
Over zorglandbouw 

 
Zorgboerderijen bieden zorg aan meerdere 
doelgroepen en in verschillende vormen. Zo 
komen mensen voor dagbesteding of krijgen 
hulp om weer aan het werk te komen. Ook is 
wonen op een zorgboerderij toegenomen en 
bieden sommige zorgboeren behandeling aan 
of logeren.  
  
Op de zorgboerderijen komen deelnemers met 
verschillende achtergronden, o.a. verslaving, 
geestelijke of lichamelijke handicap, dementie 
of autisme; er zijn allerlei redenen waarom 
mensen zichzelf kwijtraken en op afstand van 

de samenleving komen te staan. Zorgboerderijen bieden al deze mensen een plek om op 
krachten te komen en een betekenisvol leven te leiden.  
  
Dit is wat iedere zorgboerderij uniek maakt: 
  

1. Huiselijk en persoonlijk 
Zorgboerderijen zijn kleinschalig(er) en daardoor persoonlijk, met een charismatische 
boer(in) aan het roer. Ze bieden een veilige en vertrouwde omgeving die tegen een stootje 
kan, weg van de drukte. Boerenverstand staat voorop, nuchter, zonder fratsen en met oog 
voor iedereen. 

2. Natuurlijk ritme 
Het dagelijks ritme van de boerderij zet de toon. Dieren en planten dulden geen uitstel of 
een beurt overslaan. Juist dat natuurlijke en vanzelfsprekende ritme biedt houvast. En 
vanwege het ritme van de seizoenen, is iedere dag op de zorgboerderij toch net even 
anders.  

3. Buitenleven 
Een groot deel van het leven op een zorgboerderij speelt zich buiten in het groen af. Regen 
of zonneschijn, het werk gaat door. Meedraaien op een boerderij houdt je in beweging en 
brengt een blos op de wangen 

4. Handen uit de mouwen 
Op een zorgboerderij doe je nuttig werk dat je mogelijkheden aanspreekt. Niet te veel 
denken, gewoon lekker aan de slag. Er is altijd een passend klusje paraat en dat geeft frisse 
energie.  

5. Goed eten 
Op de boerderij houden we van gezond en gezellig eten. Ingrediënten komen vers en 
onbewerkt van het land, we bereiden maaltijden met elkaar en nemen de tijd voor 
gesprekken.  

 

 

 

 

 



Organisatie zorglandbouw 
De federatie Landbouw en Zorg (FLZ) is de 
landelijke brancheorganisatie voor de 
zorglandbouw. Via zestien regionale organisaties 
zijn ruim 900 zorgboerderijen aangesloten. 
  
Om het unieke karakter en de zorgkwaliteit te 
waarborgen, is een specifiek keurmerk 
ontwikkeld: het Kwaliteitswaarborg 
Zorgboerderijen. Via het behalen van het 
keurmerk zijn onder meer kwaliteit van zorg, 
hygiëne, arbeidsomstandigheden, omgang met 
persoonsgegevens en afhandeling van 
geschillen volgens wettelijke normen 
gewaarborgd. Het kwaliteitskeurmerk wordt 
verleend en bewaakt door een apart 
kwaliteitsbureau, dat onafhankelijk van de 
federatie opereert.” 

Omzet zorglandbouw 
Tabel Ontwikkeling zorglandbouw 2007-2020 

  2007 2009 2011 2013 2018 2020 

Aantal bedrijven 756 870 1.050 1.100 1.250 1300 

Omzet (in mln. euro) 45 63 80 95 250 315 

Gem. omzet per bedrijf (in 
euro’s) 

60.000 72.500 75.000 87.500 200.000 
242.500 

  
Aantal zorgboerderijen opnieuw toegenomen  
Het aantal zorgboerderijen is sinds 2018 met ongeveer 50 gestegen naar een niveau van 1.300 
bedrijven (+4%) in 2020. Eind 2020 beschikten rond de 900 bedrijven over een gecertificeerd 
kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg: een toename van 10% ten opzichte van 
2018. Ook niet bij de Federatie aangesloten bedrijven (naar schatting 400 zorgboerderijen) 
hebben voor een groot deel een of andere vorm van certificering. Dit wordt in toenemende mate 
gevraagd door financiers van de zorg, dit in het kader van een verdere professionalisering. Het 
totaal aantal cliënten dat in 2020 zorg werd verleend op een boerderij wordt ingeschat op ruim 
30.000, een stijging van 20% ten opzichte van 2018.  
 
Omzet sinds 2013 meer dan verdrievoudigd  
De omzet in de zorglandbouw is sinds 2018 verder gegroeid naar een niveau van ongeveer 315 
miljoen euro in 2020. De gemiddelde omzet per zorgboerderij wordt geschat tussen de 240 en 
245 duizend euro. De spreiding in omzet tussen bedrijven is nog steeds groot; dit komt door de 
diversiteit tussen zorgbedrijven in omvang (aantallen cliënten), type zorg, maar ook door 
ondernemerskwaliteiten. In 2020 heeft de Covid-19-pandemie volgens deskundigen geleid tot 
naar schatting 5 tot 10% minder omzet, die overigens deels is gecompenseerd door het Rijk. 
Zonder corona zou de omzet dus nog een paar procent hoger zijn uitgevallen. 
 
  
Wilt u meer weten over zorglandbouw? 

Neem dan contact op met Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) via 

www.zorgboeren.nl 

federatie@zorgboeren.nl 

http://www.zorgboeren.nl/

