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Algemene beoordeling inzendingen 2012 
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Met bovenstaande wervende tekst werden 
studenten  van MBO, HBO en WO 
uitgedaagd hun studieproject op het 
gebied van Multifunctionele Landbouw te 
laten meedingen naar de Studieprijs 
Multifunctionele Landbouw 2012. 
 
De jury ontving na de sluiting van de 
inzendingstermijn letterlijk een doos post.  
De 27 inzendingen zorgden voor een pittige 
hoeveelheid te bestuderen papierwerk. 
Echter; de jury kreeg ook een stevige 
beloning: wat een enthousiasme en wat 
een drive spreekt er uit deze projecten. Een 
plezier om te lezen! Dat multifunctionele 
landbouw een sector is die boeit, blijkt 
zeker uit de inzendingen. 
 
De jury was dit jaar wederom erg onder de 
indruk van het niveau en de 
gevarieerdheid van de inzendingen.  De 
inzendingen waren bijzonder lastig 
onderling te vergelijken. Enerzijds omdat ze 
een gelijke opzet kenden en indien beide  
goed, welke is dan beter? Anderzijds waren 
de projecten juist weer zo verschillend, dat 
een vergelijking eigenlijk niet mogelijk was: 
kortom een complexe aangelegenheid, 
met veel interessante discussies en de 
spreekwoordelijke plaag om tot een keuze 
te komen.  
  
Unaniem spreekt de jury haar waardering 
uit voor de verzorgdheid en diepgang van 
diverse studieprojecten. Het was opvallend 
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dat veel projecten zeer gedegen en gericht 
ingingen op een vraag van een ondernemer 
of organisatie en dat daar zeer concrete 
voorstellen of oplossingen uit voort kwamen. 
De win-win van 'studenten leren'  en een 
'organisatievraag beantwoorden' leverde 
vaak echte 'turnkey' projecten op met 
handleidingen, communicatieplannen of fact 
sheets 'to do' . Volgens de jury eigenlijk 
'kadootjes'  voor de betreffende 
ondernemingen maar ook de hele sector.  
 
De jury vond het ook zeer verfrissend dat 
erdiverse inzendingen afkomstig waren vanuit 
sectoren of opleidingen die niet dagelijks met 
de agrarische sector bezig zijn. Deze 
studenten keken vaak met een hele open blik 
naar de multifunctionele landbouw en de 
betekenis voor de maatschappij.  
Dit leverde in veel gevallen een zeer 
waardevolle bijdrage op voor de 
professionalisering van de hele sector.  
 
Een kritische kanttekening die de jury in het 
algemeen maakt is dat bij sommige 
inzendingen de verslaglegging bleef bij een 
keurige opsomming. Daarbij was duidelijk 
veel werk verzet maar de eigen- en/of 
vernieuwende inbreng ontbrak, een echte 
conclusie bleef uit of er kwamen juist meer 
vervolgvragen naar boven dan er 
beantwoord werden. Gelukkig biedt dit 
laatste veel perspectief voor de Studieprijs 
Multifunctionele Landbouw 2013! 
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MBO - Aanmoedigingsprijs 
Jeroen den Boer:  
Multi-activiteiten op het biologisch fruitbedrijf 
Helicon -  Docent Hans Vijverberg 

De jury vond de inzending van Jeroen den Boer: één 
grote quattro stagioni pizza! Rijkelijk geïllustreerd 
presenteert Jeroen een aantal interessante mogelijke 
activiteiten om meer klanten naar de boerderijwinkel te 
krijgen. De boomgaard is het rustgevende decor voor 
tijdloze activiteiten, zoals bijvoorbeeld pizza bakken in 
een houtoven en het eten van wilde planten. Tijdloze 
activiteiten in een tijd waarin alles snel gaat. Met de 
activiteit: stadsboerin poogt Jeroen ook een minder 
kansrijk deel van de samenleving te betrekken en een 
doel in het leven te geven.  
Tip van de jury: combineer de boomgaard met een 
Nederlands product; bijvoorbeeld naast het bakken van 
een pizza het bakken van een appeltaart. 

Genomineerden Studieprijs Multifunctionele Landbouw 
Na rijp beraad selecteerde de jury unaniem de volgende categorieën met de bijbehorende 
genomineerden. In de categorie MBO was met twee valide inzendingen niet sprake van een 
echte competitie. De jury heeft derhalve gekozen voor het instellen van een aanmoedigingsprijs 
bij het MBO.  Bij  de HBO inzendingen was de helft van inzendingen afkomstig van eerste en 
tweede jaars HBO studenten en de andere helft van derde en vierde jaars studenten. De jury 
acht het rechtvaardig de categorie HBO op te splitsen in een categorie jongere-jaars en een 
categorie oudere-jaars en in beide categorieën twee genomineerden te selecteren. De 
categorie WO blijft gehandhaafd met twee nominaties. 
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HBO - Jongere jaars  
Dayelle te Grotenhuis - Lessenbundel 
doelgroepenreeks: lessen over verschillende 
doelgroepen op de zorgboerderij 
AOC-Oost en Stoas Hogeschool - Docenten Ruud de 
Weijer en Jan Willem Noom  
 
De jury was enorm onder de indruk van deze complete 
gedegen inzending van een tweede jaars student. 
"Goed doordracht, alle aspecten en doelgroepen zijn 
diepgaand uitgewerkt en daarbij is het document ook 
nog erg praktisch." Door het opnemen van 'links' 
behoudt de methode ook zijn actualiteit.  In eerste 
instantie is de lessenbundel  toepasbaar in het onderwijs 
en daardoor niet direct van belang voor de 
ondernemer. Maar de lessenbundel is voor de 
professionalisering van groot belang. De aanwas van 
goed opgeleid personeel is immers noodzakelijk in deze 
groeiende sector. Deze lessenbundel vormt hierin een 
belangrijke schakel. Het project is een echt turnkey 
project; de lessenbundel is goedgekeurd en AOC-Oost 
zal het in de toekomst concreet gebruiken. 
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HBO - Jongere jaars 
Jaldert Veldman - Heleen Jongeneel  
Landschapsontwerp stedendriehoek Apeldoorn, Deventer 
en Zutphen  
HS van Hall Larenstein - Docent: Loes Leentjes 
 
Ontwikkel een landschapsvisie en - ontwerp voor de 
stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen waarin 
de relatie tussen voedselproductie en consument weer 
optimaal mogelijk is.  Een verrassend landschapsontwerp 
met nieuwe voedseltoepassingen is daarop het antwoord.  
De jury was gecharmeerd van het feit dat binnen dit 
ontwerp beleving, landschappelijke kwaliteit, historie en 
voedselproductie zo integraal en gelijkwaardig werden 
meegenomen. De agrarische component wordt in het 
ontwerp nadrukkelijk niet uit het oog verloren en daarbij 
gaat multifunctionele landbouw hand in hand met 
vernieuwende technieken voor voedselproductie zoals 
plantlabs.  
 
De jury vond het vernieuwend dat Multifunctionele 
Landbouw zo expliciet onderzoeksonderwerp is bij de 
studie Tuin- en landschapsinrichting. Dit ontwerp gaat 
buiten de bestaande kaders en geeft juist een verfrissend 
blik in de uitdaging: hoe verbinden we stad en platteland. En 
hoe richten we een landschap aantrekkelijk in zodat de 
diverse behoeften van de mens vervult worden en toch de 
voedselproductie in de buurt is. Dit is in deze inzending niet 
met veel tekst verwoord maar fraai beeldend uitgewerkt met 
prikkelende illustraties.  

HBO-Oudere jaars 
Luc Brouwers: (G)astronomisch Lekker! 
Hogeschool Zuyd - Docent R. Knaapen 
 
Een onderzoek om het economische belang en potentieel 
van de Limburgse streekgebonden gastronomie te 
bepalen. Van dit project liep de jury letterlijk en figuurlijk het 
water in de mond. Een goed leesbaar, prachtig verzorgd 
verhaal. Waarbij de jury het bijzonder knap vond dat zo'n 
breed onderzoek in zo'n beknopte rapportage was 
gevangen. 

Zowel de aanbod- als de vraagkant zijn goed belicht en in 
evenwicht. Daarbij werd verfrissend en verhelderend 
gesteld wat de consument wil: lekker eten, daar gaat het 
om. Labellen of certificeren, daar is de consument 
helemaal niet mee bezig. De jury is van mening dat het een 
grote bijdrage levert aan een sector die enigszins stagneert 
in haar ontwikkeling. De grondige analyse geeft duidelijk 
weer welke dillema's er zijn. Dit in combinatie met 
praktische tips draagt bij aan een doorontwikkeling, niet 
alleen in Limburg maar van de hele sector streekproducten.  

 

!<!2!>

Voorwoord
Voor u ligt een rapport dat handelt over een onderzoek in opdracht van de Provincie 
Limburg. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht voor de opleiding Commercieel 
Management aan de Hogeschool Zuyd te Sittard. 

De Provincie Limburg wil de streekgebonden gastronomie versterken. Naar aanleiding 
van de beleidsvisie streekgebonden gastronomie is de opdracht voor dit onderzoek 
geformuleerd. De bedoeling is om het economisch belang en potentieel van de 
Limburgse streekgebonden gastronomie te bepalen.

Gaarne wil ik de Provincie Limburg en met name mijn stagebegeleidster 
mevr. I. Castermans bedanken voor de prettige samenwerking en ondersteuning. 
Ik heb het als zeer prettig ervaren om bij de Provincie Limburg deze opdracht 
uit te mogen voeren. Daarnaast bedank ik iedereen die mee hee! gewerkt aan dit 
onderzoek!

Luc Brouwers
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HBO-Oudere jaars 
Riene Huijber: Zorgboerderijen in beeld 
Fontys Hogescholen - Docent: John Meulders  
 
Het project gaat in op de vraag hoe zorgboerderijen een 
goede transfer maken van de dagbesteding en 
begeleiding binnen het huidige ziektekostenstel (AWBZ) 
naar de gemeente (WMO) zodat zorgboerderijen in het 
aanbestedingstraject mee kunnen doen. Waar nu de 
cliënten met een persoonsgebonden budget zelf mogen 
kiezen, zijn gemeentes straks veel belangrijker bij de 
toedeling van de zorg. Zorgondernemers zullen zich dus 
meer 'in the picture' moeten spelen bij deze gemeentes. 
Dit studieproject snijdt een buitengewoon actueel thema 
aan en speelt daarmee heel goed in op een nieuwe 
ontwikkeling die de hele sector raakt. De praktische 
bruikbaarheid van dit project is bijzonder hoog en draagt 
daarmee bij aan de sectorbrede professionalisering. De 
jury had wel graag gezien dat de brede 
onderzoeksvraag ook iets grondiger was geanalyseerd.  
Hoewel in de rapportage de conclusie ontbreekt, is deze 
wel degelijk getrokken, daarvan is de factsheet "handvat 
voor zorgboeren" het overtuigende bewijs. 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tip 3 - Kostprijs Tip 4 � Meer zorg met minder 
 
 
 

Zorgboerderijen in beeld 

Maak een duidelijke en transparante 

opbouw van uw kostprijs. Communiceer 

dit ook binnen uw cluster zodat er geen 

onderlinge concurrentie ontstaat. 

Communiceer uw kostprijs per dagdeel 

en doelgroep naar uw gemeente.   

Vraag niet meer dan wettelijke norm 

�	��������	���
		��������	���	���������	��� 

 

 

 

 

 

De gemeentes willen duidelijkheid 

hebben over de geboden kwaliteit op 

uw zorgboerderij. Een kwaliteitskeurmerk 

biedt deze zekerheid aan gemeentes. 

Geef dus duidelijk aan of u  over het 

kwaliteitskeurmerk beschikt of er mee 

bezig bent.  

 

 

Ondanks de toename van de zorgvraag 

worden gemeenten gekort. Dit vraagt 

van u creativiteit in uw 

ondernemerschap. Gemeenten willen 

derhalve graag afspraken maken voor 

een totaalpakket  voor b.v. leveren van 

dagbesteding voor vast aantal personen 

b.v ouderen tegen een vaste prijs.  

 

"Kwaliteit laat je zien" 

 
Tip 7 - Kwaliteit 
n met gekoppelde 
tekstvakken 

ZLTO 2012 ��Factsheet, Handvat voor Zorgboeren � auteur: Marianne van der Heijden en  ��	�	������	��� 

 

Het kwaliteitssysteem ondersteunt 

zorgboerderijen bij het zichtbaar maken van 

dat wat er op het bedrijf geboden wordt aan 

begeleiding en zorg. Voor deelname aan het 

kwaliteitssysteem moet de zorgboerderij 

aangesloten zijn bij een van de regionale 

samenwerkingsverbanden van de Federatie 

Landbouw en Zorg.  

 

Tip 8 � Productenboek 
 
 

Tip 9 � Vervoer 
 
 

Tip 10 � Kosten en Baten 
 
 

Tip 11 � Succes! 
 
 

Zorg ervoor dat u duidelijke informatie 

over uw zorgboerderij plaatst op de 

website van www.zorgboeren.nl en 

op uw eigen website en deze 

actueel houdt. Hiermee kunt u 

gemakkelijk uw contactgegevens en 

manier van werken in beeld brengen. 

Geef aan voor welke doelgroep de 

geboden zorg geschikt is, wat het 

specifieke aanbod is en of u nog 

plaats heeft op de zorgboerderij.  

Om vervoerskosten te beperken 

streven gemeenten naar zorg dicht 

bij huis. Geef de 

mobiliteitsmogelijkheden en prijs van 

de vervoersmogelijkheden van uw 

bedrijf aan, alsmede welk comfort en 

effect dit op klanten heeft. 

 

De komende tijd wordt er gewerkt 

aan een maatschappelijk kosten 

baten analyse. De uitkomsten hiervan 

worden medio 2012  

gecommuniceerd en ook deze  kunt 

u in de contacten met de gemeente 

gebruiken. 

ZLTO hoopt u via deze factsheet een 

aantal handvatten geboden te 

hebben. Zij wenst u veel succes bij 

het leggen van contacten met uw 

gemeenten. Met alle creatieve en 

proactieve ondernemerszin die u als  

zorgboeren al jaren aan de dag legt 

moet het lukken om de komende 

jaren nieuwe mogelijkheden en 

kansen voor u en uw collega 

zorgboeren te benutten. 

In het productenboek zijn de 

belangrijkste WMO doelgroepen vinden. 

Laat dit productenboek achter bij de 

gemeente en neem aan de hand 

hiervan het aanbod in de regio door. 

Informeer ook naar behoefte aan 

aanvullend aanbod van gemeentes. 

 

Tip 5 � Aanbesteding 
 
 

De gemeentes willen duidelijkheid 

hebben over de geboden kwaliteit op 

uw zorgboerderij. Een kwaliteitskeurmerk 

biedt deze zekerheid aan gemeentes. 

Geef dus duidelijk aan of u  over het 

kwaliteitscertificaat of keurmerk beschikt. 

De Europese aanbestedingsregels 

maken dat uw gemeente een 

protocol zal uitgeven met daarin 

omschreven de criteria voor 

aanbesteding zorg. Dit protocol zal 

gepubliceerd worden door uw 

gemeente, wees er dus alert op dat u 

in de sociale kaart voor komt. 

 

Tip 6 � Communicatie 
 
 

Wetenschappelijk Onderwijs 
Sophie Kollewijn-Hopkins Growing in 't Paradijs:  
A Tale of Man and Nature 
Wageningen Universiteit - Docent: Bettina Bock  
  
Bij Growing in 't Paradijs zijn aan de hand van ervaringen en 
perspectieven van alle deelnemers op een zorgboerderij de 
voordelen en de beperkingen van zorglandbouw 
onderzocht. Met een vergrootglas is gekeken naar 
kenmerken en motivatie en beleving op een zorgboerderij. 
Daarbij is het zeer interessant dat niet alleen de cliënt, maar 
ook de zorgboer en de werknemers zijn geanalyseerd. En 
vooral hoe deze zich tot elkaar verhouden. De zorgboer 
vindt een aantal variabelen wellicht van zeer groot belang 
voor zijn bedrijf, bijvoorbeeld dat het een werkend agrarisch 
bedrijf betreft, maar beleefd de cliënt dit belang ook wel 
zo? De onderzoekster durft ook kritisch te kijken naar de 
veronderstelde voordelen van de zorglandbouw: is de 
agrarische context wel zo van belang, gezien het gebrek 
aan kennis (-overdracht) over landbouw en milieu. En biedt 
de zorglandbouw wel voldoende ruimte voor  diepgaande 
therapeutische begeleiding? 
 
De jury vond het boeiende leesmateriaal. Tevens is de jury 
van mening dat deze minutieuze beschrijving van het reilen 
en zeilen op een Nederlandse zorgboerderij ook in een 
internationale context een interessant inzicht geeft in 
zorglandbouw in Nederland. Kritische kanttekening van de 
jury is dat analyse slechts één bedrijf omhelst. Enige mate 
van kwantitatieve onderbouwing zou een toegevoegde 
waarde bieden bij het resultaat. 
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Wetenschappelijk Onderwijs  
Elisa de Lijster - Vergroening en vermaatschappelijking van 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: de hervorming 
voor 2014 - 2020  
Wageningen Universiteit - Docent: Dirk Roep 
 
'Wat leeft er onder boeren rondom de  aankomende 
veranderingen in het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB)' was de onderzoeksvraag. Een niet 
te negeren signaal naar de overheid is feitelijk de uitkomst: 
'neem de boer als vertrekpunt, dan ontstaan de 
waardevolle landschappen op organische wijze.' Een door 
rijksoverheidsbeleid opgelegd sjabloon correspondeert niet 
altijd met de praktijk en de ter plekke aanwezige 
mogelijkheden, kansen en ambities.  
Er zijn verschillende agrariërs: productiegerichte en 
omgevingsgerichte boeren. Deze twee groepen laten zich 
niet geografisch of planologisch begrenzen en bevinden 
zich beiden zowel binnen als buiten een Maatschappelijk 
Waardevol Gebied (MWG). Waarbij geldt:  zowel de 
omgevingsgerichte boer buiten MWG als de 
productiegerichte boer binnen WMG die iets 'leuks' wil, 
heeft eigenlijk ' pech' .  
 
De jury is onder de indruk van de kritische open blik 
waarmee dit ambitieuze onderwerp handen en voeten is 
gegeven. Een onderwerp wat wellicht niet operationeel 
de multifunctionele landbouw raakt, maar het nieuwe 
landbouwbeleid is wel stimulerend en kader stellend voor 
multifunctionele landbouw en uit die hoedanigheid van 
groot belang voor de  gehele multifunctionele landbouw 
sector. De jury vindt het op zich al een prestatie om de GLB 
te doorgronden. Maar het is prijzenswaardig dat dit 
studieproject naast een grondige analyse ook een mooie 
gedurfde stelling durft te poneren: durf de boer te laten 
kiezen dan ontstaan de landschappen vanzelf. Een kleine 
suggestie vanuit de jury; betrek in een eventuele 
vervolgstudie ook meer jongere agrariërs.  
 

 



 

 

  

Studieprijs Multifunctionele Landbouw 
 
De prijs is een initiatief van de Taskforce Multifunctionele Landbouw, die 
daarmee wil aantonen dat multifunctionele landbouw boeit en leeft. 
 
De prijs staat open voor MBO-, HBO- en WO-leerlingen die een 
studieproject hebben gedaan over een onderwerp op het gebied van 
multifunctionele landbouw. Multifunctionele Landbouw omvat agrarische 
bedrijven die naast hun veehouderij-, akkerbouw- of tuinbouwbedrijf 
andere activiteiten uitoefenen, gekoppeld aan het primaire 
landbouwbedrijf. Deze activiteiten zijn zorglandbouw, recreatie, 
agrarische kinderopvang, boerderijeducatie, agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer en/of de productie en verkoop van streekproducten. 
 
Na de prijsuitreiking op 5 april bij het Slotfeest van de Taskforce 
Multifunctionele Landbouw zijn de volledige studieprojecten te bekijken 
via: www.multifunctionelelandbouw.nl 

 
 

april 2012 

Hanneke Schmeink  
Taskforce Multifunctionele Landbouw 
www.multifunctionelelandbouw.nl 
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- Inge Rameijer - Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 
- John Verhoijsen - LLTB 
- Arjan Monteny – Taskforce Multifunctionele Landbouw 
- Hanneke Schmeink - Taskforce Multifunctionele Landbouw 

 


