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Context
Boer Patrick is de trotse bedrijfsleider van een gemengd landbouwbedrijf in Mol. Op het bedrijf kan
je melkvee, vleesvarkens, asperges en aardbeien en gedeelte akkerbouw terugvinden. In het seizoen
worden de aardbeien en asperges onder meer via een hoevewinkel aan de consumenten uit de buurt
aangeboden. Toch is het niet enkel de korte keten waarmee het bedrijf haar landbouwactiviteiten
heeft verbreed. In 2009 gingen ze immers ook van start als zorgboerderij.

Opstart
Het vuur werd aan de lont gestoken via een gemeenschappelijke kennis. Vzw De Schakel, een
voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking, zocht naar een geschikte
dagbesteding voor één van haar deelnemers. De persoon in kwestie bleek erg geïnteresseerd in de
landbouw, en zo kwamen ze op een dag op de Nachtegaalhoeve terecht. Na een goed gesprek tussen
boer, deelnemer en begeleider werd een eerste zorgtraject opgestart.
Voor Patrick, een chronische rug-patiënt met net operatie achter de kiezen, was deze extra
ondersteuning in de dagtaken best welkom. “Toch mag je als landbouwer ook niet verwachten dat
een zorgvrager presteert zoals jij dat doet” vertelt Patrick. “Op De Nachtegaalhoeve nemen we de
zorgvragers zoals ze zijn. Zo kan één van de zorgvragers bijvoorbeeld maar met één hand werken,
maar geniet hij enorm van het werk tussen de dieren. En ook dat is voor ons een meerwaarde.”
Goede ervaringen zorgden ervoor dat later andere instellingen de samenwerking opzochten. Zo
bijvoorbeeld met De Markt, een halfopen instelling voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar.
“Jongens uit dergelijke een instelling missen vaak een warm nest” weet Patrick. “Als we dan na een
werkdag samen aan tafel gaan, dan geeft dat enorme voldoening.”
Voor het zorgtraject werden er op De Nachtegaalhoeve geen extra investeringen gedaan. “Door een
gezonde portie oplettendheid is er eigenlijk nog nooit echt iets misgelopen” vertelt Patrick. “De
jongeren komen ook op eigen vraag en zijn dus zelf gemotiveerd goed werk te verrichten. We maken
hen wel attent op het belang van veiligheid op de werkvloer. En dat loopt goed zo.”

Omkadering
De opstart met zorglandbouw gebeurde op eigen initiatief en er wordt nog steeds veel op eigen
houtje gewerkt. Zonder hoog van de toren te willen blazen, vind Patrick zich vaardig genoeg om vele
beslissingen zelf te nemen. Voor een aantal zaken werd er wel al beroep gedaan op ondersteunende

organisaties zoals het Steunpunt Groene Zorg: Wegwijs in de verzekeringspolis, extra duiding bij de
bestaande wetgeving, het opstarten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een
zorgvrager, … Ook kan Patrick bij vragen of twijfel de regioconsulente steeds contacteren voor een
tweede opinie.

Knelpuntje
Recent wijzigde het beleid van de jeugdinstellingen. Enkel jongeren uit “Fase 3” worden nog
toegelaten voor werk buitenshuis. De opvangperiodes zijn hierdoor ook een stuk korter geworden.
Patrick vertelt: “Vaak komen de jongeren voor drie tot zes weken en dat is eigenlijk net te kort om
een vertrouwensrelatie op te bouwen. Net wanneer je op een gemoedelijke basis met elkaar kan
beginnen samenwerken, loopt het zorgtraject voor de jongeren af. En dat is eigenlijk wel jammer.”

Tips
Aan collega’s zou Patrick suggereren om het buikgevoel te volgen. De insteek moet een winwinsituatie zijn, voor het landbouwbedrijf, voor de zorginstelling én voor de zorgvrager. “Aan wie een
warme ontmoetingsplek kan bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben, zou ik een
zorgtraject zeker aanraden.” De arbeidsverlichting die je hiervoor in ruil krijgt, kan ook echt wel van
betekenis zijn in de bedrijfsvoering. Louter starten voor de financiële inkomsten uit een zorgtraject
wil Patrick echter afraden.

Toekomst
Morgen komt er een nieuwe jongen via De Witte Mol op kennismakingsgesprek op De
Nachtegaalhoeve. Wanneer dit contact goed zit, wordt er een samenwerkingsovereenkomst
opgesteld, en start er een nieuw traject. Het verbredingstraject van de boerderij heeft zeker nog een
lange toekomst.

