
 

 

 

VZOG: 

De Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland is opgericht in juni 2006 . Belangrijke 

doelstellingen van de vereniging zijn: 

- Vergroten van de kennis voor en over de sector zorglandbouw 

- Een loketfunctie voor de leden zorgondernemers 

- Een loketfunctie voor onze netwerkpartners en opdrachtgevers 

 

Onder Oost-Gelderland wordt in dit verband verstaan de gemeenten: Winterswijk, Aalten, 

Oost Gelre, Berkelland, Oude IJsselstreek, Montferland, Doetinchem, Bronckhorst 

De Vereniging functioneert als platform voor haar leden. Kennis wordt gedeeld en het 

bestuur biedt een loketfunctie. 

 

Bij de VZOG zijn circa 30 leden (zorgondernemers) en begunstigers aangesloten. We bieden 

met elkaar zorg aan ruim 700 deelnemers van jong tot oud. Van ouderen met 

ouderdomsproblematiek tot jongeren met autisme. Bij onze aangesloten zorgboerderijen 

kunt u terecht voor leertrajecten voor jeugd met diverse hulpvragen tot en met leer-werk 

plekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In totaal bieden we 

gezamenlijk ruim 12000 dagdelen begeleiding groep per maand. Daarnaast bieden we 

individuele begeleiding en coaching bij u thuis bij en op onze bedrijven maar als er behoefte 

is aan een beschermde woonsituatie kun je ook bij onze aangesloten leden terecht. In de 

regio bieden we ruim 50 woonplekken met begeleiding. Van crisis opvang tot permanent 

beschermd wonen. 

 

 
 
Landelijk gezien is de sector zorglandbouw in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een 
professionele partner in de zorg. Ruim 800 leden zorgboeren zijn aangesloten bij de 
landelijke Federatie Landbouw en Zorg en in het bezit van het keurmerk “kwaliteit laat je 
zien”.  
 
Vanuit deze federatie wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van kwaliteit van de 
zorg, de belangenbehartiging voor de cliënten op onze bedrijven maar ook de beeldvorming 
over onze bedrijven naar de maatschappij. 
 
In het verleden heeft er een professionalisering van de aangesloten zorgboerderijen 
plaatsgevonden. Dit voor een deel uit eigen initiatief om goede en verantwoorde zorg te 
kunnen bieden. Maar zeker ook om aan de eisen van de wetgever te kunnen voldoen en 

om in de toekomst een stabiele branche in de zorg te kunnen zijn. Een 
belangrijk onderdeel van de professionalisering is de bewuste keuze voor 
een kwaliteitssysteem. Ieder lid moet het kwaliteitssysteem van de Federatie 
Landbouw en Zorg op zijn bedrijf invoeren en onderhouden.  
 



 
 
 
Het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg wordt geaccepteerd door de 
inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, cliëntenorganisatie PerSaldo en 
diverse zorgverzekeringsmaatschappijen. En “last but not least” De Gemeenten. 
 
De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland accepteert het kKaliteitysteem bij de 
erkenning van de zorgboerderij als AWBZ instelling. Alle leden van de VZOG voldoen dus aan 
de hoge eisen die het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg stelt. 
 
 
 
 
Als werkgevers: 
In Oost Gelderland biedt onze sector werk aan ongeveer 200 mensen in loondienst. In 
verband met de hoge kwaliteitseisen zijn de meeste medewerkers zorg gerelateerd opgeleid. 
Zij moeten in staat zijn adequaat de verschillende doelgroepen te begeleiden en doelgericht 
te werken. De eisen aan de begeleiding zijn dus gelijk aan de eisen die aan de AWBZ en 
Gemeenten gecontracteerde aanbieders worden gesteld.  
 
Als leerbedrijven: 
Jaarlijks bieden we leerplekken voor ongeveer 100 jonge mensen die worden opgeleid in de 
zorg. Ook bieden we op verschillende manieren ervaringsplekken op onze zorgboerderijen, 
grotendeels voor beroepen in de zorg. De opleidingsplekken zijn allemaal gecertificeerd. Dit 
houdt in dat er een duidelijk opleidingsbeleid is en dat er voldoende begeleiding door 
daarvoor getrainde medewerkers wordt geboden. Zorgboerderijen hebben een vaste plek 
verworven in de plattelandssamenleving.  
 
Als platform voor goede vrijwilligers: 
Ons maatschappelijk draagvlak  blijkt wel uit  het feit dat er ongeveer 150 vrijwilligers bij de 
zorgboerderijen in Oost-Gelderland zijn betrokken. Vrijwilligers komen meestal uit de directe 
omgeving en vinden door persoonlijke betrokkenheid hun weg naar de zorgboerderij. Deze 
steun en acceptatie in de eigen gemeente sterkt de zorgboeren niet alleen, maar maakt ook  
individueel en doelgericht werken mogelijk. 
 

 
 
Het aanbod van de zorgboerderijen binnen de regio is zo divers als de zorgboerderijen zelf. 
Meestal wordt er dagbesteding aangeboden. Het ligt voor de hand om de verschillende 
mogelijkheden van een boerderij in de seizoenen te gebruiken voor een zinvolle invulling van 
de dag. De combinatie van ruimte, rust en overzichtelijkheid heeft een positief effect op vele 
hulpvragers. In de praktijk wordt onder andere duidelijk hoe waardevol de verzorgende 
omgang met dieren voor verschillende doelgroepen is. Voor het logeren op een 
zorgboerderij geldt hetzelfde. Kinderen krijgen bijvoorbeeld veel meer dan alleen een goede 
verzorging. Zij beleven rust die hen helpt weer te kunnen functioneren in een drukkere 
structuur. Dit is elementair voor mensen met bijvoorbeeld een autistische stoornis. 
 



 
 
Er zijn meerdere wetenschappelijke studies uitgevoerd die allemaal aantonen dat de aanpak 
op een zorgboerderij werkt. Lees maar eens de brochure “Het effect van zorglandbouw” van 
de WUR. Ook is er recent onderzoek gedaan naar de meerwaarde van samenwerking tussen 
zorgboeren en gemeenten op het gebied van mensen met dementie. Zie: 
Op de site van het www.rivm.nl  “Zorgboerderij waardevolle dagbesteding voor mensen met 
dementie”. 
 
Er wordt op dit moment een breed spectrum aan zorg voor deze doelgroep op 
zorgboerderijen in Oost-Gelderland geboden. Naast de groep ouderen zijn ook 
mensen/jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, psychische 
stoornissen en ex-verslaafden doelgroepen van de aangesloten zorgboerderijen. De 
diversiteit is groot en de zorgboeren zijn bekend met het denken en handelen buiten 
traditionele kaders. Voor wie, waar en welke zorg op dit moment kan worden geboden is 
een overzicht te vinden op www.zorgboerenoostgelderland.nl 
 

 
De zorgboeren die zijn gecontracteerd door de Gemeenten werken volgens en met de 
voorschriften die deze Gemeenten hebben gesteld – in de zogenaamde werkafspraken. 
 
Veel zorgboeren hebben inmiddels een raamovereenkomst afgesloten met de Gemeenten 
en kunnen als hoofdaanbieder cliënten begeleiding bieden. Daarnaast zijn er collega’s die 
zijn aangesloten bij de Coöperatie Boer en Zorg, die de gemeenschappelijke inkoop 
organiseert en zo de zorg uitbesteedt aan de zorgboeren die als onderaannemer fungeren.  
Deze zorgboeren kunnen ook zorg bieden aan de zogenaamde WLZ cliënten. 
 
Ook zijn er zorgboerderijen die afspraken hebben gemaakt met collega zorgaanbieders en 
werken als onderaannemer voor deze zorgaanbieders. De vaak grote zorgaanbieders maken 
graag gebruik van de bijzondere mogelijkheden die de kleinschaliger zorgboeren kunnen 
bieden. Op de kleinere en flexibele zorgboerderij worden regelmatig successen geboekt 
waar andere instanties de mens niet meer konden bereiken.  
  
Sommige zorgboeren hebben nog een hoofdinkomen vanuit hun agrarische tak maar er zijn 
ook veel bedrijven waar landbouw en zorg hand in hand gaan. Financiering van het zorgdeel 
varieert van kan met een PGB, WMO zorg ingekocht door de gemeente of gecontracteerde 
zorg vanuit de Wet Langdurige zorg. De functie Begeleiding Groep wordt voor de 
dagbesteding gebruikt, de functie Tijdelijk Verblijf voor logeeropvang.  
Steeds meer wordt duidelijk dat de Gemeenten de weg naar de zorgboerderijen weten te 
vinden. De meeste zorgboeren geven aan positief te zijn over de doorverwijzing. De 
contacten zijn goed en de lijnen kort.  
 
Contactgegevens: 
Website: www.zorgboerenoostgelderland.nl  
E-Mail: info@zorgboerenoostgelderland.nl  
Post: Secretaris VZOG; H. Oonk; Olden Goorweg 8a;7108 AE Winterswijk-Woold 
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