
 

 

 

Op zorgboerderijen kan meer dan je denkt! 
Coöperatie Boer en Zorg, 2019 

 

De zorgboerderij als natuurlijke plek om je goed te voelen en mee te doen  

In de jaren zestig en zeventig werden de eerste zorgboerderijen opgericht als poging om 

schaalvergroting een halt toe te roepen en op een meer ‘menselijke’ manier zorg te bieden. Op de 

zorgboerderij vindt vaak een combinatie van landbouw en zorg plaats. De meeste zorgboerderijen 

richten zich op dagbesteding voor mensen met een zorg- of hulpvraag. Op sommige zorgboerderijen 

is het ook mogelijk om te wonen. Op andere zorgboerderijen worden verschillende vormen van zorg 

gecombineerd. 

Zorgboerderijen nemen een steeds grotere plaats in het zorglandschap. En dat heeft zijn redenen! 

Zorgboerderijen hebben veel helende kwaliteiten voor deelnemers. Het ministerie van VWS en de 

Federatie Landbouw en Zorg erkennen de waarde van zorgboerderijen en beschrijven deze in zeven 

kernkwaliteiten:  

 Ruimte, rust en regelmaat   

 Sociaal actief 

 Nuttig werk 

 Gezond eten  

 Beweging 

 De stap naar het echte werk 

 Er even uit, ook voor het thuisfront.  

 

Kleinschalige zorg voor mensen met dementie 

De vergrijzende maatschappij vraagt om kleinschalige zorg. De laatste jaren stijgt het aantal 

zorgboerderijen met ouderenzorg. Een groot  deel van de ouderen op de zorgboerderij heeft last van 

dementie. Voor deze ouderen is  de beleving van de boerderijomgeving het belangrijkst. De ouderen 

zijn op de boerderij actief en betrokken bij de dagelijkse activiteiten. De onvoorwaardelijke 

aanwezigheid van structuur, natuur en dieren op de zorgboerderij heeft vaak een positief effect op 

ouderen. Het buiten zijn en meewerken op de boerderij werkt helend, draagt bij aan zingeving en 

geeft de deelnemer eigenwaarde. Immers, iedereen wil in essentie van betekenis zijn. Daarnaast 

worden op de zorgboerderij vaak veel creatieve en expressieve activiteiten aangeboden. Binnen de 

huiselijke omgeving van het boerenerf en de continue aanwezigheid van de zorgboer(in) is er veel 

ruimte voor écht ontmoeten en zien wat écht van betekenis is voor een deelnemer.  

 

Passende activiteiten  

Er wordt altijd gezocht naar een passende activiteit voor de deelnemer. Hierbij betrekt de 

zorgboer(in) de achtergrond, ervaringen, hobby’s en mogelijkheden van de deelnemer en de 

ervaringen van diens familie/relaties. Het gaat om het ontdekken van de persoon achter de 

deelnemer, wat zijn zijn/haar interesses en kwaliteiten? Zo kan het aanbod gaandeweg steeds beter 

passend gemaakt worden aan de deelnemer. Zorgboeren vertrouwen erop dat dat lukt, hoe 

ingewikkeld de casuïstiek ook is. Ze omschrijven dit als present zijn en faciliteren, katalyseren en 

soms aanjagen. De deelnemer wordt gestimuleerd en gesteund om zoveel mogelijk te participeren.  

 



 

 

Aan de unieke ondersteuning op de zorgboerderij is een keten 

van andere professionele begeleiders en hulpen toegevoegd. Zij bieden een deelnemer die dat nodig 

heeft ondersteuning thuis, op die leefgebieden waar hij/zij problemen ervaart en die niet goed op de 

zorgboerderij kunnen worden opgepakt. Doel van de begeleiding is dat de deelnemer zo zelfredzaam 

mogelijk kan wonen en participeren, en hulpbronnen in zijn/haar omgeving heeft om hierbij te 

helpen, zoals buren, vrienden, familie, een vereniging of een welzijnsvoorziening. Zorgboeren zijn 

geworteld in de lokale samenleving en zijn vaak goed in staat om lokale hulpbronnen te vinden en in 

te schakelen ten behoeve van de deelnemer. De thuisbegeleider en huishoudelijke hulp kunnen 

hierin aanvullende begeleiding bieden.  

 

In Coöperatie Boer en Zorg zijn 150 gekwalificeerde zorgondernemers verenigd 

Coöperatie Boer en Zorg is een coöperatie van zorgboerderijen en andere kleinschalige 

zorgondernemingen in de provincies Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Alle leden delen 

de vier kernwaarden van de coöperatie:  

  GEWORTELD in de lokale samenleving; 

  Deelnemers weten zich GEKEND;  

  EIGENHEID van de locaties, met elk hun eigen unieke karakter;  

  EENVOUD in werkwijze: erbij horen en meedoen. 

Samen bieden de aangesloten zorgondernemingen voor deelnemers 

met allerlei problematieken een breed palet aan ondersteuning, van 

ambulante ondersteuning en dagbesteding, tot logeren en wonen. De Coöperatie verzorgt voor de 

aangesloten zorgondernemers de zorgcontracten, biedt informatie en advies, faciliteert het 

uitwisselen van kennis en ervaring en stimuleert kwaliteit en innovatie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

De Koningshoeve in Vriezenveen 
Een bijzondere plek voor dagbesteding! 
 
De naam "De Koningshoeve" geeft onze basis aan. Wij werken vanuit een christelijke visie. We 
geloven dat iedereen gelijk is. Elk mens is bijzonder en iedereen heeft gaven en talenten. Al deze 
talenten zijn nodig op de zorgboerderij. 
Daarom spreken we ook niet over 
"cliënten", maar over "medewerkers". 
De Koningshoeve is een plek voor mensen 
met een hulpvraag. Wij richten ons niet 
speciaal op één doelgroep. Door onze 
ervaring en de mogelijkheden die onze 
boerderij te bieden heeft, kunnen we veel 
verschillende soorten dagbesteding 
realiseren. Hierdoor vormen we een 
gevarieerd geheel, waarin iedereen zich 
waardevol mag voelen. 
Voor mensen met dementie besteden we 
extra aandacht aan belevingsgerichte 
begeleiding en leggen we de nadruk op de 
structuur. Onze ervaring leert ons dat 
medewerkers zich hierdoor zekerder 
voelen wat bijdraagt aan hun gevoel van 
eigenwaarde.  
 
Onze zorgboerderij wordt op een unieke manier gerund. Alle werkzaamheden worden mét en náást 
elkaar gedaan. Alle activiteiten staan in het teken van de mogelijkheden van de medewerker, de 
doelen zoals opgesteld in het zorgplan en herstel (in de breedste zin van het woord). 
Op de Koningshoeve zijn de werkzaamheden over twee verschillende groepen ingedeeld: zo is er ''de 
Deel'', hier werken mensen die behoefte hebben aan een rustige werkomgeving en ''de Stee'' waar 
men veelal buiten met paarden en koeien werkt. De groepsgrootte is maximaal 12 medewerkers. 
Hierdoor hebben wij voldoende tijd en aandacht voor alle medewerkers.  
 
Naast het verzorgen van alle dieren en het werken op de boerderij, biedt de Koningshoeve nog veel 
meer verschillende activiteiten. We proberen de activiteiten zoveel mogelijk af te stemmen op de 
interesses en mogelijkheden van de medewerkers. Hierdoor is ons activiteitenaanbod zeer 
gevarieerd. Zo zijn we regelmatig druk in de (moes-)tuin, maken we samen een wandeling of gaan 
we met elkaar een ritje maken met paard en wagen. 
Binnen is er uiteraard ook genoeg te doen. Van ontspannen een spelletje spelen tot een soepje 
bereiden voor de lunch. Samen creatief bezig zijn of even rustig alleen een boek lezen of kleuren. We 
vinden het belangrijk dat alle medewerkers zich waardevol mogen voelen en met elkaar een fijne 
dag hebben. 
 
De Koningshoeve 
tel. 0546-569241, e-mailadres: info@zorgboerderijdekoningshoeve.nl 

tel:0546569241
mailto:zorgboerderijdekoningshoeve@gmail.com


 

 

of kijk op onze site www.zorgboerderijdekoningshoeve.nl 
 
 
 
 

Zorgboerderij erve Sleiderink 
 
 
Francien en Harrie zijn in 2005 gestart met zorgboerderij erve Sleiderink. Hun agrarische bedrijf met 
110 melkkoeien en 70 stuks jongvee is een actief melkveebedrijf en de combinatie met de 
zorgboerderij hebben ze bewust gemaakt. Beide takken hebben hun passie en volledige inzet. Harrie 
en Francien houden van zorg verlenen en van de boerderij en ze weten dit goed samen te brengen 
op hun erf. Sanne, hun dochter, werkt sinds 2010 volledig mee in het familiebedrijf. Ze woont ook op 
de boerderij, samen met haar man Bert en kinderen. Samen zijn ze echt een team dat voldoening 
haalt uit het verzorgen van een fijne, levendige dag voor andere mensen. Zorgboerderij erve 
Sleiderink bestaat uit een vast team. Naast hen bieden vaste vrijwilligsters een helpende hand.  
 
Zorgboerderij Sleiderink biedt mensen met een vorm van dementie of mensen met niet aangeboren 
hersenletsel een gezonde plek om hun dag zinvol te besteden. We vinden het belangrijk om mensen 
in contact te houden met “het” leven, want mensen immers zijn sociale wezens en hebben contact 
nodig, zowel van mens, dier als natuur. Hierin staat beweging, het gevoel van vrijheid en 
de beleving van onze seizoensgebonden activiteiten centraal. Door liefdevolle aandacht, passende 
activiteiten en door het huiselijke dagritme op de boerderij voelen mensen zich al snel thuis. Door 
belevingsgericht te werken en door contact met mens, dier en natuur ervaren ze rust en plezier. 
 

 

Contact 
Harbertweg 1, 7588 RD Beuningen Ov 

+31 (0)541 351 659 

http://www.zorgboerderijdekoningshoeve.nl/
tel:0541351659


 

 

+31 (0)6 20 13 54 47 / 31 (0)6 12 66 55 71 
info@ervesleiderink.nl 

http://www.ervesleiderink.nl/ 
 
 

Amanshoeve 
 
De Amanshoeve is een kleinschalige woonvorm op het Twentse platteland waar (verpleeghuis)zorg 
wordt geboden aan ouderen met een hoge zorgvraag in een beschermde en beschutte 
woonomgeving. Op twee locaties (Manderveen maximaal 18 bewoners en Agelo 22) bestaat de 
mogelijkheid tot permanente zorg, zorglogies en dagopvang. Alle individuele appartementen 
(eenpersoons of voor een echtpaar) beschikken over een eigen zit- slaapkamer, badkamer en 
buitenterras met uitzicht op de groene omgeving. Onze bewoners kunnen bi 
j ons op locatie Manderveen en Agelo volledig zelfstandig wonen of deels/geheel gebruik maken van 
de zorg en faciliteiten die de Amanshoeve biedt. 
De mensen die werken voor de bewoners van De Amanshoeve kiezen ervoor hun leven te delen met 
de bewoners. Samen met de bewoners van het huis volgen zij het gewone, voor de bewoners 
herkenbare, dagelijkse ritme van opstaan, activiteit en afleiding, eten en drinken, rusten, alleen zijn 
en ontmoeten. Dit ritme geeft ruimte aan de eigen gewoonten van de bewoner, de eigen 
voorkeuren voor de maaltijd, de eigen belangstelling, de eigen verhalen, gevoelens, vreugde en 
verdriet. Onze medewerkers bieden elke dag een dagprogramma aan bewoners die dit wensen. De 
gemeenschappelijke huiskamers hebben een traditionele woonkeuken waar de maaltijden met 
verse ingrediënten dagelijks samen worden bereid en gegeten. In een sfeervolle omgeving midden in 
het Twentse landschap genieten de bewoners van de prachtige natuur. 
 
Open deur 
Er is een open deur strategie, waarbij bewoners van de Amanshoeve zoveel mogelijk vrijheid hebben 
om naar buiten te gaan om te genieten van de omgeving en de natuur. Volgens de initiatiefnemers 
van de Amanshoeve heeft de strategie - het gevoel van vrij zijn -  een positief effect op het welzijn 
van met name dementerende bewoners. 
 
Zorg in Natura 
Met de Wet Toelating Zorg Instelling kunnen medewerkers van de Amanshoeve de zorg voor de 
bewoners rechtstreeks financieren via Zorg in Natura bij het zorgkantoor. Daarbij bepaalt de 
zorgaanbieder in overleg met de cliënt welke zorg nodig is en hoe die wordt geleverd. Bovendien 
regelt de zorgaanbieder, in dit geval de Amanshoeve, de administratie rond de zorg.  Daarnaast is 
zorg financiering op basis van een Persoonsgebonden Budget ook mogelijk. 
 
Nieuwbouw locatie Agelo 
De Amanshoeve is voornemens op haar locatie in Agelo uit te breiden en naast extra appartementen 
een ontmoetingsruimte voor ouderen te realiseren waar ouderen uit de omgeving gebruik van 
kunnen maken samen met de bewoners van de Amanshoeve. 

  
www.amanshoeve.nl 

 

DE AMANSHOEVE AGELO: 
Rossummerstraat 34 
7636 PL Agelo  
agelo@amanshoeve.nl 
Telefoon: 0546-681971 
 

DE AMANSHOEVE MANDERVEEN: 
Beltweg 15 
7664 VG Manderveen 
manderveen@amanshoeve.nl 
Telefoon: 0546-681893 

tel:0620135447
mailto:info@ervesleiderink.nl
http://www.ervesleiderink.nl/
http://www.amanshoeve.nl/


 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
Buurtboerderij Het Oosterbroek  
 
‘Het Oosterbroek’ is een historische boerderij en ligt in het buitengebied van Luttenberg (gemeente 
Raalte). 
 
De Buurt(zorg)-boerderij biedt ondersteuning aan kwetsbare burgers uit de gemeente Raalte en 
omliggende gemeenten, in het bijzonder aan jonge mensen met beginnende dementie, vitale 
mensen met een vorm van dementie en hun mantelzorger. 
 
Het boerenerf en het ritme van het ‘boerenleven’ zijn het middel om te participeren in de 
maatschappij, in een rustige omgeving en dicht bij de natuur. Vanuit een knusse en warme omgeving 
kunnen de gasten tijdens de dagbesteding aan diverse creatieve en activerende activiteiten 
deelnemen, zowel binnen als buiten. Tevens is er nadrukkelijk aandacht voor de mantelzorger, die 
we actief willen ondersteunen. Op Buurtboerderij het Oosterbroek is een ruim aanbod aan 
activiteiten, de mogelijkheid om tot rust te komen, ruimte voor beleving maar vooral voor activering. 
 
Wij luisteren graag naar de individuele wensen van onze bezoekers en met die informatie wordt een 
‘passend’ programma gezocht waarbij de gast optimaal tot zijn/haar recht kan komen.  
Wij streven ernaar om deel uit te maken van de samenleving op het gebied van o.a. natuur, sport en 
beweging, recreatie en bedrijven in de omgeving. Zo gaan we met onze bezoekers naar de 
sportschool, hebben we een kookclub, een biljartclub, i-pad les, een fietsclub en een wandelgroep.  
 
We staan open voor initiatieven die de participatie binnen de gemeenschap kunnen bevorderen. 
De buurtboerderij heeft de wens van mantelzorgers opgepakt door de mogelijkheid te bieden om te 

logeren in ons vakantiehuisje ‘T Pareltje. 't Pareltje staat op vakantiepark De Luttenberg. Tijdens het 

logeren kunnen wij ook de persoonlijke zorg voor hun reispartner regelen. We hebben hiervoor 

afspraken gemaakt met voor ons bekende thuiszorgorganisaties. Al met al is het goed vertoeven op 

Buurtboerderij het Oosterbroek. 

 
Kijk ook eens op onze website www.buurtboerderijhetoosterbroek.nl, volg ons op Facebook of kom 
gewoon een kijken op onze inloop op elke eerste zondagmiddag van de maand van 14.00 uur tot 
16.00 uur en geniet van de sfeer. 

http://www.buurtboerderijhetoosterbroek.nl/


 

 

 
Onze contactgegevens: 
Buurtboerderij het Oosterbroek, 
Heuvelweg 48, 
8105 SZ Luttenberg 
Bereikbaar op 0572 745046  
ma t/m vr. van 9.00 uur tot 16.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Zorgboerderij Remmersbos  
 
Zorgboerderij Remmersbos biedt dagbesteding aan mensen met 
dementie.  
Wij zijn een kleinschalige zorgboerderij die dagbesteding biedt voor 6 
deelnemers per dagdeel. Bij ons staat de agrarische huiselijkheid 
centraal van hieruit bieden we activiteiten aan wat aansluit bij   de 
interesses van de deelnemer. Onze begeleidingsstijl is het meegolven 
met de deelnemer en ze te prikkelen om activiteiten mee te beleven in 
hun kunnen. Het ervaren en beleven staat bij ons centraal. Onze 
speerpunten zijn:  

 Veiligheid bieden 

 Structuur bieden 

 Vertrouwen bieden 

 Rust en ruimte bieden. 

 Saamhorigheid 

 Voldoening 

 En vooral plezier beleven. 

 

We bieden activiteiten aan op 3 verschillende ruimtes:  

 

 Huiskamer: handwerken, puzzelen, gezelschapsspel, kook/bakactiviteit/ handmassage/ 

voetenbadje/ huishoudelijke klusjes. 

 Buiten: moestuin bakken, bloemenpluktuin, dierenverzorging, belevingsbos, wandelen, fietsen. 

 Creatieve ruimte: schilderen, houtbewerking, mozaïeken, bloemschikken, seizoensgebonden 

activiteiten. 

De kracht van onze zorgboerderij is dat we altijd met 2 zorgboerinnen aanwezig zijn en iedere 
deelnemer de gewenste aandacht kunnen geven. 
 


