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Samen in gesprek over de positie van zorglandbouw binnen de WMO 

Limburgse zorgboeren en gemeenten hebben elkaar al in een vroeg stadium gevonden om samen 

vorm te geven aan zorg binnen de WMO. En met resultaat. Zo mogen zorgboeren in de gemeente 

Peel en Maas meebeslissen over de inkoopkaders die worden opgesteld en mogen ze offertes 

indienen.  

Ook in andere gemeenten hebben zorgboeren hun positie 

verankerd. In Venray is er een inventarisatie van de 

verleende zorg gemaakt en contact gelegd met de gemeente 

en zitten zorgboeren inmiddels aan tafel bij overleggen over 

onder andere dagbesteding en re-integratie. In Midden- en 

Zuid-Limburg wordt er ook gekeken naar mogelijke 

samenwerking; in Zuid-Limburg is de zorg al 

geïnventariseerd. 

Want dat is volgens Carla Van Herten, die de zorgboeren vanuit Arvalis bijstaat, stap één: ,,Je moet 

eerst zorgen dat je als sector op de kaart staat. Dus bundel je krachten, maak een presentatie en 

nodig de verantwoordelijk wethouder een keer uit. Sommigen hebben wel eens een keer een lintje 

doorgeknipt, maar weinigen weten precies hoeveel zorg en wat voor zorg er verleend wordt. 

Daarnaast bieden zorgboerderijen werkgelegenheid en een plek voor veel vrijwilligers, ook niet altijd 

bekend.” 

Dat moeten zorgboeren zelf doen, benadrukt de adviseur. ,,Zij vertellen hun verhaal het best zelf. 

Een kan dat wel voor een ander doen, maar het wordt heel anders als ik hun verhaal ga vertellen.” 

Sommige zorgboeren moeten er wel aan wennen, vertelt van Herten uit ervaring, maar het is de 

moeite waard. ,,Sommige boeren ervaren gesprekken met een zorgkantoor en gemeente als te 

abstract, maar inmiddels nemen de zorgboerderijen in Peel en Maas wel een aparte positie in als 

zorgaanbieder binnen de WMO. Middels een pilot willen zorgkantoor en gemeente rechtstreeks 

middelen doorsluizen naar zorgboerderijen zonder tussenkomst van zorginstellingen. Dit gebeurt in 

het kader van de WMO.”  

WMO Producten boek 

De Taskforce Multifunctionele Landbouw heeft samen met de Federatie Landbouw en Zorg een 

´WMO-productenboek´ samengesteld, waarin de verschillende potentiële diensten van zorgboeren in 

het kader van de WMO worden uitgelegd. De uitgave is via de Federatie Landbouw en Zorg 

beschikbaar voor alle regio´s en heet Bij de boer. Elke dag buitengewoon.  
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Diensten zoals leren, leren werken, participatie, re-integratie en resocialisatie worden er beschreven 

aan de hand van mini interviews met deelnemers. Ook staat achterin een samenvatting van de 

brochure Effecten van zorglandbouw. 

Vanuit de Federatie Landbouw en Zorg  is er ook een handig informatieblad uitgegeven. Het 

“informatieblad Zorgboerderijen en de invulling van de WMO in uw gemeente, mei 2011” is hier te 

downloaden. 

http://landbouwzorg.nl/nwsbrf/Informatieblad_PositieWMO.pdf
http://landbouwzorg.nl/nwsbrf/Informatieblad_PositieWMO.pdf

