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AAN DE LEDEN VAN DE 
GROENE ZORGRAAD 
 
 
Wijgmaal, 28 november 2013 
 
 
Geachte, 
 
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering van de Groene Zorgraad.  
 
Deze vindt plaats op  
 

donderdag 12 december 2013  
van 10u45 tot 15u30 (onthaal vanaf 10u30) 

KVLV (Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal) - zaal Plejaden 

 
 
THEMA  ‘Welk model voor Groene Zorg in Vlaanderen?’ 
 

 
Zowat 10 jaar geleden werd Steunpunt Groene Zorg vzw boven de doopvont gehouden. 
Samen met de beleidsmaatregel die aan land- en tuinbouwers met zorgactiviteiten een 
subsidie toekent, realiseerde het steunpunt een hefboomeffect in de ontwikkeling van 
Groene Zorg in Vlaanderen.  
 
Intussen zijn er heel wat evoluties bezig die bedreigingen maar ook kansen inhouden. Het is 
nuttig en nodig om, na 10 jaar werking, een bezinningsmoment te hebben over ons model 
en onze werking. Onderzoeker Joost Dessein van het ILVO heeft in een recente studie 
aangegeven dat wij een erg stabiel model hebben maar dat er weinig creatieve en 
innovatieve paden werden bewandeld. 
 
Het leek ons een uitstekend idee om de Groene Zorgraad over deze uitdagende stelling 
samen te brengen. 
 
 

PROGRAMMA  
 
10u45 Verwelkoming  
11u00 ‘Het discours over zorgboerderijen in Vlaanderen’ Inleiding door Dr. Joost Dessein  
11u45 Discussie: gewenste ontwikkelingen van Groene Zorg in Vlaanderen  
 
12u30 Broodjesmaal  
 
13u15 Bespreking: de taak van Steunpunt Groene Zorg vzw bij de verdere ontwikkelingen 
van Groene Zorg in Vlaanderen  
15u15 Conclusies en afsluiting 
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Bij wijze van voorbereiding op de bijeenkomst vindt u in bijlage het hoofdstuk over 
zorglandbouw in Vlaanderen uit het IWT-onderzoek van UGent en ILVO. 
Het is niet noodzakelijk dit vooraf te lezen – dr. Joost Dessein zal de inhoud immers 
presenteren in zijn inleiding - maar indien u zich graag voorbereidt, is dit zeker aan te 
bevelen.  

 
Op de middag voorzien wij een broodjesmaaltijd. 

De Remysite ligt naast het treinstation van Wijgmaal. Uw wagen kunt u kwijt op of nabij de 

stationsparking.  
 

Graag een seintje indien u onverwacht verhinderd bent:  
Maria Coenen : 016/24 39 34 of maria.coenen@groenezorg.be 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
GEORGES VAN KEERBERGHEN CHRIS VAN HOOF 
VOORZITTER SECRETRARIS 



2.3. Multifunctionaliteit en zorglandbouw: discoursen en 
praktijken in Vlaanderen 
 
2.3.1. Inleiding 
De laatste jaren groeit in Europa de politieke, professionele en wetenschappelijke interesse 
voor zorglandbouw, d.i. de promotie van menselijke gezondheid en sociale voordelen vanuit 
de boerderij (Di Iacovo en O’Connor 2009). Deze groeiende interesse is voor een groot deel 
geïnspireerd op transformaties binnen de landbouwsector en de sector van de 
gezondheidszorg (Dessein en Bock, 2010; Hassink et al., 2010). De landbouwsector gaat door 
diepgaande economische, sociaal-culturele en ecologische veranderingen, als gevolg van 
veranderende politieke, economische en sociale eisen (Renting et al., 2008; Van der Ploeg en 
Marsden, 2008). Dat uit zich in een verschuiving van een productivistische naar een 
multifunctioneel landbouwregime (Wilson, 2007). Het conventionele, sterk 
geïnstitutionaliseerde systeem voor gezondheidszorg wordt steeds meer in vraag gesteld 
wat betreft kostenefficiëntie en omwille van morele argumenten (Barnes, 2006). Dit geeft 
aanleiding tot een socialisering van zorg via op een integratie in de gemeenschap 
gebaseerde arrangementen (Bauduin et al., 2002; Lamb en Bachrach, 2001). Het concept van 
zorglandbouw biedt de mogelijkheid om bovenstaande transformaties samen te brengen en 
de twee voormalig los van elkaar opererende sectoren met elkaar te verbinden 
(Haubenhofer 2010). 
Zorglandbouw wordt vaak beschreven als een win-win situatie voor landbouw en de 
gezondheidszorg (ENRD, 2010; Vik en Farstad, 2009). Binnen het kader van multifunctionele 
landbouw is het een voorbeeld van een ‘verruimende’ activiteit die het inkomen van 
landbouwers kan verbreden en kan bijdragen tot (ver)nieuw(d)e relaties tussen landbouw en 
maatschappij(Van der Ploeg en Roep, 2003). Vanuit het perspectief van de socialisering van 
zorg vormt zorglandbouw een concreet voorbeeld van een op ‘empowerment’ en in een 
gemeenschap geïntegreerde praktijk (Hassink, et al. 2010). Niettemin blijken in Europa, 
ondanks de schijnbare sectoroverschrijdende voordelen, in de praktijk de grenzen tussen 
verschillende ‘sociale werelden’ zoals deze van de landbouw en de gezondheidszorg soms 
moeilijk te overbruggen (Di Iacovo en O’Connor, 2009; Vik en Farstad, 2009). 
Sociaalwetenschappelijke literatuur karakteriseert de arrangementen voor zorglandbouw in 
Vlaanderen vaak als een illustratie van het innovatieve potentieel van zorglandbouw (ENRD, 
2010; Hassink en Van Dijk, 2006). In tegenstelling tot vele andere EU-landen en –regio’s, 
heeft Vlaanderen immers een institutioneel netwerk uitgebouwd dat de 
sectoroverschrijdende interactie ondersteunt. Daarnaast telt de regio bovendien een groot 
aantal zorgboerderijen. Dit hoofdstuk onderzoekt in welke mate en waarom Vlaamse 
zorglandbouw-arrangementen werkelijk gekenmerkt worden door synergetische praktijken 
en coalities die sectoroverschrijdende voordelen teweeg brengen. Op basis van een 
literatuurstudie en kwalitatieve interviews met actoren binnen de zorglandbouw, afkomstig 
uit diverse sectoren en van verschillende institutionele niveaus, leggen we de discoursen en 
praktijken bloot die sectoroverschrijdende synergieën faciliteren en beperken. Vervolgens 
bespreken we de impact die deze faciliterende en beperkende factoren (gehad) hebben op 
het innovatieve potentieel van zorglandbouw in Vlaanderen, en besluiten we met een 
reflectie. 
 
  



 

2.3.2. Discoursen en praktijken 
Om inzicht te verwerven in de mate waarin en de redenen waarom Vlaamse 
zorglandbouwinstituties 
en -praktijken ontstaan zijn uit, en bijdragen tot innovatieve 
sectoroverschrijdende synergieën, maken we gebruik van de benadering van de 
discoursanalyse. Geworteld in de interpretatieve traditie van de sociale wetenschappen, 
biedt discoursanalyse een analytische tool om het bestaan van afzonderlijke sociale 
realiteiten (Hajer en Verstee,g 2005), zoals die bestaan in Europese landbouw- en, 
zorgsectoren (DI Iacovo en O’Connor, 2009; Vik en Farstad, 2009), te onderzoeken. 
Discoursanalyse vertrekt van de veronderstelling dat een discours – dat kan gedefinieerd 
worden als het geheel van sociale voorstellingen via dewelke betekenis wordt gegeven aan 
sociale en fysieke fenomenen – deel uitmaakt van, en is opgebouwd uit sociale praktijken 
(Hajer en Versteeg, 2005). Bijgevolg impliceert deze benadering dat de positie van actoren 
ten aanzien van zorglandbouw niet in de eerste plaats gestuurd wordt door sociale normen, 
of door rationele berekeningen van objectief vastlegbare mogelijkheden om 
multifunctionele landbouw of de socialisering van zorg te promoten (Reckwitz, 2002). In 
plaats daarvan analyseert deze benadering de posities van actoren t.o.v. zorglandbouw door 
die processen te bestuderen via dewelke actoren discoursen rond zorglandbouw 
construeren, en via dewelke bestaande discoursen dit betekenisgevende proces structureren 
(Arts en Buizer, 2009). 
Discoursen kunnen uitgedrukt worden op het niveau van instituties of van alledaagse 
praktijken, en ze kunnen analytisch verbonden worden met netwerken van actoren die de 
discoursen met elkaar delen – wat men ‘discourscoalities’ noemt. Deze ‘discourscoalities’ 
ontstaan wanneer discoursen een gedeelde manier om de wereld te begrijpen suggereren. 
Deze suggestie vindt plaats middels een reductie van ‘discursieve complexiteit’: ze stellen 
actoren in staat om hun eigen informatie en kennis in te passen in bredere, complexe 
kennisstructuren (Dryzek, 1997; Hajer, 1997). Discoursen situeren fenomenen in een 
culturele, historische en politieke context, en positioneren actoren in relatie tot deze 
fenomenen. Op deze manier legitimeren (sleutelfiguren in) discourscoalities bepaalde 
praktijken en beleidsopties ten aanzien van andere. Hierbij kan het gaan om een formele 
legitimering, wanneer discoursen worden vertaald in beleid en institutionele praktijken. Ook 
kan het gaan om een informele legitimering, wanneer actoren zich discoursen eigen maken 
en op basis daarvan hun denken en doen ‘disciplineren’ (Hajer en Versteeg, 2005; De Krom 
en Oosterveer, 2010). Bijgevolg laat discoursanalyse toe om de focus te leggen op hoe 
arrangementen rond zorglandbouw worden geïnformeerd en ge(de)stabiliseerd door 
ideeën, concepten en categorieën die worden uitgedragen en overgenomen door actoren en 
hun coalities. 
De ruraal sociologen Bock en Oosting (2010), die zorglandbouw-arrangementen in 
verschillende Europese landen analyseerden, maken onderscheid tussen drie analytisch 
verschillende metadiscoursen die deze arrangementen inspireren. Dit zijn de discoursen 
‘multifunctionele landbouw’ (zorglandbouw als een nieuwe landbouwfunctie en 
inkomensbron); ‘volksgezondheid’ (zorglandbouw als een instrument voor 
gezondheidspromotie, werkzaam door de interactie van de cliënt met natuur); en ‘sociale 
inclusie’ (zorglandbouw als een bijdrage aan sociale re-integratie en sociale 
rechtvaardigheid). De auteurs merken op dat doorgaans voornamelijk één van deze 
discoursen de vormgeving van de organisatie en betalingswijzen rond zorglandbouw in 



Europese landen beïnvloedt (zie ook Di Iacovo en O’Connor, 2009). Indien echter Vlaamse 
zorglandbouw-praktijken mogen worden beschouwd als sectoroverschrijdende win-win 
arrangementen, dan kunnen we verwachten op te merken dat Vlaamse arrangementen 
vorm krijgen door hybride discoursen, waarin noch het discours van multifunctionele 
landbouw, noch het discours van volksgezondheid of sociale inclusie voornamelijk 
overheerst – formeel of informeel - ten aanzien van de andere. 
 
 

2.3.3.Methodologie 
Om te onderzoeken hoe discoursen en discourcoalities vormend zijn geweest voor, en zelf 
gevormd zijn door Vlaamse zorglandbouw-arrangementen, verrichtten we een 
literatuurstudie en 21 kwalitatieve interviews met zorglandbouw-actoren uit verschillende 
sectoren en van verschillende institutionele niveaus (zie Tabel 3). Voor onze literatuurstudie 
selecteerden we alle beschikbare Vlaamse wetteksten en parlementaire documenten 
aangaande zorglandbouw.9 Tevens selecteerden we grijze literatuur (folders, rapporten) die 
geïnterviewden beschouwden als sleuteldocumenten in de geschiedenis van de Vlaamse 
zorglandbouw. Om verder inzicht te verwerven in (de geschiedenis van) 
zorglandbouwdiscoursen 
en -praktijken van verschillende overheidsdepartementen, vzw’s, en bonden en 
koepelorganisaties, interviewden we vertegenwoordigers van deze organisaties die 
verantwoordelijk zijn voor de opvolging van zaken in verband met zorglandbouw. We pasten 
een sneeuwbalmethode toe (geïnterviewden werden gevraagd welke stakeholders wij 
volgens hen zouden moeten spreken om een zo volledig mogelijk antwoord op onze 
onderzoeksvraag te kunnen formuleren) om te verzekeren dat onze selectie alle relevante 
organisaties omvatte, en stopten met interviewen van zodra informatie van geïnterviewden 
niet langer het inzicht in de discursieve en organisatorische ontwikkeling van de Vlaamse 
zorglandbouw vergrootte – en bijgevolg het punt van informatieverzadiging was bereikt. 
Om sectoroverschrijdende dynamieken op microniveau te onderzoeken, interviewden we 
drie sets van actoren die samen alledaagse zorglandbouw-praktijken vorm geven: (i) 
zorgboeren; (ii) vertegenwoordigers van zorgvoorzieningen uit diverse sectoren betrokken 
bij zorglandbouw-arrangementen (pleegzorg; psychiatrie; zorg voor mensen met een 
mentale handicap); en (iii) cliënten en/of hun familieleden. Deze actoren werden benaderd 
via het Steunpunt Groene Zorg – een vzw die zorglandbouw in Vlaanderen promoot en 
ondersteuning biedt bij (het opstarten van) de samenwerking tussen zorgorganisaties en 
landbouwers. Alle interviews werden afgenomen tussen april en juli 2011. 
 
Voor de interviews werd een semigestructureerde interviewleidraad gebruikt. Deze leidraad 
behandelde de volgende aspecten: (i) het perspectief van de organisatie of de persoon op de 
toegevoegde waarde van zorglandbouw; (ii) de geschiedenis van de persoon of de 
organisatie met betrekking tot zorglandbouw; (iii) de beoordeling van huidige 
zorglandbouwinstituties 
en -praktijken door deze organisatie of persoon; en (iv) de toekomst die deze 
organisatie of persoon ziet voor deze instituties en praktijken. Zowel de interviews als de 
documenten werden geanalyseerd op het voorkomen van elementen van discoursen 
(culturele, historische en politieke contextualiseringen, ideeën en concepten die actoren 
positioneren in relatie tot zorglandbouw), op de actoren-coalities geassocieerd met deze 
discoursen, en op ontwikkelingen van discoursen en coalities doorheen de tijd. De 



discoursen werden vergeleken met ontwikkelingen in de Vlaamse wetgeving en 
organisatorische structuren rondom zorglandbouw, en in zorglandbouw-praktijken op 
microniveau, om de formele en informele institutionalisering van discoursen te bepalen. 
 

2.3.4. Zorglandbouw-discoursen en -praktijken in Vlaanderen 
In de volgende drie secties behandelen we de resultaten van ons empirisch onderzoek. We 
beginnen met een voorstelling van zorglandbouw-discoursen uit de eerste helft van de jaren 
2000, toen zorglandbouw in Vlaanderen op de publieke en politieke agenda’s verscheen. 
Vervolgens bespreken we hoe deze discoursen in 2004 en 2005 werden geïnstitutionaliseerd 
in wetgeving en organisaties voor zorglandbouw. Ten slotte analyseren we de 
ontwikkelingen in discoursen en praktijken sinds deze wetgevende en organisationele 
institutionalisering, en dit op drie institutionele niveaus: het microniveau van de zorgboeren, 
de zorginstellingen en de cliënten; het middenniveau van bonden, koepelorganisaties en 
vzw’s; en het macroniveau van de overheidsdepartementen. 
 
2.3.4.1. Initiële discoursen 

Zorglandbouw heeft een lange geschiedenis in Vlaanderen. Al in de 13e eeuw namen 
boerenfamilies nabij Geel mensen in huis met psychiatrische problemen (Roossens en Van 
de Walle, 2007). Doorheen de 20e eeuw richtten verschillende zorgvoorzieningen 
zorgboerderijen op, in de eerste plaats om zorg te voorzien voor kinderen en mensen met 
een mentale handicap (Goris et al., 2007). Het duurde echter tot het begin van de jaren 
2000, toen een opmerkelijke groei in private zorglandbouw-initiatieven, geleid door 
landbouwers en zorgvoorzieningen, kon worden geconstateerd (ENRD, 2010), dat 
zorglandbouw begon te verschijnen op Vlaamse publieke en politieke agenda’s. 
Aan het begin van deze eeuw beschouwden het departement Landbouw & Visserij en 
verschillende landbouwbonden zorglandbouw als een kans om de sociale positie en het 
(zelf)beeld van landbouwers te verbeteren. Net in een periode van vergrote publieke 
bekommernis aangaande de negatieve milieu-impact van landbouw en internationale 
voedselcrises door bijvoorbeeld ‘gekkekoeienziekte’, kreeg België in 1999 te maken met een 
voedselcrisis toen het publiek begreep dat giftige dioxines in de voedselketen terecht waren 
gekomen. Geïnterviewden beschreven de toenmalige publieke perceptie van de landbouw 
als “een ziektemaker” met enkel oog voor economisch gewin en “te weinig aandacht voor 
duurzaamheid, het milieu lijdt er onder, de landbouwers zelf lijden er onder. Het is allemaal 
een heel harde business”. Zorglandbouw gaf de kans om een ander beeld naar voor te 
brengen: dat van landbouw als een “gezondmaker”. 
Deze focus op zorglandbouw vanuit de landbouwhoek inspireerde tot een discours dat we 
kunnen aanduiden als ‘de zorgende multifunctionele landbouwer’. Dit discours benadrukt 
dat familieboerderijen en familielandbouwers van nature zeer geschikt zijn om 
gezondheidszorg te ondersteunen. In dit discours wordt de boerderij beschouwd als – om de 
Minister van Landbouw te citeren (Vlaams Parlement 2001, p.12) – “een omgeving met het 
ritme van de seizoenen, de groei van planten en dieren en [...] bovendien de rust van de 
natuur”, waardoor het de plaats “bij uitstek [is] om de herstelmogelijkheden voor 
zorgvragers een goede kans te bieden”. Bovendien benadrukt het discours de 
karakteristieken van landbouwers en hun families die hen intrinsiek goede verzorgers 
maken: ze zijn nuchter, ongecompliceerd, hun dagen verlopen gestructureerd, en ze 
respecteren dieren en planten en voorzien in hun dagelijkse zorg. Het feit dat een relatief 
hoog percentage van vrouwelijke landbouwers een diploma in de gezondheidszorg hebben, 



draagt bij tot de notie van een natuurlijke link tussen landbouw en zorg (Dedry, 2004). Ten 
slotte beklemtoont het discours dat landbouwfamilies al eeuwenlang zorglandbouw in de 
praktijk brengen, om te illustreren dat zorglandbouw als van nature hoort bij de 
landbouwgemeenschap. 
Het discours van de ‘zorgende multifunctionele landbouwer’, dat gehanteerd werd door een 
coalitie van vertegenwoordigers van het departement Landbouw & Visserij en van 
landbouwbonden, beschouwt zorglandbouw als een ‘verbredende’ activiteit die niet in de 
eerste plaats bijdroeg tot de economische duurzaamheid van een landbouwbedrijf, maar 
eerder tot haar sociale duurzaamheid. Er werd binnen dit discours weinig gefocust op de 
kans om het inkomen van landbouwers te diversifiëren middels zorglandouw – een focus die 
het gevaar met zich mee zou brengen dat het beeld van landbouwers als ‘enkel gericht op 
economisch gewin’ werd bevestigd. Niettemin benadrukte het discours dat in een context 
van “een intensivering, een doorgedreven specialisatie en een doorgedreven mechanisatie, 
[het] niet evident [is] dat een landbouwer deze zorgtaken zomaar opnieuw op zich neemt” 
(Vlaams Parlement 2002a, p.13). Daarom pleitte de landbouwkundige discourscoalitie voor 
een systeem van steunmaatregelen voor zorglandbouw, “om toch die landbouwers een 
beetje aan te moedigen, dat we een publieke waardering geven voor het feit dat daar rond 
zorg het een en ander gebeurt en om de kosten wat op te vangen”. Daarnaast promootte 
deze coalitie het uitwerken van wetgeving aangaande zorglandbouw, omdat deze 
overheidsregulering zou helpen bij het oplossen van formele onduidelijkheden aangaande 
verzekeringen en de verantwoordelijkheden van landbouwers en zorgvoorzieningen om 
kwalitatieve zorg op de boerderij te verzekeren. Wetgeving zou ook (een publieke perceptie 
van) misbruik van cliënten door landbouwers helpen vermijden, door het institutionaliseren 
van zorglandbouw als zorg en niet als goedkope arbeid. En het zou zorglandbouw beter 
bekend maken in de sector van de gezondheidszorg. 
Het departement Welzijn & Gezondheid en de zorgsector begonnen in het begin van de 
jaren 2000 te zoeken naar manieren om zorgbehoevenden te re-integreren in de 
maatschappij door hen onbetaald werk te laten uitvoeren buiten de zorgvoorziening. Door 
het ‘recht op werk’ van cliënten te respecteren, konden cliënten opnieuw een 
gestructureerde dagindeling, sociale contacten, een persoonlijke ontwikkeling en sociaal 
respect ervaren (Vlaams Parlement 2000). Binnen deze visie werd een boerderij beschouwd 
als één van de verschillende plaatsen waar zorgbehoevenden arbeid konden verrichten en 
sociale inclusie konden ervaren (Vlaams Parlement, 2000; De Sleutel, 2003). 
Vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg categoriseerden landbouwbedrijven als 
plaatsen waar cliënten konden werken in een niet-therapeutische (d.i. niet-institutionele), 
maar toch gestructureerde omgeving, waar ze persoonlijke aandacht krijgen van 
nietprofessionele 
verzorgers, en waar ze worden geplaatst en geactiveerd in overeenstemming 
met hun specifieke zorgbehoeften (Dedry, 2004; De Sleutel, 2003). Bovendien meenden 
gezondheidszorg-actoren dat “[c]ontact met de natuur [...] een belangrijk hulpmiddel [is] om 
aan bepaalde zorgbehoeften tegemoet te komen” (Vlaams Parlement 2002b, p.2). Toch 
maakten deze eigenschappen niet dat zorglandbouw als een apart zorgconcept werd 
gedefinieerd. Zorglandbouw werd eerder beschouwd als een op landbouw geënte 
herdefiniëring van (vormen van) reeds bestaande en adequaat wettelijk omkaderde 
zorgpraktijken – waaronder institutionele en niet-institutionele zorgboerderijen, 
hippotherapie, therapeutisch tuinieren, pleeggezinnen, niet-therapeutische 
arbeidsprojecten, en informele zorgarrangementen (Vlaams Parlement, 2002b). 



Zorglandbouw werd bijgevolg door een coalitie van vertegenwoordigers uit de 
gezondheidszorg en het departement Welzijn & Gezondheid opgenomen in een 
‘socialisering van zorg’-discours, maar werd niet beschouwd als een zorgarrangement op 
zichzelf, dat professionalisering of specifieke wetgeving vereiste. Wel zou zorglandbouw 
tegemoet komen aan specifieke zorgbehoeften van cliënten van professionele 
zorgvoorzieningen. Zoals de Minister van Welzijn & Gezondheid aanhaalde: “de voorbije 
jaren, en eigenlijk in Geel sinds honderden jaren, is gebleken dat leven en werken op de 
boerderij vaak het perfecte antwoord biedt op een individuele zorgvraag van diverse 
categorieën van zorgbehoevende mensen” (Vlaams Parlement, 2002b, p.2, onze nadruk). 
Vanuit deze optiek moesten zorgvoorzieningen blijven beslissen of hun cliënten voordeel 
kunnen halen uit zorglandbouw of een andere activiteit, en – in overeenstemming met 
bestaande wetgeving – de kwaliteit van zulke activiteiten verzekeren. De afwezigheid van 
een systeem van subsidies om zorglandbouw te promoten werd niet beschouwd als 
problematisch; integendeel, een dergelijk systeem zou landbouwers pervers genoeg kunnen 
aanzetten tot het organiseren van zorglandbouw omwille van economische in plaats van 
sociale redenen door het voorzien van een extra inkomen bovenop goedkope arbeid. 
 
2.3.4.2. De institutionalisering van zorglandbouw: waar discoursen 
samenvloeiden 

In 2004 werd door Cera, de Boerenbond en Groep KVLV, de vzw Steunpunt Groene Zorg 
opgericht. De voornaamste doelstelling van dit Steunpunt is het promoten van ‘groene zorg’. 
‘Groene zorg’ wordt gedefinieerd als “alle mogelijke vruchtbare combinaties van een groene 
omgeving met de zorg voor een brede waaier kwetsbare groepen uit de samenleving” (Goris 
et al., 2007, p.6). Ondanks deze brede definitie heeft het Steunpunt zich vanaf haar 
oprichting geconcentreerd op het promoten van zorgboerderijen – 
landbouwondernemingen die als bijkomende activiteit voorzien in zorg op de boerderij. 
Aangezien het Steunpunt werd opgericht door organisaties die zowel landbouwers als 
actoren uit de gezondheidszorg vertegenwoordigen, was haar focus geïnspireerd door de 
twee verschillende discoursen die hierboven werden beschreven. Aan de ene kant wilde het 
Steunpunt het verbreden van de activiteiten van landbouwers promoten, om zo de sociale 
duurzaamheid van landbouw te vergroten. Aan de andere kant had het Steunpunt de 
bedoeling om tegemoet te komen aan de vraag naar zorgboerderijen vanuit 
zorgvoorzieningen, die de sociale integratie van individuele cliënten in een kleinschalige, 
informele setting wilden faciliteren (Goris et al., 2007). Op vraag van de zorgsector hield het 
Steunpunt zich niet bezig met het samenbrengen van cliënten en landbouwers, noch met 
het bijscholen van zorgboeren. Zulke activiteiten zouden immers bijdragen aan een 
professionalisering van zorg door zorgboeren – en het leveren van professionele zorg was en 
moest een verantwoordelijkheid van formele zorgvoorzieningen blijven (Dedry, 2004). 
In oktober 2005 introduceerde de Vlaamse Regering wetgeving aangaande zorglandbouw als 
een toepassing van het eerste Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, 2005). Sinds december van datzelfde jaar kunnen 
professionele landbouwers een zorglandbouwsubsidie aanvragen bij het departement 
Landbouw & Visserij. Deze subsidie bedraagt € 40 per dag, ongeacht het aantal cliënten, met 
een maximum van drie cliënten.10 Deze subsidie is geen vergoeding voor het geven van zorg, 
maar een compensatie voor het verlies van landbouwproductietijd (Goris et al., 2007). Dit 
verlies wordt beschouwd gelijk geacht, ongeacht of er één of drie cliënten de boerderij 
bezoeken. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten aanvragers voldoen aan de 



wettelijke definitie van het beroep van ‘landbouwer’.11 Bovendien zijn aanvragers verplicht 
samen te werken met een zorgvoorziening die erkend is door het departement Welzijn, 
Volksgezondheid & Gezin, of met een begeleidingscentrum voor scholieren in het secundair 
onderwijs dat behoort tot het departement Onderwijs.12 Deze organisaties mogen geen 
salaris betalen aan landbouwers, maar kunnen enkel een onkostenvergoeding uitkeren. 
Aanvragers zijn verder verplicht gebruik te maken van een officieel zorgboerderijcontract dat 
de verantwoordelijkheden van de betrokken landbouwer, zorginstelling en cliënt vastlegt. 
Het departement Landbouw & Visserij is verantwoordelijk voor het controleren of 
landbouwers in aanmerking komen voor de subsidie; zorgvoorzieningen zijn 
verantwoordelijk voor het verzekeren van de kwaliteit van zorglandbouw-praktijken, en 
worden op hun beurt gecontroleerd door het departement Welzijn, Volksgezondheid & 
Gezin. 
De Vlaamse zorglandbouw-wetgeving was, net als de oprichting van het Steunpunt, duidelijk 
geïnspireerd door de verschillende ideeën, concepten en categorieën zoals naar voren 
gebracht door de landbouw- en gezondheidszorg discourscoalities. Aangezien enkel 
professionele landbouwers een zorglandbouwsubsidie kunnen ontvangen, sluit de wetgeving 
bijvoorbeeld uit dat categorieën als hobbyboeren en personen/organisaties die een 
boerderij beheren als bijkomende activiteit, zorg kunnen voorzien. Bijgevolg promoot de 
steunmaatregel niet in de eerste plaats het voorzien van gezondheidszorg, maar de 
multifunctionaliteit van professionele landbouwbedrijven. 
De voorwaarde dat alleen landbouwers, die samenwerken met een door het departement 
Welzijn, Volksgezondheid & Gezin erkende zorgvoorziening, een subsidie kunnen krijgen, 
verzekert dat cliënten verblijven op boerderijen omwille van hun eigen voordeel (het 
ontvangen van zorg) in plaats van omwille van het economisch gewin voor de landbouwer 
(een goedkope werkkracht kunnen inzetten). Deze bepaling komt tegemoet komt aan 
bezorgdheden in beide discoursen. Bovendien wordt door deze bepaling gesubsidieerde 
zorglandbouw erkend als een bijkomende of tijdelijke oplossing voor cliënten van 
zorgvoorzieningen (Vlaams Parlement, 2002c) en – in lijn met het ‘socialisering van zorg’ 
discours – niet als een institutioneel zorgarrangement op zichzelf. 
De subsidie heeft de vorm van een forfaitaire vergoeding die het verlies van landbouwers 
productieve tijd moet compenseren, om te vermijden dat landbouwers een ‘perverse 
prikkel’ ontvangen om een zorgboerderij te starten vanwege het economisch gewin. Zoals de 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin aangaf: “Vanuit het oogpunt van zorg kan 
gesteld worden dat het subsidiebedrag van maximaal 40 € per dag een waarborg kan bieden 
voor kwaliteit. Een zorgboer zal enkel kiezen voor het begeleiden van meerdere zorgvragers 
gelijktijdig (maximum drie volgens de regelgeving), indien hij daartoe voldoende intrinsiek 
gemotiveerd is” (Vlaams Parlement, 2005, p.176). Op deze manier institutionaliseert de 
Vlaamse wetgeving niet-professionele, maar sociaal duurzame zorglandbouw-praktijken bij 
professionele landbouwers. 
 
2.3.4.3. Betwiste zorglandbouw-discoursen en -praktijken? 

De institutionalisering van zorglandbouw in Vlaanderen suggereert een gemeenschappelijke 
visie bij actoren uit de landbouw- en gezondheidshoek m.b.t. de gewenste vorm van 
zorglandbouw-arrangementen. In de volgende drie secties analyseren we de discursieve en 
praktijk-gebaseerde ontwikkelingen na de institutionalisering. Hierbij gaan we na hoe de 
verschillende bij de zorglandbouw betroken actoren de geïnstitutionaliseerde 
sectoroverschrijdende dynamieken evalueren. 



 
2.3.4.4. Dynamieken tussen landbouwers, zorgvoorzieningen en cliënten 

In overeenstemming met de enquêteresultaten van Goris et al. (2007), gaven geïnterviewde 
landbouwers aan dat ze zijn begonnen met zorglandbouw omdat: (i) ze hun opleiding en/of 
professionele ervaring in de gezondheidszorg wilden benutten; (ii) om tegemoet te komen 
aan vragen van vrienden of familie of van het Steunpunt Groene Zorg; (iii) uit een 
altruïstische neiging om cliënten te helpen (“Als ze zich goed voelen… ik heb daar een goed 
gevoel bij”), en om het beeld van de landbouw te verbeteren (“Dat je daarmee landbouw 
aan de ruime samenleving een positief imago kan geven, dat vind ik heel belangrijk”). 
Landbouwers appreciëren het bestaan van het wettelijk zorglandbouw-kader, aangezien het 
eraan bijdraagt dat landbouwers en cliënten goed verzekerd zijn. Bovendien legt het de 
status van cliënten als patiënten officieel vast, zodat zij niet als goedkope werkkrachten 
kunnen worden beschouwd. 
Landbouwers beschouwen de subsidie als slechts van beperkte economische toegevoegde 
waarde, maar zien het als “een tegemoetkoming, een stuk een bedanking voor uw inzet”. 
Bovendien menen landbouwers dat de beperktheid van de subsidie verzekert “dat iedereen 
beseft dat je het niet doet voor het geld”. Eén landbouwer mist erkenning van de zorgsector 
en van departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin omdat enkel het departement 
Landbouw & Visserij zorgboeren subsidieert, “Maar eigenlijk doen we er evenveel werk aan 
als de begeleiders in een instelling.” Niettemin beschouwen de landbouwers zichzelf niet als 
professionele, maar informele zorgverleners die cliënten helpen door zichzelf te blijven: “Dat 
is eigenlijk het principe van zorgboerderij. Dat je je zelf laat zien in het kader van de boerderij. 
Dat is alles. Je moet niet speciaals doen of je moet geen boeken lezen daarover, je moet niet 
iets speciaals doen, dat is allemaal voor een professionelen dat”. Doordat zorgboeren 
geïnformeerd worden door zowel de Vlaamse wetgeving als het organisatorische kader, 
delen ze grotendeels het geïnstitutionaliseerd discours over de niet-professionele, 
sociaalduurzame 
zorgboer: een zorgvrager opvangen “is gewoon door doen zoals je alledaags werkt 
[…] je moet niets speciaal geleerd hebben daarvoor of gedaan hebben. […] Dat is ook wat ze 
zeiden daar, die die voordrachten geven [werknemers van het Steunpunt].” 
Ook geïnterviewde werknemers van zorgvoorzieningen zien zorglandbouw in 
overeenstemming met de geïnstitutionaliseerde discoursen. Werknemers van 
zorgvoorzieningen beschouwen zorglandbouw als “gewoon één naast de vele vormen” van 
praktijken om cliënten te (re-)integreren in de samenleving of om hen even uit hun 
dagelijkse situatie te halen: “het is een extra kleur op mijn palet om te kunnen kleuren, en 
hoe meer kleurtjes dat je hebt, hoe makkelijker het is om iemand tevreden te stellen.” 
Zorgvoorzieningen werken samen met zorgboeren om aan de wensen en noden van 
individuele cliënten te voldoen, en beschouwen zorglandbouw als nuttig voor cliënten die 
voordeel halen uit het verblijven op plaatsen met een familiaal karakter, op plekken waar 
natuur, dieren en/of planten aanwezig zijn, en waar een gestructureerde dagindeling 
bestaat. Vanwege het familiale, persoonlijke karakter van zorglandbouw, beschouwen 
werknemers van zorgvoorzieningen het als zeer belangrijk om cliënten zorgvuldig te 
koppelen met niet alleen een specifieke boerderijomgeving, maar ook met specifieke 
landbouwers en hun familieleden. Geen van de werknemers van zorgvoorzieningen denkt 
dat zorgboeren zorg verlenen om economische redenen, en ze menen dat een compensatie 
voor “dat sociaal geëngageerd zijn van die landbouwers” gerechtvaardigd is. Niettemin 
vroeg een werknemer van een zorgvoorziening zich af waarom enkel landbouwers, en niet 



tevens andere personen met wie ze samenwerkt om cliënten niet-institutionele arbeid aan 
te bieden, worden gesubsidieerd. Bovendien verwelkomde deze geïnterviewde landbouwers 
volgens de wetgeving maar een beperkt aantal cliënten op kunnen opvangen, en dat zij 
bijgevolg niet kunnen zeggen: “‘We pakken er zes tegelijkertijd, dan heb ik meer subsidies’. Ik 
denk niet dat dat werkbaar is.” De vertegenwoordigers van de zorgvoorzieningen 
benadrukten dat zij, en niet de landbouwers, professionele therapeuten zijn: “het is zeker 
niet de bedoeling dat dat therapeutisch zou worden of zo. Als de persoon therapie nodig 
heeft dan moet hij bij ons komen. Wij zijn de behandelaars, zij zorgen eigenlijk voor die ... die 
daginvulling, die moet interessant zijn.” 
De drie geïnterviewde (familieleden van) cliënten leverden verschillende redenen voor hun 
appreciatie van zorglandbouw: (i) het herintroduceerde een dagelijkse structuur in het leven 
van de cliënten; (ii) het maakt mogelijk dat cliënten werken in een groene en veilige 
omgeving; en (iii) het gaat om niet-institutionele relaties waarin “je niet wordt bekeken als 
een patiënt met een ziektebeeld dat evaluatieve discussies vereist; het gaat gewoon 
‘normaal’ […] en bovendien op een volwassen manier”. Cliënten appreciëren zorglandbouw 
in het bijzonder omdat het de mogelijkheid geeft om te ervaren hoe het is om te gaan 
werken of om jezelf nuttig te maken in een niet-institutionele context. Omwille daarvan 
ervaren cliënten zorglandbouw in de eerste plaats als gaan werken, en niet als het 
ontvangen van zorg. 
Geïnterviewde zorgboeren, vertegenwoordigers van zorgvoorzieningen en (familieleden van) 
cliënten beschouwen de sectoroverschrijdende interactie op microniveau over het algemeen 
als goed georganiseerd en productief. Contacten tussen gesubsidieerde landbouwers, 
zorgvoorzieningen en cliënten zijn deels wettelijk gekaderd: de drie partijen worden 
verplicht tenminste één samenkomst op de boerderij te houden alvorens een 
zorgboerderijcontract te tekenen; het verplichte zorg-contract bevat een overeenkomst over 
de respectievelijke verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen; en de 
landbouwer en voorziening worden geacht op zijn minst één evaluatieve conversatie per 
drie maanden te houden op de boerderij. Initiële contacten tussen de partijen worden 
verzorgd door ofwel het Steunpunt Groene Zorg of verlopen via directe interactie tussen 
landbouwers en voorzieningen. In het eerste geval voorziet het Steunpunt in een screening 
van potentiële zorgboerderijen, verzamelt het informatie aangaande de wensen en noden 
van cliënten bij de voorziening, en probeert het landbouwers en cliënten op een passende 
manier met elkaar samen te brengen. De verantwoordelijkheid voor definitieve beslissingen 
aangaande samenwerking liggen bij de landbouwers, voorzieningen en cliënten. 
Geïnterviewden zijn tevreden over de manier waarop het Steunpunt landbouwers en 
cliënten samenbrengt, omdat ze er een “een goede kijk op” hebben. Sommige 
zorgvoorzieningen benaderen landbouwers rechtstreeks. In zulke gevallen hangen 
sectoroverschrijdende dynamieken grotendeels af van de engagementen en competenties 
van de betrokken individuele landbouwers en zorgvoorzieningen. Eén landbouwer die 
rechtstreeks samenwerkt met zorgvoorzieningen klaagde: “Ik heb al een paar keren de 
ervaring gehad dat zij [zorgvoorzieningen] jongeren dumpen op een zorgboerderij. Dan zijn 
zij daar de ganse dag van af maar de boer zit er mee. En als dat goed loopt is dat geen enkel 
probleem, als dat minder loopt heb jij de problemen en de miserie.” Een werknemer van een 
zorgvoorziening daarentegen gaf aan dat hij altijd zijn best deed om een goede relatie te 
onderhouden met de landbouwers: “Ik noem dat een beetje onze klanten uiteindelijk [de 
zorgboeren]. Ook die mensen mag je niet in de kou laten staan. Heb je een zorgboer die zich 
engageert […] en mislukt het altijd, dan gaat die persoon ook een keer zeggen: ‘Je moet niet 



meer afkomen, het is nu genoeg geweest’.” 
Sinds het ontstaan van het Vlaamse institutionele en wetgevende kader is het aantal 
zorgboerderijen en aanvragen voor plaatsen op zulke boerderijen vanuit de 
gezondheidssector gestaag gestegen. Het Vlaamse landbouwdepartement telde in 2005 nog 
minder dan 100 gesubsidieerde zorgboerderijen, en in 2010 500 (Vlaams Parlement 2008; 
Steunpunt Groene Zorg, 2011). Het aantal zorgdagen op gesubsidieerde zorgboerderijen (= 
het totale aantal betaalde subsidies gedeeld door € 40) is gestegen van 8.223 in 2006 tot 
29.815 in 2010. Het Steunpunt ontving in 2010 1.013 aanvragen van zorgvoorzieningen om 
een samenwerking te starten met een boerderij, wat een groei betekent van 18% in 
vergelijking met 2009 en van 57% in vergelijking met 2008 (Steunpunt Groene Zorg, 2011). 
Deze cijfers tonen de effectiviteit van de wetgeving en van het Steunpunt aan in het 
promoten van zorglandbouw onder professionele landbouwers en zorgvoorzieningen. 
 
2.3.4.5. De positie van het Steunpunt Groene Zorg 

Zoals aangegeven in het onderdeel ’De institutionalisering van zorglandbouw’ benadrukte de 
zorgsector aanvankelijk dat het Steunpunt Groene Zorg zich niet mocht bezighouden met 
het samenbrengen van cliënten en landbouwers en het voorzien van bijscholing voor 
zorgboeren. Deze activiteiten beschouwden ze immers als een taak van professionele 
zorgverleners. Niettemin begon het Steunpunt met het organiseren van evenementen 
waarbij zorgboeren ervaringen konden uitwisselen, om zo de landbouwers de kans te geven 
om te leren van hun collega’s. Het Steunpunt houdt zich tevens bezig met het 
samenbrengen van cliënten en landbouwers, zoals beschreven in de voorgaande sectie. De 
voornaamste reden hiervoor is, zoals een bondsvertegenwoordiger uit de gezondheidszorg 
aangaf, dat het “niet gemakkelijk is voor een voorziening om, als je niet in die wereld zit, naar 
boeren te gaan stappen om afspraken rond [zorglandbouw] te gaan maken en zien van: ben 
je daartoe bereid of wat dan ook.” Daarom zoekt en screent het Steunpunt geïnteresseerde 
landbouwers (waarbij ze rekening houden met zaken als hun motivatie, de properheid en 
veiligheid op het bedrijf, de soort landbouwactiviteiten die op het bedrijf plaatsvinden), en 
stellen ze landbouwers en voorzieningen aan elkaar voor waar overeenstemmingen tussen 
aanbod en noden en wensen van cliënten bestaan. Aangezien geen van de activiteiten van 
het Steunpunt zorglandbouw institutionaliseren als een professioneel zorgarrangement, 
maar enkel de inspanningen van zorgvoorzieningen ondersteunen om kwalitatieve zorg te 
voorzien voor hun cliënten, verwelkomt de zorgsector deze uitbreiding van de competenties 
van het Steunpunt (Goris et al., 2007, persoonlijke communicatie). 
Tezelfdertijd heeft het Steunpunt de bedoeling om landbouwers bij te staan en te 
beschermen. Zoals een vertegenwoordiger van de zorgsector aangaf: wanneer 
zorgvoorzieningen rechtstreeks samenwerken met landbouwers, dan “vult die het zo in en 
die het zo, en dumpt die en doet die ander het serieus, en die kijkt er niet meer naar om […]. 
En Steunpunt Groene Zorg bewaakt dat dan eigenlijk – wordt die zorgboer niet misbruikt? 
Doet die voorziening zijn werk? Begeleidt die goed, heeft die duidelijke informatie gegeven?” 
Op deze manier helpt het Steunpunt om te verzekeren dat enkel cliënten met zorgnoden die 
landbouwers aankunnen op zorgboerderijen terecht komen, probeert het Steunpunt 
landbouwers te beschermen tegen mogelijk misbruik vanuit voorzieningen, en fungeert het 
als een instantie waar landbouwers terecht kunnen met klachten – die het Steunpunt 
vervolgens zelf behandelt of doorgeeft aan de bevoegde instanties in de sector of van de 
overheid. 
In haar zoektocht naar financiële steun en erkenning van actoren uit de zorgsector voor haar 



bijdrage aan het verzekeren van zorglandbouw-arrangementen van hoge kwaliteit, tracht 
het Steunpunt structurele subsidies vanuit het departement Welzijn, Volksgezondheid & 
Gezin te verkrijgen (Steunpunt Groene Zorg, 2011). Tot op vandaag voorziet dit departement 
in geen enkele vorm van subsidie voor het Steunpunt. Het Steunpunt werd in eerste 
instantie gecofinancierd door het departement Landbouw & Visserij met Europese middelen 
voor Plattelandsontwikkeling. Vanaf 2007 verbood de EU echter dergelijke subsidiëring, 
omdat het zorglandbouw beschouwt als een praktijk behorende tot de gezondheidszorg en 
gezondheidszorg niet behoort tot de bevoegdheden van de EU (Vlaams Parlement, 2010). 
Tussen eind 2008 en eind 2010 cofinancierde het departement Landbouw & Visserij het 
Steunpunt ter ondersteuning van landbouwdiversificatie binnen het kader van het 
EUherstructureringsplan 
voor de suikerindustrie. Sinds eind 2010 ontvangt het Steunpunt niet 
langer subsidies van de Vlaamse overheid, maar werkt het met niet-structurele subsidies van 
provincies en private middelen van de Vlaamse Boerenbond. 
Sinds haar oprichting is het Steunpunt blijven focussen op de promotie van subsidieerbare 
zorgboerderijen. Het Steunpunt ontving aanvragen van landbouwers om hen te helpen bij 
het overschakelen naar op landbouw gebaseerde professionele zorgvoorzieningen, maar het 
Steunpunt staat deze landbouwers niet bij wegens een gebrek aan middelen die 
landbouwers kunnen ondersteunen bij deze overgang. Het Steunpunt bemerkt verder: 
“Initiatieven waarbij land- of tuinbouwactiviteiten slechts nevenzaak zijn en het 
welzijnsaspect centraal staat (bvb. kinderboerderijen, maneges met hippotherapie, […]), 
worden momenteel beperkt tot niet erkend. Dit zijn heel waardevolle initiatieven, die door 
gebrek aan regelgeving uit de boot vallen. Ondersteuning van deze projecten is wenselijk” 
(Goris et al. 2007, p.48). Een vertegenwoordiger van hen Steunpunt legde uit: “Wij kiezen 
dat niet binnen ons Steunpunt Groene Zorg omdat wij nogal geallieerd zijn aan Landbouw. 
Maar als dat ontstaat waarom zouden we dat gaan tegenhouden [...] Hoe meer initiatieven, 
hoe beter.” 
 
2.3.4.6. Dynamieken tussen overheidsdepartementen 

Ambtenaren van het departement Landbouw & Visserij beschouwen zorglandbouw als een 
“buiten verwachting” groot succes. Aan de ene kant verwelkomen ze dit succes en verklaren 
ze het door het te beschouwen vanuit – en het recreëren van – het initiële ‘zorgende 
multifunctionele landbouwer’-discours. Het succes illustreert dat landbouwers en hun 
families niet louter economisch-rationele actoren zijn, maar ook bereid zijn om op een 
sociaal duurzame manier aan landbouw te doen en relaties tussen landbouw en samenleving 
te vernieuwen. Het succes wordt verder verklaard door te verwijzen naar het “gezond 
boerenverstand” van landbouwers; door het feit dat vele vrouwen van landbouwers een 
zorgopleiding hebben genoten; door het feit dat het ‘in-de-natuur-zijn’ op een boerderij 
gezondheidsvoordelen oplevert; en – volgens de huidige Minister van Landbouw & Visserij – 
door het feit dat “Zorg en landbouw […] heel dicht bij elkaar [liggen]. Zorg voor natuur en 
zorg voor mensen” (Vlaams Parlement, 2008). Het departement Landbouw & Visserij 
probeert er voor te zorgen dat zorglandbouw terug in aanmerking zal komen voor Europese 
subsidies. Aangezien zorglandbouw niet meer via Europese gelden gesubsidieerd kon 
worden, mede omdat de EU zorglandbouw beschouwde als een zorgactiviteit, probeert het 
departement met gebruik van dit ‘zorgende multifunctionele landbouwer’ discours te 
benadrukken dat zorglandbouw een sociaal duurzaam type van multifunctionele landbouw is 
dat “rechtstreeks bijdraagt aan de leefkwaliteit van het platteland” (Vlaams Parlement, 



2010). 
Aan de andere kant inspireerde het succes van zorglandbouw tot een uitbreiding van het 
initiële landbouwkundige discours. Op basis van de groeiende cijfers die bewijzen dat 
zorglandbouw duidelijke voordelen biedt aan de gezondheidssector, pleit het departement 
Landbouw & Visserij voor een institutionalisering van zorglandbouw binnen de kaders van de 
gezondheidszorg. Het doet dit, ten eerste, door het departement Welzijn, Volksgezondheid 
& Gezin uit te nodigen om het Steunpunt structureel te financieren en zo de bijdrage van het 
Steunpunt tot kwalitatieve zorg te erkennen. Ten tweede onderzoekt het departement 
Landbouw & Visserij, of het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin en/of 
zorgvoorzieningen de zorgactiviteiten van landbouwers kunnen (co)financieren. De Minister 
van Landbouw erkent dat deze laatste optie aanleiding kan geven tot nieuwe 
zorglandbouwpraktijken: 
de door het departement Landbouw & Visserij verstrekte “subsidie is geen 
subsidie voor de zorgactiviteit maar een compensatie voor de tijd die in de zorg wordt 
gestopt in een vrijwillig engagement voor een sociaal doel. De vraag is hierbij of we hier de 
lijn trekken of dat we aanvaarden dat sommige bedrijven verder gaan en, naar Nederlands 
model, zich verder specialiseren als professionele zorgboerderij” (Vlaams Parlement, 2008). 
Geïnterviewden vanuit het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin geven – in lijn 
met het initiële discours gedeeld door een gezondheidszorgcoalitie – aan dat zorglandbouw 
moet blijven gezien worden als “een vorm van informele zorg”. Daarom zal het departement 
Welzijn, Volksgezondheid & Gezin niet overwegen de zorgboeren te subsidiëren: “Dat 
impliceert immers onvermijdelijk institutionalisering met alle gevolgen van dien: regels voor 
de erkenning, opleiding- en bijscholingsvereisten voor de zorgaanbieder, organisatie van het 
toezicht enzovoort. De grote meerwaarde van deze opvangvorm ligt in de subjectieve match 
tussen landbouwer en cliënt, tussen spontane vraag en nabij aanbod, tussen subjectieve 
nood aan buitenwerk en een informeel aanbod aan eenvoudig karweiwerk.” (Vlaams 
Parlement, 2002c, p.24). Het subsidiëren van zorglandbouw staat gelijk aan het subsidiëren 
van landbouwdiversificatie, wat een taak is van het departement Landbouw & Visserij. Het 
voorzien van bijkomende middelen voor zorgvoorzieningen die samenwerken met 
zorgboerderijen wordt evenmin opportuun geacht, aangezien zulke zorgvoorzieningen al tijd 
en dus geld besparen wanneer landbouwers hun cliënten opvangen. 
Het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin erkent de inspanningen van het 
Steunpunt om de kwaliteit van arrangementen waarbij landbouwers, zorgvoorzieningen en 
cliënten betrokken zijn, te verzekeren. Daarom overweegt het een ‘samenwerkingsverband’ 
met het Steunpunt (Vlaams Parlement, 2002c). Een dergelijke samenwerking kan impliceren 
dat zorgovereenkomsten alleen kunnen gesloten worden in bijzijn van het Steunpunt, wat 
moet garanderen dat alle partijen op de hoogte zijn van de voor- en nadelen van 
zorglandbouw, en van de respectieve rechten en plichten van de betrokken partijen – 
inclusief de plicht geen cliënten op boerderijen te ‘dumpen’ (persoonlijke communicatie). 
Alvorens te beslissen om het Steunpunt al dan niet te financieren, heeft het departement 
Welzijn, Volksgezondheid & Gezin aan het departement Landbouw & Visserij gevraagd om 
onder de bestaande wetgeving ook maneges en hoveniers te laten vallen. Het departement 
Landbouw & Visserij weigerde dit – volgens een ambtenaar van dit ministerie omdat zulke 
praktijken plaats vinden buiten de veilige omgeving van zorgboerderijen en bijgevolg minder 
voordelig zijn voor cliënten, en omdat zulke praktijken niet bijdragen aan een verbetering 
van het imago, en de sociale positie van landbouw. 



2.3.5. Discussie: Vlaamse zorglandbouw en haar innovatie-
capaciteit 
In dit hoofdstuk hebben we bestudeerd in welke mate en waarom zorglandbouw in 
Vlaanderen wordt gekenmerkt door synergetische praktijken en coalities die voorbij gaan 
aan traditionele sectorale grenzen. In de voorgaande onderdelen analyseerden we de 
discoursen en praktijken die sectoroverschrijdende synergieën faciliteren en beperken. In dit 
onderdeel zullen we de impact van deze faciliterende en beperkende factoren bespreken op 
het innovatieve potentieel van zorglandbouw in Vlaanderen. 
We onderscheidden twee afzonderlijke discoursen en verwante coalities die Vlaamse 
instituties en praktijken vormgeven. Aan de ene kant is er een landbouwcoalitie die een 
‘zorgende multifunctionele landbouwer’-discours deelt. Dit discours conceptualiseert 
zorglandbouw als een traditionele praktijk van landbouwers die de sociale – eerder dan de 
economische – duurzaamheid van de professionele landbouw kan versterken. Aan de andere 
kant onderscheiden we een gezondheidszorgcoalitie die een ‘socialisatie van zorg’ discours 
aannam en zorglandbouw beschouwt als een van de vele niet-professionele zorgpraktijken 
die kunnen bijdragen tot sociaal-inclusieve gezondheidszorg. Deze coalitie categoriseerde 
zorglandbouw expliciet niet als een aparte zorgpraktijk. Beide discoursen hebben invloed 
gehad op het Vlaamse institutionele kader, dat zorglandbouw vooral erkent en promoot als 
een strategie tot sociaal duurzame landbouwdiversificatie, niet als een apart 
gezondheidszorgarrangement. 
De basisgedachte van het institutioneel kader erkent zorglandbouw als een win-win praktijk 
voor de landbouw- en zorgsectoren. Niettemin voorziet het kader enkel vanuit het 
landbouwperspectief innovatieve formele erkenning en steun. De institutionele 
betrokkenheid van gezondheidszorg-actoren verduidelijkt dat deze actoren menen dat 
zorglandbouw kan bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg. Tegelijkertijd vermijd de formele positie 
van gezondheidszorg-actoren echter de institutionalisering van zorglandbouw als een aparte 
professionele zorgpraktijk. De wettelijke verplichting aan gesubsidieerde landbouwers om 
samen te werken met formeel erkende zorgvoorzieningen verzekert dat het departement 
Welzijn, Volksgezondheid & Gezin en door dit departement erkende zorgvoorzieningen 
formeel verantwoordelijk blijven voor het verzekeren van de kwaliteit van gezondheidszorg 
op de boerderij. Deze betrokkenheid van gezondheidszorg-actoren categoriseert zodoende 
de institutionalisering van zorglandbouw als een innovatie gericht op de landbouw, en niet 
zozeer op de gezondheidszorg. 
Het Vlaamse institutionele kader heeft een sterke invloed gehad op de innovatieve capaciteit 
van zorglandbouw m.b.t. tot de relaties tussen zorgboeren, zorginstellingen, en cliënten. De 
wetgeving en het Steunpunt Groene Zorg hebben bijgedragen aan een opmerkelijke groei in 
het aantal zorgboerderijen, zorgdagen op zulke boerderijen, en aanvragen door 
zorgvoorzieningen om samen te werken met boerderijen. Geselecteerd op basis van, en 
(mede) beïnvloed door het institutionele kader, delen en praktiseren zorgboeren, 
zorginstellingen, en cliënten grotendeels de discoursen die het kader inspireerden. 
Gestructureerd door wettelijke vereisten, en in vele gevallen met bemiddeling van het 
Steunpunt Groene Zorg, beschouwen actoren zorglandbouw-dynamieken over het algemeen 
als bijdragend aan innovatieve sectoroverschrijdende voordelen. 
Op hogere institutionele niveaus echter, worden huidige instituties en praktijken discursief 
en politiek meer in vraag gesteld. Het departement Landbouw & Visserij en het Steunpunt 
Groene Zorg vragen om grotere financiële en organisatorische betrokkenheid van het 
departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin in wat het departement Landbouw & Visserij 



– in tegenstelling tot het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin – categoriseert als 
substantieve zorgarrangementen. Wanneer we de huidige zorglandbouw-arrangementen 
beoordelen vanuit het perspectief van de normen, organisaties en wetten die ze 
introduceren (cf. Reckwitz, 2002; Arts en Buizer, 2009), blijken Vlaamse 
zorglandbouwinstituties 
disproportioneel beïnvloed te zijn door aan de landbouwsector gelieerde normen 
en middelen (cf. Di Iacovo en O’Connor, 2009). Het departement Landbouw & Visserij 
subsidieert zorgboeren om de landbouw te diversifiëren, terwijl het departement Welzijn, 
Volksgezondheid & Gezin geen financiële steun voorziet om zorg te socialiseren via 
landbouw. Daarnaast wordt ook het Steunpunt Groene Zorg overwegend gefinancierd met 
landbouw-, in plaats van gezondheidszorgmiddelen. 
Tevens beginnen stemmen van het Steunpunt, vanuit hun intersectorale positie, de 
selectieve promotie van zorglandbouw door de wetgeving in vraag te stellen. Wanneer we 
de Vlaamse zorglandbouw-arrangementen bekijken vanuit een rationele-actor perspectief 
(Reckwitz, 2002; Arts en Buizer, 2009), door te focussen op de mate waarin arrangementen 
bijdragen tot multifunctionele landbouw en inclusieve gezondheidszorg, dan zien we dat het 
Vlaamse wettelijke kader er niet in slaagt om een aantal innovatieve en sociaal inclusieve 
landbouw- en gezondheidszorginitiatieven te versterken (Goris et al., 2007). Initiatieven van 
niet-professionele landbouwers (zoals hobbyboeren, maneges, kleuterscholen, tuinders), en 
van professionele landbouwers die hun zorgactiviteiten op de boerderij willen uitbreiden of 
professionaliseren, worden momenteel niet formeel erkend of gepromoot. Daarnaast 
ondersteunt de wetgeving geen zorglandbouw-arrangementen voor zorgbehoevende 
personen die niet verbonden zijn aan een institutionele zorgvoorziening. 
Terwijl zorglandbouw als een activiteit met innovatief potentieel kan worden beschouwd, 
suggereert onze discoursanalyse dat het onwaarschijnlijk is dat (veel van) dit potentieel snel 
zal worden gerealiseerd door vernieuwde samenwerking tussen actoren uit de landbouw en 
de gezondheidszorg, en dit omwille van twee redenen. Eerst en vooral, de voortdurende 
conceptualisatie vanuit de landbouw van zorglandbouw als een activiteit van een 
professionele landbouwer komt niet overeen met het ‘socialisatie van zorg’ discours van de 
zorgsector. Binnen dit laatste discours heeft de term ‘professioneel landbouwbedrijf’ weinig 
categorische relevantie: zorgboerderijen zijn slechts een van de vele mogelijke informele 
en/of groene zorgomgevingen. Ten tweede, het pleidooi vanuit de landbouwsector om 
zorglandbouw institutioneel te erkennen als een gezondheidszorgpraktijk conflicteert met 
het idee van de discours coalitie bestaande uit gezondheidszorg-actoren om zorg te 
socialiseren via niet-institutionele contexten. We kunnen mogelijks een (financiële) 
samenwerking verwachten tussen het Steunpunt Groene Zorg en het departement Welzijn, 
Volksgezondheid & Gezin. Maar een dergelijke samenwerking zal waarschijnlijk enkel de 
ondersteuning die het Steunpunt biedt aan de zorgvoorzieningen en het departement 
Welzijn, Volksgezondheid & Gezin bij het afleveren en controleren van zorg erkennen, en het 
Steunpunt niet expliciet erkennen als de vertegenwoordiger van een institutionele 
zorgsector. 

 
2.3.6. Besluit 
Vlaamse zorglandbouw-instituties en –praktijken ontstonden binnen diverse culturele, 
sociaalhistorische en politieke contexten (inclusief voedsel- en milieucrises, een langdurige 
traditie van zorglandbouw, een filosofie van het socialiseren van zorg via informele 
contexten). Mede bepaald door deze contexten werd zorglandbouw gecontextualiseerd 



binnen een discours van multifunctionele landbouw, gecentraliseerd rond de sociale 
duurzaamheid van landbouw, en binnen een discours van sociale inclusie dat voornamelijk 
naar voor wordt geschoven door actoren uit de gezondheidszorg (cf. Bock en Oosting, 2010). 
De hybridisering van deze discoursen gaf mee vorm aan zorglandbouw-arrangementen 
gericht op een beperkte selectie van multifunctionele boerderijen (zie Renting et al. 2008), 
van mogelijke groene zorg praktijken (zie Haubenhofer et al., 2010), en van potentiële 
cliënten. Vlaamse zorglandbouw-instituties en -praktijken zijn ontstaan als specifieke 
historische fenomenen, die zich onderscheiden van de meer economisch-georiënteerde en 
marktgebaseerde arrangementen in Nederland (ENRD, 2010; Van der Ploeg en Roep, 2003), 
de meer op natuur en op dieren gebaseerde arrangementen in landen als het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland (Hine, 2008; Neuberger et al., 2006), en Italiaanse sociaal-inclusieve 
praktijken die diverse categorieën van kwetsbare personen betrekken, waaronder 
exgedetineerden 
en langdurig werklozen (Di Iacovo, 2003). 
Voorgaand onderzoek van Europese zorglandbouw-arrangementen plaatste de situatie in 
Vlaanderen op een evolutionaire schaal, bewegend naar een situatie waarin zorglandbouw 
wordt erkend en gefinancierd door zowel de landbouw- als de zorgsector. Op deze schaal 
werd Vlaanderen ofwel gecategoriseerd in het ‘multifunctionele landbouw’-stadium (waarin 
de landbouwsector voornamelijk de middelen ter ondersteuning van zorglandbouw levert – 
Di Iacovo en O’Connor, 2009) of het hogere ‘erkend systeem van sociale zorg’-stadium 
(gekarakteriseerd door “a strong level of interest and recognition of Social Farming from the 
health and social care sector and the institutions associated with them” – (ENRD, 2010, p.6). 
Ons onderzoek suggereert dat beide classificaties gedeeltelijk correct zijn, maar onvolledig. 
De eerste focust op het institutionele niveau, de laatste op dynamieken tussen landbouwers, 
zorgvoorzieningen en cliënten, maar geen van beide neemt de discursief gemedieerde 
interactie tussen beide niveaus in overweging. Met behulp van onze discoursanalyse vonden 
wij geen bewijs dat binnen Vlaanderen een evolutionaire beweging bestaat in de richting van 
een formele erkenning van zorglandbouw door de zorgsector. In plaats daarvan bemerkten 
we een steeds hogere graad van politieke contestatie, rakend aan de conceptuele basis van 
‘zorglandbouw’: haar definitie. 
Terwijl het Vlaamse institutionele kader groeide uit een (op zijn minst: gesuggereerd) 
gemeenschappelijk begrip van het concept van zorglandbouw bij actoren in de landbouw en 
gezondheidszorg, is het concept onderwerp geworden van discursieve complexiteit. De 
stabiliteit van het institutionele kader rust evenzeer op de onbetwiste conceptualisering van 
zorglandbouw als een innovatieve landbouwpraktijk, als op de gecontesteerde notie dat het 
een niet-innovatieve zorgpraktijk is. De dynamieken tussen landbouwers, zorgvoorzieningen 
en cliënten, die gemedieerd worden door dit institutioneel kader, worden voornamelijk 
gekarakteriseerd door sectoroverschrijdende voordelen door, en een groeiende interesse in, 
zorglandbouw-initiatieven. Tegelijkertijd ondersteunt het institutionele kader geen andere 
initiatieven, die boerderijen of groene omgevingen combineren met sociale inclusie en zorg. 
De bestaande, in dit hoofdstuk geanalyseerde zorglandbouw-discoursen suggereren niet dat 
landbouw- en gezondheidszorg-actoren snel zullen samenwerken om fundamentele 
institutionele en praktijkgebaseerde innovaties te realiseren, aangezien huidige 
sectoroverschrijdende dynamieken eerder verandering tegengaan dan stimuleren. 

 

 



Voetnoten 

9 Deze documenten zijn beschikbaar via de online database van het Vlaamse Parlement, toegankelijk via 
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/zoekInArchief.action. Er werd naar documenten gezocht met 
behulp van de termen ‘zorgboerderij’, ‘zorglandbouw’ en ‘groene zorg’, die respectievelijk 46, 1 en 22 
documenten opleverden op 4 augustus 2011. Deze database bevat documenten sinds het parlementaire jaar 
1971-1972. Alle documenten die bovenstaande zoektermen bevatten, zijn afkomstig uit het parlementaire 
jaar1999-2000 en later. 
10 Professionele landbouwers kunnen bovendien een subsidie van € 15 per dag ontvangen indien ze hun 
boerderij-infrastructuur ter beschikking stellen van de zorginstelling. Tot oktober 2008 was het Ministerie van 
Landbouw op de hoogte van slechts twee van zulke arrangementen (Vlaams Parlement 2010). Daarom focust 
dit paper niet op dit type zorglandbouw. 
11 Het beroep ‘landbouwer’ wordt door de Vlaamse wetgeving gedefinieerd als: een person die een 
landbouwbedrijf beheert met een minimale arbeidsvraag van de helft van een voltijdse tewerkstelling, en die 
een minimum van 50% van zijn arbeidstijd spendeert aan dat landbouwbedrijf en op zijn minst 35% van zijn 
arbeidsinkomen verdient bij dit bedrijf. 
12 De betrekking van het departement Onderwijs en de onderwijssector is in discours en praktijk sterk 
verbonden met de betrokkenheid van het departement Welzijn, Gezondheidszorg & Gezin en de 
gezondheidszorgsector, omdat de meerderheid van scholieren die gebruik maakt van sociale 
landbouwvoorzieningen geplaatst zijn onder de supervisie van Jeugdzorg (Vlaams Parlement 2005, persoonlijke 
communicatie). Om deze reden focust deze paper voornamelijk op sectoroverschreidende dynamieken tussen 
gezondheidszorg en landbouw. 
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