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1. Titel van het project: Landbouw en zorg 2.0
2. Projectidee: Meer zorgcapaciteit in de A5H

Rogier, Rolia, Korwin en Martijn zijn actief betrokken bij de werkplaats klimaatadaptatie. Zij
zien de regio als een mogelijkheid om een rol te spelen in de stad-landverbindingen.
Rotterdam, Utrecht en Dordrecht zijn grote kernen, waarvan de inwoners “gebruik”zouden
kunnen maken van de landelijke sfeer die A5H heeft. In het DNA van dat landschap zit ook
kleinschaligheid, de rust, de natuur, de onthaastingen. Landbouwbedrijven hebben daardoor
extra de mogelijkheid hun bedrijfsvoering en hun landschap af te stemmen op de
“zorg”behoeften van de Randstad. Met zijn vieren zijn we dus op zoek gegaan naar een
combinatie landschap, landbouw en zorg in de breedste zin van het woord.
Het plaatje laat zien, dat er meerdere vormen van participatie kunnen.
Bron: federatie landbouw en zorg:

3. Projectdoel: (waarom) Op dit moment zijn we bezig om na te denken over nieuwe
aanvullende verdienmodellen voor de landbouw. We zijn op zoek naar een initiatief
wat je klein kan starten, wat past bij de landbouw en wat bij succes opgeschaald kan
worden. Het is duidelijk, dat met name de veehouderij voor de uitdaging staat om ook
in de toekomst een sluitende omzet te genereren. Maar we willen klein beginnen en
kijken of de agrariërs open staan om dit extra aanbod te bieden. Daarvoor willen we



50 agrariërs de kans geven om zich hierop te oriënteren door hen vouchers aan te
bieden. Zij kunnen die naar eigen behoefte inzetten. Dat kunnen vouchers zijn om
eens door te berekenen welke investeringen nodig zijn, of een voucher ervaringen
uitwisselen, of een voucher bezoek aan verschillende voorbeelden.

4. Met deze aangeboden oriëntatiefase en hopelijk ook met een toenemend aantal
boeren die hierin willen verder gaan bieden wij de steden een mogelijkheid aan voor
rust en ruimte. Tegelijkertijd zien we hier ook mogelijkheden voor boerderijverkoop
van eigen producten. Het is geen revolutionair idee, want er bestaat al een goed
georganiseerde landbouw en zorg. Het is wel een mogelijkheid mee te denken, zodat
ook de regio haar van school komende VMBOérs Zorg&Welzijn een plekje op de
arbeidsmarkt kunnen geven.

5. We hebben ook nagedacht over welke partijen betrokken zouden moeten worden:
a. we denken aan gemeenten die een actief beleid kunnen voeren om dit

verdienmodel mogelijk te maken;
b. we denken aan banken, die agrariërs kunnen helpen een eerste begroting op

te stellen
c. we denken ook aan partijen als de NatuurenVogelWacht die adviezen kunnen

geven om ervan van boeren aangenamer te maken voor hittestress,
biodiversiteit.

d. Scholen: het is belangrijk, dat leerlingen uit de zorg en uit het groene
onderwijs voldoende ervaring kunnen opdoen.

e. Landbouw en zorg
i. http://www.verenigingvanzorgboerenzuidholland.nl/
ii. https://www.zorgboerenzuidholland.nl/
iii. Utrecht: https://www.cooperatieboerenzorg.nl/

6. Financiën
de belangrijkste investering zijn de vouchers. Die moeten nog duidelijk worden.
Uitgaande van 50 agrariërs die we willen meenemen in deze reeks dan schat ik in
Communicatie: betrekken en kenbaar maken van dit aanbod €2500
Voucher financiering 50 x 1000 = € 5000 voor bedrijfsbezoek en financiële begroting
Vouchers wetgeving, startbewijzen enz 50 x 500 = € 2500 voor informatie over
startbewijzen, kennis, keurmerken
Voucher 50 x 1000 = €5000 oriëntatie op de mogelijkheden.

Wat

Communicatie €3000

Voucher 1 €5000

Voucher 2 €2500

Voucher 3 €5000

http://www.verenigingvanzorgboerenzuidholland.nl/
https://www.zorgboerenzuidholland.nl/


7. We kunnen snel starten als we een startbudget hebben van €15000. Een financiële
injectie van €3000 per agrariër om hen te helpen bij het vinden en oriënteren op een
aanvullend verdienmodel.

8. Heeft het voorstel iets te maken met Klimaatadaptatie. Wij vinden van wel. Kijk je
goed naar deze 6 mogelijkheden en het zijn er beslist nog meer dan zie je nadruk op
gezond eten, buitenleven, handen uit de mouwen. O.i. Leidt dit automatisch tot een
aanpassing van het boerenbedrijf in ecologische zin.

9.


