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INCLUFAR  
Geïntegreerde Landbouw

Zorglandbouw
“Zorglandbouw“ en “Groene Zorg” zijn bezig aan een op-
mars in heel Europa: boerderijen die multifunctionaliteit in 
praktijk brengen voldoen aan de eisen van beleidsmakers 
ten aanzien van de creatie van banen die sociale diensten 
leveren op het platteland. Zorglandbouw omvat landbouw- 
en tuinbouwondernemingen die zich inzetten voor de inte-
gratie van mensen met lichamelijke, geestelijke of emotio-
nele beperkingen, sociaal benadeelde groepen, jeugdige 
delinquenten, kinderen met leerachterstanden, verslaaf-
den, langdurig werklozen, actieve senioren en scholen en 
kleuterscholen. Zorglandbouw staat voor versterking, inte-
gratie, re-integratie-training en een betere levenskwaliteit.

De opleidingsmethode van  
INCLUFAR
Hoe kan de kwaliteit van Zorglandbouw worden verbeterd 
door het geven van opleiding? De kwaliteit van Zorgland-
bouw hangt in belangrijke mate af van de kwalificatie van 
de mensen die erbij betrokken zijn – op het niveau van 
beroepsopleiding, menselijkheid en interdisciplinariteit. Het 
project INCLUFAR – Geïntegreerde Landbouw – bundelt 
ervaring uit de FAMIT-opleiding die in Noord-Duitsland is 

gevestigd met de Camphill Northern Region Association 
(CNRA) die opleidingen aanbiedt binnen de “Baltic Semi-
nar” op basis van haar eigen curriculum. Het project beoogt 
deze ervaringen over te dragen naar en aan te passen aan 
andere Europese landen die tot dusver deze opleidingser-
varing in Zorglandbouw hebben ontbeerd.

Het INCLUFAR-project is gebaseerd op 30 tot 40 jaar prak-
tische en conceptuele ervaring van biologische boerderijen 
in verschillende landen waar men werkt met mensen met 
een beperking. Met name de combinatie van biologische en 
biodynamische landbouw – die een gezonde grond en om-
geving en een integratie van sociaal werk vereist – is zeer  
effectief en heeft een positieve invloed op mensen, de natuur 
en het landschap. Op deze boerderijen worden mensen 
met een beperking niet beschouwd als zieke mensen maar 
als echte medewerkers met specifieke prestatieniveaus die 
in staat en bereid zijn om een bijdrage te leveren aan een 
toegevoegde waarde voor de maatschappij en de boerde-
rij. De centrale gedachte van het INCLUFAR- curriculum is 
een gerichtheid op de mogelijkheden van mensen en hierin 
wordt “opleiding” gezien als een pad naar de individue-
le ontwikkeling van alle deelnemers in een landbouw- of  
tuinbouwonderneming.

Het moge duidelijk zijn dat deze veeleisende kwestie spe-
cifieke opleiding en vaardigheden vereist. Deelnemers aan 
de INCLUFAR-opleiding worden in staat gesteld om binnen 
hun dagelijkse werkzaamheden een situatie, omgeving of 
“milieu” te creëren waarin toegevoegde waarde kan wor-
den ontwikkeld voor hulpbehoevende mensen, de deskun-
digen met hun verschillende onderwijsachtergronden, de 
boerderij zelf en de landelijke omgeving.

Methodologische stappen binnen het
INCLUFAR-project
Vanaf oktober 2013 zijn in totaal 10 projectpartners uit 
Duitsland, Oostenrijk, Finland, Noorwegen, Nederland, 
Bulgarije, Turkije en Estland betrokken bij een tweejarige 
samenwerking. Het voornaamste takenpakket van het pro-
ject is de overdracht van het INCLUFAR-curriculum aan 
de hand van een vernieuwende, geïntegreerde en partici-
patieve aanpak die is gebaseerd op begeleidingselemen-
ten die weer zijn gestoeld op het idee van de ontwikkeling 
van voortgezette opleiding en nascholing. Hierbij zijn acht 
taskforce-teams uit twee partnerlanden betrokken die zijn 
geselecteerd om het overdrachtsproces te implementeren:



1. Beoordeling en bepaling van de overdrachtsaanpak: 
analyse van bestaande behoeften en eisen zoals die naar 
voren zijn gekomen uit vorige projecten worden herzien en 
de optimale overdrachtsaanpak wordt bepaald in overleg 
met de projectpartners.

2. De bestaande curricula van FAMIT en Baltic Seminar 
worden aangepast en de beste elementen worden geselec-
teerd om zo een INCLUFAR-curriculum te verkrijgen dat het 
beste past bij elke partnerorganisatie en elk partnerland.

3. Samenstelling van een gestructureerd handboek. De be-
staande informatie-elementen van zorglandbouw, groene 
zorg en geïntegreerde landbouw worden verzameld, ge- 
structureerd en beschikbaar gemaakt voor alle belangheb-
benden. De resultaten concentreren zich op een curricu-
lum en een cursusinhoud voor voortgezette opleiding en 
nascholing.

4. Overdracht van het INCLUFAR-curriculum. Aan de hand 
van een innovatieve, geïntegreerde begeleidingsmethode 
dragen de exporterende partners het handboek en het  
INCLUFAR-curriculum over aan de beoogde partners. Een 
actieve, participatieve en geïntegreerde aanpak vormt het 
kernelement van het overdrachtsproces. De projectpartners 
zullen de begunstigde partijen tijdens alle fasen betrekken. 

Actoren met speciale zorgbehoeften zullen proactief wor-
den geïntegreerd in de voornaamste projectactiviteiten en 
werkprogramma’s.

Resultaten van het project:
•  Het INCLUFAR-handboek dat achtergrondkennis van en 

concepten voor Geïntegreerde Landbouw aanreikt

•  Het INCLUFAR-curriculum, beschikbaar in alle partner-
talen

•  Nieuwe ideeën voor de bevordering van Zorglandbouw 
in de partnerlanden door bezoeken van het begeleidings-
team aan Oostenrijk, Bulgarije, Estland, Finland, Noorwe-
gen, Nederland en Turkije

•  Praktische stappen voor de implementatie van de  
INCLUFAR-gedachte en goedgekeurde maatregelen ter 
bevordering van sociale en ecologische inclusie in Euro-
pese landen

INCLUFAR als stap naar
sociale en ecologische inclusie
Deze vaardigheden hebben een duidelijke invloed op de 
kwaliteit van het werk op een boerderij en ook op het lan-
delijke gebied met de verschillende beroepen (boeren, 
tuinders, ambachtslieden, verplegers, sociaal werkers,  
regeringsambtenaren, etc.). De term “inclusie” als belang- 
rijkste prioriteit van het VN-verdrag inzake de Rechten van 
Personen met een Beperking wordt ook toegepast om het 
culturele landschap met zijn biotopen te verbeteren. Het 
project is gericht op de verbetering en ondersteuning van 
het voornaamste opleidingsdoel: het creëren van meer  
bewustzijn voor sociale en ecologische inclusie.

This project has been funded with support from the European 
Commission. This leaflet reflects the views of the authors alone, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein.
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partners.



INCLUFAR project partners  
and contact addresses:

PARTNERS:

OOSTENRIJK
Achim Leibing, achim.leibing@gmx.at 
+43 72323672 
Integrative Hofgemeinschaft Loidholdhof 
Oberhart, 9 
4113 Sankt Martin im Mühlkreis 
www.loidholdhof.org 
www.loidholdhof.at

BULGARIJE
Zornitsa Valkova, organization@oporabg.com 
+359887252274 
BAACEST Bulgarian Association for Anthroposophical 
Curative Education and Social Therapy 
Varna 9003 
ul. Mur 17, vh.B, ap.28 
www.oporabg.com

ESTLAND
Wiebe Soepboer, wiebesoepboer@gmail.com 
+372 4898300 
Pahkla Camphilli Küla Estonia 
79742 Kohila vald 
www.pahklack.org

FINLAND
Alexandra Kraus, alexandra.kraus@tapola-camphill.fi 
+ 358 447722859 
Sylvia Koti yhd. Tapolan Kyläyhteisö 
Tapola 
Raikkolantie 40
16350 Niinikoski
www.tapola-camphill.fi The project team

COÖRDINATOREN:

Hartwig Ehlers, hardebek@t-online.de 
+49 4324 882790
HOFGEMEINSCHAFT WEIDE-HARDEBEK  
LBF gGmbH 
Hauptstr. 32 – 34 
24616 Hardebek, Duitsland 
www.weide-hardebek.de

Dr. Gerhard Herz, info@ibuibu.com 
+49 8142 570770 
Institut für Betriebliche Bildung & Unternehmenskultur - IBU 
Augsburger Straße 31a 
82194 Gröbenzell, Duitsland 
www.ibuibu.com
 
Klaus Merckens, klaus@merckens.de 
+49 731 3608254
merckens development support GmbH 
St.-Barbara Str. 30 
89077 Ulm, Duitsland 
www.merckens.de

Dr. Thomas van Elsen, Thomas.vanElsen@petrarca.info 
+49 5542 981655
Petrarca EUROPÄISCHE AKADEMIE FÜR 
LANDSCHAFTSKULTUR E.V. 
Universität Kassel, FB 11 
Nordbahnhofstr. 1a 
37213 Witzenhausen, Duitsland 
www.soziale-landwirtschaft.de

Dr. Winfried Schäfer, winfried.schafer@luke.fi 
+358 29 532 6732 
NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND (Luke)
Koetilantie 5 
00790 Helsinki, Finland 
www.luke.fi/en

HOFGEMEINSCHAFT
WEIDE�HARDEBEK

NOORWEGEN
Ludwig Kraus, ludwig.kraus@tapola-camphill.fi 
+47 99770870 
CNRA Camphill Northern Region Association 
Reidar Jensensgate 10 
7550 Hommelvik
www.cnra.co

NEDERLAND
Henk Poppenk, h.poppenk@urticadevijfsprong.nl 
+31 575553459 
Urtica de Vijfsprong 
Reeoordweg 2a 
7251 JJ Vorden
www.urticadevijfsprong.nl

TURKIJE
Prof.Dr. Hamide Gübbük, gubbuk@akdeniz.edu.tr 
+90 242 3102422, 
Akdeniz University Antalya, 
Dumlupinar Boulevard 
07058 Antalya 
www.akdeniz.edu.tr 
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