
In en rondom de buurtschuur op de 
buurtboerderij gebeurt van alles. Op de 
veranda genieten dagjesmensen van koffie en 
huisgemaakte appeltaart. De voorbereidingen 
voor de rondleiding en boerenlunch van groep 
zes van basisschool De Eenhoorn worden door 
twee vrijwilligers en boerin Hanne getroffen. 
Hans (82) helpt Gerard (34) in de moestuin.  
Wat op het eerste gezicht een idyllisch 
tafereeltje lijkt, blijkt bij betere bestudering  
een effectief staaltje ruilhandel tussen 
zorgboeren en gemeenten.

Zorgboerderijen en gemeenten hebben elkaar veel te 
bieden. Toch blijkt uit onderzoek van het RIVM, LEAS en 
de Wageningen Universiteit dat deze partijen nauwelijks 
op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden. Veel kansen 
blijven nog onbenut en dat is, met het oog op de komende 
stelselherziening, jammer. Door de decentralisatie zijn 
vanaf 2015 gemeenten verantwoordelijk voor zorg aan 
hun kwetsbare burgers. Zij zullen de rollen opnieuw 
moeten verdelen, en dit met kwart minder budget. Bij het 
invullen van die verantwoordelijkheid en de verdeling van 
die rollen moeten de gemeenten zich laten leiden door de 
negen prestatievelden in de Wmo en de hoofdlijnen van 
de nieuwe Participatiewet.

Inherente kwaliteiten 
Nu al raken de ongeveer duizend zorgboeren in Nederland 
met hun activiteiten de kern van een aantal van de Wmo-
prestatievelden. Zo vangen veel zorgboeren thuiswonende 
mensen met een dementieel beeld op en ondersteunen 
zij daarmee de partners of andere familieleden in hun rol 
als mantelzorger. Mantelzorgen valt niet mee, en deze 
ontzorging in de vorm van dagbesteding is dan ook van 
groot belang om mensen met dementie zo lang mogelijk 
binnen de eigen omgeving op te kunnen vangen. Deze 
opvang heeft een directe invloed op de kosten van de 
langdurige zorg. Ook het verschaffen van individuele 
voorzieningen, waaronder werkzaamheden voor mensen 
met een verstandelijke of emotionele beperking, is een 
kenmerk van de activiteiten op de zorgboerderij en sluit 
aan op de prestatievelden in de Wmo. Zorgboerderijen 
bevorderen daarmee de deelname van kwetsbare burgers 
aan het maatschappelijk verkeer. 

Voor ouderen en mensen met een dementieel beeld is de 
dagopvang op een boerderij vooral op beleving gerichte 
zorg. Men loopt mee op de boerderij en kan in een grote 
boerenhuiskamer recreëren, eten en de dag doorbrengen. 
Uit onderzoek (De Bruin 2009) blijkt de voedselconsumptie 
en vochtinname te verbeteren bij dagopvang op een 
zorgboerderij. 

 

Naast ouderen en mensen met dementie zijn ook 
mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, 
ex-gedetineerden en ex-verslaafden doelgroepen van 
zorgboerderijen.  

De functies en taken die deze doelgroepen bekleden 
zijn divers, en hangen af van de mentale en fysieke 
mogelijkheden van het individu en de ambities van de 
zorgboerderij. Sommigen zijn in staat om een actieve 
rol te vervullen in het productieproces, terwijl anderen 
ondersteunen in lichtere werkvormen, bijvoorbeeld in  
een moestuin.

Verbreding als toekomstmuziek 
Veel zorgboeren richten zich op één doelgroep. Via het 
verbreden van de dienstverlening zullen zorgboerderijen 
in staat zijn om meerdere kwetsbare doelgroepen op 
inspirerende wijze met elkaar te verbinden. Niet alleen 
verbeteren zij hiermee hun positie ten opzichte van de 
Wmo -prestatievelden, ook sluiten ze straks nadrukkelijker 
aan op de in ontwikkeling zijnde Participatiewet.

De Participatiewet heeft als doel om doelgroepen die 
vaak moeilijk werk kunnen vinden, zoals mensen met 
een bijstandsuitkering, in de Wajong of de Wet Sociale 

Werkvoorziening, vooruit te helpen. Maar hoe bereik 
je die inspirerende verbinding tussen uiteenlopende 
doelgroepen?  

Zorgboeren zijn bekend met het denken en handelen 
buiten de traditionele kaders. Zij zijn in staat creatief 
met vraagstukken om te gaan en dit te doen met de 
(financiële) middelen die voorhanden zijn. De zorgboer 
moet zich afvragen welke doelgroepen en activiteiten 
passen bij zijn boerderij, en deze op een effectieve en 
creatieve manier met elkaar gaan combineren. Iemand 
die langdurig in de bijstand heeft gezeten kan prima 
werkervaring of werknemersvaardigheden (waaronder 
verantwoordelijkheid dragen, arbeidsritme-ontwikkelen) 
ontwikkelen op een boerderij en zo ondersteuning bieden 
aan de activiteiten en productie. 

Via dit soort combinaties en enig ondernemend denkwerk 
kan de boerderij gaan functioneren als een sociale firma. 
Hiermee kunnen producten en diensten bovendien 
extern aan de man worden gebracht. Vanuit deze 
gedachte gaf ANA architecten invulling aan het concept 
van de Buurtschuur. In een betaalbaar en duurzaam 
bouwsysteem, laat ANA de grenzen tussen binnen en 
buiten vervagen.  

Van zorgboerderij 
naar buurtboerderij 

Voor veel locaties een 
interessante gedachte

Door Peter J.W.M. Hop 
[eigenaar LEAS bureau voor zorgvernieuwing]

Opzet van de traditionele zorgboerderij
[Illustratie ANA Architecten]

‘Enkelvoudige (AWBZ) 
dagbesteding/ dag-

opvang voor ouderen 
en mensen met een  

beperking’

‘Een boerenbedrijf met 
landbouw, tuinbouw 

en veeteelt’

‘Groene, landelijke 
omgeving ver buiten 

het dorp’



‘In de winkel verkopen 
we jam uit eigen tuin en 
hippe handwerkspullen’

‘Er is ook een 
kinderboerderij met 

aaibare dieren ’

‘De beschutte veranda 
is een fijne plek om 
in de zon te zitten. 

Buurtbewoners zijn altijd 
welkom’

‘Scholen uit de buurt helpen 
met schoffelen van de 

buurtmoestuin’

‘Mensen met dementie 
wonen aan het 
beschutte plein’

‘We geven ook kookles 
aan alleenstaande 

mannen’

‘Mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt 

helpen op de 
buurtboerderij’

en gemeente met elkaar in gesprek. Zorgboeren en 
gemeenten hebben elkaar veel te bieden. Wanneer 
gemeenten ervoor kiezen om zorgboerderijen te 
ondersteunen, kunnen deze hen op veel fronten 
dienstbaar zijn.  
 
Wanneer zorgboerderijen bereid zijn de gemeenten te 
helpen, behouden zij een betere kans op bestaan.  
 
Een win-winsituatie van formaat.  

Het ontwerp biedt ruimte voor commerciële, culinaire, 
technische, zorggerelateerde en educatieve activiteiten. 
Denk aan natuureducatie voor kinderen van basisscholen 
uit de omgeving, een diner gemaakt voor en door 
buurtbewoners of een werkplaats waar afgeschreven 
fietsen opgeknapt worden.  
 
Ook in de openlucht is veel mogelijk. Zo kunnen 
schooltuinen worden gecreëerd op boerderijen in de buurt 
en kan er een terras worden ingericht voor dagjesmensen 

die even bij willen komen na een natuurwandeling die 
door vrijwilligers van de boerderij werd georganiseerd.
 
De zorgboerderij als lokale community 
Buiten de traditionele kaders is veel mogelijk. Het is 
belangrijk te onderzoeken welke rollen een lokale zorg-
boerderij binnen de gemeenschap kan vervullen. Kijk naar 
wat de boerderij binnen het nieuwe stelsel kan zijn, voor 
wie en welke middelen hiervoor nodig zijn.  
Maak een plan en - nog belangrijker - ga als zorgboerderij 

Prestatievelden Wmo

• Bevorderen van de sociale samenhang in en 
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten

• Op preventie gerichte jeugdzorg en 
opvoedondersteuning

• Het geven van informatie, advies en 
cliëntenondersteuning in het maatschappelijk 
verkeer.

• Het bieden van ondersteuning aan 
mantelzorgers en vrijwilligers.

• Het bevorderen aan het maatschappelijk 
verkeer van mensen met een beperking of 
chronisch psycho/sociaal probleem

• Het verlenen van de noodzakelijk individuele 
voorzieningen

• Het zorgdragen voor maatschappelijke 
opvang, waaronder vrouwenopvang

• Zorgdragen voor openbare geestelijke 
gezondheidszorg

• Bieden van ambulante verslavingszorg.

Zie ook: www.invoeringwmo.nl

Peter J.W.M. Hop werkt als zelfstandig 
bestuursadviseur, project- en interimmanager aan 
uiteenlopende veranderingen  in de langdurige zorg. 
Op grond van zijn praktijkervaring als directeur 
in de ouderenzorg en zorg voor mensen met 
een beperking, is hij goed op de hoogte van alle 
relevante wijzigingen in de AWBZ, de Wmo en de 
komende Participatiewet. Als boerenzoon, gekiemd 
en geworteld op het boerenbedrijf, zet hij zich al 
jaren in voor het principe van de zorgboerderij.  
www.leas.nl 

ANA architecten ontwerpt projecten op het 
raakvlak van wonen en zorg. Het bureau heeft veel 
affiniteit met nieuwe woonconcepten, bijzondere 
doelgroepen, flexibiliteit en duurzaamheid.  
ANA hanteert een integrale werkwijze, waarbij de 
wensen van opdrachtgever, budget, bouwtechniek 
en lokale context samenkomen in heldere 
gebouwen. Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en 
belevingswaarde voor de gebruiker staan daarbij 
altijd voorop. www.ana.nl

Enkele functionaliteiten van de buurtboerderij
[Illustratie ANA Architecten]


