
  

Vrijwilligers op uw 
zorgboerderij 
 

Hoe pak ik dat aan? 

 



ZLTO Contactcentrum 
073 – 217 30 00 

 

LLTB Infolijn 
0900 – 46 36 55 82 

 

 
 
Wat is een vrijwilliger? 
 

De vrijwilliger is een persoon die ondersteuning 

biedt bij de begeleiding van een zorgvrager. 

Een vrijwilliger verricht geen medische of 

risicovolle handelingen. 

 

Waar moet u als zorgboer rekening 
mee houden bij de werving en inzet 
van een vrijwilliger? 

 
Op een zorgboerderij worden diverse taken 

uitgevoerd. Deze taken stellen specifieke eisen 

aan de kennis, ervaring, vaardigheden en 

attitude van de in te zetten vrijwilligers. Bij de 

werving is het van belang om rekening te 

houden met deze eisen, met de aard van de 

doelgroep van de zorgboerderij en met de 

wensen en mogelijkheden van de vrijwilliger. 

 

Als de vrijwilliger is geworven, moet de 

vrijwilliger worden ingewerkt en begeleid. Dit 

kost tijd en aandacht.  

Ook moeten de prestaties en tevredenheid van 

de vrijwilliger en de relatie met de zorgboer 

periodiek worden geëvalueerd. Het inzetten van 

een vrijwilliger is dus niet vrijblijvend. 

 

 

De werkwijze van werving en selectie tot en met de begeleiding van vrijwilligers is vastgelegd in een 

brochure. U vindt deze in het Dossier Routeplanner Arbeid op www.agriconnect.nl (hoofdstuk 

Ondernemerschap > Multifunctioneel ondernemen).  

De brochure bevat tevens praktische formulieren zoals vragenlijsten en een profielschets van de 

vrijwilliger, en voorbeeldmateriaal zoals een werkovereenkomst. 

 

 
Deze uitgave is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Taskforce Multifunctionele Landbouw. 

 

Meer weten? 

Neem dan gerust contact op met één van onderstaande organisaties. 

LTO Noord Werkgeverslijn 
088 – 888 66 88 

Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, 
voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg 

0548 – 63 88 30 

 
Overweegt u vrijwilligers in te zetten 
voor ondersteuning op uw 
zorgboerderij? 
 
Bij de opvang en begeleiding van deelnemers 

op een zorgboerderij kunnen vrijwilligers extra 

helpende handen bieden, zodat meer ruimte 

ontstaat voor de zorg en aandacht voor de 

deelnemers. 

 

Wellicht dat u als zorgboer zelf de werving en 

begeleiding van een vrijwilliger ter hand wilt 

nemen. Daarbij kunt u gebruik maken van de 

werkwijze zoals deze wordt gehanteerd door 

organisaties die op grote schaal vrijwilligers 

werven, inzetten en begeleiden. Deze 

werkwijze is voor u vastgelegd in een 

brochure. 

 

Zorgboerderijen die zijn gevestigd in Midden- 

of Noordoost Overijssel kunnen gebruik 

maken van de diensten van de Stichting 

Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. Zij kunnen 

voor u de werving, plaatsing, scholing en 

begeleiding van een vrijwilliger verzorgen, 

zodat u zich volledig kunt  richten op uw 

zorgtaken. 

 

http://www.ltonoord.nl/
http://www.agriconnect.nl/

