de combinatie van de verschillende activiteiten en de buitenomgeving met
verschillende plekken om naartoe te gaan (bijv. tuin, stal, boomgaard, werkplaats) zorgt ervoor
dat deelnemers fysiek actief zijn op de zorgboerderij.

•

Gezond eten: op de boerderij wordt samen gegeten. Ingrediënten komen vers en onbewerkt
van het land, Samen eten is voor veel deelnemers een ankerpunt in de dag.

•

Structuur: de zorgboerderij draagt vaak bij aan structuur in het leven van deelnemers. Er is
veelal een vaste dagindeling, met op vaste tijden activiteiten en koffie- en lunchmomenten. Elke
dag zijn er activiteiten die gedaan moeten worden, zoals het verzorgen van dieren. Ook zorgen
de verschillende seizoenen en de gebeurtenissen die daarmee gepaard gaan voor structuur.

Afsluitend

voorziening voor verschillende doelgroepen. Het

De afzonderlijke kwaliteiten die in het onderzoek

een positieve interactie bestaat tussen de

naar voren komen zijn niet vernieuwend en niet

afzonderlijke kwaliteiten. De persoonlijke,

exclusief voor zorgboerderijen. Maar de

informele sfeer is mogelijk omdat de boer en de

combinatie van de verschillende kwaliteiten

deelnemer samen aan het werk zijn. Het

maakt de zorgboerderij tot een aansprekende

enthousiasme van de boer voor de boerderij en

10

onderzoek en de interviews laten ook zien dat er

de werkzaamheden stimuleert de deelnemer om

cliëntgroepen. Voor de één zal dit terugkeer

zich er mee te verbinden. De focus is gericht op

naar school zijn of doorstroom naar een

de werkzaamheden die moeten gebeuren. In

reguliere baan, terwijl het voor een ander meer

zo’n context hoeven er geen kunstmatige

zal gaan om een waardevolle invulling van de

situaties te worden gecreëerd. Deelnemers

dag en ontlasting van de mantelzorger.

ervaren dat wat ze doen van belang is en dat
het gewaardeerd wordt. Door de ruimte en de
rust ontstaan er minder vaak conflicten tussen
deelnemers. Een deelnemer kan zichzelf
terugtrekken als dat nodig is. Als dit niet
mogelijk is, zouden conflicten zich veel vaker
voordoen en zou er meer aandacht nodig zijn
om conflicten te beheersen. De interactie van
alle kwaliteiten en de verbondenheid met de
samenleving leidt tot een informele context die

De uitdaging voor zorgboeren en begeleiders is
de aanwezige kwaliteiten van de zorgboerderij
optimaal in te zetten bij de begeleiding en
ondersteuning van deelnemers en daarbij aan te
sluiten bij de behoeften van de individuele
deelnemer. Hierbij is het belangrijk kennis te
hebben van de kwaliteiten van verschillende
werkgebieden en werkzaamheden en hoe die
passen bij de behoeften en doelen van

lijkt op het gewone leven.

deelnemers (zie o.a. Hassink, 2009 en Hassink

Uit al het onderzoek blijkt dat de

en verschillende dieren). Het nieuwe

zorgboerderijen plekken zijn waar deelnemers

kwaliteitskader voor de zorglandbouw biedt een

met een heel verschillende achtergrond op hun

mooi kader en handvaten om de specifieke

plek zijn en gedijen. En dat zorgboerderijen zo

kwaliteiten van de zorgboerderij in de praktijk

succesvol bijdragen aan de kwaliteit van leven,

zichtbaar te maken en in te zetten bij de

maatschappelijke participatie en

begeleiding van deelnemers.

zelfredzaamheid van verschillende
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