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Ontmoeting tussen Boer & Zorg
Marieke Goede & Marjolein Elings

In deze publicatie treft u een uiteenzetting van de opbrengsten van het unieke project Boer & Zorg.
Het project Boer & Zorg was een samenwerkingsproject tussen het lectoraat Community Care van
de Hogeschool van Amsterdam en Plant Research International, Wageningen Universiteit. Dit project
richtte zich op het verbinden van de zorglandbouwsector en de reguliere zorg- en welzijnssector.
In vier hoofdstukken maakt u kennis met de wereld van zorgboerderijen en die van de reguliere
zorg- en welzijnswerkers. U leest welke betekenis zorgboerderijen hebben voor herstel en
empowerment van deelnemers. Ook gaan we in op het begrip de ‘nieuwe professional’. In een
essay wordt geschetst in hoeverre zorgboeren meegaan in de ontwikkeling van deze professional
‘nieuwe stijl’. Tevens wordt aan de hand van interviews beschreven welke overeenkomsten en
verschillen er bestaan tussen professionals op zorgboerderijen en andere sociale werkplekken. Ten
slotte worden de ervaringen beschreven die tijdens het project zijn opgedaan bij het uitwisselen van
kennis en ervaring tussen deze twee beroepsgroepen tijdens intervisiebijeenkomsten.
‘Ontmoeting tussen Boer & Zorg’ slaat daarbij een brug tussen enerzijds de zorglandbouwsector en
anderzijds de reguliere zorg- en welzijnssector.
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Voorwoord
Sinds hun introductie in 2001 nemen de lectoraten een steeds vanzelfsprekender plaats in het Hoger
Beroeps Onderwijs (HBO). Met de vanuit de lectoraten geïnitieerde onderzoeksprojecten worden
steeds steviger en breder bruggen geslagen tussen praktijk, opleiding en wetenschap.
Soms gaat het hierbij om onverwachte verbindingen, zoals het onderzoeksproject Boer & Zorg , dat
in 2010 van start ging bij het lectoraat Community Care binnen het domein Maatschappij en Recht
van de Hogeschool van Amsterdam. Onverwacht, omdat vanuit het grootstedelijk perspectief van
Amsterdam zorgboerderijen wellicht een stip in de verte lijken. Ze bestaan wel, maar net buiten het
zicht van de stad.
En toch zijn zorgboerderijen ook, misschien wel juist, belangrijk voor steden. Zorgboerderijen
vormen namelijk een bijzonder aanbod, complementair aan het reguliere aanbod van
welzijnsvoorzieningen. Met de enorme variëteit aan doelgroepen die ze bedienen, zijn
zorgboerderijen niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het zijn dan ook vaak net dìe
kwetsbare burgers die slecht aarden op een ‘gewone’ plek die op een zorgboerderij tot hun recht
komen. Zo zien we ook in Amsterdam dat mensen met psychische en verslavingsproblematiek graag
naar een zorgboerderij gaan. Ook voor mensen met dementie biedt een zorgboerderij een waardevol
alternatief. Bovendien is de concentratie zorgvragers in steden het hoogst, waardoor
zorgboerderijen feitelijk rondom steden juist van waarde zijn.
Ik presenteer u daarom met trots Op het snijvlak van Boer & Zorg, een toegankelijk boekje dat u
meeneemt in twee verschillende disciplines: namelijk die van zorgboeren en van hulpverleners. Het
boek verzamelt de resultaten van twee jaar excursies, voorlichtingsbijeenkomsten, interviews,
intervisiebijeenkomsten, workshops, publicaties en discussiebijeenkomsten. Onderzoekers,
docenten, zorgboeren, hulpverleners en studenten hebben zich gericht op het snijvlak van twee
werelden: zorgboerderijen en grootstedelijke zorgproblematiek. De afgelopen periode is gekeken
naar vragen over hoe de wereld van de zorgboeren en die van de reguliere hulpverlening op elkaar
aansluiten; welke vooroordelen er over en weer bestaan; en of er vaardigheden en kennisaspecten
zijn die bij de ene groep wel aanwezig zijn en de andere niet. Wat hebben deze twee sectoren elkaar
te bieden?
In het project is een relatief jonge sector (zorgboerderijen) dus naast een sector gehouden die al
langer actief is (de sociaal-agogische dienstverlening), waardoor beide de kans gekregen hebben om
zichzelf eens tegen het licht te houden en (hierdoor) van elkaar te leren. Hierdoor zijn zowel de
zorgboeren als de (a.s.) sociale professionals uitgenodigd om te verwoorden wat ze als hulpverlener
in de grootstedelijke context te bieden hebben. Dit maakt het ons vervolgens mogelijk onze
studenten uit te dagen in hun professionele ontplooiing èn aan te sluiten bij ontwikkelingen in het
werkveld.
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Ik beveel deze publicatie daarom van harte aan aan iedereen die niet alleen geïnformeerd wil worden
over het belang van het aanbod van zorgboeren voor zorgvragers in de grote stad maar ook kennis
wil nemen van de innoverende kracht van uitwisseling tussen ‘reguliere’ en ‘nieuwe’ hulpverleners.
Vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken die het project ‘Boer & Zorg’ mogelijk hebben gemaakt:
Wageningen UR, Streetcornerwork, Stichting Landzijde, Zorgboeren Zuid-Holland, SNWA,
Kringloopbedrijf De Lokatie, Fietswerkplaats Recycle, en Omslag. Mijn bijzondere dank gaat uit naar
de Stichting Innovatie Alliantie (SIA), voor het toekennen van de RAAK-Publiek subsidie, die de
uitvoering van dit project heeft mogelijk gemaakt.

Drs Willem Baumfalk
Voorzitter Domein Maatschappij en Recht
Hogeschool van Amsterdam
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Inleiding
In Nederland zijn meer dan 1000 zorgboerderijen (Termaat, 2010) die aan uiteenlopende
doelgroepen ondersteuning en begeleiding aanbieden. Iets meer dan tien jaar geleden waren er er
nog maar 75 (Hassink & Van Dijk, 2006). Kortom, de zorglandbouwsector heeft zichzelf meer dan
vertienvoudigd in 14 jaar. Achter de algemene term ‘zorgboerderij’ gaat een grote variatie in aanbod
in zorg, bereikte doelgroepen en (agrarische) activiteiten schuil.
De meeste zorgboerderijen ontstaan vanuit agrarische wortels. Op zoek naar verbreding van de
werkzaamheden vormt een boerderij zich om tot zorgboerderij. Bij de omvorming tot zorgboerderij
richten de boeren zich in de praktijk op verschillende groepen mensen met een zorg- of
ondersteuningsvraag. Te denken valt aan mensen met een verstandelijke beperking, mensen met
psychische problemen, (dementerende) ouderen, mantelzorgers en mensen met verslavingsproblematiek. Zorgboerderijen bieden hen dagbesteding, een begeleide werkplek, behandeling of
wonen op de boerderij.

Zorgboeren zijn geen ‘gewone’ hulpverleners
Zorgboeren blijken bij het bieden van zorg- en ondersteuning heel anders te werk te gaan dan
‘gewone’ hulpverleners. In vergelijking met reguliere zorg- en welzijnsinstellingen werken
zorgboerderijen bijvoorbeeld relatief weinig met vastgelegde methodieken. Daarnaast ontvangen ze
mensen in een groene en ruimtelijke omgeving. Dit zijn slechts twee van de talrijke verschillen. Als
gevolg van de verschillen tussen zorgboerderijen en ‘normale’ instellingen voelen sommige mensen,
die zich in de reguliere hulpverlening slecht op hun plek voelen, op een zorgboerderij wel op hun
plaats. Andersom zijn er natuurlijk ook burgers die juist gedijen bij een plek in een ‘normale’
instelling, terwijl ze op een zorgboerderij niet tot hun recht zouden komen.
Het lijkt misschien vanzelfsprekend en geaccepteerd dat zorgboeren geen ‘gewone’ hulpverleners
zijn, maar in de praktijk lijkt deze constatering toch minder voor de hand te liggen. Als relatief jonge
beroepsgroep hebben zorgboeren zich te verhouden tot beroepen die al veel langer actief zijn
binnen een sector die niet alleen langer bestaat dan de zorglandbouwsector, maar ook nog eens
gevormd is rondom de klassieke hulpverlenende beroepen. Het is interessant om te zien hoe een
jonge beroepsgroep, die onherroepelijk anders dan anders is, zich ontwikkelt naast de zogenaamde
gevestigde orde van zorgprofessionals. Enerzijds proberen zorgboeren een optimale aansluiting te
vinden bij de hulpverleningssector. Dit is immers de sector waar ze zich in bevinden. Anderzijds,
willen zorgboeren datgene wat ze onderscheidt van de reguliere sector absoluut niet kwijt raken.
Kortom, het ontwikkelingsproces van de zorglandbouwsector bestaat uit het zoeken naar een balans
tussen aan de ene kant aansluiten en volgen, en aan de andere kant op afstand blijven en de koers
bepalen.
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De ontwikkeling van de zorglandbouwsector binnen én langs de zorg- en welzijnssector is aanleiding
geweest om deze twee sectoren in een project op diverse wijzen te verbinden. Wat precies de
betekenis hiervan is en op welke manier deze verbindingen tot stand zijn gekomen leest u in deze
publicatie.

Boer & Zorg
In 2010 klopten enkele zorgboeren aan bij Wageningen UR en de Hogeschool van Amsterdam, i.c.
het lectoraat Community Care. Wageningen UR houdt zich al jaren intensief bezig met onderzoek
naar zorgboerderijen en was zodoende een logische partner voor de zorglandbouwsector. De
Hogeschool van Amsterdam is als opleider van toekomstige hulpverleners geworteld in de wereld
van de reguliere hulverlening. Het lectoraat Community Care probeert door het uitvoeren van
praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan het verbeteren van de mogelijkheden van mensen met
een beperking om deel te nemen aan de samenleving en was daarom een voor de hand liggende
keuze. Deze samenwerking tussen twee kennisinstellingen, beide stevig verankerd in hun eigen
expertisegebied, heeft vanaf het begin van het project het snijvlak tussen de zorgboerensector
enerzijds en de zorg- en welzijnssector anderzijds gesymboliseerd. Tussen 2010 en 2012 is
intensief samengewerkt aan dit bijzondere project: Boer & Zorg.
Binnen dit project is onder andere gekeken naar voorwaarden om de inbedding van de
zorgboerderijen in het totale hulpverleningsaanbod te vergroten. Niet minder belangrijk was de
doelstelling om synergie tussen de sectoren van de zorgboerderijen enerzijds en die van reguliere
zorg- en welzijnsvoorzieningen anderzijds te verbeteren. Vragen die leidend waren in het project zijn:
Wat gebeurt er op het snijvlak van zorgboerderijen en welzijn? Welke verschillen zijn er tussen
zorgboeren en reguliere hulpverleners? Welke vooroordelen bestaan er over en weer? En op welke
manier kunnen deze sectoren elkaar versterken?
Bij de ontmoeting tussen Boer & Zorg komt een relatief jonge sector (zorglandbouw) in contact met
een sector die al langer actief is (de sociaal-agogische dienstverlening). Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid voor beide om aan de hand van deze ontmoeting met de ander te reflecteren op
zichzelf. Leren van elkaar wordt hierdoor op een natuurlijke manier gefaciliteerd. Binnen Boer & Zorg
worden zowel de zorgboeren als de (a.s.) sociale professionals uitgenodigd om te verwoorden wat
ze zij als hulpverlener te bieden hebben.
Maar Boer & Zorg was veel meer dan een onderzoeksproject alleen. Op zeer uiteenlopende
manieren is gewerkt aan het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de werelden van landbouw en
zorg. Samen met zorgboeren, reguliere hulpverleners, docenten en studenten van verschillende
opleidingen, organisaties voor zorgboeren en welzijnsorganisaties is er gewerkt aan het behandelen
resp. het beantwoorden van eerder genoemde vragen. Naast de uitvoering van het onderzoek, zijn
er discussies gevoerd, presentaties gehouden, intervisiegroepen opgezet, bijeenkomsten
georganiseerd en gebrainstormd. Telkens waren hieraan de volgende doelen verbonden: synergie
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tot stand brengen op het snijvlak tussen de zorglandbouwsector en de reguliere hulpverleningssector; kennisvermeerdering binnen de twee sectoren; kennisuitwisseling tussen en binnen de
sectoren.
Dit project is tot stand gekomen dankzij de eerste stap die door vertegenwoordigers van
zorgboeren is gezet. Uiteraard zijn daarna nog vele stappen gezet om dit project tot een goed einde
te brengen. Omdat dit project zo sterk gericht was op twee verschillende ´werelden´, hebben we
deze stappen samen met veel verschillende praktijkinstellingen uit beide werelden gezet. Om de
twee werelden met elkaar in contact te brengen en antwoorden te krijgen op bovenstaande vragen,
waren al deze ‘partners’ onmisbaar. De reguliere welzijns- en zorginstellingen werden in dit project
vertegenwoordigd door Streetcornerwork, SNWA, Kringloopbedrijf De Lokatie, Fietswerkplaats
Recycle, en De Omslag. Zorgboeren en de vertegenwoordigende organisaties die hebben
meegedaan aan het project Boer & Zorg waren Zorgboerderij Vlinder, Pensionstal Molenaar, De
Eilandstal, De Dikhoeve, Boerderij Kerkzicht, Zorgbedrijf Noorderhoeve, Stichting Landzijde,
Zorgboeren Zuid-Holland, zorgboeren aangesloten bij ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie)
en Stichting Omslag. Zonder al deze instellingen zou dit project niet hebben kunnen bestaan.
Bovenal, zou Boer & Zorg geen gestalte hebben gekregen zonder de projectsubsidie die Stichting
Innovatie Alliantie in de vorm van een RAAK-Publiek subsidie toekende.
Nu het project Boer & Zorg is afgerond presenteren we in deze publicatie enkele van de
belangrijkste uitkomsten. Deze publicatie is daarmee de weerslag van het werk dat verschillende
onderzoekers, docenten, studenten, zorgboeren en reguliere hulpverleners de afgelopen anderhalf
jaar hebben uitgevoerd naar de ontmoeting tussen de zorg- en de zorglandbouwsector. Maar naast
de onderzoeksresultaten die in dit boekje worden beschreven, hebben er nog heel andere
activiteiten plaatsgevonden.

En verder…
De samenwerking die in het kader van Boer & Zorg is aangegaan heeft meer opgeleverd dan alleen
onderzoek en de resultaten daarvan. Een van de ‘bijvangsten’ van het project is het zogenoemde
productenboek. De constatering dat zorgboeren met impliciete kennis werken lag ten grondslag aan
de wens om een productenboek te maken. Wat zorgboeren precies doen en waarom dat zou
werken is voor anderen niet duidelijk, noch is het op papier gezet. Het is in de zorg- en
welzijnssector dan ook niet altijd duidelijk welke zorg of dagbesteding zorgboerderijen bieden. Uit
eerder onderzoek is bovendien gebleken dat zorgboeren en –boerinnen het lastig vinden om wat zij
op hun boerderij aan cliënten bieden op een juiste manier te verwoorden. Gezien de `kloof` die
sommige mensen ervaren tussen de twee werelden (zie ook hoofdstuk 2), leek het binnen het
project Boer & Zorg een logische stap om het ‘product´ zorgboerderij in heldere termen uiteen te
zetten. Het achterliggende doel is dat reguliere hulpverleners, doorverwijzers en cliënten op die
manier de mogelijkheid hebben om op toegankelijke en volledige wijze geïnformeerd te raken over
zorgboerderijen. Dit doel is behaald door het maken van een productenboek in samenwerking met
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Stichting Landzijde en de Federatie Landbouw en Zorg. Dit productenboek, getiteld Bij de boer. Elke
dag buitengewoon, beschrijft in heldere taal wat zorgboeren voor verschillende producten
aanbieden. Het project Boer & Zorg heeft de onderbouwing van het aanbod van zorgboerderijen
aangeleverd en heeft op basis van inventarisaties bij ´reguliere´ instellingen bepaald wat de taal is
die een productenboek zou kunnen spreken. Hierdoor is het aanbod van zorgboerderijen als het
ware `vertaald´ in een taal die het aanbod van zorgboeren ontsluit voor gemeenten, burgers,
reguliere professionals en verwijzers. Deze brochure is op dit moment alleen gedrukt te verkrijgen
bij de Federatie Landbouw en Zorg, maar zal op korte termijn via www.landbouwzorg.nl ook digitaal
worden aangeboden.
Verder zijn we in het kader van Boer & Zorg op zoek gegaan naar specifieke (professionele)
kenmerken van zorgboeren die voor reguliere hulpverleners potentieel waardevol zouden kunnen
zijn. Uiteraard is er ook andersom gekeken naar professionele kenmerken van de klassieke
hulpverlenende beroepen die wellicht iets kunnen toevoegen aan de body of knowledge van de
boeren. Tijdens intervisiebijeenkomsten met zorgboeren en werkbegeleiders werden beide groepen
uitgenodigd hun visie op zorg en de bijbehorende competenties te verwoorden. Dit leidde tot de
vaststelling dat er de nodige overeenkomsten bestaan tussen werkbegeleiders en zorgboeren wat
weer leidde tot diverse uitingen van herkenning. Daarentegen waren er natuurlijk ook verschillen. Op
de vlakken waar de zorgboeren en werkbegeleiders elkaars aanpak of situatie niet direct herkenden,
werd er juist uitgebreid stilgestaan bij het uitvragen van de situatie. Als gevolg werd juist op deze
snijvlakken kennis uitgewisseld en inspiratie opgedaan. Ook tijdens de eindpresentaties van het
project probeerden we deze kruisbestuiving nog extra aan te zetten door bij de zorgboerderijenorganisaties een presentatie te geven die gestoeld was op gangbare kennis uit de reguliere
hulpverleningssector, terwijl we bij de reguliere hulpverleningssector meer stil stonden bij het
aanstippen van kennis uit de zorglandbouwsector.
HBO-studenten van diverse klassieke hulpverlenende beroepen, zoals maatschappelijk werker,
sociaal pedagogisch hulpverlener en ergotherapeut, sloegen tijdens het project Boer & Zorg
bovendien de handen ineen om bovenstaande vragen naar de professionele vaardigheden van de
beroepsgroepen te onderzoeken. Dit deelproject, getiteld ‘Samenwerken in en rond de

zorgboerderij. Praktijkgericht onderzoek naar interdisciplinaire samenwerking binnen opleidingen
gerelateerd aan zorg en landbouw’ vond plaats binnen de interdisciplinaire minor Community Care
van de Hogeschool van Amsterdam. De centrale vraagstelling binnen dit project was: ‘Welke kennis
en vaardigheden kunnen studenten vanuit een zorg of agrarische opleiding met elkaar delen?’ Om
deze vraag te beantwoorden hebben de studenten een excursie georganiseerd voor studenten en
docenten van sociaal agogische opleidingen, ergotherapie, en ‘Groen, Zorg en Onderwijs’ van
STOAS Hogeschool naar zorgboerderij De Zonnehoeve. Tijdens de excursie werd allereerst
stilgestaan bij hoe interdisciplinaire samenwerking op zorgboerderij De Zonnehoeve vorm krijgt.
Daarna werden de studenten ingedeeld in focusgroepen waarin gestructureerd werd gebrainstormd
over de specifieke kenmerken van hun eigen discipline. Ook werd er gesproken over het
samenwerken met andere disciplines. De focusgroepen waren uiteraard van gemengde
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samenstelling. Het was opvallend dat er in de focusgroepen met name werd gesproken over de
relatie tussen de hulpverlener en de zorgvrager. Ondanks de sturende vragen en structuur die
gericht waren op het onderzoeken van uitwisselbare kennis en vaardigheden, kwam dit nauwelijks
aan bod. Ook voorwaarden voor interdisciplinair samenwerken werden nauwelijks geëxpliciteerd. De
eindpublicatie van de studenten concludeert dat er blijkbaar geen duidelijke behoefte bij de
aanwezigen bestond aan kennisuitwisseling. Desondanks beschrijft het een positieve open sfeer. De
aankomende reguliere hulpverleners en ergotherapeuten herkenden ook veel van wat de ‘Groen,
Zorg en Onderwijs’- studenten toepasten en wisten, en andersom. Het resultaat van dit onderzoek is
gepubliceerd op de website van de Hogeschool van Amsterdam (www.hva.nl/kenniscentrumdmr/programma/community-care).

Publicatie
Deze publicatie bestaat uit vier losstaande hoofdstukken die u meenemen naar de ontmoeting
tussen de zorglandbouwsector en de zorg- en welzijnssector. Deze hoofdstukken, die elk zijn
gebaseerd op onderzoek dat in het kader van het project is uitgevoerd, geven een beeld van de
verschillen die er bestaan tussen zorgboeren en reguliere hulpverleners en van de manier waarop
deze sectoren toch met elkaar zijn verbonden. Daarnaast bevat deze publicatie een beschouwing
van de wijze waarop de twee sectoren zich zij aan zij verder zouden kunnen ontwikkelen. Tevens is
een essay opgenomen over een vertaalslag van de ‘nieuwe professional’ naar de
zorglandbouwsector.
Het eerste hoofdstuk begint met het expliciteren van de manier waarop zorgboeren bijdragen aan
herstel en empowerment van deelnemers. Een literatuurstudie naar recente onderzoeken geeft aan
op welke wijze zorgboerderijen bijdragen aan de kwaliteit van leven van kwetsbare burgers. Uit dit
hoofdstuk komt naar voren dat zorgboerderijen voorzieningen zijn waar de nadruk ligt op de eigen
kracht van deelnemers. Het samen werken, de waardering en bijdrage van elke deelnemer en het
onderdeel uit maken van het boerengezin en de gemeenschap zijn hierbij belangrijke elementen. De
insteek is een gewone werkcontext in een veilige gemeenschap in een activerende omgeving die de
verantwoordelijkheid van deelnemers stimuleert.
Hoofdstuk 2 beschrijft een uitgebreide studie naar hoe werkers, geworteld in twee verschillende
werelden, zichzelf en elkaar zien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende sociologische
theorieën over professionaliteit en professionaliseringsprocessen. Op basis van de uitkomsten van
open interviews wordt beschreven hoe zorgboeren en werkbegeleiders over hun werk denken als
het gaat over motivatie, doelen, prioriteiten en professionaliteit. Uit de analyse van de interviews
komen interessante verschillen tussen de twee groepen naar voren: bijvoorbeeld op het gebied van
motivatie en opleiding. Afhankelijk van welke sociologische theorie wordt gebruikt voor de
interpretatie van de resultaten, verrijst een ander beeld uit de resultaten. Dat de verschillende
paradigma’s zulke verschillende interpretaties opleveren ten aanzien van de professionaliteit van
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zorgboeren en werkbegeleiders werpt een heel nieuw licht op bepaalde problemen die zich afspelen
op het snijvlak tussen boer en zorg.
Hoofdstuk 3 gaat over een actuele ontwikkeling in de welzijnswereld die van invloed is op het werk
van alle hulpverleners, en dus ook op zorgboeren. Overal binnen de zorg- en welzijnswereld klinkt de
term ‘de nieuwe professional’. Maar wat is nou een ‘nieuwe professional’? En wat betekent dit begrip
in de wereld van de zorgboeren? In dit hoofdstuk worden de kenmerken van de nieuwe professional
op een rijtje gezet. Vervolgens worden de kenmerkende kwaliteiten van zorgboeren hier naast
gelegd. Uiteindelijk zal een antwoord op de vraag: ‘In hoeverre sluiten de kenmerken van de nieuwe
professional aan bij de kwaliteiten van zorgboeren?’ worden gegeven.
Binnen het project Boer & Zorg is, mede op verzoek van met name de zorgboeren, veel aandacht
besteed aan intervisie. Intervisie is een groepsgewijze methode om te reflecteren op het eigen
beroepsmatig handelen. Tijdens bijeenkomsten wisselen collega´s kennis en ervaring uit. Wat
kunnen zij van elkaar leren? Hoe pakt iemand anders eenzelfde probleem aan? Door met elkaar in
gesprek te gaan, werken intervisiedeelnemers niet alleen aan hun eigen ontwikkeling, maar krijgen
zij ook meer inzicht in hoe anderen te werk gaan. Binnen Boer & Zorg zijn drie intervisiegroepen
opgezet. Daarvan zijn twee groepen gemengd met zorgboeren en reguliere werkbegeleiders. Eén
intervisiegroep bestaat uit alleen zorgboeren. Hoofdstuk 4 gaat specifiek in op de vraag of
gemengde intervisie een bijdrage levert aan een betere samenwerking en meer begrip tussen
zorgboeren en reguliere zorg- of welzijnswerkers.
De publicatie wordt afgesloten met een korte algehele conclusie waarin wordt teruggeblikt op de
vier hoofdstukken.
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1.

Zorgboerderijen: bijdrage aan
herstel en empowerment

Marjolein Elings & Jan Hassink

Inleiding
De afgelopen jaren is het aantal zorgboerderijen in Nederland gegroeid. Zo waren er in Nederland in
1998 75 zorgboerderijen, inmiddels is dat aantal gegroeid naar meer dan 1.000 (Hassink & Van
Dijk, 2006; Haubenhofer, Elings, Hassink & Hine, 2009; Elings, 2011). Jaarlijks vinden in Nederland
meer dan 12.000 cliënten een plek op een zorgboerderij (Hassink, Elings & Ferwerda, 2007). We
spreken niet van dé zorgboerderij. Er is een groot verschil tussen zorgboerderijen in de vorm van
zorg die zij bieden, de doelgroepen die zij bedienen en bijvoorbeeld de agrarische activiteiten die er
plaatsvinden.
Het gros van de zorgboerderijen ontstaat uit een agrarisch bedrijf dat zich ontwikkelt tot
zorgboerderij. Daarbij richten zij zich op uiteenlopende doelgroepen. Te denken valt aan mensen
met een verstandelijke beperking, mensen met psychische problemen, (dementerende) ouderen,
maar ook mensen met verslavingsproblematiek werken op de boerderij. Zij komen voor
dagbesteding, een begeleide werkplek, behandeling of wonen op de boerderij. Deelnemers komen
voor deze vorm van zorg omdat ze tijdelijk niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt of
behoeften hebben aan respijtzorg of dagbesteding (Elings, 2011).
Jan Hassink (2009) geeft in zijn studie ‘Zorgboerderijen dragen bij aan empowerment en eigen
kracht van deelnemers’ aan dat zorgboerderijen passen in de trends van de chronisch zorg. Te
denken valt aan: vermaatschappelijking, socialisering, normalisatie en deïnstitutionalisering. Deze
ontwikkelingen betekenen niet alleen dat de zorg steeds vaker in de samenleving aangeboden
wordt, maar dat cliënten ook deelnemen aan deze samenleving en een zo normaal mogelijk leven
kunnen leiden. In de chronische zorg is een benadering ontwikkeld als alternatief voor het medische
model (Graybeal, 2001). Deze ontwikkeling richt zich op herstel en empowerment en eigen kracht
van de cliënt. Het gaat daarbij om de volgende punten:
• Focus op integratie in en betrokkenheid van de samenleving;
• Focus op eigen kracht, eigen keuze en empowerment van de cliënt;
• Erkenning dat herstel mogelijk is;
• Gericht op het individu (vraaggericht);
• Erkenning van de waarden van steun door de omgeving en informele netwerken;
• Nadruk op de relatie tussen de cliënt en de begeleider;
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• Volwaardig burgerschap en een einde aan discriminatie
(Torrey, Rapp, Van Tosh, Mcnabb & Ralph, 2005; Bellack, 2006; Boevink, Plooy & Van Rooijen,
2006).
Als we kijken hoe de benadering van herstel en empowerment vorm krijgt in de zorg dan blijkt dit
nog niet mee te vallen. Zo stelde Bennett (2003) voor om niet professionals in te schakelen bij werken woonprojecten in de zorgsector. Het idee daarachter was dat deze niet-professionals bij kunnen
dragen aan het creëren van een gewoon leven. Het inschakelen van niet-professionals krijgt echter
weinig aandacht in de zorg (Hassink, 2009). Het blijft daarnaast lastig om beschikbare
voorzieningen te creëren waar andere sectoren uit de samenleving bij betrokken zijn (Lamb &
Bachrach, 2001; Van Hoof, Geelen, Van Rooijen & Van Weeghel, 2004). We zien dat veel cliënten
die in de samenleving wonen een geïsoleerd leven leiden waarbij zorgprofessionals de belangrijkste
leden van hun sociale netwerken vormen (Borge, Martinsen, Ruud, Watne & Friis, 1999; Van Hoof et
al., 2004).
Als we kijken naar de zorglandbouwsector dan geven betrokkenen aan dat het verblijf en het werken
op de zorgboerderijen deelnemers goed doet (Van Schaik, 1997; Hassink, Heymann & Slokker,
1999; Ketelaars et al., 2001; Elings, 2011). Als redenen worden genoemd: de noodzakelijke en
aansprekende werkzaamheden, het werken met planten en dieren, de structuur, de ruimte, de
variatie aan werkzaamheden, de niet-medische sfeer en het aansluiten bij het gezonde van de mens
(Hassink & Ketelaars, 2003; Hassink, 2006; Elings, 2011).
In dit hoofdstuk willen we ingaan op de bijdrage van zorgboerderijen aan herstel en empowerment
van deelnemers. We bouwen het hoofdstuk daarbij zo op dat we allereerst kijken naar wat er bekend
is over de effecten en kwaliteiten van zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen. Daarna gaan
we in op hoe deze kwaliteiten een bijdrage kunnen leveren aan herstel en empowerment van
deelnemers. We sluiten het hoofdstuk af door de kwaliteiten en effecten van zorgboerderijen samen
te brengen met hun bijdrage aan herstel en empowerment van deelnemers.

Effecten en kwaliteiten van zorgboerderijen voor verschillende
doelgroepen
Het rapport ‘Effecten van zorglandbouw’ geschreven door Marjolein Elings (2011) geeft een
overzicht van de verschillende studies die verricht zijn naar de effecten en kwaliteiten van
zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen. Vanwege de groei van het aantal zorgboerderijen
alsmede een steeds verder gaande professionalisering van de zorglandbouwsector, zijn er de
afgelopen jaren verschillende studies verricht die het effect van zorgboerderijen op deelnemers
proberen aan te tonen. De drie belangrijkste studies, verricht in Nederland zullen we hieronder
samenvatten.
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Kwaliteiten en effecten van zorgboerderijen voor jongeren met gedragsproblemen
Het aantal zorgboerderijen dat open staat voor kwetsbare jeugd van 2 tot 18 jaar is de afgelopen
jaren toegenomen. De zorg op deze boerderijen kan bestaan uit speciale programma’s voor de
woensdagmiddag of in het weekend voor kinderen met ADHD of autisme spectrumstoornis
problematiek. De zorg kan echter ook bestaan uit crisisopvang voor jongeren die voor een bepaalde
periode uit huis geplaats worden (Hassink et al., 2011; Platform Jeugdzorgboerderijen, 2010).
Uit onderzoek van Platform Jeugdzorgboerderijen in samenwerking met Wageningen UR hebben
zorgboerderijen die ondersteuning bieden aan jongeren met gedragsproblemen de volgende
kwaliteiten:
• Duidelijkheid en veiligheid
• Continuïteit van begeleiding
• Het geven van een rolmodel aan jongere
• Betrokkenheid en verantwoordelijkheid
• Nadruk op wat jongere wel kan
• Leren in het echte leven
• Aansluiten bij interesses
• Verblijf buiten eigen omgeving (Platform Jeugdzorgboerderijen, 2010)
De dagelijkse terugkerende activiteiten op de boerderij en de rust die een landelijke omgeving
uitstraalt, bieden jongeren structuur, duidelijkheid en veiligheid die nodig zijn om zichzelf positief te
kunnen ontwikkelen. De boer of boerin is altijd aanwezig waardoor de jongere na schooltijd zijn of
haar verhaal kwijt kan. De boer kan een voorbeeld zijn voor jongeren die worstelen met hun
identiteit. Hij is een vakman en een autoriteit. Ook het boerengezin kan dienen als rolmodel. De
jongere werkt samen met de boer(in) en is onderdeel van het gezin. Hierdoor ontstaat een sfeer van
gelijkwaardigheid en bouwt de jongere met de boer(in) een persoonlijke band op (Hassink et al.,
2011).
De boer stelt over het algemeen niet het probleem van de jongere centraal maar kijkt vooral naar
wat de jongere kan betekenen op de boerderij. Hierdoor ontstaat er positieve aandacht. Jongeren
ervaren dat zij op de boerderij de rol van medewerker hebben en niet die van cliënt.
Jeugdzorgmedewerkers wijzen er op dat de boerderij het echte leven is en dat jongeren die
vervreemd zijn geraakt van de samenleving op de boerderij opnieuw betrokken kunnen raken
(Platform Jeugdzorgboerderijen, 2010).
In een studie naar individuele leer-werktrajecten op boerderijen voor jongeren is door Jan Hassink
van Wageningen UR en Praktikon, Radboud Universiteit (2011) gekeken naar de waarde van
boerderijen voor probleemjongeren. De onderzoekspopulatie betrof een groep van bijna
100 jongeren die een woon-werktraject van Topaze Jeugdzorg op de boerderij hebben afgerond.
Bijna alle jongeren hebben bij aanvang slecht contact met ouders, hebben vaak geen dagbesteding
in de vorm van school of werk en geen goede vrijetijdsinvulling. Ze vertonen gedragsproblemen,
gebruiken drugs en hebben contacten met politie. Hun zelfvertrouwen is gering.
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Uit de studie komen de volgende effecten naar voren:
• Afname van probleemgedrag
Uit de vragenlijsten die jongeren zelf invullen blijkt het boerderijtraject een positief effect te
hebben op hun probleemgedrag en zelfwaardering. Deze positieve effecten blijven ook een jaar
na het beëindigen van het boerderijtraject zichtbaar. Ook leidt het traject tot verbetering in het
contact met eigen gezin, de eigenwaarde en het welbevinden van de jongere. Bij oudere
jongeren zien de onderzoekers een sterke afname in het middelengebruik.
• Minder agressie en conflicten
Jongeren geven aan dat zij op de boerderij minder prikkels ervaren dan op de traditionele
(zorg)voorzieningen of op school. Ook zijn er minder conflicten. In reguliere instellingen hebben
ze vooral contact met andere jongeren die problemen hebben. Daar is de kans groter dat er
conflicten ontstaan.

Kwaliteiten en effecten van zorgboerderijen voor mensen uit de psychiatrie of verslavingszorg
Mensen met psychische- of verslavingsproblemen komen om verschillende redenen naar de
zorgboerderij. Veelal werken zij op de boerderij om een zinvolle daginvulling te hebben en daarmee
structuur en ritme aan hun week te geven. Meestal heeft deze dagbesteding als achterliggend doel
participatie, rehabilitatie of herstel.
Marjolein Elings, Wageningen UR (2011) heeft in samenwerking met het Trimbos-instituut onderzocht
welke kwaliteiten op de boerderij belangrijk zijn voor deze doelgroep. Daaruit kwamen de volgende
kwaliteiten naar voren:
• Zinvol werk en afleiding
• Structuur en ritme
• Andere omgeving
• Sociale gemeenschap
• Kleinschaligheid
• Houding boer(in) en begeleiders
Zowel deelnemers uit de verslavingszorg als psychiatrie ervaren dat het werk op de boerderij hen
afleidt van hun verslaving of psychische problemen. Zij hebben gedurende de dag een doel voor
ogen en de verleiding is minder groot dan als zij thuis of op straat zijn. Het hebben van werk biedt
deelnemers uit de verslavingszorg de mogelijkheid om hun oude wereldje achter zich te laten
(Elings, 2009).
De werkzaamheden zorgen ervoor dat deelnemers weer een ritme opbouwen. Begeleiders zien dat
het doorzettingsvermogen en de motivatie van deelnemers toeneemt. De boerderij biedt daarnaast
een andere omgeving dan de deelnemers gewend zijn. In de stad zijn prikkels bijvoorbeeld continue
aanwezig en op de boerderij vinden ze rust en ruimte om over zichzelf na te denken (Elings, 2011).
De deelnemers geven aan dat het plezierig is om onderdeel uit te maken van een gemeenschap en
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dat de boerderij een veilig oefenterrein biedt in de stap die zij maken naar vrijwilligerswerk, regulier
werk of de maatschappij in het algemeen. De waardering die de boer(in) geeft, zorgt voor
zelfvertrouwen bij de deelnemers. Deze waardering wordt versterkt doordat de boer(in) zijn bedrijf
openstelt en mensen zich geaccepteerd en welkom voelen.
In deze studie zijn naast kwalitatieve gegevens ook kwantitatieve gegevens verzameld van
149 deelnemers werkzaam op zorgboerderijen of andere dagbestedingsprojecten. Daaruit blijkt dat
gedurende een jaar deelnemers op zowel zorgboerderijen als dagbestedingsprojecten op de
domeinen kwaliteit van leven, sociaal en psychisch functioneren geen vooruitgang maar ook geen
achteruitgang vertonen.
Uit de kwalitatieve gegevens komen de volgende effecten van werken op een boerderij naar voren:
• Toename conditie
• Toename eetlust
• Meer uit handen krijgen
• Tot rust komen
• Toename zelfvertrouwen en zelfrespect
• Vertonen van socialer gedrag
• Toename doorzettingsvermogen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid
Waardering en acceptatie van de boer en begeleiders en het behalen van positieve resultaten geeft
deelnemers een versterkt gevoel van zelfrespect en eigenwaarde. Ze hebben een bepaald doel voor
ogen. Ook het feit dat de buitenwereld zoals familie en vrienden anders naar hem of haar gaan
kijken draagt hieraan bij. Begeleiders zien het gedrag van deelnemers veranderen. Zij zien dat
deelnemers socialer worden en op de boerderij meer saamhorigheid laten zien. Deelnemers sporen
elkaar bijvoorbeeld aan om naar de boerderij te gaan (Elings et al., 2011).

Kwaliteiten en effecten van zorgboerderijen voor ouderen met dementie
De groeiende groep ouderen met dementie kan in Nederland op steeds meer plekken op een
boerderij terecht. In totaal gaat het om ongeveer 150 boerderijen die zich richt op deze doelgroep.
Meestal gaat het om verzorgen van dagbesteding en respijtzorg, in sommige gevallen bieden
zorgboerderijen intensievere vormen van zorg aan zoals begeleid wonen (Elings, 2011).
Uit een studie van Simone de Bruin (2009), Wageningen UR komen een aantal kwaliteiten van
zorgboerderijen voor dementerende ouderen naar voren:
• Extra keuzemogelijkheid
• Kleinschaligheid
• Het normale leven
Het zorgaanbod op boerderijen betekent een vergroting van het aantal opties waar ouderen met
dementie en hun mantelzorgers terecht kunnen. Daarbij lijkt dagverzorging op de boerderij een
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andere doelgroep, met name mannen aan te spreken dan reguliere dagbesteding. Kenmerkend voor
de zorg op boerderijen is de kleinschaligheid. Het gaat meestal om groepen van 6 tot
10 deelnemers. Uit onderzoek blijkt dat dementerende ouderen sterke behoefte hebben aan een
vertrouwde, herkenbare woonomgeving met een huiselijke sfeer (Boekhorst, te S., 2007). Een
zorgboerderij biedt zo’n omgeving. Ouderen ervaren het verblijf op de boerderij als het normale
leven. Zij doen er dagelijkse activiteiten die ze eerder ook zelf thuis deden bijvoorbeeld samen
koken. Bij ouderen kleeft nog wel eens een stigma aan hulpverlening. De zorgboerderij kan voor
sommige ouderen die huiverig zijn voor dagopvang een optie zijn om toch mee te doen aan een
dagactiviteitenprogramma.
De Bruin vergeleek ouderen in dagopvang op zorgboerderijen met ouderen in reguliere dagopvang.
Zij volgde deze ouderen een jaar. Uit de kwantitatieve data kwamen de volgende effecten naar
voren:
• Voeding
• Gevarieerde activiteiten
• Meer sociale contacten
• Toename fysieke conditie
Een belangrijke aandachtspunt bij dementerende ouderen is de hoeveelheid eten en drinken die ze
tot zich nemen. Veel dementerende ouderen lopen risico op ondervoeding of ongewenst
gewichtsverlies. Uit het onderzoek van De Bruin (2009) blijkt dat ouderen die op een boerderij
komen voor dagverzorging meer energie, koolhydraten en vocht tot zich nemen dan ouderen op
reguliere dagbestedingsplekken. Kortom, hun verblijf zorgde voor een significant betere
voedingsstatus. Daarnaast bieden zorgboerderijen ouderen een gevarieerder dagprogramma.
Daarbij kunnen ze kiezen of ze activiteiten individueel of in een groep uitvoeren. Ouderen op de
zorgboerderijen zijn ook vaker buiten. De activiteiten op boerderijen kosten over het algemeen meer
fysieke inspanning en zijn continu aanwezig. Hierdoor voelen ouderen meer stimulans om mee te
doen en actief te blijven. Tijdens de activiteiten komen ouderen op sommige boerderijen ook in
contact met mensen uit het dorp.

Kernkwaliteiten van een zorgboerderij
Uit de verschillende studies wordt duidelijk dat deelnemers de zorgboerderij ervaren als een unieke
voorziening omdat deze de volgende kwaliteiten verenigt:
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Groene omgeving

Figuur 1 Kwaliteiten van zorgboerderijen (Aanpassing van: Hassink, 2009)

Deze kwaliteiten zorgen voor een informele context die lijkt op het gewone leven. De afzonderlijke
kwaliteiten die uit de studies naar voren komen zijn niet vernieuwend of exclusief voor
zorgboerderijen. De combinatie van de verschillende kwaliteiten maakt de zorgboerderij echter tot
een aansprekende voorziening voor verschillende doelgroepen. Hassink (2009) heeft de gegevens
van meer dan 100 interviews met deelnemers, zorgboeren en begeleiders uit de psychiatrie,
ouderenzorg en jeugdzorg geanalyseerd. Deze analyse laat zien dat er een positieve interactie
bestaat tussen de afzonderlijke kwaliteiten. Zo is de persoonlijke, informele sfeer mogelijk omdat de
boer en deelnemer vaak samen aan het werk zijn. Het enthousiasme van de boer voor de boerderij
en de werkzaamheden stimuleert deelnemers om zich er mee te verbinden. De focus is gericht op
de werkzaamheden die moeten gebeuren. Deelnemers ervaren dat wat ze doen van belang is en dat
het gewaardeerd wordt.
Door de ruimte en de rust ontstaan er minder vaak conflicten tussen deelnemers. Een deelnemer
kan zichzelf terugtrekken als dat nodig is. De interactie van alle kwaliteiten leidt tot een informele
context die lijkt op het gewone leven. Deze uitkomsten komen overeen met observaties in beschutte
woonvoorzieningen, namelijk dat één van de belangrijkste zaken om een gemeenschap te creëren
het begrijpen en respecteren van relaties is (Brown Wilson, 2009) en dat continuïteit in begeleiding,
leiderschap, het ontwikkelen van verstandhouding en het gevoel dat wat je doet wordt gewaardeerd,
belangrijke aspecten zijn om een gemeenschapscultuur te creëren (Brown Wilson, 2009).
De kwaliteit ‘informele niet-zorg context’ werd in de interviews nauwelijks genoemd door
deelnemers. Wel werd deze kwaliteit vaak genoemd door zorgboeren, begeleiders en medewerkers
van zorginstellingen. Daarbij onderscheiden zij twee aspecten: allereerst het ‘gewone leven’. Veel
boeren en zorgmedewerkers benadrukken dat een boerderij meer aansluiting biedt bij het gewone
leven dan reguliere zorgvoorzieningen. Op een boerderij hebben deelnemers volgens hen meer
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contact met mensen uit de samenleving dan binnen een instelling. De gesprekken gaan over het
werk en niet over problemen van deelnemers. Sommige begeleiders uit de jeugdzorg geven aan dat
de boerderij het echte leven is waar geen kunstmatige situaties gecreëerd hoeven te worden om te
leren. Ook is ‘back to basics’ volgens hen een goed alternatief voor jongeren die vervreemden van
de samenleving. De authentieke boerderijomgeving activeert het geheugen van ouderen volgens
medewerkers uit de ouderenzorg (Hassink, 2009).
Ten tweede wordt er in de interviews gesproken over ‘vrijheid’. Boeren en begeleiders waarderen
dat er meer vrijheid is op een zorgboerderij dan in de reguliere zorg. Zij hoeven zich minder aan
protocollen te houden, ze nemen meer risico’s en zoeken soms grenzen op bij deelnemers. Dit kan
het verantwoordelijkheidsgevoel van deelnemers stimuleren.

De zorgboerderij: een op empowerment en eigen kracht
georiënteerde voorziening?
Aan het begin van dit hoofdstuk vroegen we ons af of zorgboerderijen een goed voorbeeld zijn van
voorzieningen die bijdragen aan empowerment en eigen kracht van deelnemers. De studies die we
hiervoor besproken hebben laten zien dat zorgboerderijen voorzieningen zijn waar deelnemers
essentiële elementen van deze benaderingen kunnen ervaren. De nadruk op eigen kracht van
deelnemers, de individuele benadering, betrokken relaties, integratie in de samenleving, steun van
informele netwerken en een einde maken aan discriminatie lijken allemaal op een natuurlijke wijze te
bestaan op een zorgboerderij. Het samen werken, de waardering voor de bijdrage van elke
deelnemer, onderdeel zijn van het leven van de boer, het boerengezin en de gemeenschap zijn
hierbij belangrijk. De insteek is een gewone werk context in een veilige gemeenschap in een
activerende omgeving die de verantwoordelijkheid van deelnemers stimuleert. Rust, ruimte, natuur
en dieren zijn hierbij ondersteunende elementen.
De boer of boerin is de cruciale factor om deze empowerment en eigen kracht georiënteerde
context tot stand te brengen. De interviews maken duidelijk dat boeren, ook zonder formele
zorgopleiding, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de reguliere zorg. Deze bevindingen
sluiten aan bij onderzoek naar vrijwilligers in de zorg. Uit dit onderzoek blijkt dat vrijwilligers worden
gewaardeerd omdat ze goed kunnen luisteren, vriendelijk en respectvol zijn en vertrouwen en
ondersteuning bieden waardoor er vriendschappen ontstaan tussen cliënten en vrijwilligers (Kendall,
1989; Piat et al., 2006). Een bijkomend voordeel is dat cliënten minder vooroordelen hebben over
vrijwilligers dan over zorgprofessionals en daarom meer bereid zijn om samen te werken (Falloon et
al., 1981; Kendall, 1989).
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2.

Opvattingen over werk: een
vergelijkend onderzoek tussen
werkbegeleiders en zorgboeren

Marieke Goede
In Nederland zijn inmiddels meer dan 1000 zorgboerderijen, waar mensen met uiteenlopende
hulpvragen ondersteund worden (Termaat, 2010). Naast de diversiteit in hulpvragen, vindt men op
zorgboerderijen ook een variërend aanbod. Deelnemers komen naar de zorgboerderij voor
dagbesteding en begeleid wonen, maar ook voor leer/werktrajecten en herstel na een burn-out.
Zorgboerderijen vormen voor diverse doelgroepen een waardevolle plek waar ze terecht kunnen.
Ondanks het gevarieerde aanbod dat zorgboerderijen vormen en de bijdrage die ze daarmee
leveren aan het Nederlandse sociale systeem, hebben vertegenwoordigers van zorgboeren niet het
gevoel dat ze serieus genomen worden (De Goeij & Roerink, 2010). Ze voelen zich
ondergewaardeerd (De Goeij & Roerink, 2010) en ongekend (Hassink, Van Dijk & Klein Bramel,
2011). Er wordt zelfs gesproken van een ‘kloof’ tussen de reguliere zorgwereld en de
zorgboerenwereld (De Goeij & Roerink, 2010; Hassink et al., 2011; Janssen, Caron-Flinterman,
Decking & Vijn, 2010).
Als we beter kijken naar wat men zegt over deze ‘kloof’ worden twee zaken duidelijk. Ten eerste
blijkt uit een literatuurverkenning dat deze ‘kloof’ alleen ervaren lijkt te worden door
vertegenwoordigers van zorgboeren. De artikelen en publicaties die melding maken van een ‘kloof’
zijn alle geschreven door vertegenwoordigers of onderzoekers die zich hoofdzakelijk bezighouden
met zorgboeren (De Goeij & Roerink, 2010; Hassink, Van Dijk & Klein Bramel, 2011; Janssen,
Caron-Flinterman, Decking & Vijn, 2010). Artikelen of publicaties over een ‘kloof’ vanuit het
gezichtspunt van de reguliere zorgwereld bestaan niet.
De tweede waarneming met betrekking tot de ‘kloof’ is dat deze vaak in termen van professionaliteit
wordt beschreven. Zo stellen De Goeij & Roerink (2010) dat het professionalisme van zorgboeren
niet wordt gewaardeerd. Hassink, Van Dijk & Klein Bramel (2011) sluiten hierbij aan als zij schrijven
dat (zorg)professionals geen idee hebben van wat zorgboeren te bieden hebben. In dezelfde
publicatie doen zij tevens een aanbeveling om de aansluiting tussen de zorgwereld en de
zorgboerenwereld te verbeteren. Ook deze aanbeveling richt zich op professionaliteit: zorgboeren
zouden verder moeten professionaliseren om beter aan te kunnen sluiten bij de zorgwereld.
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In een vergelijkende meervoudige case study is het afgelopen jaar bekeken of deze opvatting
gebaseerd is op fictie of feiten. Tot nu toe komt in de literatuur nog nergens duidelijk naar voren
waar deze ‘kloof’ in professionaliteit precies op berust. Daarom richt deze studie zich op het
onderzoeken van de professionaliteit van zorgboeren en die van reguliere hulpverleners. Door de
professionaliteit van deze groepen in kaart te brengen, wordt aannemelijk gemaakt in hoeverre
professionaliteit een rol speelt bij de ‘kloof’ tussen zorgboeren en de reguliere zorgwereld. De
volgende vragen zijn hierbij leidend geweest: Wat vinden zorgboeren en werkbegeleiders van hun
werk? Wat zijn de verschillen tussen zorgboeren en reguliere werkbegeleiders en wat zegt dit over
hun professionaliteit? Ten slotte hebben we zorgboeren en werkbegeleiders ook gevraagd naar hun
mening over de medewerkers aan de andere kant van de ‘kloof’.
Op basis van open interviews met dertien respondenten is een rijk beeld ontstaan van de
opvattingen die zorgboeren en reguliere hulpverleners hebben over hun werk. In dit hoofdstuk
bekijken we middels een meervoudige case study hoe deze twee groepen naar werk en
professionaliteit kijken. U maakt uitgebreid kennis met overtuigingen die twee beroepsgroepen
hebben over hun dagelijkse werk.
Om beroepshouding en professionaliteit op een gedegen manier meetbaar te maken, is bij aanvang
van het onderzoek een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. Het resultaat van deze eerste stap
leest u in de volgende paragraaf. De resultaten van de literatuurstudie over professionaliteit en
professionalisering dienden tijdens de interviews als uitgangspunt voor de onderzoeker(topiclijst). Na
het literatuuronderzoek volgt een korte beschrijving van het onderzoeksontwerp. Daarna wordt uit
de doeken gedaan hoe respondenten zichzelf en hun werk zien (resultaten). Ten slotte worden de
resultaten opnieuw in verband gebracht met de theorie. Dit leidt tot een antwoord op de vraag of de
ervaren kloof tussen zorgboeren en werkbegeleiders inderdaad gebaseerd lijkt te zijn op een
verschil in professionaliteit, zoals wordt beweerd door vertegenwoordigers van zorgboeren.

Professionaliteit: wat is dat precies?
De woorden professionaliteit en professionalisering (en professional, professie en professionalisme)
worden te pas en te onpas gebruikt om aan te geven of iemand kundig is of niet. Als iemand ergens
verstand van heeft, vinden we deze persoon al gauw professioneel. Vanuit een wetenschappelijk
(sociologisch) gezichtspunt is de definitie van professionaliteit (en de daarop lijkende termen) echter
veel nauwer. Het concept ‘professie’ werd gemunt in de negentiende eeuw toen medische en
rechterlijke beroepen zich snel ontwikkelden tot beroepen met een status aparte. De taken die deze
beroepsgroepen uitvoerden werden als maatschappelijk relevant beschouwd en de uitvoering werd
derhalve exclusief toegeschreven aan experts, in het bezit van complexe vaardigheden en kennis
(Spencer, 1896). Deze beroepen stonden hoog in aanzien. Sociologen in dat tijdperk realiseerden
zich dat er met deze beroepen iets speciaals aan de hand was en zij bedachten de term ´professie´
(Carr-Sanders & Wilson, 1933 in Abbott, 2001).
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Sinds de opkomst van de eerste professies, hebben verschillende sociologen zich bezig gehouden
met het onderzoeken ervan. Grofweg zijn er twee verschillende theoretische benaderingen van
beroepen te onderscheiden. De ‘functionalistische’ manier onderscheidt kenmerken die het ene
beroep boven het andere ‘verheffen’. De tweede benadering is een meer ‘dynamische’ benadering.
Hierin gaat de aandacht uit naar de hoe beroepen zich ontwikkelen om de status van professie te
verkrijgen. In de volgende paragraaf volgen de high lights van beide benaderingen. We beginnen met
de functionalistische benadering.

Functionalistische kenmerken
De functionalistische benadering onderscheidt zeven 1 kenmerken van professionaliteit. Deze
kenmerken fungeren feitelijk als criteria: als een beroep deze zeven kenmerken bezit, dan verkrijgt
het de status van professie.
Het eerste kenmerk van professies is een complexe kennisbasis. De sociologen Abbott (1988),
Goode (1969) en Sciulli (2005) refereren allemaal aan een gedeelde basis van complexe, abstracte
kennis waarop een bepaalde professie berust. Hoe gespecialiseerder en exclusiever de kennisbasis,
hoe groter de kans dat een beroep succesvol aanspraak maakt op de titel ‘professie’ (Wilensky,
1964). Immers, als elke leek verstand heeft van de kennis waarop een beroep gebouwd is, dan zal
het lastig blijken om die kennis als exclusief te verkopen.
Om deze kennis te verkrijgen, moet een professional in het bezit zijn van het tweede kenmerk: een
extensieve theoretische opleiding (Wilensky, 1964; Slocum, 1966; Pavalko, 1971 in Thakor &
Kumar, 2000). Het derde kenmerk van een professie is het ‘service ideaal’ (Wilensky, 1964). Dit
heeft betrekking op de motivatie van de professional. Een ware professional stelt de belangen van
een cliënt boven zijn/haar eigen belangen. Daarnaast heeft hij/zij ook de belangen van het beroep
goed in zicht.
Het volgende kenmerk is dat er, in vergelijking met reguliere beroepen, weinig externe controle
wordt uitgeoefend op professionals. Professionals doen aan zelfregulering. Vaak wordt deze
zogenaamde ‘autonome discipline’ geflankeerd door een beroepsorganisatie die een oogje in het
zeil houdt (Freidson, 1984; Wilensky, 1964). Als gevolg van het ontbreken van externe discipline,
kennen professionals een hoge mate van autonomie (Freidson, 1984; Wilensky, 1964), het vijfde
kenmerk. Samenhangend hiermee kennen professionals discretie binnen hun werk; de ruimte om
zelfstandig en onafhankelijk beslissingen te nemen. Discretie is het zesde kenmerk. Het laatste
kenmerk is autoriteit.

1

Dit aantal varieert per auteur. In dit hoofdstuk is gekozen voor de grootste algemene deler: dus welk kenmerk
wordt door alle belanghebbende auteurs genoemd.
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Als een beroep alle kenmerken van een professie bezit, dan zou dit automatisch leiden tot een
monopolie van de taken die dit beroep tot het handelingsgebied rekent (Abbott, 1988; Wilensky,
1964). Abbott (1988) noemt dit exclusieve uitvoeringsrecht van bepaalde beroepshandelingen het
hoofdonderscheid tussen algemene beroepen en professies.
Een kritiek op de functionalistische kijk op professies is dat een dergelijke, als droog ervaren,
uiteenrafeling van beroepskenmerken geen recht doet aan de echte, dynamische wereld waarin het
schier onmogelijk is om lijnen te trekken tussen welke beroepen wel en welke beroepen niet een
professie zijn (Bolton & Muzio, 2008). De beperkingen van de statische en kunstmatige indeling
hebben na verloop van tijd geleid tot dynamischer modellen van professies. Deze dynamischere
schematische weergaven van de werkelijkheid richten zich dan ook op professionaliseringsprocessen. Centraal in deze modellen staat het idee dat beroepen continu bezig zijn zichzelf te
ontwikkelen en te veranderen om takenmonopolie te verkrijgen. Immers, wanneer een beroep het
exclusieve uitvoeringsrecht van bepaalde beroepshandelingen bezit, dan is het feitelijk een
professie.

Dynamische benaderingen
Het uitgangspunt van alle dynamische benaderingen is dat beroepen altijd in beweging zijn. Deze
beweging is immer gericht op het verkrijgen van de professionele status. De beweging richting de
professionele status noemt men professionalisering.
In de sociologie onderscheidt men twee dynamische benaderingen van professionalisering. De
eerste is gebaseerd op een historische analyse van achttien beroepen. Het was wederom Wilensky
(1964) die op basis van deze analyse concludeerde dat beroepen zich volgens een haast natuurlijk
proces ontwikkelen. De beroepen volgen daarbij de volgende stappen (Wilensky, 1964: 142 -145):
1. Een taak fulltime uitvoeren
2. Ontwikkeling van opleiding ten behoeve van het uitvoeren van die taak
3. Totstandkoming professionele organisatie
4. Poging om monopolie te verkrijgen
5. Formulering van beroepscode.
Het succesvol doorlopen van deze stappen resulteert in het verkrijgen van de professionele status.
Wilensky’s benadering is gebaseerd op de Amerikaanse gang van zaken wat deze benadering voor
de Nederlandse werkelijkheid niet erg toepasselijk maakt (Waaldijk, 1996). Niettemin, het is een
interessant gegeven dat er een soort denkbeeldige beroepenladder bestaat waar beroepen zich
over naar boven werken in een strijd om op de hoogste sport (professionele status) terecht te
komen.
De tweede dynamische benadering van professionalisering is wat Abbott (1991) het
‘machtsperspectief’ noemt. Volgens deze theorie bevinden beroepen zich in een slagveld waarin
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gevochten wordt om de professionele status te bereiken. Het gaat dan vooral om het verkrijgen van
macht in de vorm van het takenmonopolie. Beroepen proberen zichzelf dit exclusieve uitvoeringsrecht van taken toe te dichten door te wijzen op de incompetentie van collega’s èn op hun eigen
deskundigheid (Freidson, 1984). Bolton & Muzio (2008) beschrijven deze machtsstrijd als een politiek
geladen spel waarbij tactische bondjes worden gesmeed om maar zo dicht mogelijk bij de bron van
de macht te komen (Burrage & Thorstendahl, 1990; Larson, 1977; MacDonald, 1995). Uitsluiting van
minderwaardige, ongewenste of simpelweg andere concurrerende groepen is dan ook een
kernelement in deze benadering. Een manier om dit te doen is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een
kwaliteitskeurmerk.
Nu professionaliteit, professie en professionalisering uitgebreid aan bod zijn gekomen, wordt de
theorie in de praktijk getoetst. Maar eerst zal de volgende paragraaf een korte beschrijving geven
van het verloop van het onderzoek.

Methode
Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen van zorgboeren en reguliere hulpverleners over hun
werk inzichtelijk te maken. Het onderliggende doel is om daarmee meer inzicht te krijgen in
bepaalde uitspraken, gedaan door vertegenwoordigers van zorgboeren over de lastige aansluiting
tussen deze twee groepen. Een eerste aanzet hiertoe is gegeven in de vorige paragraaf door in te
zoomen op professionaliteit en professionalisering, twee begrippen die centraal lijken te staan in
uitspraken over deze lastige aansluiting. Een tweede stap leidt ons naar de praktijk, maar hoe
onderzoekt men deze kwestie in de praktijk?
Vanwege de inhoudelijke reikwijdte van de centrale onderwerpen, werk en professionaliteit, is
gekozen voor een kwalitatieve case study. Een dergelijke opzet kan de context van de verschillende
respondenten recht doen, omdat het een doorwrochte en rijke plaats geeft aan alles wat zich
afspeelt binnen de werelden van de respondenten.
Om kwalitatieve data te verzamelen die past bij de interpretatieve benadering is gekozen voor open
interviews aan de hand van een lijst met onderwerpen (topiclijst). De onderwerpen op de lijst zijn
gebaseerd op de kenmerken uit de vorige paragraaf. Omwille van het niet teveel willen sturen van de
antwoorden, hebben we ervoor gekozen om de letterlijke kenmerken niet te gebruiken, maar er op
een andere manier naar te vragen. Zo hebben we bijvoorbeeld gevraagd naar motivatie om voor dit
beroep te kiezen in plaats van te vragen naar in welke mate de respondenten het belang van
cliënten boven hun eigen belang plaatsen.
In de omgeving van Amsterdam worden zorgboerderijen onder andere bezocht door mensen met
chronische psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. In dit onderzoek hebben we voor
zorgboeren gekozen die met deze doelgroep werken. Voor de vergelijkbaarheid van de interviews
zijn werkbegeleiders benaderd die met dezelfde doelgroep werken. Alle respondenten zijn vervolgens
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benaderd volgens de sneeuwbal methode. In eerste instantie hebben we ‘sleutelpersonen’ in het veld
van dagbesteding voor mensen met psychiatrie en verslavingsproblematiek benaderd. Via hen
kwamen we in contact met de eerste respondenten. Aan hen werd gevraagd of zij nog anderen
kenden die misschien mee wilden doen, waarop deze stappen zich telkens herhaalden. Uiteindelijk
hebben zeven reguliere werkbegeleiders en zes zorgboeren deelgenomen aan het onderzoek.
De interviews werden verbatim uitgeschreven en geanalyseerd. Voor de analyse is gebruik gemaakt
van kwalitatieve analyse software (MAXQda). Het coderingsproces verliep iteratief: op basis van de
topiclijst en de onderzoeksvragen is in de eerste plaats een codelijst gemaakt waarmee de eerste
twee interviews werden geanalyseerd. Fragmenten die verband hielden met de onderzoeksvragen,
maar die geen plek hadden in de eerste versie van de codelijst werden op inhoud gewaardeerd
waarna een nieuwe code werd toegevoegd aan de codelijst. Door middel van deze iteratie is
gewaarborgd dat alle data die verband houdt met de onderzoeksvragen zijn geanalyseerd.

Het werkveld
In de omgeving van Amsterdam worden zorgboerderijen onder andere bezocht door mensen met
chronische psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Een groot deel van deze groep
heeft te maken met hardnekkige, onderling verweven, problemen zoals een slechte gezondheid,
hulpmijdend en een slecht concentratievermogen (Davelaar, Nederland, Wentink & Ter Woerds,
2005; Davelaar, Van Dongen, Rijkschroeff & Flikweert, 2007). Doordat veel mensen met deze
problematiek geen werk en verblijfplaats hebben, spenderen ze veel tijd op straat, aan de
rafelranden van de maatschappij. Hulpverlenen aan mensen met chronische psychiatrische en
verslavingsproblematiek staat bekend als lastig (Davelaar et al., 2005).
In 2006 introduceerde Amsterdam de proeftuin WMO/WWB: dagbesteding om mensen met
chronische psychiatrische en verslavingsproblematiek vooruit te helpen. Binnen deze proeftuin, die
nog steeds actief is, biedt de gemeente deze doelgroep een kleine vergoeding om deel te nemen
aan dagbestedingsprojecten. De kosten van de projecten worden betaald door Dienst Werk en
Inkomen. In 2010 gingen 1.244 personen naar projecten en zorgboerderijen in het kader van de
proeftuin (Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, 2011). Alle projecten en zorgboeren die
in deze studie hebben meegedaan zijn onderdeel van deze proeftuin.
De proeftuin WMO/WWB: dagbesteding heeft meerdere doelen. Ten eerste biedt dagbesteding in de
vorm van werk mensen met chronische psychiatrische en verslavingsproblematiek een startpositie
op de werkgelegenheidsladder. Ook kan het (her)krijgen van een ritme en een doel in het leven een
positief effect hebben op kwetsbare burgers. Een heel andere doelstelling sluit aan bij het
verminderen van overlast op straat. Doordat mensen overdag naar werkprojecten of
zorgboerderijen zijn, houden ze zich niet op in de openbare ruimte.
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Gedurende hun aanwezigheid op de dagbestedingsprojecten en zorgboerderijen die deel nemen aan
dit project, zijn deelnemers bezig met echte en waardevolle taken die verbonden zijn aan het maken
van echte producten. De activiteiten variëren van het uitmesten van stallen tot het schilderen van
hekken en het opruimen van straatvuil tot het ophalen van karton. De echtheid die het werk heeft,
geeft een bepaalde urgentie aan het werk wat vervolgens weer een extra dimensie geeft aan de
dagbesteding. Uiteraard zijn werkzaamheden en taken aangepast aan de (on)mogelijkheden van
cliënten. Zo is er weinig werkdruk, vindt het werk vaak plaats op een afgeschermde locatie en
hebben de begeleiders ervaring met het werken met bijzondere doelgroepen.
Naast bovengenoemde overeenkomsten tussen het werkveld van de zorgboeren en
werkbegeleiders, zijn er uiteraard ook verschillen. De meest in het oog springende zijn de volgende:
de zorgboeren zijn stuk voor stuk (deel)eigenaar van hun eigen bedrijf, terwijl de reguliere
werkbegeleiders in loondienst zijn bij een grotere welzijnsorganisatie. De zorgboeren hebben
allemaal een kwaliteitskeurmerk, gebaseerd op de HKZ certificering die gebruikt wordt in zorg en
welzijn, terwijl de werkplekken in de stad (nog) niet voldoen aan de eisen die een dergelijk keurmerk
stelt. Dit is overigens ook (nog) niet verplicht.

Hoe zien zorgboeren en werkbegeleiders hun werk?
Voordat duidelijk wordt hoe zorgboeren en werkbegeleiders in de omgeving van Amsterdam naar
hun eigen werk en dat van anderen kijken, is het noodzakelijk eerst een beeld te krijgen van het
soort werk dat ze doen. In dit onderzoek is getracht om een selectie te maken van projecten en
zorgboerderijen die werken met mensen met chronische psychiatrische problemen en/of
verslavingsproblematiek die een afspiegeling vormt van het totale aanbod aan projecten en
zorgboerderijen in en rondom Amsterdam. Streetcornerwork, Stichting Nieuwe Werkvormen
Amsterdam (SNWA) en Roads zijn organisaties die (onder andere) dagbesteding aanbieden in de
vorm van werk. Stichting Landzijde en Stichting Omslag zijn samenwerkingsverbanden tussen
zorgboeren die zich inzetten voor zorgboeren, hun cliënten en de sector..
De interviews zijn gevoerd op basis van een topiclijst met de kenmerken van professionaliteit, zoals
die eerder uiteengezet zijn. Tijdens de interviews bleek dat voor respondenten hun werk niet volledig
onder de reikwijdte van de theoretische kenmerken past. Om redenen van volledigheid en de
aansluiting bij de beleving van respondenten zijn er nieuwe kenmerken toegevoegd. Ook zijn
kenmerken samengevoegd. Een kenmerk dat bijvoorbeeld wèl door respondenten werd genoemd,
maar niet uit de theorie naar voren kwam, was ‘houding’. Bijna alle respondenten benoemden
bepaalde houdingsaspecten als onmisbaar voor hun werk. Uiteraard zijn deze resultaten opgenomen
in de resultaten.
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Overkant van de kloof: hoe zie ik de professionaliteit van het
‘andere’ beroep?
Hoewel uit de literatuur afgeleid kan worden dat er een kloof wordt ervaren tussen zorgboeren en
reguliere zorg/welzijnswerkers, kwam dit tijdens de interviews niet naar voren. De zorgboeren hebben
nauwelijks een beeld bij het werk dat er in de stad gebeurt, en andersom hebben de werkbegeleiders
geen zicht op het werk dat zorgboeren doen. Daarom wordt in het vervolg van dit hoofdstuk alleen
aandacht gegeven aan de manier waarop beide groepen hun eigen beroep ervaren. We hanteren
hierbij de kenmerken zoals die uit de functionalistische benadering van professies zijn onderscheiden.

Deze kant van de kloof: hoe zie ik mijn eigen werk?
We bespreken eerst de bevindingen die te bundelen zijn onder de kenmerken zoals de literatuur die
beschrijft. De kenmerken die wel in de literatuur naar voren komen, maar die niet door respondenten
zijn beschreven, volgen daarna. Vervolgens behandelt deze paragraaf enkele kenmerken, die niet uit
de literatuur afkomstig zijn, maar wel door respondenten werden aangewezen als kenmerken van
hun werk. Ten slotte eindigen we met wat Abbott (1984) het hoofdonderscheid tussen een beroep
en een professie noemde; de monopolie van taken. In hoeverre beschikken zorgboeren of reguliere
werkbegeleiders een monopolie van taken?
1. KENNIS
Geen enkele respondent noemde exclusieve of abstracte kennis als een kenmerk van hun werk.
Daarentegen vonden zowel de zorgboeren als de werkbegeleiders dat mensenkennis en zelfkennis
onmisbaar zijn voor hun werk. Mensenkennis en zelfkennis zijn heel algemene kennis. Twee
werkbegeleiders benoemden daarbovenop nog dat je kennis van de straat moet hebben.
2. OPLEIDING
Van de dertien respondenten hebben er slechts vier een specifieke opleiding afgerond voor het werk
dat ze doen. Deze vier zijn allen zorgboer(in). Ter vergelijking: van de reguliere werkbegeleiders
heeft niemand een opleiding voltooid voor het sociaal agogische aspect van hun werk. Twee van hen
hebben wel een vakinhoudelijke opleiding voltooid. De zorgboeren hebben veelal ook een dergelijke
achtergrond (naast hun sociaal agogische achtergrond).
3. SERVICE IDEAAL
Het service ideaal is opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk het onderschikken van het eigen
belang aan dat van de cliënt (altruïsme) en het dienen van het algemene belang van het beroep. In
plaats van direct te vragen naar welk belang de respondenten dienen hebben we tijdens de
interviews stilgestaan bij motivatie. Immers, uit motivatie valt af te leiden welk belang iemand voor
ogen heeft. De meeste zorgboeren zijn hun werk begonnen uit financiële overwegingen. Onder druk
van krimpende inkomsten van hun agrarisch product zijn veel boeren in Nederland de afgelopen
decennia op zoek gegaan naar verbreding van hun activiteiten. Het ontvangen van deelnemers op de
boerderij is een vorm van verbreding. Naast financiële motivatie spreken de zorgboeren ook over
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sociale betrokkenheid. Voor de werkbegeleiders speelden financiële overwegingen op een heel
andere manier een rol. Zij realiseerden zich maar al te goed dat een keuze voor het werk betekende
dat ze een laag inkomen zouden krijgen.

‘Financieel gezien, je verdient niet veel. Het is hard werken en weinig verdienen. Ehm… nou ja kijk, ik
vind het werk gewoon leuk, en mijn directe omgeving die ..eh.. die ziet dat ook aan mij’ (WB6).
Dientengevolge spreken werkbegeleiders eerder over sociale betrokkenheid als ze hun motivatie
beschrijven.
Professionele ontwikkeling is ook verbonden aan het service ideaal. Alle zorgboeren in dit onderzoek
zijn aangesloten bij een overkoepelende organisatie, die ook taken van een beroepsvereniging op
zich neemt, zoals het waarborgen van kwaliteit en het aanbieden van deskundigheidsbevordering.
Door middel van uitwisseling met collega’s proberen zorgboeren ook ‘bij te blijven en zich te
ontwikkelen’ (ZB1). Ditzelfde doen werkbegeleiders in de stad meer met hun dagelijkse collega’s.
Aangezien zij voor welzijnsinstellingen werken met meerdere collega’s vindt de uitwisseling van
kennis vaker op dat niveau plaats. Opvallend hierbij is dat de reguliere werkbegeleiders verder niet
structureel deelnemen aan netwerkbijeenkomsten of andere deskundigheid bevorderende
activiteiten. Verder heeft geen van de werkbegeleiders gesproken over een overkoepelende
beroepsvereniging of iets in die aard.
4. WEINIG EXTERNE CONTROLE, 5. AUTONOMIE
Aangezien deze kenmerken van professionaliteit door respondenten meerdere malen samen werden
besproken, bundelen we de resultaten.
Zoals we inmiddels hebben gezien, zijn zorgboeren zelfstandig ondernemers. Hierdoor ervaren ze
een hoge mate van autonomie en lage externe controle in hun werk. De werkbegeleiders in deze
studie zijn daarentegen in dienst bij een organisatie. Hierdoor hebben ze in principe minder ruimte
om autonoom beslissingen te nemen (dus meer externe controle). Desondanks benadrukten alle
werkbegeleiders de grote vrijheid die ze ervaren binnen de organisatorische kaders.
6. DISCRETIE, 7. AUTORITEIT
Discretie en autoriteit werden door werkbegeleiders en zorgboeren geen enkele keer genoemd als
kenmerk van hun werk.

‘Nieuwe’ kenmerken
1. VAARDIGHEDEN
Een kenmerk dat niet in de literatuur wordt beschreven, maar wel belangrijk worden geacht door
respondenten zijn vaardigheden. Welke vaardigheden noemen respondenten? Communiceren,
observeren ‘Dat je die mensen niet, dat je eigenlijk ze allemaal op een hoop gooit’ (ZB1) en ‘sfeer
aanvoelen’ (ZB3), door zorgboeren. Daarnaast noemen ze nog ‘omgaan met spanningen’ (ZB13) en
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een veilige sfeer neerzetten. Wanneer dit niet lukt, en er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch
een onveilige sfeer dreigt te ontstaan, moet een zorgboer leiderschap tonen door bijvoorbeeld
grenzen aan te geven:

‘Ja, daar moet je ook duidelijk in zijn. Wij hebben het ook wel, ik heb het ook wel gehad, dat er
gewoon een beetje gemor is. En een beetje gedoe. En dan zeg ik Ja ho effe, er is hier èèn baas en
dat ben ik. En voor de rest niet’ (ZB13).
2. HOUDING
Houding komt ook naar voren uit de interviews als een essentieel kenmerk voor het werken met
mensen met chronische psychiatrische en verslavingsproblematiek. Zorgboeren vinden het
belangrijk dat de cliënten een leuke dag hebben gehad en passen hun houding daar op aan. Loslaten
en flexibel zijn, zijn dan ook houdingsaspecten die door alle zorgboeren worden genoemd. ‘Want hun
doen ook hun werk dat ze leuk vinden anders komen ze niet. Vooral de verslaafden niet’ (ZB10).
Daarnaast vinden alle zorgboeren het belangrijk dat hun eigen werk plezierig is. Bijvoorbeeld: drie
van de zes zorgboeren houden het aantal cliënten per dag bewust lager dan de maximale capaciteit,
omdat het ‘ … ook leuk moet blijven’ (ZB10).
De focus die zorgboeren leggen op plezier, brengt een bepaalde manier van motiveren met zich
mee. De zorgboeren in deze studie proberen zo min mogelijk te pushen. In plaats daarvan proberen
ze mensen te verleiden om hun werk af te krijgen. En als het niet af is, dan is dat ook goed. Als
deelnemers naar huis zijn, maken veel zorgboeren het werk af dat is blijven liggen.
Werkbegeleiders vinden flexibiliteit en geduld ook onmisbaar voor hun werk. Zij koppelen dit echter
niet zozeer aan het doel dat deelnemers een plezierige dag moeten hebben. Want dit doel is door
werkbegeleiders überhaupt niet genoemd.
Voor werkbegeleiders hoort bij een professionele houding ook streng en hard zijn:

‘Dus ja, je bent gewoon een stuk harder. Je zegt al gauw van, ja, is dat zo? Ben je ziek. Oké dan
houden het nog effe een uurtje vol, even kijken’ (WB4).
Het onderwerp ‘eigen’ werkplezier kwam slechts bij twee van de zeven werkbegeleiders ter sprake.
Werkbegeleiders proberen cliënten op een andere manier te motiveren dan zorgboeren.
Werkbegeleiders lijken vaker op sancties te vertrouwen. Het werk moet dan ook af. Zij werken vaker
met van bovenaf opgelegde (bescheiden, want aangepast aan de doelgroep) productiedoelen. Het is
hier minder gebruikelijk om zelf het werk dat is blijven liggen af te maken dan op de zorgboerderij.
Het verschil in houding kan in verband staan met hoe de twee groepen hun opdracht beschrijven.
Werkbegeleiders beschrijven hun rol in het leven van deelnemers als een soort mentor. Hun invloed
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reikt verder dan alleen de dagbesteding op het project. Werkbegeleiders vertelden tijdens de
interviews dat projectdeelname voor deelnemers kan leiden tot verbeteringen op andere vlakken in
hun leven. Daarom zeggen werkbegeleiders zich te richten op het aanleren van vaardigheden die
cliënten kunnen gebruiken voor het inrichten van de rest van hun leven.
Desgevraagd beschrijven de zorgboeren in deze studie hun doel in eerste instantie als het bieden
van een leuke dag aan deelnemers. Uiteraard hopen ze daarmee, net als de werkbegeleiders, het
leven van deelnemers te verbeteren. De zorgboeren richten zich in vergelijking met de
werkbegeleiders niet zo expliciet op het aanleren van vaardigheden voor andere levensgebieden.
Met name het hebben van een leuke dag is wat zij zeggen na te streven voor cliënten.
3. PROFESSIONELE AFSTAND
Wat betreft professionele afstand zien we drie opvallende verschillen: Zorgboeren ontvangen hun
cliënten op hun eigen terrein, veelal rondom hun eigen huis. ‘Dat voordeel hebben wij wel op de
boerderij. Dat is MIJN plek, en daar zijn hun… te gast’ (ZB3). Werkbegeleiders werken op een
werkplek die beschikbaar is gesteld door hun organisatie. Ten tweede houden twee zorgboeren
contact met hun cliënten na het afsluiten van hun traject. Dit is iets dat in de reguliere welzijnswereld
over het algemeen wordt beschouwd als niet professioneel. Ten slotte lijken de zorgboeren de
grens tussen werk en privé niet als strikte grens te handhaven. Om een aantal voorbeelden te
noemen: vijf van de zes zorgboeren zetten familieleden in op de boerderij, ze betrekken vrienden en
buurtgenoten bij het werk, ze volgen geen kantoortijden, maar werken tot het werk af is, en als ze
op vakantie zijn, blijven ze in principe betrokken bij de boerderij. Kortom, het leven van de boer kent
geen sterke scheiding tussen werk en privé.
Werkbegeleiders trekken een scherpere lijn tussen deze twee gebieden. Zij wonen ten eerste niet op
hun werkplek. Daarnaast springen familieleden, vrienden en kennissen niet bij als ze om hoog zitten
en alles wat na kantoortijd gebeurt, is in principe ‘overwerk’. Als ze op vakantie gaan, zijn ze echt
weg (en bellen ze in de regel niet meer met het werk om te controleren hoe het gaat). Uiteraard
gelden deze kenmerken niet voor alle werkbegeleiders. Twee van de zeven werkbegeleiders hebben
cliënten geholpen met verhuizen hoewel dat absoluut niet tot hun takenpakket hoort. Gezien de
verscheidenheid binnen de groep werkbegeleiders is het niet logisch om te concluderen dat er
tussen de werkbegeleiders en zorgboeren in deze studie op het gebied van professionele afstand
een verschil bestaat.
RESULTAAT kenmerken: MONOPOLIE VAN TAKEN
Om te kunnen bepalen in hoeverre de respondenten ervaren dat ze het alleenrecht hebben op het
uitoefenen van hun werk, vroegen we in hoeverre andere mensen hun werk konden overnemen. Een
kenmerkende eerste reactie van de zorgboeren luidde: ‘Maar in principe kan iedereen het. Met een
beetje normaal menselijk verstand kan iedereen dit doen’ (ZB10). Voor de werkbegeleiders geldt
eenzelfde motto: iedereen die gemotiveerd is en die open is kan in principe hun werk doen. Blijkbaar
ervaren de respondenten in deze studie op het eerste gezicht een lage mate van takenmonopolie.
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Binnen de zorglandbouwsector bestaat een kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op de HKZ
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Alle zorgboeren in dit onderzoek bezitten het
bijbehorende kwaliteitskeurmerk. Zij spraken tijdens de interviews veelvuldig met trots over hun
keurmerk.. Een kwaliteitssysteem kwalificeert of diskwalificeert (en legitimeert) werkers. Met andere
woorden: een kwaliteitssysteem scheidt het kaf van het koren. Op deze wijze fungeert een
kwaliteitssysteem als een manier om monopolie van taken te creëren. Aangezien het hebben van
een kwaliteitskeurmerk binnen dagbesteding (nog) niet verplicht is, ziet men dit in de reguliere
instellingen ook weinig terug. Voor werkbegeleiders was het dan ook geen onderwerp van gesprek.

Een kloof van professionaliteit?
Nu de resultaten van de interviews beschreven zijn in de vorige paragraaf, komt in deze laatste
paragraaf de conclusie aan bod: in hoeverre berust de ervaren ‘kloof’ tussen de zorgboerensector
en de rest van de welzijns-/zorgsector op een verschil in professionaliteit?
Eerst behandelen we hoe zorgboeren en werkbegeleiders hun werk beschrijven. We volgen daarbij
in eerste instantie de functionalistische benadering waarbij de kenmerken van beide beroepen
worden beschreven. Zowel kenmerken uit de theorie als uit de praktijk komen aan bod. Vervolgens
schakelen we over naar een interpretatie op basis van de dynamische professionaliseringsbenaderingen. Uiteindelijk leest u hoe we vanuit een combinatie van beide perspectieven de ‘kloof’
tussen de zorglandbouw- en de welzijnswereld duiden.
In grote lijnen kennen zorgboeren en werkbegeleiders hun eigen werk dezelfde kenmerken toe.
Communicatie- en observatievaardigheden zijn onmisbaar in beide beroepen, terwijl theoretische
kennis een minimale rol speelt. Ook sociale betrokkenheid wordt door beide groepen respondenten
genoemd als een kenmerk van hun beroep. Ook op het gebied van houdingsaspecten beschrijven de
beide groepen overeenkomende kenmerken, zoals geduldig zijn en flexibel zijn. Op basis van deze
gelijksoortige opvattingen valt er dus geen verschil in professionaliteit te ontdekken.
Dat de context over en weer verschillend is, moge duidelijk zijn. Zorgboeren werken voor zichzelf, bij
zichzelf en met hun eigen privé netwerk binnen handbereik, waar werkbegeleiders op hun werkplek
zijn, voor hun baas met hun collega´s om zich heen. Zegt dit iets over de mate van professionaliteit?
Nee. Noch de functionalistische, noch de dynamische benaderingen kennen betekenis toe aan deze
verschillen.
Maar er zijn ook verschillen tussen werkopvattingen die volgens de functionalistische benadering wel
degelijk een verschil in professionaliteit aanduiden. Zo voldoen de zorgboeren in deze studie meer
aan het ´service ideaal´ dan de werkbegeleiders. Ook richten de zorgboeren zich meer dan de
werkbegeleiders op hun professionele ontwikkeling, wat zich uit in het volgen van cursussen,
meedenken in regionale projecten en deelnemen aan netwerken. Ook is er een hogere concentratie
aan diploma´s onder zorgboeren (Kenmerk: opleiding). Bovendien werken de zorgboeren autonomer
dan de werkbegeleiders, dankzij het feit dat ze eigen baas zijn.
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Vanuit een puur functionalistische benadering kunnen we zodoende concluderen dat
zorgboeren zeker niet minder professioneel zijn dan werkbegeleiders. Beide beroepsgroepen
kennen namelijk grotendeels dezelfde kenmerken en de afwijkingen wijzen in het ‘voordeel’ van de
boeren. Maar wat voor beeld ontstaat er als we met de dynamischere professionaliseringsmodellen
in de hand naar de resultaten kijken?
Vanuit de benadering die beroepenvelden omschrijft als strijdvelden waarin takenmonopolie op het
spel staat, kijken we naar uitkomsten die duiden op het verkrijgen, legitimeren en behouden van
uitoefeningsmacht. Er zijn verschillende zaken die in dit licht opvallen:
1. Het verschil dat naar voren komt tussen de zorgboeren en werkbegeleiders in deze studie met
betrekking tot het al dan niet hebben van een kwaliteitssysteem en een beroepsorganisatie wijst er
op dat de beroepen zich in verschillende fases van professionalisering bevinden. Het kwaliteitssysteem is een instrument dat ingezet wordt om de competente collega´s te onderscheiden van de
incompetente. Anders gezegd is het een poging om takenmonopolie te verkrijgen, wat de vierde
trede is op Wilensky´s professionialiseringsladder (1964). Dat de werkbegeleiders geen
kwaliteitssysteem hanteren plaatst hen, wat dit betreft, onder de zorgboeren op de ladder.
Daarnaast zijn de zorgboeren in deze studie aangesloten bij overkoepelende instellingen die zich
inzetten voor de verbetering van het werk van zorgboeren, voor cliënten en voor de sector. Hoewel
dit geen beroepsorganisaties zijn in de smalle zin van het woord, voeren zij wel taken uit die behoren
tot de taken van een dergelijke professionele organisatie, zoals het behartigen van het belang van
de beroepsgroep en het bevorderen van deskundigheid. De theorie van Wilensky (1964) wederom
volgend, kunnen we deze bevindingen plaatsen op de derde trede van de professionaliseringsladder.
Aangezien uit de interviews niet is gebleken dat de werkbegeleiders zijn aangesloten bij een
professionele organisatie of iets wat daar op lijkt, kunnen we voorzichtig concluderen dat zij wat dit
kenmerk betreft lager op de ladder staan.
Kortom, op basis van de professionaliseringsladder van Wilensky (1964) lijken zorgboeren zich
ergens tussen de derde en de vierde trede te bevinden, terwijl werkbegeleiders nog helemaal aan
het begin van de ladder staan.
Echter, er is ook bewijs dat in een andere richting wijst. Bij het beschrijven van een profiel van de
ideale zorgboer/werkbegeleider viel namelijk op dat werkbegeleiders een gedeelde beroepstaal
gebruiken, terwijl zorgboeren meer uiteenlopend vocabulaire hanteren. Het delen van een
beroepstaal is geen expliciete stap op Wilensky´s (1964) ladder, maar het kan wel een indicatie zijn
dat de werkbegeleiders tot een groep met gedeelde eigenschappen horen. Dit zou er op kunnen
wijzen dat ze meer tot het establishment behoren dan de zorgboeren. Met andere woorden, op
basis hiervan lijkt het dat werkbegeleiders zich al dichter bij de macht bevinden dan zorgboeren.
Op basis van de voorgaande conclusies kan men stellen dat het beeld van de professionaliteit van
de twee beroepsgroepen op uiteenlopende manieren kan worden geduid. Deze manieren hangen
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nauw samen met de functionalistische benadering en het dynamische perspectief zoals de theorie
die beschrijft. Welke interpretatie prevaleert, bepaalt in hoge mate hoe deze twee soorten
professionaliteit zich tot elkaar verhouden. De functionalistische benadering leert ons dat
zorgboeren zeker niet minder professioneel zijn dan werkbegeleiders. Zorgboeren scoren namelijk
op een aantal kenmerken hoger dan werkbegeleiders: meer opleiding, meer autonomie en meer
bezig met het service ideaal. Werkbegeleiders scoren op geen enkel kenmerk hoger (kennis,
afwezigheid van externe controle) dan zorgboeren. Kortom, vanuit het functionalistisch perspectief
lijken de zorgboeren in deze studie professioneler in hun werk te staan dan de werkbegeleiders.
Op basis van de dynamische perspectieven verschijnt een iets ander beeld. Als we kijken middels de
professionaliseringsladder van Wilensky (1964) staan zorgboeren hoger op de ladder dan
werkbegeleiders, vanwege het kwaliteitssysteem en de ‘beroepsorganisaties’. Wederom is dit een
onderbouwing van de professionaliteit van zorgboeren. Echter, als we het ‘machtsperspectief’
toepassen, zien we dat werkbegeleiders zich dichter bij de kern van het monopolie van taken
bevinden dan zorgboeren Werkbegeleiders spreken met hetzelfde vocabulaire, terwijl zorgboeren
divergerende taal gebruiken voor het beschrijven van dezelfde handelingen. Een verklaring hiervoor
zou kunnen zijn dat zorgboeren relatief autonoom opereren in een vooral agrarische wereld.
Werkbegeleiders werken vaak voor welzijnsinstellingen en zijn dus geworteld in die wereld wat een
bepaald taalgebruik met zich meebrengt, ongeacht de achtergrond van de werker. In andere
woorden: bezien vanuit het ‘machtsperpectief’ speelt professionalisering wel degelijk een belangrijke
rol in die kloof. Dit gaat dan echter om professionalisering als dynamisch begrip waarbij beroepen
met elkaar vechten om het alleenrecht op een taak. Op basis van de ladder van Wilensky (1964)
komen de zorgboeren dichter in de buurt van een professie dan de werkbegeleiders in deze studie.
Laten we met bovenstaande uitleg terugkijken naar de claims die aan het begin van dit hoofdstuk
werden opgevoerd: vertegenwoordigers van zorgboeren vinden dat zorgboeren niet altijd genoeg
serieus worden genomen door de reguliere hulpverlening. Er zou een professionaliseringsslag
moeten plaatsvinden onder zorgboeren om beter aan te sluiten bij de rest van de
hulpverleningswereld.
Uit deze claim valt op te maken dat de vertegenwoordigers van zorgboeren kijken vanuit het
dynamische machtsparadigma. Ze beschrijven de achterstand die zorgboeren hebben in het veld
waarin beroepen met elkaar strijden. Zorgboeren zijn de nieuwkomers en daardoor nog niet dicht tot
de machtskern genaderd. Dit is natuurlijk niet verwonderlijk, aangezien zorgboeren een relatief jong
beroep vertegenwoordigen binnen een beroepenveld dat al langer bestaat.
Als vertegenwoordigers van zorgboeren het andere (functionalistische) paradigma zouden omarmen,
dan zouden ze waarschijnlijk een heel andere kijk op de professionaliteit en de positie van
zorgboeren krijgen. Zorgboeren staan in de praktijk namelijk sterker dan men op basis van
dynamische theorieën zou verwachten. Met name in de functionalistische benadering valt op dat
zorgboeren meer professionele kenmerken bezitten dan hun reguliere collega’s.
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Het moge duidelijk zijn dat de claims die vertegenwoordigers van zorgboeren maken ten aanzien
van de professionaliteit van zorgboeren voortkomen uit het dynamische machtsperspectief en niet
uit de functionalistische benadering. Dientengevolge blijkt ook dat professionalisering als dynamisch
proces een centrale rol speelt in de ‘kloof’ tussen de sector van zorgboeren en de sector van
werkbegeleiders. Nu dit helder in kaart is gebracht, kan worden nagedacht over een manier om een
brug over die ‘kloof’ te bouwen. Aangezien de ‘kloof’ die wordt ervaren niet berust op een
functionalistisch verschil in professionaliteit, kunnen we stellen dat een brug niet gebouwd zou
moeten worden op basis van functionalistische kenmerken. Het lijkt dus niet zinvol om zorgboeren
beter op te leiden en een exclusieve kennisbasis te creëren. Eerder moet er gedacht worden aan
het bouwen van bruggen volgens de dynamischere benaderingen. Men zou bijvoorbeeld kunnen
denken aan de stappen die Wilensky (1964) beschreef: het oprichten van een beroepsvereniging,
het claimen van takenmonopolie en het formuleren van een beroepscode. Het kwaliteitssysteem dat
binnen zorgboerenland volop wordt gebruikt is dus een stap in de goede richting.
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3.

Doet de ‘nieuwe professional’ als
maatstaf de zorgboer in de
toekomst recht?

Een zoektocht naar de gevolgen van het debat over de nieuwe
2
professional voor de waardering van zorgboeren .
Sanne Rumping & Marieke Goede
Met de introductie van het begrip ‘nieuwe professional’ wordt aangezet tot een andere manier van
denken over en door professionals. Door deze nieuwe manier van denken worden er andere eisen
gesteld aan zorg- en welzijnswerkers. Het debat over deze andere eisen kan betrekkelijk nieuwe
professionals als zorgboeren mogelijk tekort doen. De intrinsieke waarde die de zorgboerderij als
welzijnsaanbod heeft, wordt als gevolg van de transitie mogelijk ook afgemeten aan de hand van de
acht bakens (kenmerken) waarlangs het profiel van de ‘nieuwe professional’ wordt ontwikkeld. De
zorgboer moet zich met zijn kwaliteiten juist onderscheiden van de reguliere zorg- en
welzijnsprofessional.

Richting geven
De acht centrale kenmerken (bakens), afkomstig uit Welzijn Nieuwe Stijl, die tegenwoordig bij zorgen welzijnsprofessionals centraal staan, geven volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Zorg (VWS, 2010) richting aan het verbeteren van kwaliteit en professionaliteit van medewerkers
van welzijnsinstellingen. Deze bakens zullen in de toekomst, naar alle waarschijnlijkheid ook richting
moeten geven aan een ander, relatief jong, fenomeen binnen de zorg- en welzijnswereld, de
zorgboeren. Zorgboeren verlenen ondersteuning en/of begeleiding op de zorgboerderij aan burgers
met een zorg- of hulpvraag.
Dit hoofdstuk laat aan de hand van uitkomsten van literatuurstudie zien wat het voor zorgboeren
betekent als zij benaderd zullen worden als zogenaamde ‘nieuwe professionals’ volgens de criteria
voor de welzijnssector. Hiervoor wordt in dit artikel eerst beschreven welke ontwikkelingen hebben
bijgedragen aan de profilering van de nieuwe professional. Daarbij gaat dit artikel in op actuele
ontwikkelingen in de zorg- en welzijnswereld, zoals de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (Wmo) en
Welzijn Nieuwe Stijl. Ten slotte wordt aan de hand van de kwaliteiten van zorgboeren getoond in
hoeverre de zorgboer past in het stramien dat voor de ‘nieuwe professional’ is ontwikkeld.

2

In dit essay verwijst zorgboer naar zowel zorgboerinnen als zorgboeren.
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De Wmo
Al decennia is er een discussie gaande over het beleid in de zorg- en welzijnswereld in Nederland.
Ruim tien jaar geleden ontstond daarbij een gevoel van urgentie doordat steeds duidelijker werd dat
er schaarste aan zorgaanbod ontstaat. Dit kwam in de eerste plaats door de almaar groeiende
uitgaven in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Als deze wet in een
gelijkblijvend tempo zou doorgroeien, zouden de kosten op den duur uit zijn voegen barsten. De
AWBZ moest gemoderniseerd worden en er moesten afspraken komen die aansloten bij de
ontwikkelingen in de vraag naar zorg (Steyaert & Kwekkeboom, 2010). De tweede reden voor de
dreigende schaarste aan zorg is de vergrijzing die samengaat met een afname van het aantal
werkzame mensen op de arbeidsmarkt.
Om deze schaarste op te vangen moet er een hele omslag in het beleid, in het denken over de
dienstverlening én de organisatie van de dienstverlening plaatsvinden. Er moet op zoek worden
gegaan naar duurzame zorg. Dat betekent dat er verder moet worden gekeken dan naar de formele
mogelijkheden voor zorg. Hoe kan nu en in de toekomst, de hulpverlening op een niveau blijven dat
past bij ons beschavingsniveau en ook op langere termijn betaalbaar blijft (Steyaert & Kwekkeboom,
2010)?
In 2007 is de Wmo ingevoerd. De Wmo geeft een kader voor het opbouwen van deze duurzame
zorg. De Wmo richt zich op participatie en de toename van sterkere vormen van samenwerking.
Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de
samenleving, eventueel met ondersteuning van vrienden, familie of bekenden. Als dit niet mogelijk is,
is er ondersteuning vanuit de gemeente beschikbaar (Ministerie van VWS, 2006).
Na de introductie van de Wmo zijn er in de loop der tijd meer regelingen onder de reikwijdte van de
wet gebracht. Zo worden door de overheveling (transitie) van o.a. begeleiding en kortdurend verblijf
vanuit de AWBZ naar de Wmo de gemeentelijke taken uitgebreid zodat deze dichterbij de burger
worden uitgevoerd (Ministerie van VWS, 2011). Deze transitie vindt vanaf 2013 plaats voor mensen
met een matig tot ernstige beperking. (Tweede Kamer, 2011/2012). Deze transitie heeft ook
gevolgen voor de zorgboeren; veel van hen bieden immers nu dagbesteding die wordt gefinancierd
vanuit de AWBZ.
Een andere consequentie van de transitie is dat de begeleiding en dagbesteding voor mensen met
een beperking de welzijnssector worden binnengetrokken. Dat geldt dan ook voor de begeleiding en
dagbesteding die op een zorgboerderij worden geboden. Hiermee worden zorgboeren onderdeel
van de discussie die in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl wordt gevoerd over de eisen ten aanzien
van de ‘nieuwe professional’ in deze sector.

Welzijn Nieuwe Stijl
Welzijn Nieuwe Stijl is in eerste instantie bedoeld als stimuleringsprogramma om gemeenten en
welzijnsinstellingen meer volgens de uitgangspunten van de Wmo te laten werken. Na de invoering
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van de Wmo in 2007, was er in 2010, volgens het ministerie van VWS behoefte aan het versterken
en verbreden van de uitvoering van de Wmo. VWS heeft hiervoor een aantal uitgangspunten
beschreven die richting geven aan het gewenste denken en doen van professionals binnen de Wmo.
Deze uitgangspunten, beter bekend als bakens, worden in deze paragraaf beschreven. Deze bakens
hebben betrekking op de kwaliteit en professionaliteit van de ‘nieuwe professional’ (Ministerie van
VWS, 2010).
Het eerste baken van Welzijn Nieuwe Stijl richt zich op de vraag achter de vraag. De ‘nieuwe
professional’ wordt geacht om verder te kijken dan zijn neus lang is. Als een burger om een
voorziening vraagt (bijvoorbeeld: huishoudelijke hulp), kan er een diepere behoefte aan ten
grondslag liggen (bijvoorbeeld: behoefte aan sociaal contact). Het is aan de ‘nieuwe professional’
om deze achterliggende behoefte in beeld te krijgen.
Bij het tweede baken ligt de focus op de eigen kracht van de burger: de ‘nieuwe professional’
stimuleert burgers om hun eigen probleemoplossend vermogen in te zetten. Professionals moeten
als het ware ‘op hun handen zitten’ en niet zelf het probleem of de klacht van burgers oplossen. In
de ruimte die ontstaat, moet de burger zelf aan de gang.
Tevens wordt er, als derde baken, nadrukkelijk belang gehecht aan ‘direct eropaf’; de nieuwe
professional moet direct op de problematiek af. Hij/zij moet daarbij niet schuwen om achter
zijn/haar bureau vandaan te komen; ‘nieuwe professionals’ komen graag bij de mensen thuis.
Bij het vierde baken staat formeel en informeel in optimale verhouding centraal; wat nieuwe
professionals moeten en wat burgers zelf kunnen zónder professionele ondersteuning. De kracht
van dit baken ligt in het creëren van ondersteuning door burgers voor burgers.
Ook speelt de ‘ouderwetse’ professional, volgens het ministerie van VWS, teveel in op de
aangedragen individuele oplossingen. De ‘nieuwe professional’ behoort, waar mogelijk, te handelen
door problemen op collectieve wijze aan te pakken: er moet een doordachte balans zijn van

collectief en individueel.
Bovendien is samenwerking bij het profiel van de nieuwe professional belangrijk. De nieuwe
professional moet door samenwerking, samenhangende problemen integraal aanpakken. Met
andere woorden: niet elk probleem wordt aangepakt door een andere professional, maar de
integraal werkende ‘nieuwe professional’ reikt over de grenzen van zijn of haar eigen discipline.
Het zevende baken gaat over niet vrijblijvend, maar resultaatgericht werken. Voor de ‘nieuwe
professional’ betekent dit dat er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld op welke
ondersteuning een burger kan rekenen.
Het achtste baken is op ruimte gebaseerd voor de ‘nieuwe professional’. Hierbij staat centraal dat
niet alleen de organisatie of wensen van de gemeente gelden, maar dat de nieuwe professional kan
handelen naar eigen beslissingsruimte en op basis van zijn professionele bagage.
Uit bovenstaande criteria is een tweetal zaken af te leiden. Ten eerste blijkt wel dat de nieuwe
professional veelzijdig moet zijn. Immers, de bakens van VWS stellen voornamelijk eisen aan de
individuele kwaliteiten van de ‘nieuwe professional’. Ten tweede valt op dat de bakens zich
grotendeels richten op de relatie tussen de ‘nieuwe professional’ en de burger. Hieruit blijkt dat deze
relationele dimensie van groot belang is binnen Welzijn Nieuwe Stijl.
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De nieuwe professional in de praktijk
De nieuwe professional à la Welzijn Nieuwe Stijl behoort zich dus onder meer te richten op de relatie
tussen de professional en de burger. Uit Burgerkracht, de toekomst van het sociaal werk in
Nederland van De Boer & Van Der Lans (2011a), blijkt echter dat deze relatie tussen professional en
burger in de praktijk niet altijd tot stand komt (of niet op de manier die het ministerie van VWS
voorschrijft). In dit boek worden Lub, Sprinkhuizen, Cromwijk & Alblas (2011) aangehaald die stellen,
aan de hand van een WMO-trendrapport van MOVISIE, dat samenwerking binnen de kaders van de
Wmo beperkt blijft tot het institutionele niveau. Met andere woorden, er is wel samenwerking met en
tussen de professionele instellingen, maar niet tussen professional en de burger met zorgvragen. Zo
wordt de burger nog gezien als klant, in plaats van burger. De Boer & Van Der Lans (2011a) stellen
dat Welzijn Nieuwe Stijl intussen passé is: ‘De geluksmachine wordt stopgezet, welzijn is niet van
gemeenten maar van burgers, alleen burgerkracht kan ons redden’.
Volgens De Boer & Van Der Lans (2011b) moet er daarom ruimte komen voor een nieuw type
ondernemende professional. Er is behoefte aan een weldoener; een ondernemer op microniveau die
een relatie heeft met de klant en de burgerkracht kan versterken.
Om dit te bewerkstelligen stellen De Boer & Van Der Lans (2011b) dat er een omslag van
dienstverlening naar dienstbaarheid moet komen. Volgens hen behoort deze vorm te krijgen door
een andere wijze van denken, ordenen en aansturen. Hun devies is om ruimte te laten voor
burgerkracht en de dynamiek van de samenleving en een beperkte rol voor de overheid.
Ook Hoogland (2011) gaat in op de houding van de nieuwe professional. Hij betoogt dat Welzijn
Nieuwe Stijl een groot beroep doet op het professionele bewustzijn, terwijl dit de afgelopen periode
juist ernstig verzwakt is. Om hier een beroep op te kunnen doen, moet dit volgens Hoogland eerst
hersteld worden. Enerzijds door vakkundigheid en deskundigheid, anderzijds door moreel
zelfvertrouwen. Onder ‘moreel zelfvertrouwen’ verstaat Hoogland ‘het vermogen van de professional
om te beoordelen wat voor het welzijn van de mens achter de cliënt goed is in een brede, integrale
zin’ (Hoogland, 2011:35).

De professional in contact met de burger
Al met al kun je zeggen dat de nieuwe professional zich behoort te richten tot de burger, maar
voordat dit werkelijkheid wordt moet er nog veel veranderen. Het theoretische concept
empowerment en de daarop gebaseerde interventie kwartiermaken kunnen mogelijk een bijdrage
leveren aan het verbeteren van deze relatie tussen de professional en de burger.

Empowerment
Droës, Van Wel & Korevaar (2011) benoemen empowerment als ‘het eigen machtig maken’. Hierbij
gaat het volgens hen niet alleen om het verkrijgen van zeggenschap over de eigen leefomgeving,
maar ook om het terugkrijgen van het eigen functioneren en het zelfbeeld. Empowerment impliceert
een relatie tussen professionals en cliënten die gebaseerd is op partnerschap. Hieruit volgt dat de
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hulpvrager wordt beschouwd als een volwaardig individu in het hulpverleningsproces. Van
Regenmortel (2009) sluit hier bij aan; zij stelt dat empowerment het versterken en verbinden van
personen, organisaties en groepen in de samenleving benadrukt.
Empowerment past dan ook bij verschillende bakens van Welzijn Nieuwe Stijl: professionals kijken
samen met de burger hoe die vanuit hun eigen kracht het probleem of klacht kan oplossen en ook
hoe het probleemoplossend vermogen van zowel groepen als individuen vergroot kan worden. Om
dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat de burger de professional ziet als iemand die zich niet
boven hem/haar plaatst en als iemand die hij/zij kan vertrouwen. Pas als aan deze voorwaarden
wordt voldaan, kan de burger de professional als deskundige zien en erkennen, wat een bijdrage
kan leveren aan het integraal aanpakken van problemen (Van Regenmortel, 2011). Eigen kracht gaat
bij empowerment hand in hand met een gedeelde verantwoordelijkheid van de professionals en de
burgers (Van Regenmortel, 2011).

Kwartiermaken
Van Regenmortel (2011) beschrijft het kernidee van empowerment onder meer met het begrip
kwartiermaken.
Kwartiermaken richt zich op het ondersteunen van kwetsbare burgers om sociale bindingen aan te
gaan die zij zelf waardevol vinden (Den Hollander & Wilken, 2011). De rol van de samenleving; de
‘gewone’ burgers en organisaties is hier belangrijk. De samenleving behoort betrokken te worden bij
pogingen van mensen om hun leven (weer) op te pakken (Schuurman, 2002). Kwartiermakers willen
een maatschappelijk klimaat bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen om van
cliënt, burger te worden (Kal, 2011).
Dit concept sluit aan bij het baken dat zich richt op de eigen kracht van de burger; wat kan de
professional doen om de zelfredzaamheid van de burger te versterken. Kwartiermaken kan
ondersteuning bieden om dit baken in de praktijk teweeg te brengen. Volgens Kal (2011) kan
voorlichting van speciaal getrainde cliënten die vertellen over de aard van hun aandoening en hoe
het is om daarmee te leven, daar aan bijdragen.

Het aanbod van de zorgboerderij
Nu is aangegeven langs welke weg de nieuwe sociale professional in de welzijnssector zich
ontwikkelt volgens de bakens van VWS, wordt ingegaan op de kwaliteiten van de zorgboerderij.
Hiermee wordt geprobeerd de identiteit van de zorgboer ten opzichte van de sociale professional uit
de welzijnssector in beeld te brengen. Aan de hand hiervan wordt ingegaan op de gevolgen voor
zorgboeren als zij langs de maatstaf van de nieuwe professionals worden beoordeeld.
De kwaliteiten van de zorgboer en de zorgboerderij worden beschreven aan de hand van enkele
kwalitatieve onderzoeken. Uit deze onderzoeken komen vijf typerende eigenschappen van
zorgboeren respectievelijk hun aanbod naar voren.
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1. De gemeenschap
De eerste typerende eigenschap van de zorgboerderij is dat een gemeenschap en maatschappij in
het klein wordt gevormd. Op een boerderij wordt samen gewerkt en geleefd, waardoor cliënten de
boerderij als thuis ervaren (Blom & Van Den Nieuwenhuizen, 2009). Volgens Hassink, Van Dijk &
Klein Bramel (2011) sluit de gemeenschap zich aan bij de cliënt; de cliënt voelt zich veilig en thuis in
de groep.
2. Houding
Een tweede kwaliteit is de houding van de zorgboer. Deze kenmerkt zich volgens Blom & Van Den
Nieuwenhuizen (2009) door een vraaggerichte manier van werken. Zorgboeren trachten hun
begeleiding af te stemmen op de behoefte, capaciteit en persoonlijkheid van de cliënt. Hierdoor
heeft de cliënt een regiefunctie en voelt hij/zij zich serieus genomen.
Daarnaast waarderen cliënten hoe de boer als niet-zorgprofessional met ze omgaat. Ze voelen zich
benaderd als normaal persoon (Hassink et al., 2011) en ervaren de relatie tussen de cliënten en
begeleiding als gelijkwaardig (Blom & Van Den Nieuwenhuizen, 2009). Blom & Van Den
Nieuwenhuizen (2009) stellen dat de kwaliteit van de zorgboer wordt bepaald door de mate waarin
de zorgboer aansluit bij de cliënt. Boevink (2005) bevestigde dit al eerder in haar onderzoek.
3. Werkzaamheden
Ook de werkzaamheden op de boerderij zijn belangrijk voor burgers die op een zorgboerderij een
vorm van begeleiding of ondersteuning ontvangen. Zij hebben tijdens de werkzaamheden op de
boerderij vaak contact met dieren. Dit zorgt voor een balans; ze ontvangen niet alleen zorg, maar ze
geven ook zorg (Hassink et al., 2011). Bovendien zijn de werkzaamheden op de boerderij aangepast
aan de cliënt (Hassink et al., 2011). Daarnaast is het werk op een zorgboerderij vaak afwisselend en
‘echt’ (Elings, 2004).
4. De context
De zorg en ondersteuning op de boerderij vindt in een andere context plaats dan bij andere
instellingen. In het algemeen is een zorgboerderij een (productie)bedrijf waar het ‘echte leven’ in
overvloed aanwezig is. Hassink (2009) stelt dat cliënten hierdoor meer contact hebben met mensen
zonder hulpvraag en de samenleving, dan binnen een reguliere zorginstelling. Reguliere instellingen
zijn vaak veel specifieker ingericht op het bieden van zorg en ondersteuning, waardoor het ‘echte
leven’ buiten de poort dreigt te blijven.
Ook is op zorgboerderijen volgens Hassink meer vrijheid voor burgers met een hulpvraag. Boeren
waarderen dat er meer vrijheid is op hun bedrijf dan in de reguliere zorg. Volgens medewerkers uit
de ouderenzorg leidt dit tot een informele en activerende sfeer (Hassink, 2009).
5. De omgeving
De vijfde eigenschap van het aanbod van zorgboerderijen die naar voren komt in verschillende
onderzoeken is de groene natuurlijke omgeving. Een groene omgeving draagt bij aan het welzijn van
mensen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat contact met de natuur een positief effect heeft op de
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aandacht en concentratie van proefpersonen (Van Den Berg, 2003; Kuo & Sullivan, 2001).
Daarnaast draagt wandelen in de natuur bij aan een betere stemming (Hartig, Mang & Evans,1991;
Hartig, Evans & Jamner, 2003; Ulrich, Simons, Losito, Fiorito, Miles & Zelson; 1991). Deze positieve
effecten zijn ook in de omgeving van de boerderij aanwezig. Zo geeft de boerderijomgeving veel
minder prikkels dan voorzieningen in de stad; er is rust en ruimte (Hassink et al., 2011).

De zorgboer in het stramien van de ‘nieuwe professional’?
Nu zowel het profiel van de ‘nieuwe professional’ als de eigenschappen van de zorgboer/het werken
op een zorgboerderij zijn besproken kan worden nagegaan of en in hoeverre profiel en
eigenschappen met elkaar overeenkomen.

Overeenkomsten
Op verschillende terreinen voldoen zorgboeren aan de nieuwe manier van denken over de nieuwe
sociale professional.
Binnen de zorg kijkt men (ook) principieel naar de mogelijkheden en eigen kracht van de cliënt. Op
de boerderij wordt hiernaar gehandeld door de zelfredzaamheid te versterken door de cliënt een
regiefunctie te bieden. Hierdoor voelt deze zich serieus genomen. Het partnerschap dat bij
empowerment belangrijk is, tekent zich hier af. Net als bij het geschetste profiel van de ‘nieuwe
professional’, is er op de boerderij nadrukkelijk sprake van een balans tussen collectief en
individueel. Enerzijds is de boerderij een gemeenschap waar cliënten zich veilig en thuis in de groep
kunnen voelen. Anderzijds gaan zorgboeren in op de individuele behoefte van de cliënt door
bijvoorbeeld werkzaamheden op maat aan te bieden. Verder wordt er door boeren integraal
samengewerkt; van oudsher werken verschillende disciplines binnen de boerderij al samen (Blom &
Van Den Nieuwenhuizen, 2009). Bovendien is er op de boerderij optimale handelingsruimte voor de
zorgboer als sociale professional; dit komt mede doordat er op de zorgboerderijen op een
natuurlijke wijze wordt gewerkt met regels en protocollen.

Verschillen
Naast de genoemde overeenkomsten zijn er ook bakens waar de zorgboer niet aan voldoet. Zo
komt vraaggericht en integraal werken maar gedeeltelijk terug op de boerderij. De zorgboer speelt
weliswaar in op de behoefte en mogelijkheden van de cliënt, maar kijkt maar mondjesmaat over de
grenzen van eigen werkzaamheden heen; de samenwerking tussen zorgboeren is bijvoorbeeld (nog)
niet optimaal (Blom & Van Den Nieuwenhuizen, 2009). Ook blijkt uit onderzoek van studenten van de
Hogeschool van Amsterdam (Pondens, Stevens & Vreugdenhil, 2012) dat interdisciplinaire
samenwerking tussen verschillende opleidingen binnen de zorg- en landbouwsector niet optimaal is.
Uit gesprekken tussen de studenten van de verschillende opleidingen blijkt dat er in beperkte mate
een interdisciplinaire teamgeest is waarin uitwisseling en integratie van kennis tussen verschillende
werkvelden centraal staat.
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Ook bevindt de zorgboer zich niet in de wijk of bij mensen thuis; de boer bevindt zich immers op de
boerderij zelf. Hij/zij kan dus niet direct op de eventuele cliënten af. Los daarvan is er bij zorgboeren
vrijwel nooit sprake van ondersteuning aan zorgmijders, omdat op de zorgboerderij cliënten op
eigen initiatief komen. Vaak wordt de ondersteuning gefinancierd op basis van een PGB. Het gaat
dus per definitie om toegekende en dus gevraagde zorg.

Waarden van de zorgboer
Door zorgboeren na de transitie van begeleiding en dagbesteding af te meten aan de hand van de
acht bakens, worden verschillende wezenlijke waarden van de zorgboer mogelijk tekort gedaan. In
deze laatste paragraaf wordt betoogd waarom deze waarden in beeld moeten blijven, ook wanneer
er een transitie plaatsvindt.
Een eerste reden om aandacht te hebben voor de intrinsieke waarden van de zorgboer is dat de
informele houding van de zorgboer, ten opzichte van de nieuwe sociale professional, een
meerwaarde is. Uit interviews met cliënten en begeleiders blijkt dat de zorgboer juist gewaardeerd
wordt omdat hij als ‘niet professional’ omgaat met cliënten. Zo werkt de zorgboer vaak zonder
regels en protocollen en indien de zorgboer wel gebruik maakt van regels en protocollen gebeurt dit
vaak op een natuurlijke wijze. De vrijheid om hier niet uitsluitend mee te werken draagt juist bij aan
het verschil tussen de boerderij- en de zorgcontext. Kwartiermaken sluit hier bij aan; er wordt een
klimaat gecreëerd waarin mogelijkheden ontstaan voor mensen om van cliënt, burger te worden.
Deze manier van werken kan juist bijdragen aan het teweeg brengen van (het baken) eigen kracht.
Ten tweede, bij het profiel van de nieuwe professional wordt geen aandacht besteed aan de fysieke
omgeving. Op de boerderij maakt de cliënt deel uit van het leven van de boer en zijn gezin (Hassink
et al., 2011), hierdoor is er een gelijkwaardige relatie tussen de professional en de burger. Dit sluit
aan bij het concept empowerment; deze gelijkwaardige relatie kan bijdragen om als professional
samen met de burger te kijken hoe zij vanuit hun eigen kracht het probleem of de klacht kunnen
oplossen.
Ten slotte, de positieve invloed van de natuur op de zorgvragers staat bij het geschetste profiel van
de nieuwe professional buitenspel; er is geen oog is voor de omgeving.
Uit bovenstaande argumenten wordt duidelijk dat niet alleen de individuele kwaliteiten van de sociale
professional een rol spelen, maar dat de omstandigheden en de context essentieel zijn voor de
waardering van de zorgboer; de informele houding van de zorgboer, de boerderij als gemeenschap
en de groene omgeving gaan hand in hand.
Bij het profiel van de nieuwe sociale professional moet daarom niet alleen worden gekeken naar wat
de professional zelf te bieden heeft, maar ook naar andere essentiële factoren. De zorgboerderij is
hier een glashelder voorbeeld van.
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4.

Gemengde intervisie als brug
tussen twee werelden?

Marieke Goede
Binnen het project Boer & Zorg hebben we zorgboeren en reguliere hulpverleners met elkaar in
contact gebracht om ze samen te laten reflecteren op hun werk. Dit vond plaats tijdens
intervisiebijeenkomsten waar zij gezamenlijk stilstonden bij aan werk gerelateerde kwesties. Door
het delen van kennis en ervaring, leerden de aanwezigen elkaars werk begrijpen en elkaars
‘beroepstaal’ verstaan. De verwachting was dat hierdoor de bijeenkomsten bij zouden dragen aan
een betere verbinding tussen zorgboeren en reguliere hulpverleners. Om te toetsen of dat op deze
manier ook werd ervaren door de deelnemers, werd middels observaties tijdens, en interviews
voorafgaand en na afloop van de intervisiebijeenkomsten in kaart gebracht hoe intervisiedeelnemers
de intervisie hebben ervaren. Het doel van het onderzoek was om een antwoord te formuleren op de
vraag in welke mate gemengde intervisie kan functioneren als een brug tussen twee sectoren.
In dit hoofdstuk leest u welke ervaring er binnen dit project is opgedaan met gemengde intervisie
tussen zorgboeren en reguliere hulpverleners. In de eerste paragraaf worden de doelstellingen van
de intervisie kort toegelicht. Vervolgens beschrijft de tweede paragraaf de intervisie zelf. Aan bod
komt onder andere wat intervisie inhoudt en waarom specifiek is gekozen voor deze specifieke vorm
van intervisie. Daarna wordt ingegaan op de samenstelling van de groepen. De resultaten van het
onderzoek worden in de vierde paragraaf behandeld: wat vonden de deelnemers van de intervisie?
Zijn hun ideeën over hun collega’s beïnvloed door intervisie? En zo ja, op welke wijze? Tot slot zal de
laatste paragraaf concluderen wat de begeleide intervisie heeft betekend in relatie tot de
projectdoelen: wat heeft de intervisie als brug tussen twee werelden opgeleverd?

Doelstelling van intervisie binnen project
Met het opzetten van intervisiegroepen tussen zorgboeren en reguliere hulpverleners werd aan een
aantal doelstellingen van het project Boer & Zorg gewerkt:
• Het tot stand brengen van een duurzame uitwisseling tussen enerzijds soortgelijke werkers
onderling en anderzijds werkers uit twee verschillende sectoren;
• Het expliciteren van visie en werkwijze door zowel zorgboeren als reguliere hulpverleners;
• Het leren begrijpen en spreken van ‘elkaars taal’;
• Het vergroten van kennis en begrip over zorgboeren bij werkbegeleiders en andersom;
• Het doen afnemen van eventuele vooroordelen over en weer.
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Het realiseren van deze doelstellingen zou er, zo is de verwachting, aan bijdragen dat de reguliere
hulpverleners en zorgboeren elkaar beter zouden verstaan en (h)erkennen.

Intervisie
Door middel van intervisiegroepen bestaande uit zorgboeren en reguliere hulpverleners werd
gestreefd naar het bereiken van bovenstaande doelstellingen. De intervisie binnen Boer & Zorg was
zogenaamde ‘begeleide intervisie’. In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op wat intervisie
betekent, wat ‘begeleide intervisie’ betekent en op welke manier dat binnen Boer & Zorg is ingevuld.

Wat is intervisie?
Intervisie is gestructureerde zelfreflectie in groepsverband. Een vaste groep personen, die zich op
gelijk hiërarchisch niveau bevinden, komt met enige regelmaat bijeen om te praten over hun werk.
Dit gebeurt aan de hand van een methodiek die zich richt op het stimuleren van reflectie. Er bestaan
verschillende intervisiemethodieken, maar in het algemeen werkt het zo dat één persoon een
werkervaring ‘inbrengt’ waarop hij/zij wil reflecteren. De andere aanwezigen stellen vragen die
exploreren welke stappen er zijn voorgevallen en waarom de inbrenger heeft gehandeld zoals die
heeft gehandeld. Door het beantwoorden van andermans vragen wordt de inbrenger gedwongen om
impliciete aannames en onbewuste handelingen te expliciteren. Op deze wijze krijgt de inbrenger de
gelegenheid bewust terug te blikken. Het is daarentegen geenszins de bedoeling dat de inbrenger
wordt verteld dat hij/zij iets fout heeft gedaan. De inbrenger moet zelf tot inzicht komen. Dit heeft
ook te maken met de kwetsbaarheid die wordt verlangd van de inbrenger. Het vereist kwetsbaarheid
van een deelnemer om zichzelf in het midden van de groep te plaatsen, als onderwerp van ieders
aandacht. Veiligheid is dan ook een belangrijke eis tijdens intervisiebijeenkomsten. Als deelnemers
zich niet veilig voelen, zal niemand zich geroepen voelen om een wezenlijk probleem op tafel te
leggen (Van Dam, 2010; Hendriksen, 2011).
Een geslaagde intervisiebijeenkomst levert niet alleen de inbrenger, maar ook de andere
aanwezigen, nieuwe inzichten over zijn/haar werk op. Daarnaast kan men zich gesteund en
(h)erkend weten. Op de lange termijn kan succesvolle deelname aan een intervisiegroep leiden tot
meer zelfvertrouwen, het ontwikkelen van nieuwe handelingsalternatieven en gedachtenpatronen
(Wilkerson, 2006).
Intervisie wordt in de reguliere welzijns- en zorgsector regelmatig gebruikt. Ook in de medische
wereld is intervisie een bekend instrument voor deskundigheidsbevordering (Bartels & Lutjens,
1998; Van Leeuwen, Tiesinga, Jochemsen & Post, 2009). Zorgboeren die een opleiding tot
zorgboer hebben gevolgd, hebben tijdens hun opleiding ervaring met intervisie opgedaan. Kortom,
intervisie is een instrument dat in verschillende sectoren wordt gebruikt. Bovendien kan het, indien
het goed verloopt, positieve effecten hebben op de deelnemers.
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Begeleide intervisie binnen het project Boer & Zorg
Binnen het project Boer & Zorg is in overleg met praktijkwerkers gekozen voor een bijzondere vorm
van intervisie, namelijk ‘begeleide intervisie’. Bij begeleide intervisie worden de bijeenkomsten
voorgezeten door een onafhankelijke procesbegeleider. Deze begeleider staat boven en buiten de
groep. Dit is een grote tegenstelling met normale intervisie waar de groep enkel uit gelijken bestaat.
Bij normale intervisie wordt de rol van voorzitter vaak beurtelings door verschillende groepsleden
uitgevoerd (Hendriksen, 2009). Echter, voor een startende groep met uiteenlopende achtergronden
en variërende ervaring met intervisie is het raadzaam om een deskundige aan te trekken. Deze
voorzitter is een onafhankelijke persoon die erop let dat de veiligheid niet in het geding komt en dat
het proces verloopt zoals dat zou moeten.
Om de veiligheid van de groep te waarborgen zijn bovendien nog drie keuzes gemaakt. De
bijeenkomsten vonden plaats op een locatie die voor alle deelnemers even (on)bekend was.
Hierdoor voelde iedereen zich in principe in gelijke mate veilig. Daarnaast werden de deelnemers
vrijgelaten in de selectie van onderwerpen die besproken werden. Door vanuit het onderzoeksteam
geen voorwaarden te verbinden aan de inbreng, kon de groep zelf bepalen wat ze wel en niet met
elkaar wilden delen. Hier is voor gekozen om te bewerkstelligen dat de deelnemers vanuit
vertrouwen ervaringen met elkaar zouden delen. Ook zou het tegenovergestelde, namelijk het
opleggen van gespreksonderwerpen, kunnen leiden tot demotivatie (Hendriksen, 2011). Ten slotte is
getracht de groepen zo evenwichtig mogelijk samen te stellen. Dit wil zeggen: elke groep bestond
voor de helft uit zorgboeren en de andere helft reguliere hulpverleners.

Samenstellen van de intervisiegroepen
Aangezien het project Boer & Zorg focust op projecten die zich richten op mensen met
psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, werden eerst werkers die deze groep bedienen
benaderd. Vanwege praktische overwegingen richtten we ons uitsluitend op instellingen en
zorgboeren in en nabij Amsterdam. Via de overkoepelende zorgboerenverenigingen Stichting
Landzijde (zorgboeren Noord Holland) en Omslag (antroposofische zorgboeren) kwamen we in
contact met zorgboeren die geïnteresseerd waren om mee te doen. We kwamen in contact met
reguliere organisaties die zich richten op dagbesteding voor mensen met psychiatrische en/of
verslavingsproblematiek via de Amsterdamse netwerkorganisatie De Omslag. Nadat er contact was
opgenomen met diverse zorgboerderijen en reguliere projecten hebben we een aantal
voorlichtingsbijeenkomsten op locatie georganiseerd om mensen te interesseren voor deelname aan
de intervisiegroepen.
Tijdens deze presentaties kwamen ook alle randvoorwaarden, wat betreft deelnemerseisen en de
algehele gang van zaken, aan bod. Deelnemers moesten aan een aantal kenmerken voldoen. Om
een uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk te maken, moest de deelnemersgroep enigszins
homogeen zijn. Immers, als mensen totaal geen eigenschappen bij elkaar herkennen, dan kan de
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basis om van elkaar te leren, wegvallen (Thomasgard, Warfield & Williams, 2004). Om deze reden
stelden we de intervisie exclusief open voor mensen die dagbesteding aanbieden aan eerder
genoemde doelgroep. Daarnaast waren er drie algemene inclusiecriteria. Ten eerste moesten
intervisiedeelnemers bereid zijn om kritisch naar zichzelf te kijken. Ten tweede werden ze geacht
om open vragen te kunnen stellen. Tenslotte was motivatie een voorwaarde. We verlangden van
deelnemers dat men de zeven initiële bijeenkomsten bijwoonden.
Hoewel er geen kosten waren verbonden aan deelname, viel het tegen om intervisiedeelnemers te
vinden. De redenen die men belette om mee te doen aan de intervisiebijeenkomsten, waren divers.
Sommige potentiele deelnemers vonden de tijdsinvestering (te) groot. Anderen vonden de
meerwaarde onduidelijk. Bovendien was het moment in het jaar (voorjaar) voor drie zorgboeren
ongelukkig, in verband met een piek in werkzaamheden op de boerderij. Het doel om vijf
intervisiegroepen samen te stellen, werd dan ook naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk kon er met
13 deelnemers in twee groepen gestart worden.
Uiteindelijk werd de eerste groep gevormd door zorgboeren en werkbegeleiders die allemaal
werken met cliënten van Streetcornerwork (zie Tabel 1). Streetcornerwork biedt in Amsterdam
verschillende werkprojecten in de openbare ruimte aan, zoals Craftforce (het verzamelen van karton
bij winkeliers) en Workforce (het opruimen van zwerfvuil). Binnen Farmforce worden cliënten met
busjes naar zorgboeren gebracht om mee te helpen op de boerderij. De werkbegeleiders die voor
Craftforce en Workforce werken, zijn in dienst bij Streetcornerwork. De zorgboeren die voor
Farmforce werken, zijn eigen baas. Zij ontvangen een vergoeding per cliënt van Streetcornerwork.
Deze cliënten zijn ‘dakloze drugsgebruikers met een langdurige verslavingsgeschiedenis’
(Streetcornerwork, 2010). De dagbesteding die Streetcornerwork aanbiedt, geeft cliënten naast
structuur, ook eten, een dagvergoeding en rookwaar.
De tweede groep had een meer heterogene samenstelling (zie Tabel 1). De projecten varieerden
onderling meer dan in de eerste groep. Zo was er een begeleider van een fietsenwerkplaats voor
mensen met verslavingsproblematiek die veelal ook dakloos zijn. De fietsenwerkplaats richt zich,
naast het bieden van dagbesteding, op het repareren van fietsen. Dan was er ook nog een
werknemer van een houtwerkplaats. Ook hier komen met name mensen die voldoen aan de
omschrijving van de doelgroep van Streetcornerwork. Verder namen twee werknemers van een
kringloopbedrijf deel aan de intervisiegroep. Hun bedrijf richt zich ook op mensen met heel andere
achtergronden, zoals mensen met een verstandelijke beperking. Het werk dat deelnemers daar
uitvoeren vindt plaats in het gehele proces van tweede hands spullen ophalen, selecteren,
klaarmaken voor verkoop en verkopen. Ten slotte was er nog een begeleider die werkte bij een
administratiebedrijf. Hier werd met name data ingevoerd door deelnemers van een iets hoger niveau
dan bij de andere projecten. Dat betekende concreet dat mensen niet (meer) op straat leefden.
Een van de doelstellingen van de intervisie was om een duurzame uitwisseling tot stand te brengen.
Dat wil zeggen dat de intervisiegroepen na het eindigen van het project blijven bestaan. Om deze
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reden werd in elke groep ingezet op het overdragen van de voorzittersrol, en andere voorwaarden
voor het voortzetten van de bijeenkomsten. Een half jaar na het afronden van het begeleide traject
zijn beide groepen nog actief.

Tabel 1.
Intervisiegroep 1

Project

Man

Streetcornerwork: Workforce

Man

Streetcornerwork: Workforce

Man

Boerderij: pensionpaarden - Streetcornerwork

Man

Boerderij: divers - Streetcornerwork

Vrouw

Boerderij: geiten - Streetcornerwork

Intervisiegroep 2

Project

Man

Boerderij: divers

Vrouw

Boerderij: divers

Man

Houtwerkplaats

Man

Administratiebedrijf

Man

Fietsenwerkplaats

Man

Kringloopbedrijf

Man

Kringloopbedrijf

Vrouw

Boerderij: divers

Ervaringen
Tijdens de zeven begeleide intervisiebijeenkomsten was er naast de intervisiebegeleider een
onderzoeker aanwezig die de bijeenkomsten observeerde. Het ging om ongestructureerde, directe
en niet verhulde observaties. Met andere woorden: de observator zat gewoon in de kring en
noteerde wat opviel. Ook werden geluidsopnames gemaakt van de bijeenkomsten.
Daarnaast zijn alle intervisiedeelnemers voorafgaand aan en na afloop van de serie
intervisiebijeenkomsten geïnterviewd. Het doel hiervan was om een beeld te krijgen van hoe de
deelnemers de intervisie hadden ervaren. In deze paragraaf gaan we in op de resultaten van dit
onderzoek. Eerst wordt een weergave gegeven van wat er tijdens de bijeenkomsten gebeurde.
Daarna wordt behandeld hoe de deelnemers de intervisie hebben ervaren. Wat hebben ze er aan
gehad? Zijn hun ideeën over zichzelf en over hun collega’s beïnvloed door de deelname aan
intervisie? En zo ja, op welke wijze? Deze bevindingen zullen uiteindelijk in de laatste paragraaf leiden
tot een conclusie over of gemengde begeleide intervisie een geschikt instrument om begrip te
kweken en kennis uit te wisselen tussen twee sectoren.
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Wat gebeurde er tijdens de bijeenkomsten?
De begeleide intervisiebijeenkomsten gingen van start in de lente van 2011 en eindigden rond Kerst
datzelfde jaar. Deze periode werd gekenmerkt door veel onrust in de sectoren waarin de
deelnemers werken. Zo waren daar aangekondigde wijzigingen in het sociale stelsel, de mogelijke
afschaffing van het PGB, bezuinigingen bij het UWV en DWI. Deze zaken, en dan met name ‘hoe
hiermee om te gaan’ stonden meermaals op de agenda van de bijeenkomsten. Hierbij werd vaak
gebruik gemaakt van een opzet waarin plaats was voor gezamenlijk brainstormen in plaats van een
strikte intervisiemethodiek toe te passen. Na afloop van de serie bijeenkomsten gaven de
deelnemers aan dat het prettig was om herkenning te ervaren. Ook vonden ze het inspirerend om te
horen hoe anderen reageren op deze onrustige factoren. Dat er ‘andere’ professionals in de
groepen zaten, leverde soms verfrissende ideeën op. Tegelijkertijd waren er ook deelnemers die
vonden dat de gezamenlijke brainstormsessies over strategieën om de crisis het hoofd te bieden
ten koste waren gegaan van de ruimte voor persoonlijke reflectie.
Tijdens de intervisiebijeenkomsten van de Streetcornerworkbegeleiders en –zorgboeren werd er
regelmatig misverstanden uit de weg geholpen. Al tijdens de eerste bijeenkomst bleek dat de
zorgboeren een bepaald beeld hadden van hoe het eraan toe gaat bij de reguliere begeleiders en
vice versa. Toen dit werd uitgesproken, ontstond de ruimte om te horen hoe het er in de
werkelijkheid aan toe gaat. Op deze wijze is in deze groep een aantal misverstanden uit de weg
geruimd. Het simpelweg naar elkaar luisteren en vragen stellen maakte de weg vrij om
miscommunicaties te bespreken en op te lossen. De aanwezigheid van een neutrale
intervisiebegeleider was hier wel van belang, omdat de gesprekken soms tot discussies leidden.
In beide groepen was veel herkenning over en weer. De intervisiedeelnemers kwamen tot het inzicht
dat hun werk veel meer overeenkomsten had dan zij voorafgaand aan de bijeenkomsten dachten. Zo
herkenden velen bepaalde kenmerken in voorvallen met cliënten, maar ook op heel generieke
vraagstukken kon men elkaar goed vinden. Een onderwerp dat regelmatig terugkwam tijdens
intervisiebijeenkomsten waar veel intervisiedeelnemers mee worstelden, was bijvoorbeeld het
gebruik van alcohol en drugs tijdens het werk door deelnemers.

Persoonlijke reflectie
Nu volgen de indrukken die de intervisiedeelnemers tijdens de eerste zeven bijeenkomsten hebben
opgedaan. Eerst wordt beschreven wat het voor hen heeft betekend met betrekking tot hun
persoonlijke ontwikkeling. Daarna kijken we naar in hoeverre er iets is veranderd met betrekking tot
hun beeld over de andere beroepsgroep.
Zonder uitzondering noemden alle respondenten dat de deelname aan de intervisiegroep ze aan het
denken zette. Het meeleven en denken met wat anderen vertelden tijdens bijeenkomsten was voor
iedereen aanleiding geweest om bewust stil te staan bij onbewuste overtuigingen, impliciete kennis
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en ingesleten patronen in het eigen werk. ‘Wel andere inzichten, dat je dingen… voor die tijd
onbewuster deed, dat ik daar nu meer bij stil sta’ (ZB1).
De meeste respondenten ervoeren dit proces van bewustwording als een positieve ontwikkeling. Zij
vonden het verfrissend om op deze wijze over werk na te denken. Eén respondent was hierdoor juist
onaangenaam verrast, omdat hij zich realiseerde dat het voor hem tijd was om op zoek te gaan naar
ander werk. Zonder uitzondering namen alle respondenten het reflectieve element van de intervisie
mee terug naar hun werk.
Daarnaast voelden deelnemers zich bevestigd in hun professionele aanpak. Veelal werken de
intervisiedeelnemers alleen of met een vaste collega(groep) waardoor er niet altijd ruimte is om
bewust stil te staan bij ‘hoe het gaat’. Door in een groep te praten over visies op werk en aanpak,
kregen mensen reacties op hoe ze het doen. Voor veel mensen leverde dit bevestiging op: ‘Het

heeft me bevestigd in mijn eigen deskundigheid. Dat vond ik wel verrassend. Ik heb een nieuwe kant
van mezelf ontdekt’ (ZB10).
Bij zes respondenten heeft de intervisie geleid tot nieuwe ‘inspiratie’. Eén respondent raakte
geïnspireerd om een opleiding te gaan volgen, een ander ontwikkelde een plan om de politiek te
betrekken bij zijn werk en vier anderen vonden de verdieping in hun werk zo waardevol dat ze hun
werk echt leuker gingen vinden.
Voor drie respondenten was het deelnemen aan een groepsactiviteit an sich al een leerzame
ervaring. Het deel uitmaken van een groep gelijken waarmee men over werk en gedachten praat
was voor hen al een leerproces op zich. ‘Ik heb door intervisie meegekregen dat ik meer moet

luisteren, dat ik daardoor er misschien meer uit kan halen. Bijvoorbeeld begrip voor een persoon’
(WB15).
Vijf respondenten vonden de deelname aan intervisie een goede investering vanwege het uitbreiden
van het netwerk. Enkele deelnemers hebben dan ook concrete afspraken gemaakt om elkaars werk
te versterken door bijvoorbeeld elkaars producten te etaleren.
Ten slotte hebben vrijwel alle respondenten door de intervisie nieuwe ideeën opgedaan waar ze in
de toekomst mee aan de slag wilden. Vooral in de tweede groep, waar veel is gesproken over het
omgaan met de bezuinigingen, brachten mensen elkaar op ideeën om het hoofd boven water te
houden. ‘Het heeft me wel aan het denken gezet. Het gaat nu nog soepel in zorgboerenland, maar

dat gaat veranderen. Als je goed voorbereid bent, kun je makkelijker terugvinden wat er gaat
gebeuren, je kunt er beter over nadenken. Je bent beter voorbereid. Je bent sterker’ (ZB10).
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Beeld over de andere beroepsgroep
Over het algemeen hebben de intervisiedeelnemers een beter beeld gekregen van wat de ‘andere’
beroepsgroep doet. ‘Dat je hoort van de andere kant hoe zij met de mensen omgaan en wat voor
werk het is. (…) En nu hoorde je eigenlijk hoe het er echt aan toegaat’ (ZB3). Deelnemers vonden
het ook verhelderend te horen hoe anderen omgaan met problemen op het werk. Dit leverde veel
herkenning over en weer op.
Een hypothese die aan het begin van dit project bestond was dat er tussen reguliere hulpverleners
en zorgboeren vooroordelen zouden bestaan. Bij de interviews die zijn gehouden voorafgaand aan
de intervisiebijeenkomsten, kwam bij elf van de dertien respondenten weinig informatie over
vooroordelen op tafel. Dit betekent niet direct dat er geen vooroordelen bestaan, want het zou ook
kunnen dat respondenten ‘het achterste van hun tong niet lieten zien’. Maar tegen deze
´vooroordeelvrije´ achtergrond viel het des te meer op dat twee respondenten wel uitgesproken
(negatieve) voordelen hadden. Zij waren beide van mening dat zorgboeren door een verondersteld
gebrek aan opleiding 3 niet goed in staat zouden zijn om hun werk te doen. Verrassend genoeg
waren deze respondenten na afloop van de serie intervisiebijeenkomsten bevestigd in hun
vooroordeel. Zij vonden nog steeds dat zorgboeren een opleiding missen. Eén van hen suggereerde
dat zorgboeren beter af zouden zijn als ze tijdens het werk begeleid zouden worden door
werkbegeleiders. Daarentegen was een ander vooroordeel van deze respondent weer wel
weggenomen ‘Mijn vooroordeel was dat cliënten er misschien als goedkope krachten werden

ingezet of zoiets maar ze zijn ook nog wel begaan met de mensen en ze proberen ze echt te
integreren in het bedrijf. Ze zijn dus wel betrokken’ (WB2).
Over en weer bleek een beeld te bestaan dat de andere groep op een andere manier was
gemotiveerd. Dit was niet naar voren gekomen in de interviews die voorafgaand aan de
intervisiebijeenkomsten waren gehouden. Echter, na afloop van de intervisiebijeenkomsten gaven
zowel zorgboeren als werkbegeleiders aan dat ze positief verrast waren door de motivatie en
betrokkenheid van de andere groep. ‘Ik heb wel het idee gekregen dat ze heel gemotiveerd zijn’
(WB6).
De algemene bevinding dat de intervisiedeelnemers meer inzicht kregen in elkaars werk betekende
ook dat er dingen aan het licht kwamen waar men minder van gecharmeerd was. Zo waren
sommige zorgboeren negatief verrast over de beperkte manoeuvreerruimte die het werken voor een
baas met zich meebrengt. En andersom waren de werkbegeleiders soms verbaasd over de
motivatie van zorgboeren ‘(…) maar het lijkt alsof de motivatie bij de zorgboeren vooral bij het
bedrijf ligt terwijl het bij de werkbegeleiders uit de stad dat het meer bij de cliënten zit’ (WB12).

3

De zorgboeren in deze studie hebben allemaal een specifieke opleiding gevolgd voor het werk dat ze uitvoeren.
Zie ook hoofdstuk 4. Het vooroordeel van deze respondenten is dan ook expliciet een vooroordeel en geen
constatering.
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Conclusies
In de vorige paragraaf is antwoord gegeven op de volgende vragen: hoe hebben de
intervisiedeelnemers de intervisie ervaren? Zijn de ideeën die deelnemers hadden over zichzelf en
over hun collega’s beïnvloed door de deelname aan intervisie? En zo ja, op welke wijze?
In deze paragraaf zal op basis van de antwoorden die in de vorige paragraaf zijn beschreven
uiteindelijk een conclusie worden getrokken ten aanzien van de geschiktheid van gemengde
begeleide intervisie als instrument om kennis uit te wisselen en begrip te kweken tussen twee
sectoren. Maar eerst komen enkele deelconclusies aan bod. Deze worden behandeld aan de hand
van de doelstellingen die de intervisie binnen het project Boer & Zorg beoogde te bereiken. Deze
deelconclusies worden eerst voorafgegaan door wat de intervisie voor de deelnemers persoonlijk
heeft betekend.
Het eerste dat opvalt is dat deelnemers zich expliciet positief uitlieten over de meerwaarde die
deelname aan het intervisietraject voor hen persoonlijk heeft gehad. Zo waren respondenten
enthousiast over het feit dat ze bewuster werden in hun werk, over herkenning van strubbelingen in
het werk. Sommigen vonden het deelnemen aan een groepsproces leerzaam an sich, en anderen
vonden het prettig om hun netwerk op deze wijze uit te breiden. Op een vraag van de onderzoeker
of de deelnemers deelname aan begeleide intervisie in een dergelijke samenstelling zou aanraden
aan anderen, antwoordden 12 respondenten ‘ja’.

Conclusies met betrekking tot doelstellingen van project Boer & Zorg
Met betrekking tot de doelstellingen die verbonden waren aan deze twee gemengde
intervisietrajecten kunnen we op basis van de observaties en de interviews heen aantal conclusies
trekken. Hier volgen de doelstellingen zoals die aan het begin van dit hoofdstuk zijn beschreven, met
elk de conclusie die getrokken kon worden op basis van de bevindingen uit de interviews en de
observaties.
Het tot stand brengen van een duurzame uitwisseling tussen enerzijds soortgelijke werkers
onderling en anderzijds werkers uit twee verschillende sectoren:
Aangezien zes maanden na het afronden van de laatste begeleide intervisiebijeenkomst beide
groepen nog steeds actief zijn, lijkt het legitiem om te zeggen dat er een duurzame uitwisseling tot
stand is gekomen. We hadden gehoopt om meer intervisiegroepen op te zetten en op die manier
een groter draagvlak voor uitwisseling tot stand te brengen, maar dit is helaas niet gelukt.

•

• Het expliciteren van visie en werkwijze door zowel zorgboeren als reguliere hulpverleners:
Tijdens de bijeenkomsten is regelmatig stilgestaan bij hoe deelnemers omgaan met bepaalde
dagelijkse dingen, zoals alcoholgebruik op het werk door cliënten of het reageren op
bezuinigingsmaatregelen. Omdat mensen niet allemaal in dezelfde sector werkzaam zijn, was het
vaak nodig om bepaalde zaken uit te leggen en te verklaren, terwijl die voor mensen met eenzelfde
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achtergrond wellicht geen uitleg behoeven. Uit de interviews is ook op te maken, dat mensen zich
bewuster zijn geworden van dingen die ze onbewust doen. Een respondent zei hierover: ‘Dat je
vastgeroeste ideeën [loskomen]’ (WB2). Uit deze zaken is af te leiden dat visies en werkwijzen
geëxpliciteerd zijn. Dus deze doelstelling is behaald.
• Het leren begrijpen en spreken van ‘elkaars taal’:
Uit de geluidsopnames van de intervisie valt niet op te maken dat er verschillende ‘talen’ worden
gesproken of dat er moeite is met het begrijpen en spreken van ‘elkaars taal’. Het is dan ook niet
mogelijk om te zeggen of dit doel wel of niet behaald is.
• Het vergroten van kennis en begrip over zorgboeren bij werkbegeleiders en andersom:
Met betrekking tot het vergroten van kennis en begrip kunnen we zeker stellen dat dit gelukt is. Alle
respondenten gaven aan dat ze een beter beeld hebben gekregen van het werk dat in de andere
sector plaatsvindt.
• Het doen afnemen van eventuele vooroordelen over en weer:
De laatste doelstelling, het doen afnemen van eventuele vooroordelen is een gecompliceerde. Ten
eerste werden de vooroordelen voor aanvang van intervisie niet erg sterk geformuleerd wat het
lastig maakt om te meten in hoeverre ze weggenomen zijn. Bijna alle respondenten vonden het
moeilijk om aan te geven wat voor beeld ze hadden over het andere beroep. Behalve contextuele
factoren als ruimte en organisationele kenmerken, bleven respondenten ver van het beschrijven van
het beeld dat ze hadden van de andere groep. Kortom, omdat er vooraf weinig bekend was over
vooroordelen, kunnen we weinig zeggen over de mate waarin die zijn veranderd door intervisie.
Ten tweede viel op dat de respondenten die voor aanvang van het intervisietraject wel vooroordelen
uitspraken, na afloop nog dezelfde vooroordelen hadden. Zij voelden zich bevestigd in hun opvatting.
Op basis van deze bevindingen zou men voorzichtig kunnen concluderen dat intervisie in deze vorm
niet direct geschikt is voor het wegnemen van vooroordelen tussen twee groepen werkers.
Tenslotte, viel op dat er, naast begrip en herkenning, ook nieuwe negatieve oordelen tussen de twee
groepen zijn ontstaan tijdens intervisiebijeenkomsten. Zo waren sommige werkbegeleiders negatief
verrast door de (financiële) motivatie van de zorgboeren en andersom vonden enkele zorgboeren
dat het ‘in dienst werken’, zoals de werkbegeleiders doen, toch erg veel nadelen met zich
meebrengt.
Kortom, of deze intervisietrajecten iets hebben bijgedragen aan het doen afnemen dan wel
toenemen van vooroordelen tussen zorgboeren en werkbegeleiders valt op basis van dit onderzoek
geen eenduidig antwoord te formuleren.
Wat betekenen deze conclusies voor de waarde van gemengde, begeleide intervisie als brug tussen
twee sectoren? Of, met andere woorden: in hoeverre is gemengde, begeleide intervisie geschikt als
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instrument om kennis uit te wisselen en begrip te kweken tussen de zorglandbouwsector en de
reguliere hulpverleningssector?
De bevindingen in deze studie tonen aan dat gemengde, begeleide intervisie een brugfunctie zou
kunnen vervullen tussen deze twee sectoren. Echter, in hoeverre de brug ‘af’ en stevig is, is nog een
punt van aandacht. Er is natuurlijk wel degelijk resultaat geboekt in het bereiken van intersectoraal
inzicht; zorgboeren en werkbegeleiders hebben een beter beeld gekregen van elkaars
werkzaamheden. Ook heeft het project Boer & Zorg geleid tot duurzame uitwisseling tussen
zorgboeren en werkbegeleiders, getuige de intervisiegroepen die zes maanden na afloop van het
begeleide traject nog actief zijn. Dit zijn bouwstenen die een brug tussen twee sectoren potentieel
kunnen vormen, maar het is bij lange na nog geen stevige brug.
Immers, wat betreft het leren spreken en verstaan van ´elkaars taal´ en het wegnemen van
vooroordelen zijn de resultaten van dit project niet eenduidig positief. Beide kunnen in verband
gebracht worden met een gebrek aan doorwrocht onderzoek naar de situatie voorafgaand aan de
intervisie. Want, omdat het in de praktijk erg lastig bleek om de vooroordelen in beeld te krijgen
voordat de intervisie startte, was het later niet mogelijk om conclusies te trekken ten aanzien van de
verandering van deze vooroordelen. Aanvullend onderzoek zou zich derhalve ook moeten richten op
het goed in kaart brengen van de vooroordelen voorafgaand aan een gemengd intervisietraject
alvorens van start te gaan. Eenzelfde vlieger gaat op voor het leren spreken en verstaan van
´elkaars taal´. Deze elementen zouden in een vervolgonderzoek beter moeten worden
geoperationaliseerd om in een later stadium conclusies te kunnen trekken. Als aan deze twee
onderwerpen meer aandacht besteed zou worden, zou dit bijdragen aan inzicht in hoe een brug
tussen twee sectoren door intervisie tot stand zou kunnen komen. Nu blijven deze potentiele
bouwstenen buiten beschouwing.
Hoewel de gemengde, begeleide intervisie in deze fase (nog) geen stevige brug tussen twee
sectoren heeft opgeleverd, zijn we wel optimistisch over de inzet van intervisie binnen het project
Boer & Zorg. Met name de positieve reacties van respondenten over hun eigen voortgang waren
veelbelovend. Ook de voortzetting van de twee intervisiegroepen geeft aan dat begeleide intervisie
wordt ervaren als een waardevol instrument om te reflecteren op professioneel handelen. In het
project Boer & Zorg is bovendien gebleken dat het uitwisselen van kennis en ervaringen met mensen
uit een andere sector, een meerwaarde heeft voor het eigen bewustwordingsproces. Immers, in
gesprek met ‘andere’ collega’s wordt men gedwongen om meer zaken uit te leggen en toe te lichten
dan in een gesprek met ‘gelijke’ collega’s. Hierdoor leidt gemengde intervisie vaker tot het
verwoorden van onbewuste en ‘vastgeroeste’ visies. Het mengen van intervisiegroepen lijkt
vooralsnog met name een meerwaarde te hebben voor individuen en (nog) niet zozeer voor het
overbruggen van kloven.
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Conclusie
In deze eindpublicatie heeft u een beeld gekregen van wat zorgboeren vertegenwoordigen.
Zorgboerderijen vormen een aanvulling op het reguliere zorg- en welzijnsaanbod. De kenmerken die
van nature aanwezig zijn op een boerderij, zoals ruimte, ritme en urgentie onderscheiden
boerderijen van reguliere plekken. Daarnaast werkt het bijdragen aan een waardevol product vaak
helend voor deelnemers. Het deelnemen aan een gezinssituatie zoals op veel boerderijen gebeurt, is
voor sommige mensen een waardevolle ervaring. Doordat zorgboeren vaak verschillende
achtergronden hebben, zijn het ook geen ´klassieke´ hulpverleners. De ondersteuning en/of
begeleiding op zorgboerderijen is dus echt anders dan anders.
Ondanks dit wezenlijke verschil dat bestaat tussen zorgboeren en reguliere hulpverleners, heerst er
op het niveau van de werkvloer vooral herkenning. Tijdens de intervisiegroepen waar zorgboeren en
reguliere werkbegeleiders aan deelnamen, bleek dat men vrij gemakkelijk over zijn eigen grenzen
heen kijkt. Boven de verschillen uit, worstelden alle deelnemers namelijk met gelijksoortige
uitdagingen rondom bezuinigingen en bijvoorbeeld ongemotiveerde cliënten. De verschillen in
aanpak en stijl zorgden er echter voor dat men vooral naar zijn eigen kwaliteiten keek. Blijkbaar is
het makkelijker om te reflecteren op jezelf en de ander als je beide in een andere soort setting
werkt. Op deze manier zorgden juist de verschillen voor een verdiepend bewustzijn en een
geëxpliciteerde visie op ieders eigen werk.
Op bovenstaande manier bleek gemengde intervisie met name een manier om diepgaand inzicht te
krijgen in het eigen handelen. Gemengde intervisie zou potentieel ook een brug kunnen slaan tussen
twee sectoren, maar in deze studie is dat niet duidelijk naar voren gekomen.
In het project Boer & Zorg is niet alleen gekeken naar het snijvlak op het niveau van individuele
werkers. Ook op sectorniveau is gekeken naar de ontmoeting tussen zorgboeren en reguliere
instellingen. Omdat professionalisme een sleutelbegrip leek te zijn bij uitingen van
zorgboerenvertegenwoordigers hierover, werd begonnen met een literatuuronderzoek naar
professionalisme en professionalisering. Dit leverde twee nogal verschillende paradigma´s op die
sterk inkleuren hoe men tegen de begrippen professionalisme en professionalisering kan aankijken.
Als tweede stap werd het theoretisch kader tegen de praktijk aangehouden. Het bleek dat de
´rangorde´ van de twee sectoren per paradigma verschilt. In het moderne, dynamische paradigma
dat beroepen ziet als concurrenten die strijden om de felbegeerde titel van professie, zijn
zorgboeren er nog niet. Als nieuwkomers in het zorg- en welzijnsveld zijn ze de kern van de macht
nog niet genaderd. Dit paradigma zou de zorgboeren aanbevelen om verbinding te zoeken met
gevestigde grootmachten binnen de zorgwereld om via hen richting het epicentrum op te schuiven.
Dit paradigma vindt ook dat de zorgboeren de regels van het establishment moet volgen en
misschien meer moet gaan lijken op wat er al gebeurt. En bovendien zou het systemen aanraden die
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de goede zorgboer onderscheidt van de slechte, zodat naar buiten toe duidelijk wordt wie er wel en
niet bij hoort.
Het andere paradigma is het functionalistisch perspectief. Dit perspectief kijkt sec naar
eigenschappen van een beroep en bepaalt dan op basis van zeven kenmerken de legitimiteit van de
professionaliteitsclaim. Met andere woorden: als een beroepsgroep alle zeven kenmerken bezit, dan
voldoet het aan de criteria om een professie te zijn. Volgens deze zienswijze zijn zorgboeren
professioneler dan hun reguliere collega´s die hetzelfde aanbod aan dezelfde groep aanbieden. Ze
hebben namelijk vaker een opleiding gevolgd die zich specifiek op hun werkzaamheden richt.
Daarnaast hebben ze een grotere mate van autonomie in hun werk en bovendien zijn ze meer bezig
met het service ideaal, bijvoorbeeld in de vorm van een kwaliteitssysteem.
Door uiteen te zetten op welke manieren professionalisme en professionalisering invulling kunnen
krijgen, wordt duidelijk op welke manier dit op dit moment gebeurt. De zorgboeren
vertegenwoordigers kijken vanuit het dynamisch perspectief. Het zou heel interessant zijn om hen
het andere perspectief aan te reiken. Misschien dat de zorglandbouwsector met dat beeld in het
achterhoofd andere keuzes zou maken om de aansluiting bij de zorgsector te verbeteren.
Binnen de onconventionele aanpak die op zorgboerderijen gewoon is, worden mensen uitgenodigd
om mee te doen aan wat er moet gebeuren. Het product lijkt voorop te staan wat ervoor zorgt dat
de focus ligt op het leveren van een positieve bijdrage. Mede hierdoor lijken zorgboerderijen goed te
passen bij de ontwikkelingen van vermaatschappelijking: hulpverlening in de maatschappij waarbij
mensen met een beperking ingesloten in plaats van buitengesloten worden. Ook als we zorgboeren
langs de meetlat van de ‘nieuwe professional’ leggen valt op dat zij op een natuurlijke wijze invulling
geven aan deze ontwikkeling. Zorgboeren geven cliënten op een natuurlijke wijze een regiefunctie en
benaderen hem/haar vanuit een partnerschapsidee. Ook de vrijheid en ruimte op een boerderij
vinden hun plaats in de actuele welzijnsgerichte terminologie: kwartiermaken en empowerment. Dat
zorgboeren op meerdere manieren van nature aansluiting vinden bij ontwikkelingen in de
beleidswereld van zorg en welzijn, is een pleidooi voor het benadrukken van de eigenheid van de
zorgboeren.

Ontmoeting tussen Boer & Zorg
Marieke Goede & Marjolein Elings

In deze publicatie treft u een uiteenzetting van de opbrengsten van het unieke project Boer & Zorg.
Het project Boer & Zorg was een samenwerkingsproject tussen het lectoraat Community Care van
de Hogeschool van Amsterdam en Plant Research International, Wageningen Universiteit. Dit project
richtte zich op het verbinden van de zorglandbouwsector en de reguliere zorg- en welzijnssector.
In vier hoofdstukken maakt u kennis met de wereld van zorgboerderijen en die van de reguliere
zorg- en welzijnswerkers. U leest welke betekenis zorgboerderijen hebben voor herstel en
empowerment van deelnemers. Ook gaan we in op het begrip de ‘nieuwe professional’. In een
essay wordt geschetst in hoeverre zorgboeren meegaan in de ontwikkeling van deze professional
‘nieuwe stijl’. Tevens wordt aan de hand van interviews beschreven welke overeenkomsten en
verschillen er bestaan tussen professionals op zorgboerderijen en andere sociale werkplekken. Ten
slotte worden de ervaringen beschreven die tijdens het project zijn opgedaan bij het uitwisselen van
kennis en ervaring tussen deze twee beroepsgroepen tijdens intervisiebijeenkomsten.
‘Ontmoeting tussen Boer & Zorg’ slaat daarbij een brug tussen enerzijds de zorglandbouwsector en
anderzijds de reguliere zorg- en welzijnssector.

