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In dit jaaroverzicht worden de ontwikkelingen en activiteiten van de Federatie Landbouw en 
Zorg, die voor de Federatie respectievelijk de sector Landbouw en Zorg in 2014 van grote 
waarde zijn geweest, nader belicht. 
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De Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) is de landelijke brancheorganisatie voor de sector 

Landbouw en Zorg. Ze werkt aan professionalisering van de sector door o.a. toetsbare en 

transparante kwalitatief hoogwaardige zorg (kwaliteitssysteem) op zorgboerderijen te 

bewerkstelligen, faciliteert regionale organisaties van zorgboeren en is aanspreekpunt voor 

stakeholders. De FLZ brengt landbouw en zorgpartijen bij elkaar, stimuleert hen tot 

samenwerken en is de aanjager van nieuwe perspectiefvolle ontwikkelingen. De FLZ 

ondersteunt haar leden om een duurzame positie in de zorgmarkt en maatschappij te 

realiseren.  

 
De Federatie Landbouw en Zorg werkt vanuit de onderstaande missie en visie: 

 

Missie  

De missie van de Federatie Landbouw en Zorg Nederland is:  

Het ondersteunen van de aangesloten zorgboeren bij het realiseren van een duurzame 

positie, samenwerking in de zorgketen en maatschappelijk werkveld. Zodat zij instaat zijn en 

blijven om zorg- en maatschappelijke hulpvragen van kwetsbare mensen te vervullen en hun 

een volwaardige plek te geven in de maatschappij. Samen met onze zorgboeren werken wij 

aan een vitaal platteland waar iedereen welkom is.  

 

Het motto van de Federatie voor 2014 was :   

                 “Veerkrachtig werken aan zorg en participatie” 

 

Visie  

De Federatie Landbouw en Zorg heeft met haar aangesloten zorgboeren een visie ontwikkeld 

op het actief mee laten doen van mensen met een zorg of maatschappelijke hulpvraag.  

Dit alles gebeurt op een bijzondere plek waar door de agrarische bedrijvigheid, structuur, 

rust, natuur, omgaan met dieren en gewassen, de nuchterheid van de boer(in) en het 

(samen)werken met elkaar, op een natuurlijke wijze zorg, ontwikkeling en participatie van 

mensen met een hulpvraag tot stand komt.  

Dat maakt ‘Bij de boer, elke dag buitengewoon’!  

 

1. Inleiding  
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In het jaarverslag 2013 is het jaar 2014 aangekondigd als een spannend en intensief jaar. De 

beleidsregels gaan wijzigen, er komen meer contractpartijen en het totale volume van de 

zorgvraag zal veranderen enz.. Er zullen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen 

zorgboeren(collectief of individueel) en gemeenten in het kader van de Wmo vorm krijgen. 

 

De FLZ heeft dit veranderingsproces o.a. ondersteunt met het organiseren van regionale 

informatie - kennismakings - bijeenkomsten over deze transitie en het ontwikkelen van een  

film over de kracht, meerwaarde en diversiteit van de sector. 

 

In het kader van belangenbehartiging is door de FLZ actief deelgenomen aan het door het 

ministerie van VWS georganiseerde ‘Koepeloverleg Zorgaanbieders’, waar de ervaringen, 

knelpunten en verbeteringen van het transitieproces AWBZ-Wmo zijn besproken en waar 

mogelijk directe actie door het ministerie is ondernomen. Naast dit periodieke overleg is er 

door de FLZ intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de geluiden uit het veld 

(waar lopen cliënten en zorgboeren tegenaan, waar gaat goede zorg mogelijk stagneren?) 

van de Zorglandbouw, telefonisch en per mail te melden en concreet te bespreken met het 

ministerie van VWS. 

 

In 2014 zijn er verdere stappen gezet in de professionalisering van de sector, waarbij de 

meerwaarde van het kwaliteitssysteem, met als integraal onderdeel het Resultaat-

Meetsysteem(RMS), een belangrijk speerpunt van beleid is geweest. 

 

Er zijn nog veel openstaande vragen en niet alle antwoorden geven de gewenste 

duidelijkheid over het nieuwe maatschappelijke speelveld. Naast de zorgen over de 

bezuinigingen en toename bureaucratie, bieden de ontwikkelingen ook kansen om je als 

zorgboer(in) en als sector Zorglandbouw te profileren en met antwoorden te komen op 

nieuwe zorg – en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van leren en werken, 

passend onderwijs.   

De brochure Zorglandbouw met als titel ‘Veerkrachtig inspelen op nieuwe ontwikkelingen’ 

die begin 2014 door de Federatie Landbouw en Zorg, in nauwe samenwerking met de WUR, 

is uitgebracht, zal daarbij een handvat kunnen bieden. 

 

Vertrouwen hebben in de toekomst en bewust zijn waar je het met elkaar voor doet; 

kwetsbare mensen een veilige en leuke plek, met betekenisvol werk bieden, waar zij en hun 

omgeving trots op zijn.  
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Het jaar 2014 is de opmaat geweest naar een ander speelveld, de decentralisatie naar de 

gemeenten(Wmo) van verantwoordelijkheden voor zorg, welzijn en maatschappelijke 

ondersteuning van mensen in combinatie met het begeleiden naar een betaalde of 

onbepaalde zinvolle bijdrage aan de samenleving. Een veranderend speelveld, met nieuwe 

en bestaande opdrachtgevers, met korting op vergoedingen, maar ook met perspectief en 

kansen voor onze sector. Dit betekent dat wij als sector Zorglandbouw de handen ineen 

hebben geslagen om met elkaar antwoorden te kunnen geven op de nieuwe zorg-hulp- en 

ondersteuningvragen van mensen, die passen in het beleid van de nieuwe opdrachtgever, de 

gemeenten.  O.a. de brochure ‘Veerkrachtig inspelen op nieuwe ontwikkelingen’ die samen 

met diverse zorgboeren tot stand is gekomen is daarvan een aansprekend voorbeeld. 

 

De kansen die als gevolg van het veranderde speelveld gaan ontstaan en onze sector 

daarmee ook de mogelijkheid bieden om de kracht en meerwaarde van de zorgboerderijen 

te vertalen naar participatiemogelijkheden voor mensen/cliënten bieden een uitdagend 

perspectief. 

 

Voor 2014 luidde het devies: ‘Veerkrachtig werken aan zorg en participatie ’. Waarbij het 

bieden van zorg in de breedste zin en het werken aan zorgen voor elkaar als samenleving 

collectief door de zorgboeren wordt georganiseerd. Zinvol werk doen en daarbij  laten zien 

dat participatie op vele manieren kan worden ingevuld, geborgd door een 

kwaliteitskeurmerk, is waar wij als sector voor staan. Dat hebben we in 2014 ook 

aangetoond door de wijze waarop onze zorgboeren elke dag zorg verlenen en perspectief 

bieden aan kwetsbare mensen. Waarbij de ontwikkelde film over het effect van de 

zorgboerderij op mensen, met de titel ‘Er toe doen’, dit beeld positief heeft versterkt.  

 

2. Ontwikkelingen van de sector 

Veranderingen en kansen  
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Er zijn door de bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboeren en hun 

verenigingen/coöperaties diverse lokale, regionale initiatieven, projecten ontwikkeld die de 

brug slaan tussen zorg/begeleiding en participatie. In 2014 is de basis gelegd voor een 

landelijke uitrol van deze initiatieven (zichtbaar gemaakt in de brochure Zorglandbouw 

‘Veerkrachtig inspelen op nieuwe ontwikkelingen’) met als doel het imago van de 

Zorglandbouw te koppelen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  Door 

aansprekende voorbeelden die succesvol zijn  kunnen we als sector Landbouw en Zorg laten 

zien wat de verbindende kracht is van de zorgboerderij voor mensen, naast het bieden van 

zorg, rust, natuur, buitenlucht, ruimte en zinvol bezig zijn. En dus ook creatief kan inspelen 

op de vraag naar nieuwe onderwijsconcepten, leer-werktrajecten en de vraag naar 

vitalisering van het platteland. 

 

Er is veel aan het veranderen en in 2014 hebben we met elkaar stappen gezet om de sector 

Landbouw en Zorg sterker te profileren en te positioneren richting gemeenten, 

zorgverzekeraars, ministeries van VWS en EZ en samenleving, en daarbij vooral datgene zijn 

blijven doen dat past bij het coöperatieve gedachtengoed van de sector, nl. ‘Het in staat zijn 

en blijven om zorg- en maatschappelijke hulpvragen van kwetsbare mensen te vervullen en 

hun een volwaardige plek te geven in de maatschappij. Samen met onze zorgboeren werken 

wij aan een vitaal platteland waar iedereen welkom is.  
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Leden FLZ Aantal 

aangesloten 
zorgboeren 

 (2013) 2014 

Vereniging van Zorgboeren Fryslan (onderdeel BEZINN) (52)          55 

Vereniging Zorgboerderijen Groningen (onderdeel BEZINN) (33)          31 

Vereniging zorgboeren Drenthe (onderdeel BEZINN) (64)          67 

Stichting Landzijde Noord Holland (99)          99 

ZLTO Noord Brabant, Zeeland, Gelderland Zuid (127)        138 

Bezig Gelderland (55)          59 

Vereniging Zorgboeren Overijssel (79)          83 

Vereniging Zorgboeren Rivierengebied (23)          23 

Zorgboeren Zuid Holland (27)          30 

Vereniging van zorgboeren Zuid Holland (26)          26 

Vereniging van Utrechtse zorgboerderijen (17)          21 

Vereniging zorgboeren Oost-Gelderland (28)          27 

Vereniging Zorgboerderijen Flevoland (21)          19 

LLTB (Limburgse Land - en Tuinbouworganisatie) (57)          60 

LTO Noord (20)          20 

  

Totaal aantal leden per (31 december 2013) en 31 december 2014 (728)        758 
 
Overzicht van de leden van de Federatie Landbouw en Zorg  

 

Het aantal aangesloten zorgboeren is in 2014 gestaag toegenomen, van 728 per 31-12-2013 

naar 758 per 31-12-2014. Een belangrijke reden is dat zorgboeren, die eerder twijfels 

hadden, toch kiezen voor aansluiting bij de Federatie en daarmee voor het werken met het 

FLZ kwaliteitssysteem en toewerken naar het Keurmerk “Kwaliteit laat je zien”. Daarnaast is 

er ook een nieuwe instroom van zorgboeren die nu met een zorgboerderij starten of die 

eerder kozen om niet in een samenwerkingsverband op te trekken. Gedurende  2014 zijn 

ook eerder uitgeschreven zorgboeren weer opnieuw aangemeld zodra zij hun 

kwaliteitssysteem op orde hadden. De verwachting is dat het aantal bij de FLZ aangesloten 

zorgboeren in 2015 verder zal stijgen naar ca. 780 . 

 
 

Ontwikkeling aantallen aangesloten zorgboeren 2013-2014 
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Organogram Federatie Landbouw en Zorg  

          
 

 
Kwaliteitsdoelstelling FLZ 

De Federatie Landbouw en Zorg heeft als doelstelling te bewerkstelligen dat professionele en 

kwalitatief hoogwaardige zorg op zorgboerderijen tot stand komt. De geboden zorg is 

toetsbaar en transparant. 

De verdere implementatie van het gedigitaliseerde Kwaliteitssysteem heeft in 2014 een 

belangrijke bijdrage gehad in de verdere professionalisering van de Zorglandbouw.   

 

In 2014 hebben we een aantal belangrijke stappen gezet met betrekking tot het     

kwaliteitssysteem.  

 
 

 De laatste stap in het implementeren van de webapplicatie van het kwaliteitssysteem 4.1 

en het ontwikkelen van een uniek cliënttevredenheidsmeetsysteem 

(ResultaatMeetsysteem) is in 2014 verder vormgegeven.  

 Per 2015 hebben alle bij de FLZ aangesloten zorgboerderijen hun kwaliteitssysteem in de 

webapplicatie ingevoerd en hun jaarverslag over 2014 via de applicatie te beoordeling 

aangeboden. 

 Op 31 december 2014 werken 662 zorgboeren actief met het kwaliteitssysteem (zijn 

tenminste geëvalueerd).  Hiervan hebben 565 het keurmerk Landbouw en Zorg 

Ontwikkelingen Kwaliteit(systeem) 2014 
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“Kwaliteit laat je zien” en daarnaast hebben nog 22 zorgboerderijen het HKZ keurmerk 

zorgboerderijen.  

 Op het totaal van de 758 aangesloten zorgboeren is percentage keurmerkhouders 

daarmee gestegen naar 74,5% (2013 62%) Het aantal zorgboeren dat werkt met het 

kwaliteitssysteem is gestegen naar 87,3%  (2013 84%). Dat het laatste getal minder snel 

stijgt wordt verklaard door de nieuw instroom van zorgboeren die gaan deelnemen in 

het kwaliteitssysteem. 

 De kwaliteitsdoelstellingen van de FLZ zijn t.a.v. het certificeren van de aangesloten 

zorgboeren voor ca. 99% gehaald. Een zeer klein deel van de zorgboeren heeft niet op 

tijd aan haar verplichting voldaan waarmee deze over de jaargrens zijn heengelopen. 

Hierbij was dan sprake van een zwaarwegende oorzaak die uitstel heeft gerechtvaardigd. 

Zonder zwaarwegende oorzaak niet voldoen aan de verplichtingen vanuit het 

kwaliteitssysteem heeft geleid tot uitschrijving van de zorgboerderij bij de Federatie. Een 

aantal hiervan zal in de loop van 2015 alsnog terugkeren en dan aan de verplichting 

hebben voldaan. 

 In totaal zijn er in 2014:  74 evaluaties, 204 audits en 618 beoordelingen jaarverslagen 

afgerond. 

 Voor de jaarverslagen over 2014 is de uitgebreide handleiding uit 2013 verder verbeterd. 

Hierin is per onderwerp aandacht gegeven aan: de norm, de uitleg van de norm en 

verdere (achtergrond) informatie. Deze handleiding is opgesteld naar aanleiding van de 

evaluatie met de beoordelaars van de jaarverslagen en de ervaringen vanuit de 

zorgboeren met de eerste versie uit 2013. 

 Eind 2014 zijn 5 workshops, verspreid over heel Nederland verzorgd waarin op basis van 

deze handleiding het schrijven van het jaarverslag nader is toegelicht. 

 Opleiding auditoren: Alle betrokkenen in de audit, evaluaties en beoordelingen zijn 

verplicht om ten minste drie van de zes geplande (periode 2014-2015) intervisie 

bijeenkomsten bij te wonen. Hiermee wordt voortdurende gewerkt aan 

kwaliteitsverbetering, kennisvergroting en een eenduidige beoordeling. 

 Door de toename in het aantal gecertificeerde Zorgboerderijen zijn in 2014 vier 

kandidaat auditoren aangetrokken. De opleiding tot volwaardig en zelfstandig auditor 

heeft in het laatste halfjaar van 2014 voor een belangrijk deel plaatsgevonden en dit zal 

in 2015 leiden tot noodzakelijke uitbreiding van de auditorengroep. 
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Door de Federatie Landbouw en Zorg is in 2014 nadrukkelijk gewerkt aan de volgende 

speerpunten: 

 

 
→Belangenbehartiging     

  

Om de gevolgen van de voorgenomen veranderingen, waar mogelijk te beinvloeden, heeft 

de FLZ haar belangenbehartigings- en communicatieinspanningen o.a. gericht op:  

 Platform Koepels zorgaanbieder                                                                                              

De FLZ neemt actief deel aan het Platform Koepels zorgaanbieders. Waar periodiek 

met het ministerie van VWS (Transitiebureau) de ervaringen, praktijkvoorbeelden en 

knelpunten vanuit de Zorglandbouw zijn besproken en waar dat mogelijk was naar 

oplossingen is gezocht en gevonden.         

 Lobby activiteiten  

In 2014 heeft de lobby van Federatie Landbouw en Zorg Nederland zich 

geconcentreerd op de volgende dossiers(maatschappelijke ontwikkelingen): 

− Transitie AWBZ – Wmo 

− Van begeleiding naar behandeling 

− Transitie Jeugdzorg 

− Transitie Passend Onderwijs 

− Adequaat inspelen op de Nieuwe Participatiewet (Sociaal Akkoord) met   

             aansprekende voorbeelden van participatiemogelijkheden cliënten. 

− Ervaringen delen omtrent organiseren van  het vervoer   

In dat kader is de motie ‘Beschikbaarheid van specialistische Dagbesteding’ ingediend 

en aangenomen en gaat over de beschikbaarheid van specialistische dagbesteding.  

Het ministerie van VWS heeft dit meegenomen in het transitievolgsysteem 

richting gemeenten. Op de vraag vanuit het ministerie van VWS, indien er specifieke 

signalen zijn m.b.t. tot dit onderwerp (bijv. gemeenten die niet willen meewerken 

aan het bovenregionaal organiseren van specialistische dagbesteding), dit te melden.  

3. De speerpunten van 2014 en de realisatie 
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Is door verschillende aangesloten zorgboerderijen op gereageerd en vervolgens door 

de FLZ gemeld en besproken met het ministerie, waarop actie is ondernomen.  

 Reactie FLZ op artikel Telegraaf d.d. 17 oktober 2014 

Op het artikel in de Telegraaf d.d. 17 oktober met de kop ‘Zorgboerderij dubieuze 

goudmijn’ is door de FLZ in een reactie duidelijk afstand genomen. De FLZ reactie is 

naar alle relevante nieuwsmedia gestuurd. 

 

 
→Positionering zorgboerderijen  

Als een van de hulpmiddelen om goed in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen is 

de  brochure Zorglandbouw ‘Veerkrachtig inspelen op nieuwe ontwikkelingen’ ontwikkeld.          

Deze brochure biedt handvatten aan zorgboeren(innen), zoals reeds eerder in het 

voorwoord is aangegeven, bij het kunnen inspelen op de vele veranderingen in zorg, welzijn 

en arbeidsparticipatie die in 2014 en in de komende jaren op de Zorglandbouw afkomen. 

Daarbij zal een deel van de zorgactiviteiten als vanouds zijn. Tegelijkertijd zullen ook de 

zorgboeren in hun aanbod veranderingen aan moeten brengen om te zorgen dat de nieuwe 

wet- en regelgeving alsmede de betalingen daaruit goed geïntegreerd worden binnen de 

zorgboerderijen. Ook op lokaal niveau zal er moeten worden samengewerkt met een 

diversiteit aan partners. Belangrijk bij al deze veranderingen en keuzes is dat de 

zorgboeren(innen) dicht bij zichzelf blijven. Om antwoord te geven op de vraag: Maar hoe 

doe je dat? Hoe maak je over al deze zaken keuzes die bij je als persoon passen, maar ook bij 

jouw bedrijf en omgeving?  

Om dit keuzeproces te ondersteunen heeft de Federatie Landbouw en Zorg in samenwerking 

met de Wageningen Universiteit in 2014 een leertraject georganiseerd. Dit leertraject is 

georganiseerd in het kader van het project ‘Nieuwe verdienmodellen in Zorglandbouw’.  

 

- Geslaagde pilot Leertraject zorgboeren ‘klaar voor de toekomst’ 

“Dit leertraject zet aan tot denken, zowel over jezelf, je bedrijf als de 

toekomst”. In het najaar van 2014 hebben  twee groepen van 10-12 zorgboeren een pilot 

leertraject van 4 bijeenkomsten doorglopen om te ontdekken hoe zij met 

hun zorgboerderij gaan inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. 

Dit traject was een pilot uitgevoerd door Wageningen UR in 

samenwerking met de Federatie Landbouw & Zorg. Het doel is om na 

afloop een “getest” en uitgewerkt programma te hebben liggen waarmee 

ook andere studiegroepen, regionale verenigingen van Zorgboeren en 

begeleiders aan de slag kunnen in hun eigen setting.  In loop van 2015 zal dit 

uitgewerkte programma klaar zijn en kunnen nog meer mensen deze 

verkenning gaan maken. 
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- Pioniersnetwerk laat zich zien en horen 

In 2014 is het pioniersnetwerk van start gegaan. Met als doel om met elkaar kennis en 

ervaring te kunnen uitwisselen. En die vervolgens te delen met anderen, en zo het grotere 

netwerk van zorgboeren via het pioniersnetwerk voorzien van nieuwe 

ideeën en praktische ervaringen. I.p.v. verslagen of rapporten is er door de deelnemers via 

een videoboodschap vertelt  hoe zijde bijeenkomsten  hebben ervaren en wat zij waardevol 

vonden. 

 

- Kwaliteit Welke keurmerken zijn er in de zorg en zorg-ICT? 

Keurmerk Landbouw en Zorg in landelijk overzicht! 

Alle keurmerken in de zorg en zorg-ICT zijn in samenwerking met 60 

organisaties gepubliceerd. Ook het FLZ Keurmerk "Kwaliteit laat je zien" is 

opgenomen in dit landelijke overzicht. 

Dit boek is vrij beschikbaar op pdf, bladerbare pdf en papieren 

exemplaar. Om te downloaden of aan te vragen klik hier of kijk op www.nictiz.nl 

                   

 

 
→Professionalisering   

Het kwaliteitsdenken is verder gecontinueerd door o.a.: 

 Actieve sturing en stimulering door regionale organisatie van zorgboeren(FLZ leden) 

op het behalen door de bij hun aangesloten zorgboeren van de 

kwaliteitscertificering; 

 Workshop ‘Schrijven jaarverslag’ 

In september/oktober 2014 is deze de workshop door het Kwaliteitsbureau 

georganiseerd. Tijdens de workshops zijn vragen beantwoord als:  

- Waarom jaarverslag?  

- Mooi verhaaltje moet toch voldoende zijn!  

Verder is er informatie gegeven over:  

- De gedachten die achter het schrijven van het jaarverslag zitten; 

- De relatie met de audits;  

- De functie van het kwaliteitssysteem en de rol van de verschillende 

onderdelen daarin, etc.. 

 Het verder implementeren van het digitale Resultaat Meetsysteem en de  

doorontwikkeling daarvan zal verder worden gecontinueerd. 

 In 2014 is via diverse regionale bijeenkomsten uitleg en presentatie gegeven over het 

gebruik en meerwaarde van het ResultaatMeetsysteem. 

 De doorontwikkeling van het RMS zal in 2015 verder vormkrijgen en als instrument 

voor de bij de FLZ aangesloten zorgboeren beschikbaar komen. 

http://www.nictiz.nl/
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 Wonen: In 2014 is de basis gelegd voor de uitbreiding van het FLZ keurmerk met het 

onderdeel ‘Wonen’. Medio 2015 zal dit verder worden geconcretiseerd.    

 

 De mogelijkheden van het inzetten van het FLZ keurmerk voor andere kleinschalige 

zorgaanbieders is in 2014 nader onderzocht.                                                         Op 

verzoek van de FLZ-leden zijn hierover informatieve gesprekken geweest met 

mogelijke samenwerkingspartners. Waarbij is aangegeven dat de focus moet liggen 

op het faciliteren/adviseren op het gebied van kwaliteitswaarborging van regionale 

samenwerkingspartners, om ze daarmee inzicht te geven en mogelijk hun te helpen 

om te kunnen voldoen aan gestelde Kwaliteitsnormen.  

 Bewaking en borging van de kwaliteit van de aangesloten zorgboerderijen en de 

transparantie daarvan; 

 Continuering van de focus op de ontwikkeling van het kwaliteitsdenken en de 

effectmeting van kwaliteit door bewustwording en het concreet uitvoering geven aan 

de overeengekomen rollen en verantwoordelijkheden van de regionale FLZ-Leden en 

de landelijke FLZ t.a.v. de borging van kwaliteit van de verleende zorg; 

 Model kostprijsberekening zorgboerderij 

In 2014 is er een model kostprijsberekening” ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan 

de zorgboeren die zijn aangesloten bij de FLZ. Het belangrijkste doel van het “model 

kostprijsberekening” is dat het zorgboeren kan helpen, inzicht kan geven over 

kostprijs en vergoedingen, die uiteindelijk grote invloed hebben op de financiële 

gezondheid van een zorgboerderij. Het is een praktisch stuk gereedschap dat de 

bewustwording kan stimuleren! 

 Ondernemerschap en werkgeverschap 

Vanuit het netwerkproject Multifunctioneel Ondernemerschap is er een groep 

Zorgboeren met de verschillende aspecten rondom het thema personeel aan de slag 

gegaan. Vanuit dit netwerk is een product opgeleverd, een tool dat een hulpmiddel 

kan zijn bij het beantwoorden van de vraag: hoe om te gaan met verschillende 

persoonlijkheden als werknemer en werkgever. 

 Hoe ben ik als zorgboer een goede werkgever?  

Met die vraag houden zorgboeren zich in netwerkverband sinds begin 2014 bezig. 

“Gedurende meerdere bijeenkomsten hebben de Zorgboeren zich verdiept in 

coachend leidinggeven en goed werkgeverschap”, O.a. zijn communicatiestijlen 

onder de loep genomen.  Want iedereen heeft zo zijn of haar eigen voorkeuren om te 

communiceren.  Met de verschillende stijlen is geoefend.” 

Tip aan de ondernemers uit het netwerk? “Ondernemers hebben een heldere visie 

op het eigen bedrijf. Maar dat wil niet zeggen dat medewerkers deze visie ook 

kennen. Laat dus geen gelegenheid onbenut om te vertellen waar je Zorgboerderij 

voor staat.” 

 Tool Leidinggeven en communiceren 

De ondernemers uit het netwerk hebben zich verdiept in coachend leidinggeven. Het 

valt niet altijd mee om op de juiste manier te communiceren met je personeel. Soms 

zijn er botsende karakters die bijvoorbeeld onrust veroorzaken of voor ruis zorgen. 
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Weet je zelf wat voor type karakter je als ondernemer bent? En weet je welk type je 

werknemer is? Hoe ga je hiermee om? In de door het netwerk ontwikkelde tool kun 

je op een snelle manier je eigen valkuilen zien (en herkennen) en zien hoe je om kunt 

gaan met andere mensen.  

Nadere informatie over de ontwikkelde tools kunt vinden op  www.landbouwzorg.nl 

 

 

 
→Bestuursaangelegenheden  

In 2014 zijn er de volgende nieuwe bestuursleden binnen het FLZ bestuur geïnstalleerd: 

• Sebastiaan van der Flier  

• Ingrid Havermans 

• Wim Waanders 

• Arjan Monteny 

• Jacob Kiers 

 

Er is heeft ook een wijziging in de statuten van de FLZ plaatsgevonden, waardoor het 

mogelijk is voor specifieke bestuursfuncties, bijv. penningmeester, een niet-zorgboer voor te 

dragen en aan te stellen. 

 

 
- Samenwerking Coöperaties(werkmaatschappijen) en FLZ 

Als eerste stap in het kader van de samenwerking tussen de FLZ en de 

werkmaatschappijen(coöperaties) zijn vertegenwoordigers van deze organisaties 

uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van de FLZ en is er in 2014 een bestuurlijk 

overleg tussen de FLZ en de verschillende coöperaties/werkmaatschappijen georganiseerd. 

- Verandering in facturatie bij de FLZ 

Met ingang 1 januari 2014 is de facturatie voor de diensten van de Federatie rechtstreeks bij 

de aangesloten zorgboeren in rekening gebracht. 

Belangrijkste reden is het efficiënter organiseren van de facturatie aan de aangesloten 

zorgboeren: De betaling van de factuur aan de Federatie verloopt via een automatische 

incasso.  

In februari/maart 2014 zijn de aangesloten zorgboeren nader geïnformeerd over de manier 

en onder welke voorwaarde de automatische incasso van de jaarlijkse bijdrage gaat 

plaatsvinden.  

 

http://www.landbouwzorg.nl/
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→De uitvoeringsorganisatie wordt ondersteund, ter versterking van het gezamenlijk 

draagvlak, door een aantal door de FLZ ingestelde commissies, te weten:  

- De Begrotingscommissie  

- De commissie Kwaliteit (continuering, bestaande klankbordgroep Kwaliteit)  

- De commissie Kennis en Innovatie  

- De commissie Communicatie  

 

 

 
→Communicatie  www.landbouwzorg.nl en www.zorgboeren.nl  

- Activiteiten in het kader van het communicatieproject Transitie AWBZ – Wmo (dat 

mogelijk wordt gemaakt door het ministerie van VWS) zijn er  2 regionale bijeenkomsten in 

Weert en Den Bosch georganiseerd. Tevens is de film  ‘Er toe doen’ over de meerwaarde van 

de kleinschalige zorg en specifiek de zorglandbouw ontwikkeld  

- De Brochure ‘Veerkrachtig inspelen op nieuwe ontwikkelingen’ (begin 2014 uitgebracht) 

met tal van voorbeelden/nieuwe concepten, die mogelijkheden bieden voor onze 

zorgboeren om in te spelen op de veranderingen in de zorg, welzijn en arbeidsparticipatie.  

- In 2014 is de basis gelegd voor de landelijke uitrol van het project Vriendentuinen(mede 

mogelijk gemaakt door Stichting DOEN) dat in de provincie Noord Holland( Stichting 

Landzijde) is ontwikkeld. Waarbij  deelnemers van de zorgboerderij verse groente telen voor 

de voedselbank.  

- Zorgboerderijen en vogelgriep 

Helaas zijn een aantal zorgboerderijen als gevolg van de vogelgriep in 2014 beperkt open of 

tijdelijk gesloten geweest voor deelnemers. Via FLZ nieuwsbrieven zijn de betreffende 

zorgboerderijen  specifiek geïnformeerd over de ontstane situatie en hoe hierin te handelen. 

- Evaluatie NRC –Special  

In 2014 is met de NRC en de FLZ geëvalueerd over de samenwerking en de realisatie van de  

NRC-Special Zorglandbouw. Gezien de reacties van de leden en de omgeving(stakeholders, 

andere geïnteresseerden) is de conclusie gerechtvaardigd dat de Special goed is ontvangen, 

de kracht (en het brede aanbod naast zorg) van de Zorglandbouw is sterk in beeld gebracht. 

De uitgave is als pdf beschikbaar en nog steeds in de communicatie zeer relevant.   

- Velen zorgboeren en vele vrijwilligers Actief meegedaan aan NLdoet     

Ook in 2014 hebben weer vele zorgboeren en vrijwilligers zich ingezet en in grote getale 

meegedaan aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland aan:  NLdoet die op 21 en 22 

maart 2014 is georganiseerd.  

- Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg (SFLZ) 

De zorgboerderijen zijn nader geïnformeerd en gestimuleerd over de financiële 

ondersteuning die de Stichting Fondsenbeheer Nederland mogelijk kan bieden voor 

projecten  waarbij landbouw en zorg een sterke combinatie vormen? En daarmee een 

bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een kwalitatief sterke Landbouw- en zorgsector. 

- Praktijkvoorbeelden gevraag van afwijzingen door het zorgkantoor 

http://www.landbouwzorg.nl/
http://www.zorgboeren.nl/
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Aan de oproep van de FLZ om signalen, praktijkvoorbeelden van afwijzingen door 

zorgkantoren  van door de zorgboeren geleverde zorg.  Is door  een aantal zorgboerderijen 

op gereageerd.  Het doel was en is om aan de zorgkantoren(zorgverzekeraars) te laten zien 

dat regels ondersteunend moeten zijn, maar niet verantwoorde zorg op maat in de weg 

moeten staan. De FLZ blijft alert op dit vraagstuk. 

- Staatssecretaris van Rijn prijst Zorgboerderijen 

Tijdens het symposium dat Stichting Landzijde in het kader van haar 10 jarig jubileum d.d. 12 

februari 2014 heeft georganiseerd. Benadrukte staatssecretaris Van Rijn in zijn inleiding het 

belang van kwaliteit en de transparantie daarvan. Hij zei letterlijk ‘willen zorgboerderijen de 

decentralisatie van de zorg overleven, dan zullen ze hun kwaliteit zichtbaar moeten maken. 

Ook moeten ze als collectief contact zoeken met gemeenten en lokale patiënten- en 

cliëntenorganisaties. Volgens Van Rijn zorgen zorgboerderijen er voor dat kwetsbare mensen 

langer thuis kunnen blijven wonen. Daarmee dragen de zorgboerderijen bij aan een 

belangrijke doelstelling van de Wmo: het stimuleren van de maatschappelijke participatie 

van kwetsbare burgers en hun mantelzorgers.  

- Kwaliteit 

Van Rijn adviseert de zorgboerderijen om het onderwerp kwaliteit van zorg voortdurend 

aandacht te blijven geven. Als voorbeeld noemt Van Rijn de Kwaliteitswaarborg  

Zorgboerderijen van de Federatie Landbouw en Zorg. “Met dit systeem maken de 

zorgboeren zichtbaar wat ze op hun bedrijf te bieden hebben aan begeleiding en zorg”, 

volgens Van Rijn. 

Met “Zorgboerderijen zijn een opvallende en waardevolle aanvulling op ons zorglandschap, 

sloot Van Rijn zijn inleiding af. 

 

 
Maand van de zorglandbouw juni waarop weer vele zorgboeren hun zorgboerderij 

opstelde voor het publiek.  

Diverse zorgboerderijen hebben in die periode hun zorgboerderij opengesteld voor de 

omgeving en dit kenbaar gemaakt op de speciale site op www.landbouwzorg.nl       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                           

http://www.landbouwzorg.nl/
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Het jaar 2014 is in financieel opzicht met een klein negatief resultaat afgesloten.  

 

Efficiënter organiseren van de facturatie aan de aangesloten zorgboeren: Vanaf 1 januari 

2014 gaat de facturatie van de jaarlijkse bijdrage van de FLZ rechtstreeks naar aangesloten 

Zorgboeren. In februari/maart 2014 zijn de aangesloten zorgboeren geïnformeerd over de 

manier en onder welke voorwaarde de automatische incasso van de jaarlijkse bijdrage gaat 

plaatsvinden. 

 

Verder verwijzen wij graag naar de jaarrekening van de FLZ 2014. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
De Kennis en Innovatieagenda agenda voor Landbouw en Zorg bestaat uit 2 onderdelen. 

 

1. Kennis en Onderzoeks-agenda voor Landbouw en Zorg door ZonMW.(voor nadere 

informatie en onderzoeksresultaten van ZonMw kijk dan op 

http://www.zonmw.nl/nl/ 

4. Financieel 

5. Het uitvoeren van de kennis- en innovatie  agenda voor 
de sector 

http://www.zonmw.nl/nl/
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Dit betreft m.n. onderzoek naar het effect van landbouw en zorg ( zorgboerderijen ) op 

specifieke doelgroepen. 

 

Een indicatie van de onderzoeken die er nu lopen zijn: 

a. Kosten(effectiviteit) van zorglandbouw voor mensen met een verstandelijke 

beperking medio 2015 zijn de onderzoeksresultaten beschikbaar  

b. Kosten(effectiviteit) van zorglandbouw bij jeugdigen. 

c. Onderzoek naar de bijdrage van dagbesteding op zorgboerderijen en reguliere 

dagbesteding aan de maatschappelijke participatie van mensen met dementie 

en hun mantelzorgers. Medio januari 2015 zal o.a. een factsheet met de 

onderzoeksresultaten worden gepubliceerd.  

De onderzoeken zijn in volle gang. 

 

2. Innovatie en Ambitieagenda voor de Zorglandbouw in het kader van het  

Agro & Food Topsectorenbeleid. 

 

De uitvoering van de kennis en innovatieagenda (Ambitie-agenda Zorglandbouw) is in 2014 

gecontinueerd en heeft in nauwe samenwerking met WUR tot het verder uitwerken van de 

Ambitieagenda en is o.a. in samenwerking met innovatieve zorgboeren gestart met een 

aantal specifieke projecten t.b.v. de realisatie van nieuwe zorgconcepten en 

verdienmodellen te weten: 

1. Hoe kan een zorgboerderij zich ontwikkelen tot een volwaardige leeromgeving? 

2. Hoe kan een zorgboerderij volwaardig functioneren als een arbeidsvoorbereidende 

en activerende organisatie? 

3. Hoe kan een zorgboerderij gaan functioneren als inloophuis en zorgvoorziener op 

maat in krimpregio’s?  

 

Tijdens diverse bijeenkomsten(workshops) in 2014 met zorgboeren, zijn die vragen 

beantwoord en mede als input gebruikt voor de ontwikkeling van de brochure 

Zorglandbouw ‘Veerkrachtig inspelen op nieuwe ontwikkelingen’ die medio 2014 is 

uitgebracht. 
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De FLZ zal als landelijke branche-organisatie samen met andere belangenorganisaties zich 

hard blijven maken voor de positie van een sector die er toe doet. 

   

De professionalisering van onze sector, blijft ook in 2015 een belangrijk speerpunt en is 

gebaseerd op het streven om steeds te verbeteren en elke dag leren het beter te doen! 

 

2015 zal voor de FLZ-leden een druk en bewogen jaar worden met vele vragen, 

onzekerheden en kansen binnen het nieuwe maatschappelijk speelveld. 

De invoering per 1 januari 2015 van de drie transities (Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg) 

en de Wet Langdurige  Zorg zullen ook in 2015 veel tijd en inzet vragen.  

De FLZ zal u blijven stimuleren om uw ervaringen en praktijkvoorbeelden bij de FLZ in te 

dienen en positief kritische vragen te blijven stellen (federatie@landbouwzorg.nl),  zodat die 

kunnen worden besproken met de landelijke en regionale stakeholders (o.a. het ministerie 

van VWS, zorgverzekeraars en de gemeenten(VNG)). 

Waardoor wij als FLZ vanuit de praktijk van de Zorglandbouw o.a. met het ministerie van 

VWS en de VNG mee kunnen denken en mogelijk invloed kunnen uitoefenen over de 

uitvoering van de transformatie. 

 

Elkaar blijven versterken, aanspreken, inspireren en met elkaar vertrouwen hebben in de 

toekomst en bewust zijn van waar je het met elkaar voordoet; kwetsbare mensen een veilige 

en leuke plek, met betekenisvol werk bieden, waar zij, hun omgeving en wij trots op zijn. 

 

Voorthuizen, juni 2015 

 

Marijke Vos, 

Voorzitter Federatie Landbouw en Zorg Nederland 

 

Ton van der Biezen, 

Directeur Federatie Landbouw en Zorg Nederland 

 
Meer informatie op: www.landbouwzorg.nl en  www.zorgboeren.nl 

6.  2015 het jaar van de nieuwe Wmo en de WLZ   

mailto:federatie@landbouwzorg.nl
http://www.landbouwzorg.nl/
http://www.zorgboeren.nl/

