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INTRODUCTIE

De gemeente had geen personeel voor het onderhoud van 
groen, om in deze behoefte te voorzien, werd een groep 
opgericht om te beginnen met het verzorgen van deze 
functies via deze EWR. Ze hebben inmiddels 16 mensen in 
dienst, van wie 14 met een handicap, die als ambtenaren 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van alle de groene 
gebieden van Baeza, een renaissancestad en Werelderfgoed 
bepaalt door Unesco. Als een speciaal arbeidsbureau, voert 
het activiteiten uit op een niveau van efficiëntie en kwaliteit 
vergelijkbaar met elk concurrerend bedrijf, zonder de sociale 
component en de integratie van mensen met een handicap 
te verliezen.

    2. BOERDERIJ PROFIEL

• Adres/kaart: Camino de Atalayón, s/n, 23440 Baeza (Jaén).

• Bedrijfsoppervlakte (in ha): 7,5 ha groengebied in het stadscentrum en haar wijken.

• Datum oprichting zorgboerderij: April 2000.

• Aantal werknemers: 14 werknemers met een handicap en 2 zonder handicap.

Websites en profielen sociale netwerken: https://www.baeza.net/servicios_municipales/
medio-ambiente-cee/ 

Algemene beschrijving boerderij
De EWC is georganiseerd als een lokaal autonoom orgaan van de Baeza Town Council, 
afhankelijk van het ministerie van Milieu, maar met functionele onafhankelijkheid. De EWC-
onderhoud zijn eigen faciliteiten, zoals de kas en kantoren, evenals de opslagruimtes voor 
apparatuur en machines.

    1. BOERDERIJ MANAGER PROFIEL

• Naam en achternaam: José Moreno Martinez.

• Geboortedatum: 1964.

• Geslacht: Man.

• Opleiding: Technical Agricultural Engineer.



3. SOCIALE LANDBOUWDIENSTEN, ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN

Diensten
De EWC probeert werkgelegenheid en integratiemogelijkheden te bieden voor mensen met 
een verstandelijke handicap. De EWC heeft drie hoofdactiviteiten, enerzijds het onderhoud 
van groengebieden van Baeza en zijn districten. De productie van planten voor het onderhoud 
van tuinen en parken. En tot slot het milieubewustzijn in de gemeente te verhogen door 
middel van workshops en sessies op scholen.

Activiteiten
Elke werknemer heeft andere vaardigheden en elke taak (vermenigvuldiging, gras, bemesting, 
irrigatie-installatie, snoeien van struiken en bomen, enz.) wordt toegewezen en aangepast 
aan de vaardigheden en competenties van de werknemer. Ze proberen een professionele en 
verantwoordelijk prestatieniveau te halen. Door de jaren heen zijn de meeste werknemers 
onafhankelijk en kan een breed scala aan taken gedekt worden.

Producten
Het project begon met de plantproductiecursussen in de kas. Vandaag de dag levert de kas, 
planten voor onderhoud en herstel van de groene zones. In de kas vindt men zaaibedden, 
schaduwhuizen en andere vermeerderingswerkplekken.

4. BESCHRIJVING VAN DE ROLLEN

De rol van zorgboerderij manager
Als verantwoordelijke voert de manager administratieve functies, documentbeheer,
werkplanning, enz. uit. Hoewel hij technische taken uitvoert, is hij ook verantwoordelijk 
voor het aanpassen van de protocollen of het oplossen van mogelijke conflicten in de 
werkomgeving. Hij is de persoon die beslissingen neemt en hij fungeert als schakel tussen de 
EWC en de buitenwereld.

De rol van zorgboerderij begeleider
De begeleiders zijn aanwezig in de werkgebieden en helpen bij het ontwikkelen van taken en 
begeleiden het team. Hij leidt, instrueert en motiveert en heeft aandacht voor de persoonlijke 
en professionele behoeften van de werknemers in hun dagelijkse werk.

5. RELATIES MET VERWIJZENDE INSTANTIES

Relaties met verwijzende instanties
De gemeenteraad heeft sociale diensten die proberen te voorzien in de specifieke behoeften 
die zich kunnen voordoen bij de werknemers, die begeleiding en persoonlijke ondersteuning 
nodig heeft. Zij zijn een aanvulling op de functies die dagelijks door de manager en de 
begeleider worden uitgevoerd.
Door de jaren heen en met de stabiliteit van het personeel is deze service minder nodig 
geweest vanwege: het bereikte hoge niveau van integratie.



Relaties met gezinnen
Deze zijn niet regelmatig en concentreren zich meestal op gevallen waarin een specifieke 
behoefte of conflict bestaan, in dat geval worden medewerkers van de advies- en sociale 
diensten van de gemeente betrokken.

Relaties met sociale landbouwnetwerken
Vooral in het begin hadden ze een relatie met de EWR in Jaén om te zien hoe zij functioneren 
en hoe ze zijn gestructureerd. Na de eerste ondersteuning zijn ze hun eigen weg gegaan, 
maar ze staan open voor een continue uitwisseling van informatie.

6. VISIE EN ONTWIKKELING VAN DE ZORGBOERDERIJ

Visie
Het genereren van inzetbaarheidskansen voor mensen met een verstandelijke beperking, 
wat: hun integratie te vergemakkelijken voor hun persoonlijke en economische ontwikkeling 
en onafhankelijkheid. Het is niet bedoeld als springplank naar de gewone markt, maar om een 
personeelsbestand te onderhouden dat tuinonderhoudsdiensten levert aan de gemeenteraad 
van Baeza. 

Ontwikkelingsplan
Momenteel hebben ze een evenwicht in hun structuur en werklast, hoewel ze niet plannen om 
substantiële wijzigingen in hun model aan te brengen, behouden ze een roeping om het werk 
te verbeteren en te investeren in infrastructuur.

Suggesties voor het beheren van een zorgboerderij
Het is belangrijk om een niveau van bewustzijn van het collectief te hebben en een 
maatschappelijke oriëntatie vanuit de gemeente om een dergelijk maatschappelijk initiatief 
succesvol uit te voeren. Het is raadzaam om rekening te houden met individuele behoeften, 
en de taken aanpassen aan de capaciteiten en prestaties van elke werknemer.



FOTO’S VAN DE BOERDERIJ



Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie in het kader 
van het Erasmus+-programma. Deze publicatie geeft uitsluitend de mening van 
de auteur weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden 
voor het gebruik dat van de daarin opgenomen informatie kan worden gemaakt.
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