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In dit jaarverslag worden de ontwikkelingen en activiteiten van de Federatie Landbouw en 
Zorg, die voor de Federatie respectievelijk de sector Landbouw en Zorg in 2016 van 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 warme 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. 
 
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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Het jaar 2016 begint met een artikel in de Haagse Courant van 4 januari jl., waarin staat dat  
steeds meer mensen met een beperking kiezen voor de zorgboerderij.  
Naar aanleiding van het artikel heeft Omroep Max hierover een uitzending gemaakt, kortom 
een  goed moment om een positief signaal af te geven en de Zorgboerderij met zijn kracht 
en meerwaarde in beeld te brengen.   
 
Een positief begin voor de zorgboeren die een jaar met pieken en dalen hebben gekend. Het 
speelveld is door de stelselwijziging enorm veranderd en de niet altijd positieve effecten die 
in 2015 al zichtbaar werden zijn in 2016 alleen maar versterkt.  
 
Voor 2016 was het devies: ‘Waarde creëer je met elkaar’. 
Naast het bieden van zorg in de breedste zin en het werken aan zorgen voor elkaar, betekent 
dit voor de zorgboer(inn)en dat zij ‘waarde kunnen creëren’ aan de diverse overlegtafels met 
gemeenten door in gesprek te gaan over hoe je samen de zorg en het zinvol meedoen voor 
de kwetsbare burger kunt verbeteren. Waarvan het concept Vriendentuinen, waarbij  
deelnemers van de zorgboerderij verse groenten telen voor de Voedselbank, een sprekend 
voorbeeld is.   
 
Quote: ‘Dat de langdurige zorg zich aan mensen moet aanpassen en niet andersom’.  Dat 
zegt  staatsecretaris Martin van Rijn! Op de zorgboerderij is dat geen vraag, maar 
vanzelfsprekend! 
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Ondanks alle intenties die de landelijke, lokale politiek en overheden in 2016 met de 
wijzigingen in de Zorg voor ogen hadden, hebben de cliënten/deelnemers en zorgboeren 
nog veel op te lossen knelpunten ervaren.  Waarbij de onduidelijkheid over de uitvoering van 
de Jeugdwet door gemeenten en het uitsluiten van zorgboeren daarbij soms wel er hoog 
opliep. Daarnaast voerde verschillende gemeenten een ontmoedigingsbeleid op PGB, waren 
er grote verschillen in (geen)vergoedingen vervoer en dagbesteding, was er sprake van 
wanbetalingen en de administratieve lastendruk is ook niet afgenomen. In overleg met het 
ministerie van VWS en de VNG heeft de FLZ deze knelpunten aan de kaak gesteld. Door met 
praktijkvoorbeelden en rugnummers te komen zijn er constructieve gesprekken gevoerd met 
VWS en de VNG en zijn betrokken partijen in een aantal gevallen teruggefloten en is er 
ingegrepen.   
 
Veranderingen betekenen ook veel onzekerheid, we weten wat we met elkaar hadden als 
deelnemers en zorgboer(inn)en, maar weten niet hoe de toekomst eruit ziet en wat we 
krijgen?  
Er is veel hervormd en ook veel bezuinigd en nog steeds! Als we alleen al kijken naar de 
kortingen op dagbesteding door gemeenten en de eigen bijdrage voor 
zorgvragers/deelnemers op de zorgboerderij. 
Houdbare zorg die toegankelijk is voor iedereen is het doel dat de staatssecretaris wil 
realiseren, al doet dat wel pijn bij de kleinschalige zorgboer. In de toekomst is de 
verwachting dat nog meer dan nu nodig zal zijn, mensen zelf vorm te laten geven aan hun 
zorg. De zorgboerderij past bij die ontwikkeling. 
                                                        

 
 

Door de kwaliteit van zorg transparant te maken, kunnen we leren van de goede 
voorbeelden en corrigeren waar het niet goed gaat. Als Zorglandbouw zijn we al actief om 
die kwaliteit zichtbaar te maken. Het gaat om kwaliteit van zorg door de ogen van de 
cliënt/deelnemer op de zorgboerderij. Dat betekent voor de FLZ en zijn aangesloten 
zorgboeren dat we doorgaan op de ingeslagen weg en blijven verbeteren. Door de 

2. Ontwikkelingen van de sector 
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behoeften van deelnemers op de zorgboerderij en hun familie nog beter te kennen. Het gaat 
om warme en kwalitatieve zorg voor kwetsbare mensen en dat is de kern van de FLZ. 
 

 

 
 
 

Leden FLZ 
Aantal aangesloten 

zorgboeren 

 2015 2016 

Vereniging van Zorgboeren Fryslan (onderdeel BEZINN) 59 54 

Vereniging Zorgboerderijen Groningen (onderdeel BEZINN) 34 37 

Vereniging zorgboeren Drenthe (onderdeel BEZINN) 68 66 

Stichting Landzijde Noord Holland 101 104 

ZLTO Noord Brabant, Zeeland, Gelderland Zuid 136 131 

Bezig Gelderland 62 63 

Vereniging Zorgboeren Overijssel 87 87 

Vereniging Zorgboeren Rivierengebied 23 22 

Stichting Zorgboeren Zuid Holland 32 34 

Vereniging van zorgboeren Zuid Holland 26 29 

Vereniging van Utrechtse zorgboerderijen 23 21 

Vereniging zorgboeren Oost-Gelderland 29 32 

Vereniging Zorgboerderijen Flevoland 19 18 

LLTB (Limburgse Land - en Tuinbouworganisatie) 58 61 

LTO Noord 17 16 

Samenwerkende Zorgboeren Zuid(SZZ)  - - 

Coöperatie Boer en Zorg - - 

    

Totaal aantal leden  774 775 
Overzicht van de leden van de Federatie Landbouw en Zorg per 31 december 2015 en 2016   

 
 
 
 

Ontwikkelingen aantallen bij de Federatie aangesloten zorgboeren 2015 – 2016 
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Bestuursaangelegenheden            
 
In 2016 bestaat het FLZ bestuur uit de volgende bestuursleden: 

 Marijke Vos(voorzitter) 

 Arjan Monteny(vice-voorzitter) 

 Jan van Beekhuizen(penningmeester) 

 Ingrid Havermans 

 Sebastiaan van der Flier 

 Wim Waanders 

 Jacob Kiers                              

 
- In 2016 hebben er geen bestuurderswisselingen plaatsgevonden.  

- Wel heeft het bestuurslid Sebastiaan van der Flier te kennen gegeven om met ingang 

van  1 januari 2017 zijn bestuursfunctie neer te leggen. 

- Aandachtspunt is de opvolging leden Raad van Advies. 

 

Samenwerking Coöperaties(werkmaatschappijen) en FLZ             
 
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   
- De commissie Kennis en Innovatie  
- De commissie Communicatie  
- De commissie Strategie 

Leden Federatie Landbouw en Zorg 

Bestuur Federatie Landbouw en Zorg 

Uitvoeringsorganisatie 
Secretariaat-Financiën-Kwaliteit-

Projecten 

Raad van 
Advies 

Zorgvragers  

Financiers van 
Zorg(gemeenten/Zorgkantoren/pgb 

Aangesloten Zorgboeren 

Federatie Landbouw en Zorg de organisatie 
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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. 
 
In 2016 hebben we een aantal belangrijke stappen gezet met betrekking tot het  
kwaliteitsdenken in relatie tot het ondersteunende kwaliteitssysteem.  
 

 
 
Kwaliteit 

 Belangrijk aandachtspunt blijft de bewustwording van de FLZ-leden over de 
kwaliteit(bewaking) van hun leden.  

 De ambities die tijdens Verdiepingsdag van 6 november 2015 zijn afgesproken zijn in 
het actieplan FLZ Effectieve Kwalitesborging concreet uitgewerkt. Waarbij o.a. is 
afgesproken dat de FLZ-leden elkaar informeren over hoe eenieder de regionale 
toelating van nieuwe zorgboeren en de kwaliteitsbewaking heeft geregeld en wat de 
ervaringen hiermee zijn. 

 Invoering wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) en de Jeugdwet.  

 Aanpassingen aan de norm van het Kwaliteitsysteem. Op de volgende gebieden zijn 
aanpassingen doorgevoerd: - Jeugd, - Cao en medewerkers, - Wettelijk kader. 

 N.a.v. de publicatie van het inspectierapport Hoge Aard heeft de FLZ de in het 
rapport vermelde aandachtpunten vertaald naar verbeterpunten in o.a. 
toelatingsbeleid van nieuwe zorgboeren, wonen/24-uurszorg als nieuw onderdeel 
van het Kwaliteitssysteem, de landelijke en regionale rollen en 
verantwoordelijkheden als het gaat om kwaliteitsbewaking en het verder 
ondersteunen van de individuele zorgboer(in) en de regionale organisaties van 
zorgboerderijen. In het voortdurende verbeterproces zal dit verder worden 
uitgewerkt en geïmplementeerd. 

 Er zijn workshops gegeven over het doel en het kwaliteitsdenken achter het 
Kwaliteitsysteem en is de training op het gebied van het maken van jaarverslagen als 
onderdeel van het Kwaliteitssysteem gecontinueerd.  

3. Kwaliteit en landelijke klachtencommissie 
 



 

 

8 
 

 Het Resultaatmeetsysteem 1.0 onder de naam RMS is in 2016 gestopt. De 
jaarrapportage RMS 2015 is in januari 2016 aan de betreffende zorgboeren en 
regionale organisaties beschikbaar gesteld.  

 

 Het digitale Resultaatmeetsysteem 1.0  is via een financiële ondersteuning door 
Stichting Landzijde verder doorontwikkeld en medio juli 2016 onder de naam 
‘Vanzelfsprekend’ aan de zorgboer(inn)en beschikbaar gesteld.  

 Het onderdeel Wonen wordt toegevoegd aan het keurmerk en zal begin 2017 
beschikbaar worden gesteld aan de bij de FLZ aangesloten zorgboer(inn)en.   

 T.b.v. het verzekeren van de continuïteit van www.kwaliteitlaatjezien is een 
ontwikkeltraject gestart met als doel een toekomstbestendig digitaal meer intuïtief 
kwaliteitssysteem te realiseren. Begin 2017 zal de uitkomst van het ontwikkeltraject 
ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering van de FLZ worden voorgelegd. 

 

 
 
Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg   
  
De landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg is ingesteld door de Federatie op grond 
van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.  De Commissie hanteert een Reglement 
Klachtencommissie Landbouw en Zorg, vastgesteld door de Federatie. In 2016 waren lid van 
de commissie: Willem Bruil, Jenny Rigter, Jaap Zomer, Ko Portengen en Aart van der Horst. 
Per klacht treden drie leden aan. Jaap Zomer is in 2016 gestopt. 
 
De Commissie hanteert de volgende werkwijze: de binnengekomen klacht wordt naar de 
zorgboerderij gestuurd, die schriftelijk kan reageren. Vervolgens wordt de klager mondeling 
gehoord en daarna wordt een bezoek gebracht aan de zorgboerderij waar de beklaagde een 
mondelinge toelichting kan geven. Daarna wordt een beslissing genomen en op schrift 
gesteld. In een beslissing wordt een uitspraak gedaan over de (on)gegrondheid van de 
klacht. In de beslissing worden eventueel ook adviezen opgenomen. De beslissing wordt aan 
beide partijen toegezonden. 
 
In 2016 zijn 12 klachten afgehandeld. Alle klachten waren – tenminste deels – gegrond. Het 
kan gaan om de bejegening en de begeleiding van cliënten, maar ook om zorgplannen en –
overeenkomsten. Vaak is ook de communicatie met de omgeving van een cliënt een punt 
van aandacht. In verreweg de meeste gevallen bleek de zorgboerderij bereid te leren van 
klachten, door de werkwijze aan te passen, door de deskundigheid te vergroten. In een 
aantal gevallen heeft de commissie in haar uitspraak daartoe ook adviezen verstrekt.  
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De Commissie kan tot de conclusie komen dat er sprake is van ‘een   ernstige situatie met 
een structureel karakter’ (art. 6, derde lid, reglement). In 2016 heeft zich dat niet 
voorgedaan. 
 
In 2017 is de klachtencommissie niet langer wettelijk verplicht. De Federatie heeft besloten 
de commissie wel in de benen te houden.  
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In 2016 is het overleg met het ministerie van VWS(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de 
VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten) over de effecten van de transitie (WMO/WLZ) 
voor de sector Zorglandbouw gecontinueerd. Aan de hand van casussen over Jeugd/Wmo, 
Wmo/Wlz/Jeugdwet, ontmoedigingsbeleid PGB, grote verschillen in (geen)vergoedingen 
vervoer en dagbesteding per gemeenten, de wanbetalingen en de administratieve 
lastendruk zijn waar mogelijk direct opgepakt. Door het concreet maken van situaties, 
hebben we het gesprek met VWS en de VNG kunnen aangaan en zullen dit ook blijven doen. 

 

 
 

Het knelpuntenoverzicht met oplossingsrichtingen vanuit de Zorglandbouw is geactualiseerd 
en aangeboden en besproken met het ministerie van VWS en de vertegenwoordigers van de 
VNG. 

 
Daarnaast zijn de FLZ, de VNG en het ministerie van VWS het er over eens dat er ook 
zorgboeren en gemeenten zijn waar het wel goed gaat. Deze voorbeelden moeten ook 
gedeeld worden en beter voor het voetlicht worden gebracht. 

 
Op initiatief van Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, heeft staatsecretaris Van Rijn een 
bezoek gebracht aan zorgboerderij `t Paradijs te Barneveld. Van Rijn was onder indruk van 
de zorg die wordt geboden. De staatssecretaris stond welwillend tegenover het idee om een 
regionaal zorginnovatienetwerk op te richten, met als doel om samen met alle regionale 
spelers in de zorg te werken aan minder bureaucratie en meer kwaliteit van zorg. 

 

Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden met de samenwerkingspartners in dit 
transitieproces o.a. met de BVKZ(Branchevereniging voor kleinschalige zorg) en met diverse 
cliëntenorganisaties.   

4. Belangenbehartiging 
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De bij de FLZ aangesloten zorgboerderijen worden via de Nieuwsbrief  Zorgboeren op de 
hoogte gehouden van de innovaties/ontwikkelingen/veranderingen/projecten die binnen 
het zorglandschap zich afspelen.  
 

 
 
Via de speciale Nieuwsbrief Kwaliteit  worden zij geïnformeerd over de wijzigingen van bijv. 
wettelijke verplichtingen en kwaliteitskaders waar binnen het Kwaliteitssysteem aan moet 
worden voldaan. 
 

 
 
Naast de bekende FLZ nieuwsbrieven en de websites  www.zorgboeren.nl 
 

 
en www.landbouwzorg.nl 

 
 
is ook het gebruik gestimuleerd van het FLZ platform als virtueel communicatiekanaal voor 
de aangesloten zorgboeren; 

 

5. Communicatie 
 

http://www.zorgboeren.nl/
http://www.landbouwzorg.nl/
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Zorgboeren en bestuursleden zijn uitgedaagd om hun ervaringen en kennis op het virtuele 
FLZ platform te delen; 
 
Op de speciale site op http://www.landbouwzorg.nl/opendagen.php hebben diverse 
zorgboerderijen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de Open Dag van hun 
zorgboerderij aan te kondigen.  
 

 
 
De koppeling social media en www.zorgboeren.nl is als mogelijkheid toegevoegd. Daarmee 
kunnen zorgboer(inn)en  hun presentatie op zorgboeen.nl nog completer maken door die te 
linken naar hun social media. 
 
Via de programma`s van omroep Max en de KRO/NCRV/VPRO is er aandacht besteed aan de 
zorg van kwetsbare mensen op de zorgboerderij.  
 
De film The Country Side of Care (over pionierende boeren(inn)en in Montana (VS)) voor 
vertoning beschikbaar gesteld aan de zorgboer(inn)en. De onafhankelijke documentaire laat 
door intieme portretten van boer(inn)en, deelnemers en familie zien hoe deze eerste care 
farms in de VS de levens van alle betrokkenen positief beïnvloeden. 
 

  

http://www.landbouwzorg.nl/opendagen.php
http://www.zorgboeren.nl/
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Het jaar 2016 is in financieel opzicht met een klein negatief resultaat afgesloten.  
Verder verwijzen wij graag naar de jaarrekening van de FLZ 2016 
 

 

  

6. Financieel 
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In 2016 zijn diverse projecten van start gegaan/afgerond o.a.: 
 

 Implementatieproject ZonMw  onderzoeksresultaten Zorglandbouw.  Het doel van 
het project is bij te dragen aan de professionalisering van de zorglandbouwsector 
door onderzoeksresultaten te delen met zorgboeren en andere stakeholders. 
Daartoe zijn diverse regionale inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Het project 
loopt tot medio februari 2017. De resultaten zullen medio mei/juni 2017 voor de 
zorgboer(inn)en beschikbaar komen.  

 

 
 

 Rekenformat kengetallen Zorglandbouw is beschikbaar gesteld aan de 
zorgboer(inn)en. Het Rekenformat is tot stand gekomen vanuit de samenwerking 
tussen ZLTO, Coöperatie Limburgse Zorgboeren, BEZINN, Coöperatie Boer en Zorg, de 
bij de VLB aangesloten accountantskantoren en de FLZ. Het rekenformat is een 
instrument dat het voor de zorgboer(in) mogelijk maakt om de eigen resultaten te 
vergelijken met die van andere zorgboer(inn)en. Niet als competitie, maar als 
leermiddel voor de zorgboer(in) en zijn/haar zorgboerderij en hierover het gesprek 
aan te gaan met zichzelf, collega’s, adviseurs of accountant etc.   
 

 
 

 Het door de zorgboeren, verenigd in het pioniersnetwerk zorglandbouw, opgestelde   
visiedocument is gecommuniceerd met de bij de FLZ aangesloten zorgboerderijen.  
De Federatie Landbouw en Zorg is blij met dit soort initiatieven en geeft graag haar 
steun aan de activiteiten van het pioniersnetwerk.  

 

 In 2016 is het project “Competentieontwikkeling en leertrajecten voor jongeren en 
volwassenen zonder startkwalificaties” in samenwerking met de Wageningen 
universiteit en de KPC groep uitgevoerd.  

7. Kennis en Innovatie 
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Doel: kennis en ervaring te delen over wat we nu doen, waar het gaat om opleiden. 
En het realiseren van certificerende leerlijnen op de zorgboerderij en met elkaar 
mogelijke ontwikkelstappen afspreken. De eindresultaten worden begin 2017 
gepresenteerd.  

 

 Landelijk uitrol van het Project Vriendentuinen, waarbij zorgboerderijen een 
structurele voedselstroom willen ontwikkelen voor mensen die afhankelijk zijn van 
de Voedselbank, door met deelnemers van de zorgboerderij verse groenten te telen 
en eieren aan te bieden. In 2016 zijn er 3 zorgboerderijen in Limburg gestart met een 
Vriendentuin. Dit concept wordt door diverse gemeenten gezien als mooi voorbeeld 
van participatie.  
 

 
                                                         

Vriendentuinen wordt financieel ondersteund door Stichting DOEN). In 2016 zijn er 
41 zorgboer(inn)en actief met een Vriendentuin. 
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Het sociale domein is nog steeds in beweging en die dynamiek zal in de komende jaren 
blijven. Waarbij je steeds meer voorbeelden ziet dat betrokken partijen hun 
verantwoordelijkheid nemen en dat o.a. ‘de langdurige zorg zich aan mensen moet 
aanpassen en niet andersom’ wat in lijn is met wat staatsecretaris van Marin van Rijn 
hierover stelt.  
 
In gesprek blijven en investeren in de samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars, 
cliëntenorganisaties, de ministeries VWS en EZ, de IGZ en IJZ en andere relevante partijen. 
Daarbij laten zien wat de zorglandbouw toevoegt aan het zorglandschap en wat onze 
ambitie is. 
   

‘Mensen helpen/ondersteunen in hun leven is onze ultieme ambitie’ 
 

Om deze ambitie te realiseren zullen we met elkaar blijvend moeten werken aan een 
Zorglandbouw die sterker, professioneler en vooral zichtbaarder is in de samenleving.  
 
De verdere professionalisering en innovatiekracht van onze sector, blijft ook in 2017 een 
belangrijke prioriteit en het is aan de sector om dit te laten zien, door steeds te verbeteren 
en elke dag met elkaar leren het beter te doen! 
 
De Federatie Landbouw en Zorg zal als landelijke branche-organisatie voor de sector 
Zorglandbouw zich blijven inzetten voor de belangen en positie van de zorgboerderijen. 
 
Door de kwaliteit van zorg transparant te maken, kunnen we leren van elkaar en elkaar 
versterken.  Als Zorglandbouw willen we die kwaliteit proactief laten zien. Het gaat om 
kwaliteit van zorg door de ogen van de cliënt/deelnemer op de zorgboerderij. Dat betekent 
voor de FLZ en zijn aangesloten zorgboeren dat we doorgaan op de ingeslagen weg en 
blijven verbeteren.  
Niet afwachten maar doen is daarbij het credo van de zorgboer(in). 
 

 
                                                 
 
Voorthuizen, juni 2017 
 
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  

8. 2017 het jaar van ‘niet wachten maar DOEN’ 
 

http://www.landbouwzorg.nl/
http://www.zorgboeren.nl/

