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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 2017 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. Binnen de FLZ hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te 
zorgen dat de kwaliteit van zorg voor onze deelnemers op de bij de FLZ aangesloten 
zorgboerderijen goed is geregeld en is geborgd. Zodat deelnemers zich thuis voelen en die 
warme zorg krijgen die bij hun past en is afgesproken. Zich goed voelen, aandacht voor het 
welbevinden en dat mensen zich kunnen ontwikkelen, letterlijk: opbloeien. Dit vraagt om 
een continu verbeteringsproces van ons als FLZ-bestuur, regionale organisaties (FLZ-leden) 
en onze zorgboeren. Vanuit de vraag: wat kan ik elke dag beter doen? 
 
De FLZ brengt landbouw en zorgpartijen bij elkaar en stimuleert hen tot samenwerken. 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.  
 
 
 
 
 

1. Inleiding 
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‘Mensen helpen/ondersteunen in hun leven is onze ultieme ambitie’ 
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Ook in 2017 was het sociale domein nog volop in beweging en de verwachting is dat die 
dynamiek in de komende jaren zal blijven. Daarbij zullen wij als sector kritisch  blijven kijken 
naar ons zelf en blijven investeren in verbeteringen, maar ook ons o.a. blijven verzetten 
tegen de toenemende administratieve lastendruk voor de kleinschalige zorglandbouw.  
 
Er is veel hervormd en ook veel bezuinigd. Deze ontwikkeling is nog steeds gaande.  In veel 
gemeenten zien we kortingen op dagbesteding  en toegenomen eigen bijdragen voor 
zorgvragers op de zorgboerderij.  
Houdbare zorg die toegankelijk is voor iedereen is het doel van het kabinet. Waarbij de 
verwachting is dat in de toekomst dat nog meer dan nu nodig zal zijn, mensen zelf vorm te 
laten geven aan hun zorg. De zorgboerderij past bij die ontwikkeling.  
  
Belangrijk hierbij is dat de zorgboer(-inn)en en de sector zorglandbouw in gesprek blijven en 
investeren in de samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, de 
ministeries VWS en LNV, de IGJ en andere relevante partijen. En daarbij met ondersteuning 
van de diverse onderzoeksresultaten laten zien wat de meerwaarde van het verblijf op de 
zorgboerderij voor mensen betekent. ‘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, was ook in 2017 een 
belangrijke prioriteit. Het ZonMw programma Landbouw en Zorg (2011-2017), waarin 
diverse onderzoeken over de meerwaarde van de zorgboerderij zijn uitgevoerd heeft reeds 
een grote impuls aan de zorglandbouw gegeven. Het programma had tot doel om de 
kwaliteit van de zorglandbouw te stimuleren, onder andere door het effect van deze zorg 
(beter) te onderbouwen en de zorg- en landbouwsector dichter bij elkaar te brengen. 
Hiertoe zijn een maatschappelijke business case, vier effectstudies en een 
implementatieproject gesubsidieerd. Medio februari 2018 zal hierover een uitgebreide 
publicatie verschijnen die een reflectie bevat op de resultaten van deze projecten, gevolgd 
door een aantal aanbevelingen die de toepassing van deze resultaten kunnen bevorderen.   
 
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.  
  

2. Ontwikkelingen van de sector 
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Leden FLZ 
Aantal aangesloten 

zorgboeren 

 2016 2017 

Vereniging BEZINN 157 163 

Stichting Landzijde Noord Holland 104 103 

ZLTO Noord Brabant, Zeeland, Gelderland Zuid 131 101 

Bezig Gelderland 63 64 

Vereniging Zorgboeren Overijssel 87 90 

Vereniging Zorgboeren Rivierengebied 22 19 

Stichting Zorgboeren Zuid Holland 34 36 

Vereniging van zorgboeren Zuid Holland 29 32 

Vereniging van Utrechtse zorgboerderijen 21 19 

Vereniging zorgboeren Oost-Gelderland 32 30 

Vereniging Zorgboerderijen Flevoland 18 18 

LLTB (Limburgse Land - en Tuinbouworganisatie)/CLZ 61 65 

LTO Noord 16 15 

Samenwerkende Zorgboeren Zuid(SZZ)  - 38 

Coöperatie Boer en Zorg - 5 

Stichting BEZINN - - 

    

Totaal aantal leden  775 798 
Overzicht van de leden van de Federatie Landbouw en Zorg per 31 december 2016 en 2017   

 

 

  

Ontwikkelingen aantallen bij de Federatie aangesloten zorgboeren 2016 – 2017 
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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. 

 
Kwaliteit 
Belangrijke ontwikkelingen en stappen die zijn gezet:  

• Op 31 december 2017 werken 744 zorgboerderijlocaties actief met het 
kwaliteitssysteem (hebben ten minste de 1e stap, de eerste schriftelijke evaluatie 
afgerond). Hiervan hebben 687 zorgboerderijlocaties de gehele certificering afgerond 
(hebben de2e stap, de praktijk toets afgerond) en voeren het keurmerk Landbouw en 
Zorg “Kwaliteit laat je zien”. Daarnaast hebben voeren 9 zorgboerderijlocaties het 
HKZ keurmerk zorgboerderijen. 

• Op het totaal van de 798 aangesloten zorgboerderijlocaties is percentage 
keurmerkhouders daarmee 86,1%. Het aantal zorgboerderijlocaties 
dat werkt met het kwaliteitssysteem is 93,2%. Dat het percentage kan geen 100% zijn 
omdat ieder jaar nieuwe zorgboerderijlocaties aansluiten en deze zijn in het proces 
van het afronden van de 1e stap van de certificering. 

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

• In totaal zijn er in 2017: 41 1e schriftelijk toetsingen (schriftelijke audits), 253 
praktische toetsingen (bedrijfsbezoek audits) en 757 beoordelingen jaarverslagen 
afgerond. 

• Bewustwording van de FLZ-leden over de kwaliteit(bewaking) van hun leden.  
• In april 2017 is door de Algemene Vergadering van de FLZ het besluit is genomen om 

t.b.v. de continuering van de webapplicatie van het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ 
een vernieuwde applicatie te ontwikkelen. Het vernieuwde kwaliteitssysteem biedt 
een natuurlijke, gevoelsmatige handreiking aan de FLZ-zorgboer(inn)en, zodat zij zich 
‘ondersteund voelen’ en gestimuleerd worden om de zorg aan zijn/haar 
cliënten/deelnemers blijvend te verbeteren. De verwachting is dat medio februari 
2018 de volledige vernieuwde applicatie van het kwaliteitssysteem beschikbaar zal 
komen voor de aangesloten zorgboeren. 

3. Kwaliteit en landelijke klachtencommissie 
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• Verdiepingsdag FLZ 27 september 2017 stond in het teken van kwaliteit en 
kwaliteitsborging. N.a.v. een presentatie door de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd 
is het bestuur samen met de FLZ-leden in gesprek gegaan over de ambities FLZ 2018.  

o Ambitie is om de sterke punten en specifieke kwaliteiten van de 
zorglandbouw te definiëren: wat onderscheid ons als zorglandbouw van 
anderen en wat zien anderen als specifieke kwaliteit van onze sector? 
Er is besloten om in 2018 een verkennend onderzoek te doen om mogelijk 
een  Kwaliteitskader Zorglandbouw te ontwikkelen. 

• In 2017 is in het kader van de invoering van de wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg (wkkgz): 

o de door het CIBG erkende Geschillencommissie (Zorg)landbouw opgericht; 
o de Landelijke Klachtenregeling geïntroduceerd; 
o klachtenfunctionaris in samenwerking met AKJ(Vertrouwenspersonen in de 

jeugdhulp) Zorgbelang Nederland regionaal vormgegeven.  
• Het (nieuwe) ResultaatMeetsystem ‘Vanzelfsprekend is verder verbeterd. 
• Het certificeren van Wonen als onderdeel van het kwaliteitssysteem is in 2017 

beschikbaar gesteld aan de bij de FLZ aangesloten zorgboeren.  
 
 
 
Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg 
 

 
De landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg is ingesteld door de Federatie op grond van de 
Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Deze wet is in 2017 vervallen zodat een klachtencommissie niet 
langer wettelijk verplicht is.  De Federatie heeft niettemin besloten de commissie te laten 
voortbestaan. De Commissie hanteert een Reglement Klachtencommissie Landbouw en Zorg, 
opnieuw vastgesteld door de Federatie. Per klacht treden steeds drie leden aan. 

 
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 2017 zijn 10 klachten afgehandeld. Eén klacht was niet ontvankelijk, drie klachten waren 
ongegrond, de overige 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.  
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 2017 heeft zich dat niet voorgedaan.  
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• De bij de FLZ aangesloten zorgboerderijen zijn via de Nieuwsbrief  Zorgboeren op de 

hoogte gehouden van de innovaties/ontwikkelingen/veranderingen/projecten die 
zich binnen het zorglandschap afspelen. Via de speciale Nieuwsbrief Kwaliteit zijn zij 
geïnformeerd over de wijzigingen van bijv. wettelijke verplichtingen en 
kwaliteitskaders waar binnen het Kwaliteitssysteem aan moet worden voldaan.  

• Via de website www.zorgboeren.nl kunnen zorgvragers of naastbetrokkenen een 
passende zorgboerderij vinden die past bij hun zorgvraag. 

• Zorgboeren en geïnteresseerden in de zorglandbouw zijn via www.landbouwzorg.nl  
over het wel en wee van de zorglandbouw geïnformeerd.  

• Het FLZ platform is het communicatiekanaal waar je naast het vinden van  alle 
verstuurde nieuwsbrieven, besluiten en interessante artikelen etc. ook vragen kunt 
stellen aan collega-zorgboer(inn)en en/of bestuursleden, kortom het is ook een 
discussieplatform. Waarbij de vraag is gerechtvaardigd of dit platform moet worden 
gecontinueerd, gezien het nog steeds relatief lage gebruikt ervan. 

• Ook dit jaar hebben weer tientallen zorgboeren gebruikgemaakt van de website van 
de Maand van de Zorglandbouw (juni 2017) om de Open Dag van hun zorgboerderij 
aan te kondigen in hun regio.   

 
• Diverse publicaties/factsheets over de werkzame principes van de zorgboerderij o.a.; 

➢ ‘Zorgboerderijen als innovatieve zorgomgeving voor mensen met dementie’, 
welke elementen kunnen worden overgenomen? Een onderzoek van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In gepubliceerde factsheet 
wordt beschreven of en hoe andere zorginstellingen elementen van 
zorgboerderijen kunnen toepassen in hun eigen zorgomgeving. 

➢ ‘Zorgboerderij als inspiratiebron voor dementiezorg’ 
Het RIVM en Maastricht University interviewden managers en professionals van 
Zorgboerderijen en reguliere zorginstellingen over de verbetering van de 
dementiezorg in Nederland. De onderzoekers hebben gekeken of specifieke 
kenmerken van zorgboerderijen ook kunnen worden toegepast in andere     
zorgomgevingen, zoals in verpleeghuizen of voorzieningen voor dagbesteding in 
de wijk. 

➢ `Zorglandbouw is een succesverhaal’ 
Zorgboerderijen hebben zich in korte tijd goed ontwikkeld, vindt onderzoeker Jan 
Hassink. Deze sector is een voorbeeld voor de rest van de multifunctionele 
Landbouw 

➢ ‘Onderzoek toont vele mogelijkheden van zorgboerderij’ 
Hoewel veel kennis over de waarde van dagbesteding en 24-uurszorg op 
zorgboerderijen beschikbaar is, zijn hun kwaliteiten bij gemeenten, 

4. Communicatie 
 

http://www.zorgboeren.nl/
http://www.landbouwzorg.nl/
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zorgverzekeraars en zorg- en onderwijsinstellingen nog onvoldoende bekend. 
Wageningen Universiteit(WUR), Universiteit Maastricht(UM) en het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM) werken samen om de bekendheid met en 
de professionalisering van zorglandbouw verder te bevorderen. 

➢ ‘Dagbesteding in ontwikkeling’, die door Movisie op basis van een kwalitatieve 
verkenning naar dagbesteding tot stand is gekomen en waaraan een aantal 
zorgboerderijen hebben deelgenomen. 

➢ In het TV programma ‘Voor ik het vergeet’ (RTL) volgt Angela Groothuizen 
mensen met dementie op jonge leeftijd. 
In het programma worden 2 deelnemers van de zorgboerderij op een integere 
wijze in beeld gebracht.  
Beide zorgboerderijen bieden kleinschalige gespecialiseerde dagbesteding voor 
mensen met dementie. De uitzendingen illustreren op doeltreffende wijze de  
kracht van zorgboerderijen voor deze doelgroep: kleinschalige, warme, 
professionele zorg die ertoe doet.  



 

 

10 
 

 
• In 2017 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 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.  
 

                          
 

• Specifiek is gesproken over:  
- O.a. het beleid van gemeenten dat mensen met de diagnose dementie geïndiceerd 

moeten worden voor de WLZ. Dit betekent dat mensen ook niet voor dagbesteding 
via de Wmo in aanmerking komen. Indicatie aanvragen worden bij C.I.Z. voor 
beginnende Dementie afgewezen. Er lopen diverse bezwaarprocedures tegen dit 
beleid.  

- Een aantal gemeenten opent steeds meer huiskamers en gebruikt deze als filter of 
als eerste oplossing (ook bij mensen met dementie). Voorbeeld: de mevrouw in 
kwestie kreeg het advies van de geriater om naar dagbesteding te gaan (had 
alzheimer). De dementieconsulent gaf hen het advies om bij de zorgboerderij te 
gaan kijken. Mevrouw wilde graag naar de zorgboerderij. De dementieconsulent 
nam contact op met de gemeente die vervolgens aangaf dat mevrouw eerst de 
huiskamer moest gaan proberen. Hierover is contact geweest met de gemeente en 
het hoofd van WMO gaf aan dat dit niet mag gebeuren en ook niet de bedoeling is, 
maar helaas wel de praktijk is. 

• 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. 

• Overeenkomst FLZ – Stigas 
De Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) streeft als belangenorganisatie naar een duurzaam 
ondernemende sector. Veilig en gezond werken zijn een belangrijke voorwaarde om dit te 
realiseren. Daarom heeft FLZ samen met Stigas (Stigas is het kennisinstituut èn 
gecertificeerde arbodienst voor de agrarische sector) twee pakketten voor zorgboerderijen 
ontwikkeld: ‘Stigas Veilig en Gezond werken Basis’ en ‘Stigas Veilig en Gezond werken 
Uitgebreid’. Stigas biedt de bij de FLZ aangesloten zorgboer een aantrekkelijke korting voor 
beide pakketten aan. 

• De FLZ heeft zich aangesloten bij het Platform Multifunctionele Landbouw (MFL) van LTO 
Nederland om meer eigenstandige aandacht en positie voor de  Multifunctionele Landbouw 
(MFL) en daarbij zorglandbouw te realiseren. De sector MFL heeft meer zeggenschap 
gekregen om de eigen belangenbehartiging te verzorgen en heeft directe invloed op de 
algehele agrarische belangenbehartiging.  Dtat is ook belangrijk voor de ontwikkeling van de 
zorglandbouw en voor de zorgboeren. Zeker voor de zorgboeren bij wie de landbouw (nog) 
een rol van betekenis speelt, maar ook bij de zorgboeren die meer zijn te kenschetsen als 

5. Belangenbehartiging 
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zorgondernemers op het platteland. Zij zijn allemaal gebaat bij een meer integrale 
behartiging van hun belangen: de zorgbelangen en de landbouwbelangen. En bij een goede 
positie van hun bedrijf in RO, GLB en in de omgang met risico’s en dierziekten e.d.  

• Samenwerking FLZ en ‘s Heeren Loo (Advisium expertisecentrum) met als doel van elkaar te 
leren en daarmee het professioneel netwerk rond de zorgboerderij te versterken en de zorg 
voor deelnemers/cliënten mogelijk te verbeteren. 
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Op het gebied kennis/innovatie zijn er in 2017 diverse projecten gestart en/of afgerond en een aantal 
daarvan lopen nog door in 2018.  
 
Graag zetten we de projecten voor u op een rijtje: 

• De afgelopen jaren zijn in het programma Zorglandbouw van Zorgonderzoek Nederland 

verschillende onderzoeken uitgevoerd. Het afgelopen jaar zijn in verschillende regio’s 

workshops/inspiratiebijeenkomsten georganiseerd om de uitkomsten van de onderzoeken te 

bespreken met zorgboeren en andere belangstellenden.  

• Als afsluiting van dit traject is door onderzoekers van Wageningen Research, RIVM en 

Universiteit Maastricht een factsheet geschreven met een overzicht van de belangrijkste 

kwaliteiten van zorgboerderijen en effecten die in de onderzoeken naar voren kwamen. Dit is 

aangevuld met aanbevelingen voor gemeenten en voor zorgboeren. De factsheet met de 

belangrijkste kwaliteiten van zorgboerderijen en effecten is in 2017 beschikbaar gesteld aan 

de zorgboeren.  

                
 

• Het relatief kleine ZonMw programma Landbouw en Zorg (2011-2017) heeft een grote 

impuls aan de zorglandbouw gegeven. Waaruit reeds is gebleken dat zorgboerderijen 

waardevolle, kwalitatief hoogwaardige zorg bieden aan verscheidene doelgroepen.  Het 

programma had tot doel om de kwaliteit van de zorglandbouw te stimuleren, onder andere 

door het effect van deze zorg (beter) te onderbouwen en de zorg- en landbouwsector dichter 

bij elkaar te brengen. Hiertoe zijn een maatschappelijke business case, vier effectstudies en 

een implementatieproject gesubsidieerd. Medio februari 2018 zal hierover een publicatie 

verschijnen die een reflectie bevat op de resultaten van deze projecten, gevolgd door een 

aantal aanbevelingen die de toepassing van deze resultaten kunnen bevorderen.  

 
 

• Het eindresultaat van het in 2016 gestarte project “Competentieontwikkeling en 

leertrajecten voor jongeren en volwassenen zonder startkwalificatie” dat in samenwerking 

met Wageningen universiteit is uitgevoerd, is in juni 2017 beschikbaar gekomen voor de 

zorgboeren. Met als titel “Branche erkende leerwerktrajecten” is dit resultaat via de FLZ-

6. Kennis en innovatie 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJoPGs57vOAhWHbhQKHXM6DZ0QjRwIBw&url=http://www.verenigingen.nl/434/toolkit-competentieontwikkeling-vrijwilligerswerk.htm&bvm=bv.129422649,d.d24&psig=AFQjCNEVP-261jO_10ulKfRxTuz5JC0bPQ&ust=1471088690660810
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaj93HocDfAhUQElAKHcQlBcAQjRx6BAgBEAU&url=https://fs.maastrichtuniversity.nl/pandenportfolio/&psig=AOvVaw2WQhepIcOVUXTN50njMzr8&ust=1546008677193584
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nieuwsbrief met diverse links met werkboeken en andere hulpmiddelen beschikbaar gesteld. 

Deze leertrajecten zijn met name interessant voor deelnemers die geen regulier diploma 

kunnen halen. Met deze nieuwe loot aan de stam kun je als zorgboer aan de gemeente laten 

zien dat je echt inzet op de ontwikkeling van deelnemers. De ervaring is dat deelnemers zo 

stappen kunnen zetten op de participatieladder. 

• 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 2017 zijn er 2 zorgboerderijen in respectievelijk 

West-Brabant en Groningen gestart met een Vriendentuin. Dit concept wordt door 

diverse gemeenten gezien als mooi voorbeeld van participatie. (Vriendentuinen 

wordt financieel ondersteund door Stichting DOEN). In 2017 zijn er 43 zorgboer(inn)en actief 

met een Vriendentuin. Gezien de relatief lage groei van het aantal Vriendentuinen zal er in 

2018 een haalbaarheidsonderzoek worden gehouden om inzicht te krijgen in wat de redenen 

daarvan zijn. Het resultaat van dit onderzoek geeft mogelijk input voor extra handvaten om 

de zorgboeren te stimuleren een Vriendentuinen te starten.  
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Het organogram van de FLZ 
 
In 2017 bestaat het FLZ bestuur uit de volgende bestuursleden: 

- Marijke Vos(voorzitter) 
- Arjan Monteny(vice-voorzitter) 
- Jan van Beekhuizen(penningmeester) 
- Ingrid Havermans 
- Wim Waanders 
- Jacob Kiers     
- Jos Mans                          

 
In 2017 hebben er 2 bestuurders hun bestuursfunctie neergelegd, te weten: 

• De heer Sebastiaan van der Flier, die met ingang van 1 januari 2017 zijn bestuursfunctie heeft 
neergelegd; 

• Mevrouw Ingrid Havermans, die met ingang van 31 december 2017 haar bestuursfunctie 
heeft neergelegd.  

• De heer Sebastian van de Flier is opgevolgd door de heer Jos Mans. 
• Voor de vervanging van mevrouw Ingrid Havermans is door het FLZ-bestuur de heer Bart 

Pijnenburg voorgedragen als nieuw bestuurslid. De heer Bart Pijnenburg zal m.i.v. 1 januari 
2018 toetreden tot het FLZ-bestuur.  
 

 

                                                                                   
 
 
 
 
 

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 

7. Bestuursaangelegenheden 
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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   
➢ De commissie Kennis en Innovatie  
➢ De commissie Communicatie  
➢ De commissie Strategie                 
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Het jaar 2017 is in financieel opzicht met een positief resultaat afgesloten.  
Verder verwijzen wij graag naar de jaarrekening van de FLZ 2017.  

 
  

8. Financieel 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKqErMH7nscCFUxcGgodL0QEXg&url=http://www.kappersjob.nl/1-miljoen-subsidie-voor-kappersbranche/&ei=Q9XIVerWNcy4aa-IkfAF&psig=AFQjCNFx54JZM3IMrwHZb-HlCIWlQhWUoA&ust=1439311522285960
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In 2018 verwacht de Federatie veel van de toepassing van de vernieuwde applicatie voor het 
kwaliteitssysteem ‘Kwaliteitlaatjezien’ dat de bij de FLZ aangesloten zorgboeren ondersteunt bij hun 
dagelijkse zorg voor mensen. 
De Federatie Landbouw en Zorg zal zich als landelijke branche-organisatie voor de sector                
Zorglandbouw blijven inzetten voor de belangen en positie van de zorgboerderijen. Met als                
belangrijk doel de instanties te stimuleren, anders naar ons te kijken. Niet met de bril zoals                
men naar een grote zorginstelling kijkt , maar ons ziet als een kleinschalige zorgaanbieder                
/zorgboerderij waar kwetsbare mensen in een groene omgeving warme en liefdevolle zorg                
krijgen. 
Waarbij we daarnaast nadrukkelijk de hoop uitspreken dat er in 2018 inzicht en wijsheid                
komt bij alle belangrijke spelers in en buiten het zorglandschap en dat we met elkaar echt                
stappen gaan zetten naar een regelarme zorg met behoud van hoge kwaliteit en aandacht                
voor de mens, achter de zorgvraag.  
 

 
 
Voorthuizen, augustus 2018 

 
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  

 

9. Verwachting 2018 
 

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

