
Een stapje dichterbij de natuur 
De zorgboerderij als ideale plek om de dag te besteden 

Door Marijke Schaap 

De zorgboerderijen schieten uit de grond. Waar het er twintig jaar geleden nog maar 75 waren, 
telt Nederland er nu ruim 1500. Toch ontbreekt er informatie over wat het nou eigenlijk is. 
Waarom is een zorgboerderij de ideale plek om de dag te besteden? 

Hoofdstuk 1 
Dé tien succesfactoren 

De unieke combinatie van mens en natuur zorgt ervoor dat de zorgboerderij zo succesvol is. Maar 
welke factoren zorgen er voor dat succes? 

1. Ruimte, rust en regelmaat 

Ruimte in de omgeving betekent ruimte in het hoofd. Dieren hebben een rustgevende 
werking op mensen. Het leven op de boerderij is ook nog eens overzichtelijk en 
geordend, juist wat de deelnemers nodig hebben. En zit het allemaal even niet mee, of 
wordt het te veel? Dan is er altijd een plekje om je terug te trekken. 

2. Nuttig werk doen 

Op een zorgboerderij wordt er gekeken naar wat deelnemers kunnen en het werk wat 
vervolgens gedaan wordt, is van belang. Dit zorgt ervoor dat er een gevoel van 
verantwoordelijkheid en zelfrespect ontstaat. Ook word je van lichamelijk werk zowel 
mentaal als fysiek sterker.  

3. Sociaal actief zijn 

Het is heel belangrijk voor de mens om van betekenis te zijn, ook voor mensen die 
misschien niet meer alles kunnen. Op de boerderij wordt gekeken naar wat de deelnemer 
kan en krijgt daarbij aandacht van de boer(in). Er zijn vaak meerdere mensen of 
deelnemers aanwezig en er komen en gaan ook een hoop mensen op het boerenerf. Voor 
de deelnemer een uitstekende kans om weer met anderen te communiceren.  

4. Beweging 

Bewegen is gezond. Op de boerderij ben je de hele dag in beweging. Dit is goed voor 
een betere conditie en voor de nachtrust. Het zorgt er ook nog eens voor dat je beter in je 
vel zit.  



5. Gezond eten 

Dikwijls zijn er moestuinen aanwezig op een zorgboerderij of is de zorgboerderij is 
gevestigd op een akkerbouwbedrijf. Er wordt actief omgegaan met voedsel, wat meer 
bewustzijn onder deelnemers creëert over gezond eten. Verder wordt er soms gekookt 
met producten uit de eigen tuin. 

6. Even eruit 

Buitenlucht is goed voor iedereen. Zeker voor deelnemers die niet vaak in de buitenlucht 
komen, omdat ze geen reden meer hebben om eruit te gaan. Bovendien kost het zorgen 
voor een deelnemer familieleden vaak veel tijd. Zo hebben zij ook even vrijaf en tijd om 
tot zichzelf te komen. 

7. De stap naar het echte werk 

Op de zorgboerderij wordt een hoop ervaring opgedaan met sociale contacten, werken in 
de buitenlucht en verantwoordelijk zijn. Dit kan ervoor zorgen dat iemand weer klaar is om 
betaald werk te gaan doen. Veel boerderijen hebben contacten met andere bedrijven, 
waardoor deelnemers makkelijk de mogelijkheid hebben om door te stromen. 

8. Terugkeren naar de oorsprong 

Op een boerderij ga je terug naar de natuur. Dit is de plek waar de voedselketen begint. 
Je bent direct verbonden met het leven op aarde. Het leert deelnemers opnieuw naar 
zichzelf kijken. 

9. Zelfvertrouwen 

Op een zorgboerderij doet iedereen er toe. De aanwezigheid, het werk en de inzet 
worden allemaal enorm gewaardeerd. Dat geeft een deelnemer zelfvertrouwen. 
Uiteindelijk maakt hij dan misschien wel de beslissing om weer de arbeidsmarkt op te 
gaan. 

10. Een plekje in de maatschappij 

Iedereen wil een eigen plekje in de maatschappij hebben. Deelnemers aan een 
zorgboerderij hebben vooraf vaak het idee dat ze dit niet meer hebben. De 
verantwoordelijkheid en de taken die er gedaan moeten worden, zorgen ervoor dat 
deelnemers hun plekje in de maatschappij terugkrijgen. 



Hoofdstuk 2 
De boerin 

Floor Roeper (20) heeft sinds 2016 haar eigen zorgboerderij op Texel. Ze zit nu in het laatste jaar 
van de opleiding zorgbedrijf dierhouderij. Op dit moment heeft ze twee keer per week 
deelnemers. Na haar opleiding wil ze uitbreiden.  

Het begin 
“Ik ben na mijn middelbare school eerst 
begonnen met de lerarenopleiding Nederlands. 
Dit was het toch niet. Ik wilde graag met 
mensen werken en miste de boerderij. Toen 
ben ik begonnen met de opleiding zorgbedrijf 
dierhouderij. Tijdens de studie startte ik ook 
met het opzetten van een zorgboerderij op de 
boerderij van mijn ouders. Ik vind het werken 
met mensen en dieren ontzettend leuk. Dieren 
hebben een goede invloed op mensen. Ze 
geven rust of zijn juist een stimulans. Buiten dat 
is het leerzaam om de boerderij open te stellen 
voor andere mensen.” 

Hard werken 
“Het is erg leuk om een zorgboerderij te hebben. Omdat ik beginnende ben, moet ik wel veel 
opletten, bijvoorbeeld op de regels die erbij komen kijken. Ik zit aangesloten bij een stichting, 
Heemz.org, wat erg handig is. Het is wel hard werken, maar het is voor een goed doel. Wat ik 
merk, is dat er veel onwetendheid bij mensen is. Ze weten helemaal niet wat deze manier van 
dagbesteding eigenlijk inhoudt.” 

De taken 
“’s Ochtends heb ik mijn vaste rondje op de boerderij. De dieren hebben hun dagelijkse 
verzorging nodig, dus de hokken moeten verschoond worden en ze moeten eten en drinken 
krijgen. Dan is er nog die moestuin die de nodige aandacht verdient. Daarna zijn er altijd klusjes 
op het erf die gedaan moeten worden. Als het slecht weer is, bak of kook ik met de deelnemers. 
Ik probeer overigens wel alles zo dicht mogelijk bij het boerenleven te houden. Het leuke van een 
zorgboerderij is dat de deelnemers niet op hun gebreken worden afgerekend, maar dat er juist 
gekeken wordt naar wat ze wel kunnen. Er wordt op een indirecte manier zorg verleend, wat voor 
de deelnemers niet merkbaar is. Op de boerderij doen ze er weer toe.”  

Doelgroep 
“De doelgroep is kinderen en ouderen. Voor deze groep is er weinig aanbod op het eiland en ik 
denk dat het juist voor deze groep erg belangrijk is om een goede, passende dagbesteding te 
zijn. Voordat deelnemers mogen komen, wordt er een intake gedaan. Natuurlijk moet er ook een 
wederzijdse klik zijn tussen mij en de mensen.” 

Texel 
“Er zijn twee redenen dat ik een zorgboerderij op Texel begonnen ben. Ik ben zelf woonachtig op 
Texel en er zijn nauwelijks dit soort dagbestedingen. En juist een stapje dichterbij de natuur zijn, 
heeft een positieve invloed op mensen. Zorgboerderijen zijn een goede aanvulling op de zorg en 
daarom ontzettend nodig.” 



Hoofdstuk 3 
Zo ziet een zorgboerderij er werkelijk uit 

Om eens te kijken hoe het er aan toe gaat op een zorgboerderij, ben ik een dag op zorgboerderij 

De Kamp op Texel, de boerderij van Floor, geweest.  

Op de boerderij is er, behalve dieren, ook een moestuin, waar planten en groenten 
verbouwd worden. En daar wordt natuurlijk gewerkt, geproefd en geoogst.



 

Het woordje boerderij zegt het al: er zijn dieren aanwezig. Op de boerderij zijn onder 
andere koeien, katten, varkens, paarden, kippen en nu ook kuikens.

Af en toe is er ook tijd en ruimte voor ontspanning. De beesten worden verzorgd en 
geknuffeld door de deelnemers. 

Foto’s: Floor Roeper, Natasja Eelman & Marijke Schaap



Hoofdstuk 4 
Deelnemen op een zorgboerderij 

Rein heeft Parkinson en is licht dementerend. Hij is een dag per week op zorgboerderij De Kamp. 

“Als het niet leuk is, dan kom 
ik niet” 
Rein heeft het ontzettend naar 
zijn zin op de boerderij. Hij zegt 
zelf: “Als het niet leuk zou zijn, 
zou ik ook echt niet komen.” 
Hier heeft hij echt het idee dat 
hij er toe doet. Ook is hij onder 
de mensen. Wanneer Rein naar 
huis gaat, zegt hij vaak: “Als de 
nood aan de man komt, mogen 
jullie mij altijd bellen.” Hij helpt 
mee met de verschillende klusjes 
die er moeten gebeuren op de 
boerderij. 

“Het liefst ben ik hier vaker” 
Het liefst is Rein meer dan een dag per week aanwezig, maar dat is nu nog niet mogelijk. Voor z’n 
vrouw is het heel fijn om een dag voor zichzelf te hebben, want de zorg die Reins ziekte met zich 
mee brengt, kost haar veel energie. Als Floor klaar is met school, is het de bedoeling dat Rein 
twee dagen per week komt. 

“Vroeger…” 
Dit is de meest laagdrempelige manier van dagbesteding en dat maakt het zo leuk voor hem. 
Rein is een doener en is graag buiten aan de gang. Hij is dit ook gewend van zijn werk van 
vroeger. Op andere dagbestedingen worden er vaak creatieve activiteiten gedaan. Dat is niets 
voor hem. 

“Het is hier altijd gezellig” 
De boerderij helpt Rein op vele manieren. Het brengt structuur is zijn dag, wat erg belangrijk is. 
Ook zorgt het voor sociale activering, is hij lichamelijk bezig en heeft hij een nuttige dag. Er is 
altijd leven in de brouwerij. Hij kijkt er echt naar uit om hier een dag te zijn. Hij heeft weer een 
doel in zijn leven. 

Hoofdstuk 5 
Aanmelden van deelnemers voor een zorgboerderij 

Zorgboerderijen zijn bedoeld voor verschillende groepen mensen. Een zorgboerderij heeft vaak 
een doelgroep, maar op sommige boerderijen kan iedereen terecht. Wie komen er in aanmerking 
voor een zorgboerderij? 



Dit zijn mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, met een psychiatrische 
aandoening of verslavingsproblematiek, jongeren met gedragsproblemen of een Autisme 
Spectrum Stoornis en ouderen met dementie of psychische klachten. 

Veel zorgboerderijen zijn aangesloten bij een stichting. De stichting waarborgt de kwaliteit van 
zorgboerderijen en ondersteunt de boerderij op verschillende vlakken. Via de stichting kun je in 
contact komen met verschillende zorgboerderijen. Je kunt dan bijvoorbeeld een dag langs om te 
kijken of het bij je past.  

De boerderij van Floor richt zich op ouderen met dementie of psychische klachten en jongeren. 
Haar zorgboerderij is aangesloten bij stichting Heemz.org. Hier is ook een lijst te vinden van 
andere zorgboerderijen die aangesloten zijn bij deze stichting. 

Hoofdstuk 6 
De zorgboerderij door de jaren heen 

Sinds een jaar of veertig zijn er in Nederland zorgboerderijen. Dit begon toen mensen met een 
beperking de boer op vrijblijvende wijze een handje konden helpen. Dit was zo succesvol, dat het 
voor beide partijen interessant werd om te kijken wat voor mogelijkheden er nog meer zijn. Wat 
was er zo succesvol aan? Dat was de combinatie van buitenlucht met de lage werkdruk. 
Deelnemers kwamen tot rust en konden zo worden voorbereid om opnieuw een plekje in de 
maatschappij te krijgen. 

Deelnemers die de dag besteden op een zorgboerderij, helpen mee in het boerenleven. Een 
zorgboerderij is dus een agrarisch bedrijf. Er wordt bij deze hulpboeren gekeken naar wat de 
mogelijkheden zijn, zodat er altijd een passende taak voor ze is. 

Tegenwoordig zijn er verschillende soorten boerderijen. Er zijn boerderijen die eigendom zijn van 
een gezin, maar sommige zijn aangesloten bij een zorginstelling. Het is dus niet meer zoals 
vroeger.  

In onderstaand filmpje kun je een reportage over zorgboerderijen bekijken. 

https://www.youtube.com/watch?v=XcQRn9zmoog 

Hoofdstuk 7 
Het huidige zorgsysteem 

Een zorgboerderij valt onder een instelling voor dagbesteding waar mensen die zorg of 
begeleiding nodig hebben terecht kunnen. Bij de gemeente kun je je aanmelden om gebruik te 
maken van een dagbesteding. Er zijn daarvoor drie verschillende aanmeldingen: 

• Wmo-ondersteuning. Dit is de Wet maatschappelijke ondersteuning. Als je hulp-
behoevend bent, kun je bij de gemeente advies en hulp vragen door je hiervoor aan te 
melden. De gemeente gaat dit vervolgens voor je regelen. 

http://www.heemz.org/
https://www.youtube.com/watch?v=XcQRn9zmoog


• Wlz-zorg. Dit is de Wet langdurige zorg. Je kunt dit aanvragen als jij of je kind 24 uur per 
dag zorg of toezicht nodig heeft. Als je je aanmeldt bij de Wmo-ondersteuning, wordt er 
door de gemeente ook gekeken of je recht hebt op Wlz-zorg. 

• UWV. Is de zorgboerderij een training om later weer de arbeidsmarkt op te gaan? Dan is 
UWV je aanspreekpunt. 

Wil je meer weten over het aanvragen van zorg bij de gemeente? Dan kun je terecht op: 
www.regelhulp.nl. Een website van de rijksoverheid waar alles op terug te vinden is. 

Meer weten? 

Hieronder vind je nog meer artikelen die je verder kunnen helpen. Daarnaast is juni de maand van 
de landbouwzorg. Je kunt dan komen kijken bij een zorgboer. Een lijst van deelnemende 
boerderijen is ook hieronder terug te vinden.  

www.heemz.org 
www.landbouwzorg.nl 
www.zorgboeren.nl 
http://www.landbouwzorg.nl/opendagen.php 

http://www.regelhulp.nl
http://www.heemz.org
http://www.landbouwzorg.nl/
http://www.landbouwzorg.nl/opendagen.php

