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Zorgboeren helpen mensen aan werk  

Zorgboerderijen zijn niet alleen geschikt om mensen dagbesteding te geven, maar ook om mensen 

weer aan te werk te krijgen. Door laagdrempelige arbeid in de buitenlucht en persoonlijke 

begeleiding te bieden, weten zorgboeren mensen weer op de rails te krijgen. Verschillende 

organisaties ondersteunen zorgboeren hierbij en bemiddelen met instanties zoals centra voor werk 

en inkomen van de gemeenten.  

Landwerken in Overijssel is een zo’n organisatie. Zij helpt zorgboeren bij leer-werk trajecten en 

bemiddelt met verschillende partijen. Landwerken weet goede resultaten te boeken: de helft van 

haar cliënten raakt na een re-integratietraject weer aan het werk. Dat is goed voor de mensen en 

voor de sector die veel en diverse arbeidsplaatsen heeft. 

De ontwikkeling en omschrijving van de aanpak van Landwerken is ondersteund door de Taskforce 

Multifunctionele Landbouw en hier te downloaden.  Adviseur Constans Pos:”Uitgangspunt is dat er 

drie soorten activiteiten zijn: dagbesteding, vrijwilligerswerk en re-integratie. Een enkeling zal alleen 

voor dagbesteding in aanmerking komen, maar veel cliënten zijn met de juiste ondersteuning en 

persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, goed naar een (parttime) reguliere baan 

te begeleiden.” 

 

Drie poten 

Landwerken bestaat uit drie poten: Een Leer Werk Zorg coöperatie (de zorgboeren), een 

bemiddelingsbureau Werk en Land, dat deelnemers detacheert naar bedrijven en een netwerk van 

vrijwilligerswerk aanbiedende organisaties. Allen dragen bij aan een eigen stukje van de weg van 

mensen naar betaald werk.  

Persoonlijke ontwikkeling, participatie en re-integratie staan daarbij centraal. De deelnemers van 

Landwerken zijn afkomstig van met name AWBZ erkende instellingen, gemeenten, justitie en het 

UWV WERKbedrijf. Dé voorwaarde is dat zij beschikken over (latent) groeipotentieel. De deelnemers 

worden uitgedaagd en zijn gemotiveerd op basis van hun eindperspectief. Zij worden intensief 

begeleid en het doel is maximale kwalificatie op het hoogst haalbare niveau.  

Met haar aanbod speelt Landwerken maximaal in op recente en toekomstige ontwikkelingen. Want 

wederkerigheid (mensen doen iets terug voor hun uitkering), participatie en werken naar vermogen 

zijn aspecten waar het huidige kabinet stevig op aanstuurt. Via Landwerken worden mensen in staat 

gesteld hier een voor henzelf passende vorm aan te geven.  

http://landbouwzorg.nl/nwsbrf/Landwerken%20concept.pdf
http://landbouwzorg.nl/nwsbrf/Landwerken%20concept.pdf
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Financiering 

Landwerken financiert haar activiteiten door gebruik te maken van gelden vanuit de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Individuele Re-integratie Overeenkomsten (IRO´s), de inkoop van 

re-integratie gelden, UWV WERKbedrijf en bedrijfsleven. Reguliere onderwijstrajecten worden 

betaald via het ministerie van Onderwijs Cultuur &Wetenschap.  

Door haar aanpak kan Landwerken AWBZ inzetten t.b.v. uitplaatsing en privaat en publiek geld 

koppelen. De Taskforce Multifunctionele Landbouw heeft met Landwerken in 2011 een Wet Werken 

Naar Vermogen - pilot gefinancierd die door Interimair, een adviesbureau te Raalte, is uitgevoerd.  

De eindrapportage is hier te downloaden 

http://www.landbouwzorg.nl/nwsbrf/Landwerken%20eindrapportage.pdf

