
PERSPECTIEF 

Landbouw omhelst zorg 
Opvallende combinatie van boerenverstand en ideële motieven 

door Mar i anne van der Schilden 

D e concurrentie neemt toe door 
open trade, de afzet is vraagge
stuurd geworden met zeer kriti

sche consumenten, in de agrarische keten 
ontstaan nieuwe bindingen en samenwer
kingsverbanden en de (informatie)techno
logie ontwikkelt zich sterk. 

De tijden veranderen, ook 
voor agrarisch Nederland. 

nis- en sturingssyteem (d.i. overheid, 
agrarisch onderzoek en onderwijs) onze 
perceptie van de werkelijkheid aanpassen 
en adequaat reageren? In ieder geval door 
een groot beroep te doen op ons inlevings
vermogen, door in communicatie te gaan 
en te blijven en door zo de werkelijke 
inhoud te onderkennen van modewoorden 
als bedrijfsverbreding en plattelandsver
nieuwing. Dit is ook een van de bood
schappen in de Virtuele Boer. Van der 
Ploeg geeft veel informatie over kansrijke 
bedrijfsvormen voor de toekomst en spuit 
kritiek op het 'expertsysteem'. Daarnaast 
schetst hij ook een nieuwe, modelmatige 
benadering van heden en toekomst waar
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vertaalde in de (remmende) invloed van de overheid met maatre
gelen en wetten op het gebied van milieu, ecologie en arbeid, inclu
sief de groeiende afstand tussen de overheid en de sector. En, last 
but not least, heerst er grote planologische onzekerheid: praktisch 
geen agrariër weet zeker of hij over tien jaar nog op zijn grond zit. 

Virtuele boer 

Tot zover de opsomming van overbekende uitdagingen, problemen 
en veranderingen. We zitten er allemaal middenin, het verbaast 
ons niet en het prikkelt ons niet meer. J.D. van der Ploeg, auteur 
van de Virtuele Boer (1999), spreekt in deze zin over een 'paradig
ma-wisseling'. De agrarische sector is geen uitzondering, zij heeft 
net als andere te kampen met de grote onzekerheid die hoort bij 
veranderingsprocessen. En dat is de kern van de huidige situatie. 
Onder de stress van onzekerheid over de toekomst ontstaan veel 
reacties, niet alleen van angst en machteloze woede maar ook van 
grote creativiteit. Verborgen competenties komen boven drijven en 
de agrarische populatie laat zich anders zien. Boeren en tuinders 
zijn op een geheel eigen en onverwachte manier bezig zich een 
nieuw bestaansrecht te verwerven met een aantal nieuwe uitin
gen van echt 'ondernemerschap', die mij met verwondering en 
bewondering vervullen. De tijd is dan ook rijp om dit 'onderne
merschap' in zijn totaliteit onder de loep te nemen. In Het myste
rie van het ondernemerschap, een met opvallend veel enthousias
me begroet project van het IMAG en Stoas, worden alle onderne
merscompetenties benoemd en zo goed mogelijk gekwantificeerd. 
Hoe flexibel is de agrarische sector, hoe rap schudt ze het stempel 
van 'conservatief wereldje' van zich af? En hoe kunnen wij als ken-
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bij gewoontegedrag en de handelwijze uit het verleden hun grote 
betekenis zullen verliezen. Maar het lijkt me te beperkt dat om die 
reden bedrijfsverbreding en een hoge mate van bedrijfsautarkie 
het beste toekomstperspectief zouden bieden. Er zal inderdaad 
een nieuw evenwicht ontstaan waarbij dergelijke bedrijven een 
prominentere plaats innemen, maar ook 'gewone' agrarische 
bedrijven en de groeiende megabedrijven zullen een belangrijk 
percentage vormen (Verhaar en v.d. Schilden, 2000). 

Zorglandbollw 

In dat perspectief verdient ook het fenomeen 'zorglandbouw' aan
dacht en respect. Buiten de gretigheid van onderzoekers die zelf 
graag willen 'zorgen' en buiten de achteloze rationaliteit van 
minister Brinkhorst die spreekt van een kleine, niet overdreven 
belangrijke niche. Want als we verder kijken dan de bedroevende 
bedrijfseconomische perspectieven van de pakweg driehonderd 
zorgboerderijen in Nederland, zien we een ontwikkeling die een 
grote voorbeeldfunctie en spin-oft" kan hebben. Een 'zorgboerderij' 
is namelijk een bijzonder voorbeeld van daadwerkelijke integratie 
van een geheel andere bedrijfstak in de agrarische. Ze vormt daar
mee de meest uitgesproken bedrijfsverbreding en is veelzeggend 
voor de kracht van de agrarische sector. De drijvende krachten 
verdienen een genuanceerde perceptie omdat ze verwijzen naar de 
toekomstmogelijkheden van de sector. Deze (potentiële) kracht en 
kwaliteit onderkende en benoemde het ministerie zelf al eerder in 
zijn gelijknamige nota (LNY, 1998), waarin het belang van het 
ontwikkelen van 'modern agro-ondernemerschap' werd bena
drukt. 
De koppeling van landbouw en zorg is lang geleden gelegd in 
antroposofische boerderijen en aan zorginstellingen gekoppelde 
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instituutsboerderijen. Recenter is de explosieve ont
wikkeling van particuliere initiatieven van boeren 

die hun bedrijf omvormen tot zorgboerderij. Het 
grootste deel (80%) van de huidige 300 is ontstaan na 
1995. 
Deze nieuwere initiatieven kenmerken zich door een 
meer rationele aanpak, wat een opvallende combina
tie oplevert van boerenverstand en ideële motieven. 
Naast het runnen van een rendabel agrarisch bedrijf 
is de doelstelling uitgebreid met een zorgdoel dat 
gericht kan zijn op het bieden van een dagbesteding 
aan zorgvragers (continue zorgboerderij) of het bie
den van (re)integratietrajecten, waarbij bovendien 
kansen op de arbeidsmarkt gecreëerd of vergroot 
worden. Voor veel zorgvragers betekent het werken 
op een boerderij een belangrijke stap naar herintre
ding in de maatschappij. 
Een doelstelling van de zorgboerderij naast het sti
muleren van de reïntegratie kan de bevordering zijn 
van zelfstandigheid en sociale zelfredzaamheid van 
hulpvragers. Werken en soms ook wonen in een agrarische setting 
heeft een specifieke meerwaarde voor hen. Enerzijds heeft agra
risch werk een 'natuurlijk' therapeutisch effect, anderzijds intro
duceert de inzet in de bedrijfsvoering een duidelijke werkstruc
tuur. 
De voordelen voor de zorgvrager zijn duidelijk en worden alom 
geroemd. Maar voor de boer betekent dit een stimulerende, maar 
gecompliceerde bedrijfsvoering die zich nog moet ontwikkelen 
naar een professioneel niveau. Het boerengezin dat nu als pionier 
een zorgboerderij wil starten, heeft een bijzonder grote dosis 
idealisme en doorzettingsvermogen nodig. 

Vreemde eend 

Een definitie van 'zorgboerderij' kan zijn: 'een primair agrarisch 
bedrijf dat een zorgtaak integreert met de agrarische bedrijfsvoe
ring, waarbij ruimte wordt gecreëerd binnen de bedrijfsvoering 
voor het uitvoeren van therapeutische agrarische arbeid door één 
of meer hulpvragers.' 
In feite bieden zorgboerderijen een alternatief voor mensen die nu 
vaak, langdurig, van de 'standaardvormen' van zorg afhankelijk 
zijn, wat de zorgverzekeraars en de maatschappij (via de AWBZ of 
de bijstand) veel geld kost. Er is vooral winst te halen bij structu
rele vormen van afhankelijkheid: iedere persoon die via een zorg
boerderij ge(re)integreerd kan worden betekent in die zin een 
besparing. Helaas wordt door de reguliere zorg met enig wantrou
wen (angst?) naar de zorglandbouw gekeken, als een concurreren
de vreemde eend in de bijt (al is het in feite maar een piepklein 
kuikentje). En deze inertie van het zorgsysteem in Nederland 
maakt het voor de startende zorgboer zo moeilijk om financiering 
te krijgen voor zijn zorgfunctie. 
Mgezien van het aanbieden van arbeid kunnen zorgboerderijen in 
opzet sterk van elkaar verschillen. Een belangrijk aspect daarbij 
is de werkbegeleiding. Kwalitatief goede werkbegeleiding is van 
groot belang en kost veel tijd. De werkleider moet kunnen omgaan 
met het spanningsveld tussen een zekere te behalen productiviteit 
en een verantwoorde therapeutische begeleiding, afgestemd op de 
individuele zorgplannen van de hulpvragers. De boer kan zelf de 
dagelijkse begeleiding op zich nemen, eventueel aangevuld door 
professionele begeleiding vanuit een zorginstelling, of die overla-
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ten aan werkleiders met een agrarische of therapeutische achter
grond in dienst van de zorgboerderij. 
De kwaliteit van de begeleiding van de zorgvragers is een aan
dachtspunt. Want hoe kan een bedrijf aantonen dat de vaardighe
den en capaciteiten aanwezig zijn om een goede begeleiding te 
garanderen? Soms heeft de boerin een zorgopleiding gevolgd 
maar die sluit lang niet altijd aan bij de zorgbehoefte van de doel
groep. Het zou zeker nut hebben wanneer de zorgboer kan aanto
nen dat hij kwalitatief goede zorg in de aanbieding heeft, dus met 
een opleiding en examen een 'kwaliteitscertificaat' heeft verwor
ven. Idealiter zouden zorgboeren dit certificaat op hun eigen werk
plek moeten kunnen verwerven, een tamelijk nieuwe optie die 
bekend staat als 'Erkenning van in de praktijk Verworven Com
petenties' (EVC). Onlangs is een dergelijk EVC-traject geëffectu
eerd bij werknemers van de Frico Cheese (König e.a., 1999). Een 
dergelijk certificaat past binnen de huidige normen voor 
kwaliteitszorg en biedt een duidelijke garantie naar de voor de 
zorg betalende instanties. 
Eventueel aanvullend onderwijs dient de zorgboer op de eigen 
boerderij te krijgen. Voor het ontwikkelen van de inhoud van een 
dergelijk leertraject is al een aanzet gegeven in de vorm van een 
cursus voor zorgboeren en werkleiders. Deze cursus is ontwikkeld 
in het kader van het project 'Kwaliteit en kwantiteit van de arbeid 
in de zorglandbouw' van het Instituut voor Milieu en Agritechniek 
(IMAG), hetAOC Midden-Nederland, De Hoge Woerd en zorgboer
derij De Bossewaard (v.d. Schilden en Dibbits, 1999). Over een na
dere uitwerking van een EVC traject voor zorgboeren wordt mo
menteeloverlegd met het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg 
en de Directie Wetenschap en Kennisoverdracht van LNV. VWS 
zal in de nabije toekomst bij dit overleg worden betrokken. 

Afkicken van worka/wlism.e? 

Zorgvragers die op zorgboerderijen terecht kunnen, zijn mensen 
met een lichamelijke of verstandelijke handicap, psychiatrische 
patiënten, maar ook moeilijk opvoedbare jongeren, langdurig wer
kelozen, ex-verslaafden of ex-gedetineerden. Iedere zorgboerderij 

bepaalt zijn eigen doelgroep en is in zekere zin afhankelijk van de 
geografische nabijheid van de matig mobiele cliënten. 
Tot nog toe is de groep verstandelijk gehandicapten het sterkst 
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vertegenwoordigd. Dat leek in eerste instantie de 'gemakkelijkste 
doelgroep'. Ik zie dit als startconstellatie en verwacht in de nabije 
toekomst vooral kansen voor het werken met psychiatrische pa
tiënten. Beide doelgroepen zijn moeilijk te financieren vanuit 
zorggelden. Er wordt gewerkt aan meer structurele financierings
mogelijkheden waarbij gebundelde krachten van zorgboerderijen 
een betere onderhandelingspositie kunnen geven. Er is een markt 
en er zijn mogelijkheden, hoezeer sommigen ook het tegendeel 
beweren en hoe beperkt de steun ook is vanuit LNY, SZW en 
VWS. 
Een ander belangrijk marktsegment dat tegenwoordig veel aan
dacht heeft, is de groep van 'gestresste managers' en mensen met 
een 'hum-out' problematiek. Zij passen niet altijd goed in crisis
centra of psychiatrische klinieken en voelen daartegen ook een 
enorme weerstand. Ik verwacht dat een 'anti-stressboerderij', min
der negatieve associaties oproept en daardoor een lagere drempel 
heeft, maar wel goede therapeutische potenties (Van Schaik, 
1997). 
Mgezien van het gemeenschappelijke aspect van het aanbod van 
therapeutische arbeid kunnen zorgboerderijen in opzet sterk van 
elkaar verschillen, net zoals de hele sector zich kenmerkt door 
grote diversiteit. Zo kan het accent liggen op de primaire agrari
sche productie met een beperkt aantal (een tot vijf) zorgvragers. 
Andere zorgboerderijen leggen de nadruk juist op de zorgfunctie 
en halen meer zorgvragers binnen (zes tot vijftien) die soms ook 
wonen op de boerderij. Een verdere indeling van zorgboerderijen 
is mogelijk naar verschillen in de bedrijfsvoering: 

• Kleinschalig 
• Gemengd bedrijf 
• Gespecialiseerd, meer gemechaniseerd bedrijf 
• Antroposofische boerderij (tevens woongroep) 
Antroposofische boerderijen werken met het kringloopprincipe 
volgens de biodynamische methode. Zij bestaan al veel langer en 
boeken goede resultaten. Meer recente initiatieven heten daarom 
ook wel 'rationele zorgboeren'. Omdat het aanbieden van arbeid 
een hoofddoel is kiezen vooral de kleinschalige en gemengde 
bedrijven voor arbeidsintensievere productiemethoden. Dit bete
kent dat de keuze voor 'zorg' ruimte biedt voor een tweede maat
schappelijk relevante keuze, die van biologische productie. 

Complexe arbeidsorganisatie 

Een zorgboer haalt zich heel wat op de hals. In essentie gaat hij 
twee gescheiden bedrijven leiden en integreren. Hoe kleinschalig 
en bescheiden ook, zijn zorgbedrijf is volkomen nieuws. Vaak ook 
nieuw is het agrarisch bedrijf dat qua bedrijfsinrichting is toege
sneden op aanbod van (eenvoudige) arbeid aan zorgvragers, een 
bewuste keuze voor arbeidsintensievere werkmethoden en pro
ductie op biologische grondslag. Beide bedrijven hebben eigen kos
ten en opbrengsten, in principe gescheiden geldstromen. Dit bete
kent weer dat de boer te maken heeft met een dubbele bedrijfsor
ganisatie en administratie. Hij moet zelf de acquisitie doen van 
cliënten en de daarvoor vereiste financiering en hij moet zijn land
bouwproductie vermarkten. Dus alleen al voor de randvoorwaar
den heeft hij een aanzienlijke verzwaring van eigen taken, die hij 
overigens wel vaak deelt met de zorgboerin. In ieder geval wordt 
hij zwaar gestimuleerd om zijn ondememerschapscompetenties te 
ontplooien. 
Daarbij komt nog het dagelijkse uitvoerende werk. Dit brengt een 
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geheel eigen spanningsveld met zich mee. Op het agrarische be
drijf dient zich werk aan dat moet worden uitgevoerd en weinig 
uitstel duldt . Daarnaast moet er werk zijn voor een aantal zorg
vragers dat past bij hun werkniveau, en moeten zij bij het werken 
in meerdere of mindere mate worden begeleid. Er moeten dus drie 
geheel verschillende vormen van arbeid worden uitgevoerd en ge
combineerd, wat kan resulteren in een zeer gecompliceerde ar
beidsorganisatie. Voor veel startende zorgboeren zijn de conse
quenties voor deze arbeidsorganisatie van tevoren moeilijk te 
overzien en is het risico groot dat ze zich letterlijk te veel werk op 
de hals halen. Zo kan een inschattingsfout optreden bij het star
ten van een camping, een winkel of een kaasmakerij , wat immers 
werk van een wat hoger niveau creëert. Wanneer de aanwezige 
zorgvragers dit niet (alleen) kunnen moet de zorgboer het zelf 
doen, maar hij heeft zich ook verplicht om de zorgvragers te laten 
werken en ze te begeleiden, dus wanneer hij ze elders op het 
bedrijf aan het werk zet, zal hij ook daar aanwezig moeten zijn. 
Daar komt nog bij dat de prestatie van de zorgvragers over het 
algemeen overschat wordt, en de benodigde begeleiding onder
schat. Daardoor moet de boer niet alleen de zorgvragers begelei
den maar ook veel uitvoerend werk zelf doen. 

Facilitering vanuit onderzoek 

Het is van groot belang om de beschreven problemen met de ar
beidsplanning in een vroegtijdig stadium te signaleren. Inzicht 
vooraf in de consequenties van beslissingen over de inrichting van 
een nieuwe of veranderde zorgboerderij, kan die beslissing zeker 
beïnvloeden. Hiervoor heeft het IMAG een arbeidsbegrotingssys
teem ontwikkeld voor zorgboerderijen dat 
• de benodigde arbeid op een bedrijf in beeld brengt. Het systeem 
geeft aan welk werk, in welke periode moet gebeuren en hoeveel 
uren dat kost. Hiermee kan men van tevoren knelpunten en ar
beidspieken signaleren, maar ook (structurele) leegloop voorko
men; en 
• het niveau van het gevraagde werk zichtbaar maakt ter beant
woording van de vraag wat de zorgvragers kunnen doen en wat de 
boer zelf moet doen. En dan met name of er voldoende werk is voor 
de zorgvragers en niet teveel voor de boer zelf. 
Als pilot zijn er arbeidsfilms gemaakt van het benodigde arbeid op 
de verschillende werkniveaus, voor een moestuin en voor een leg
hennenhouderij . Een belangrijke uitkomst is dat alle vormen van 
tuinwerk kans geven op piekarbeid met bijbehorende stress ter
wijl ze 's winters nauwelijks werk opleveren. Bovendien is bij de 
wisselende werkzaamheden aan de verschillende gewassen veel 
begeleiding nodig (nieuwe instructies). Keuze voor dierlijke pro
ductie kan meer rust op het bedrijf creëren omdat dit meer con
stante en routinematige arbeid oplevert waarbij dus minder bege
leiding en instructie nodig zijn (Vd. Schilden en Vink, 1999). 
Een ander punt is het meten en volgen van de prestatie van de 
zorgvragers. Hiervoor is een aanzet gegeven met beheersingslijs
ten (Mosk e.a., 1996). Zeker bij het aanbieden van (re)integratie
trajecten is het van belang (met harde cijfers) te kunnen onder
bouwen wat je aanbiedt en achteraf te kunnen evalueren wat je 
slagingspercentage is. Hiervoor is een goede assessment nodig van 
iedere zorgvrager die op een boerderij begint, oftewel een nulme
ting van zijn of haar prestatieniveau, waarna een individueel 
zorgplan de ontwikkelingen van de persoon volgt en bijstuurt. De 
assessment-methodiek uit de sociale werkvoorziening blijkt hier-
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voor bruikbaar te zijn. Meting van daadwerkelijke prestaties van 
zorgvragers is ook van belang in de discussies over vergoedingen 
omdat nog een ander groot probleem op de loer ligt. Zorgvragers 
verrichten arbeid en hebben in die zin recht op een arbeidscontract 
en een salaris wat een extra complicatie betekent in de twee geld
stromen op het bedrijf. Naast de kosten en opbrengsten van agra
rische productie moeten de kosten voor het aanbieden van zorg en 
begeleiding worden verminderd met de opbrengsten van het werk 
van de zorgvragers. In die zin is het ook voor de zorgvragers van 
belang een certificaat te kunnen behalen op de zorgboerderij, voor
al wanneer zij een (re)integratietraject doorlopen. Zelfs op het 
laagste niveau is dat voor hen een belangrijke vorm van erken
ning. De mogelijkheden voor het opzetten van een speciaal, intern 
opleidingstraject voor zorgvragers, vergelijkbaar met het eerder 
genoemde EVC-traject voor zorgboeren, zal onderwerp zijn in het 
lopende overleg. In het eerder genoemde onderzoek zijn zeer posi
tieve en perspectiefrijke resultaten geboekt bij het ontwikkelen 
van een 'algemene agrarische cursus' voor zorgvragers. Het IMAG 
formuleert met een aantal partners en in overleg met het 
Steunpunt een project dat alle genoemde aspecten integreert. 
Concrete hulpinstrumenten voor de arbeidsorganisatie, prestatie
meting, financiering en scholing komen samen in een hoofdstruc
tuur voor een integraal bedrijfsplan voor zorgboerderijen en zorg
boerderij collectieven. 

Virtueel rendement 

In de Virtuele Boer beweert Van der Ploeg dat de landbouwsector 
vijf miljoen aan extra inkomsten kan genereren met de integratie 
van zorgtaken. Materieel gezien betekent dit nu niet direct een 
verrijking van de Nederlandse landbouw maar is het eerder een 
druppel op een gloeiende plaat. Doorploegend met dezelfde volhar
ding zal het een aantal individuele zorgboeren uiteindelijk wel luk
ken om een rendabele landbouw-zorgcombinatie draaiend te hou
den. Onderzoekers berekenen zelfs dat nu al rendement te beha
len is (Hassink, 2000) maar ik heb niet één zorgboer gesproken die 
zonder financiële zorgen meer dan een jaar vooruit durft te kijken. 
Volgens mij hebben we hier eerder te maken met een macrovoor
beeld van de managementtheorie dat voor de werkprestatie geld 
slechts zéér beperkt een motiverende factor is. En niemand zal 
ontkennen dat zorgboeren hard en gemotiveerd werken en ook 
presteren. Want het imago van de landbouw krijgt een oppepper 
met de publiciteit rond de zorglandbouw die het publiek zo gulzig 
indrinkt. In 1995 vond de eerste 'Ontmoeting tussen landbouw en 
zorg' plaats in de vorm van een symposium waarbij iedere bezoe
ker persoonlijk een hand kreeg alsmede het label 'zorgfiguur' of 
'landbouwpersoon' (waaruit blijkt dat de verschillen in het oog 
sprongen). En een zorglandbouwnetwerk ontstond razendsnel 
rond de kleine honderd daadwerkelijke initiatieven die ook wel 
schamper werden aangeduid als een kind met een waterhoofd. 
Maar het gebeurde wel degelijk, zo groot was de behoefte aan een 
dergelijke nieuwe impuls. De informatiehonger werd aanvankelijk 
gestild met het Landbouw&Zorg-krantje dat nu is vervangen door 
een nieuwskrant, een uitgave van het op 7 februari jl. officieel geo
pende Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg. Maar inmiddels is 
zorglandbouw een vrij algemeen bekend begrip waarover in alle 
denkbare gremia al iets is geschreven. Opvallend daarbij is dat de 
blije berichten ook het lezerspubliek zo blij maken. En dat zegt iets 
over de huidige maatschappelijke waarden en normen. 
Gevraagd naar hun persoonlijke motivatie in een enquête onder 

zorgboeren (Kouwenhoven, 1997) noemde een groot deel sociale 
motieven, maar ook spirituele motieven. Zo ontstond de ijzerster
ke combinatie van de hardwerkende nuchterheid van de Neder
landse boer met zijn gezonde dosis boerenverstand en de sociale 
kant van het verlenen van zorg. Een wereld die zich veel minder 

laat sturen door het rationele en daardoor een bredere blik heeft 
maar ook haar eigen beperkingen. Zo is de zorglandbouw een lich
tend voorbeeld voor de mogelijkheden van daadwerkelijke ver
nieuwing. 

Kortom, zorglandbouw biedt goede perspectieven voor de koppe
ling van twee sectoren, de landbouw en de zorg. Dit is een vorm 
van kruisbestuiving waarbij de voordelen voor de landbouw liggen 
bij het verbeteren van het imago en een impuls richting duurzame 
productie en bedrijfsverbreding. En al gaat het om een relatief 
bescheiden bedrag (ca. 5 miljoen sectoraal), het is liberaal om het 
economisch draagvlak onder bedrijven te verstevigen. Voor de zorg 
is het een verrijking en een impuls tot herbezinning op het door
breken van structurele afhankelijkheidspatronen. De zorgland
bouw laat zien dat veel vaker dan verondersteld (re)integratie 
mogelijk is, mits er op een goede manier wordt geïnvesteerd en 
begeleid. Iedere uitstroom uit het zorgcircuit levert een besparing 
op van zorggelden. Het is liberaal om efficiënter om te gaan met de 
middelen voor zorg. Het is sociaal om te kiezen voor een zinvolle 
tijdsbesteding van zorgvragers die mogelijk ook resulteert in reïn
tegratie. Het is liberaal om in te zetten op een vergrote autonomie 
van mensen, zorgvragers en agrarische ondernemers. Kortom, de 
uitdaging is aan de partij die zowel voor landbouw als zorg de 
ministeriële verantwoordelijkheid draagt . • 
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