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Jeugdzorg op de boerderij: aantoonbaar resultaat 

Agrarische jeugdzorg is een relatief jong, maar veelbelovend fenomeen. Helaas heeft deze nieuwe 

vorm van zorgverlening te kampen met onzekerheden over financiering. Het persoonsgebonden 

budget wordt aangepast en met de verschuiving van de AWBZ naar het WMO, wordt de 

financiering verplaatst van de provincie naar de gemeente. Voor aanbieders van jeugdzorg op de 

boerderij is het nu van belang de meerwaarde van hun werkwijze voor het voetlicht te brengen. 

Pactum - een Gelderse  organisatie voor kind- en 

opvoedhulp - begeleidt kinderen, jongeren en hun ouders bij 

opvoedings-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Pactum 

maakt steeds meer gebruik van agrarische jongerenopvang 

als alternatief voor reguliere trajecten.  

Om de kwaliteit te waarborgen, heeft zij een systeem van 

effectmeting, doelrealisatie en tevredenheidmeting 

ontwikkeld. Cliënten en verzorgers krijgen op verschillende 

momenten binnen en na het zorgtraject vragenlijsten, 

waarin ze de dienstverlening cijfers kunnen geven. Pactum 

heeft de metingen getest in samenwerking met 

Praktikon,een praktijkschool in Doetinchem. De werkwijze 

wordt nu door onderwijs- en zorgprofessionals afgestemd met andere jeugdzorgboeren, en is straks 

voor iedereen bruikbaar. 

Probleemjongeren 

De Taskforce Multifunctionele Landbouw ondersteunt dit soort projecten. Voor de acceptatie van 

agrarische jeugdzorg in de zorgketen is objectieve en uitwisselbare informatie nodig. Op die manier 

kunnen financiers ook een goed overzicht krijgen van de kosten en baten van agrarische jeugdzorg. 

Vorig jaar voerde Jan Hassink, werkzaam bij Wageningen UR, een onderzoek uit naar de behandeling 

van probleemjongeren op het Brabantse platteland: ,,Wij onderzochten een project van zorgverband 

Topaze in Noord-Brabant dat zich richt op jongeren met ernstige gedragsstoornissen. Deze jongeren 

waren vaak al in aanraking gekomen met de politie of hadden problemen met drugs. In het project 

van Topaze werd een jongere een half jaar geplaatst op een boerderij en daarna werd hij nog een 

half jaar nabehandeld. De resultaten waren zeer positief. Na dit traject verbeterde de relatie met de 

ouders, kregen ze werk of gingen ze weer terug naar school.” 
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Financiering 

Volgens Hassink groeit de sector iets, maar is er veel onzekerheid door de veranderingen rondom de 

jeugdzorg. Soms vindt agrarische jeugdzorg plaats in samenwerking met een zorginstelling en anders 

wordt het uitgevoerd op basis van het persoonsgebonden budget (pgb). Maar de toekomst van die 

laatste is onzeker. Hassink: ,,Die ontwikkeling is erg jammer, want agrarische jeugdzorg is in mijn 

ogen een succesverhaal. De resultaten zijn positief en het is ook nog goedkoper dan de reguliere 

zorg. Een jongere zou normaliter namelijk naar een leefgroep gaan en die heeft meer begeleiding 

nodig.” 

 


