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Het verhaal van BoereGoed
Wat je dichtbij haalt, is lekker!
BoereGoed is niet zomaar een kas waar groenten wordt geteeld. Het gaat om een uniek regionaal
project waarin meerdere doelen samenkomen. Een oude kas in De Lier kreeg in 2013 een nieuwe
bestemming dankzij de ideeën van een groepje bevlogen mensen. Zij wilden gezond, smaakvol en
duurzaam eten toegankelijk maken voor én door bewoners in de regio. Ook wilden ze mensen met een
afstand tot de samenleving een werkplekervaringsplek bieden om weer mee te kunnen doen.
MISSIE EN AMBITIE
Missie
BoereGoed wil mensen uit een isolement halen; eerlijke kansen bieden op een gerespecteerde plek in
de samenleving. BoereGoed wil Nederland weer gezonder laten eten door het gezamenlijk (leren)
verbouwen van unieke, lokaal en duurzaam geteelde groenten en fruit.
Mensen uit de eigen omgeving ontmoeten elkaar bij BoereGoed. Mensen die gezonde, lokale,
duurzame producten telen met elkaar verbinden en gezonder maken. Bij mensen het besef vergroten
van de waarden van voeding en omgeving op de kans om lichamelijk en sociaal fit te worden of te
blijven.
Ambitie
BoereGoed is een initiatief rondom eigen Buurtkassen, waarbij beoogd wordt mensen uit verschillende
lagen van de lokale bevolking met elkaar in contact te brengen rond gezond, duurzaam en lokaal
voedsel. Consumenten, telers-producenten en (detail)handel. Daarnaast vormen lokale telers een
netwerk voor toelevering van producten, informatie over de producten en kennis over teelt. De
producten van BoereGoed vind je in lokale BoereGoed Farmshops, een BoereGoed Farm-I-See shop
en in de onlangs gestarte BoereGoed raapboxen die in de shops door consumenten zelf kunnen
worden samengesteld (consumentenparticipatie). Hiervoor werkt de Stichting BoereGoed samen met
de BoereGoed BV.
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DE POSITIE VAN BOEREGOED
De start
BoereGoed is bijna vier jaar geleden gestart door betrokken mensen en met verschillende motieven:
• Kansen en waardering voor mensen met afstand tot de samenleving en voor betrokken vrijwilligers.
Het bieden van een plek voor beleven, ervaren en leren.
• Kleine boeren en tuinders die onder druk staan van de schaalvergroting en de macht van het
grootwinkelbedrijf een kans bieden op een eerlijke prijs met lokale afzet in korte ketens
• Aandacht voor de herkomst en waarden van ons voedsel voor gezondheid en welbevinden
• Productie en afzet van vers voedsel in balans met omgeving: ecologisch en sociaal duurzaam,
korte, lokale ketens, betrokkenheid van consumenten en burgers bij de voedselketen
Wat is er bereikt
In 2013 start BoereGoed met een Buurtkas in De Lier. Helaas is deze vanaf april 2016 niet meer
beschikbaar. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de inrichting van een nieuwe Buurtkas in 'sGravenzande (nabij Naaldwijk). Opening wordt verwacht op 13 mei 2017. Tientallen mensen bezoeken
regelmatig de volkskas om te werken in de teelt, mensen te ontmoeten en evenementen te bezoeken.
BoereGoed is voor burgers en consumenten vindbaar op Internet en op fysieke locaties in Westland,
Midden-Delfland, Den Haag en Rotterdam. Maar vooral: mensen ontmoeten elkaar, genieten van eerlijk
en herkenbaar voedsel van het seizoen, van de sfeer in de kas, genieten van het samen werken in en
met de aarde. BoereGoed is geworden tot wat het nu is door vooral te doen. Door vanuit het initiatief
een experiment aan te gaan. Door drijfveren, energie en inspiratie van de initiatiefnemers en
vrijwilligers. Er worden producten geteeld en verkocht in samenwerking met BoereGoed BV aan
consumenten, scholen en instellingen en in de horeca.

Enkele kencijfers van BoereGoed
• 1 volkskas (vanaf 13 mei 2017 opent de nieuwe locatie in 's-Gravenzande)
• 1 aspergekas
• 80 vrijwilligers / herintreders in drie jaar
• samenwerking met zorginstellingen en gemeenten bij het bieden van werkervaringsplaatsen
• samenwerking met Boeregoed BV voor afzet van producten via Farmshops
• samenwerking met pop-up store Farm-I-See in Schipluiden
• regelmatige presentaties bij evenementen in de regio (koken, educatie, enz)
Bepalende gebeurtenissen en risico's van dit moment
BoereGoed staat voor een cruciaal moment in zijn ontwikkeling. Vanuit het succes van de
pioniersfase zien we dat op dit moment de bedrijfsprocessen niet altijd 'onder controle' zijn en
kosten en opbrengsten niet voldoende in balans. Het vraagt rust en aandacht om te structureren
en te professionaliseren voor een stabiele en toekomstbestendige organisatie. Zonder die slag
zullen heel veel betrokkenheid, motivatie, energie en persoonlijke investeringen verloren gaan. Met
directe gevolgen voor de nu betrokken vrijwilligers, arbeidsparticipanten, boeren, tuinders,
afnemers en consumenten.
De volgende stappen
De professionaliseringsslag naar een meer gestructureerde organisatie vraagt visie, creativiteit,
deskundigheid en energie. Daarnaast is ook, heel belangrijk, een financiële investering nodig. Om
de ambitie voor de maatschappelijke functies en taken van BoereGoed uit te kunnen voeren zal
ook financieel draagvlak uit die maatschappij nodig zijn. Daarvoor wil BoereGoed een beroep doen
op gemeenten, fondsen, burgers (crowd funding en social pay back), bedrijfsleven (participatie) en
overheden.
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PROJECT 'FACILITEREN VAN WERKERVARINGSPLAATSEN'
BoereGoed staat of valt met betrokkenheid – de gun-factor – uit de lokale samenleving. Voor het
duurzaam verankeren van BoereGoed in de lokale samenleving is het belangrijk dat het 'verhaal
BoereGoed' voortdurend wordt verteld en levend blijft. Juist door dit verhaal ook over te dragen aan de
vrijwilligers en in de netwerken, worden ambassadeurs gecreëerd die continu werken aan draagvlak
voor BoereGoed. Fundament van het draagvlak wordt voor een belangrijk deel gevormd door het
duurzaam kunnen bieden van werkervaringsplaatsen voor cliënten van zorginstellingen.

Resultaten uit de praktijk
BoereGoed heeft sinds de oprichting veel mensen geholpen vanuit vaak uitzichtloze situaties, zoals
bijvoorbeeld faillissement, langdurige werkloosheid, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en
psychische of lichamelijke problemen. Per jaar heeft BoereGoed zeker 4 tot 6 mensen geholpen aan
een baan. In 2016 zijn ook alweer 3 mensen vanuit moeilijke situaties aan het werk gekomen. Bij
BoereGoed worden in enkele gevallen ook verrassende talenten ontdekt. Zo leerde een langdurig
werkloze deelnemer door zijn ervaring in een commerciële rol bij BoereGoed zijn talenten op dit vlak
kennen en is daarmee nu elders aan het werk. Een ander sprekend voorbeeld is Sven.
Sven
Na speciaal basis onderwijs heeft Sven in 2014 het VMBO (ISW Hoge Woerd) met succes afgesloten.
Ook al had de directie van ISW Lage Woerd in eerste instantie twijfels om Sven aan te nemen op
school, achteraf bleek dat hij een goede leerling was. Na het VMBO heeft Sven in 2016 op het Lentiz
college het MBO-2 diploma Medewerker Agrologistiek met succes behaald. Na zijn opleiding is hij als
vrijwilliger gaan werken bij BoereGoed. Sven heeft daar zijn plek gevonden. Dit komt ook omdat de
manager van BoereGoed goed met Sven kan omgaan en hem coacht waar nodig. Hij helpt met
inpakken en doet hand- en spandiensten. In augustus is zijn vader hem 2 maanden intensief gaan
begeleiden. Tijdens de begeleiden bleek dat Sven meer in zijn mars had dan iedereen dacht. Sven
blijkt als een “normale” werknemer te kunnen functioneren (maar dan op 50 of 60 % van de
capaciteit). Hij doet inpakwerk, orderverwerking, order-picking en maakt producten gereed voor
transport. Vaak wordt bij autisten geacht dat ze één ding tegelijk kunnen en niet alles door elkaar.
Structuur is dan een must. Maar tijdens het orderpicken waar één iemand een product opnoemt er
vervolgens vijf orderpickers een kar vol rapen, blijkt dat Sven hier totaal geen moeite mee heeft. Hij
heeft zelfs in de gaten als een van de vier het niet juist doet. Naast het werk in de verpakkingslocatie,
gaat Sven ook mee met de winkelbevoorrading. Hij controleert eerst in de schappen, of er geen
overrijpe of oude producten liggen. Daarna vult hij de schappen, inventariseert de gehele voorraad en
boekt de oude producten af. Het is jammer dat hij geen rijbewijs heeft anders zou hij zelfstandig drie
winkels kunnen onderhouden. Binnen BoereGoed wordt nu gewerkt aan een plan om Sven met
behulp van een Excel-programma, de bestellijsten en orderverwerking te ondersteunen. Rond eind
november zal BoereGoed een leerwerkcheque-aanvraag indienen voor Sven. Als BoereGoed met de
huidige uitdagingen en ontwikkelingen een duurzame exploitatie kan realiseren, is een dienstverband
(met 50%-loonsubsidie) voor Sven zeker niet uitgesloten. Uit bovenstaande verhaal blijkt dat mensen
met de juiste support, heel ver kunnen komen.

Dienstverlening Werkervaringsplaatsen
BoereGoed wil werkervaringsplaatsen faciliteren voor (jonge) mensen die door gedrags- of sociale
beperkingen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, onderwijs en of samenleving. Daarvoor wordt
samenwerking gezocht met professionele zorgaanbieders. Op dit moment voeren wij gesprekken met
onder andere Klimkoord, Groeii en Middin. In deze samenwerking blijft de verantwoordelijkheid voor de
begeleiding bij de zorginstelling. BoereGoed faciliteert voor de deelnemer/cliënt een volwaardige en
waar nodig aangepaste werkplek en werkzaamheden. BoereGoed zorgt daarbij ook voor de
inhoudelijke/vaktechnische aansturing en afstemming van de begeleider/cliënt vanuit het
bedrijfsproces. Deze aansturing en afstemming is essentieel voor een 'goede werkervaring en
wederzijdse betrokkenheid' voor de deelnemer.
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De werkzaamheden zijn in een tuinbouwkas, verpakkings- en distributieplaats voor groente en fruit.
Afstemming met zorgbegeleider, aansturing van deelnemers wordt gedaan door respectievelijk de teler
en de loodsbaas. Een optie voor de langere termijn is ook werkervarings-plaatsen te faciliteren bij de
winkelformules van BoereGoed. Voor het eerste jaar gaan wij uit van 2 tot 3 werkervaringsplaatsen tot
5 in het tweede jaar.
BoereGoed wil voor deze dienstverlening in werkervaringsplaatsen een zodanig waardemodel
ontwikkelen, dat het een bijdrage kan leveren aan een duurzaam sluitende exploitatie van BoereGoed.
BoereGoed gaat daarbij uit van 'maatschappelijke' tarieven en heeft geen winstoogmerk.
Werkervaring in de Buurtkas BoereGoed
In de buurtkas werken de deelnemers/cliënten, samen met andere vrijwilligers van BoereGoed, aan de
teelt van groente en fruit. Het werk in een natuurlijk proces, werken in en met de aarde, verzorgen van
gewassen en oogsten van voedselproducten biedt een waardevolle beleving voor de cliënt.
Werkervaring in Verpakken en Distributie
Eigen producten van BoereGoed en producten van derden (vooral lokale telers) worden verpakt en
gedistribueerd naar de winkelformules van BoereGoed BV (Farm Shops en Farm-I-See Shop). In dit
bedrijfsonderdeel komen onder andere veel routinematige werkzaamheden voor die structuur bieden
aan de beleving en werkervaring van de cliënt. Ook administratieve taken kunnen worden aangeboden.
Farm Shop en Farm-I-See Shop
Voor verbreding van de mogelijkheden voor werkervaring kunnen beide winkelformules van BoereGoed
BV op langere termijn worden ingezet voor werkervaringsplaatsen (ervaring met diensten; werken met
consumenten en bezoekers). In overleg met de betrokken zorgverleners zal deze optie mogelijk na het
eerste jaar worden ontwikkeld.
Beoogde resultaten
• Concrete samenwerkingsafspraken met zorginstellingen
• Keuze van passende doelgroepen
• Beschikbaarheid van doeltreffend werkplaatsen, werkzaamheden en begeleiding voor mensen
uit de doelgroepen
• Inzicht in en realisatie van de gewenste organisatie, planning, werkverdeling voor inzet van
deelnemers in de werkervaringsplaatsen
• Een evenwichtig waardemodel voor de plaatsing van mensen in werkervaringsplekken. Dit
gebaseerd op een transparante waardeafspraak tussen de zorginstellingen en BoereGoed.
• Duurzame bijdrage van deze activiteit aan de profilering van en draagvlak voor BoereGoed als
'maatschappelijk betrokken onderneming' en aan de maatschappelijke en bedrijfseconomische
voorwaarden voor continuïteit van BoereGoed.
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