
 

 

HERSTELBOERDERIJOVEREENKOMST EN 

AFSPRAKENPLAN 

ALGEMENE GEGEVENS BETROKKEN PARTIJEN 
 

HERSTELBOERDERIJ REVALIDATIECENTRUM REVALIDANT 
 

Naam: 
 

Naam:  
 

Naam: 

Adres: 
 

Adres:  Geboortedatum: 

Tel.: 
 

Tel.:  Rijksregisternummer: 

GSM: 
 

E-mail:  Tel.: 

E-mail: 
 

Vestigingsnummer:  GSM: 

Landbouwnummer: 
 

Sector:  Contactpersoon 
 

Naam contactpersoon: 
 

Ondernemingsnummer: 
 

Erkend: JA / NEE Tel./GSM contactpersoon: 
 

Begeleider 
Wie staat in voor de 
begeleiding van de revalidant 
op de herstelboerderij? 

Begeleiders Begeleider 

Naam: 

 

Naam: Naam: 

Tel.: 
 

Tel.:  Tel.: 

GSM: 
 

GSM:  GSM: 

E-mail: 

 

E-mail:  E-mail: 

 

DOELSTELLINGEN EN TAKEN 
 

De voornaamste doelstellingen van de activering op de herstelboerderij en 

mogelijke taken voor de deelnemer zijn terug te vinden in de deelnemersfiche. 

  



 

 

PLANNING 
 

Begindatum:  ...............................................................................................  

 

Einddatum:   ...............................................................................................  

 

Frequentie:  .................................................................................................  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

☐ VM ☐ VM ☐ VM ☐ VM ☐ VM 

☐ NM ☐ NM ☐ NM ☐ NM ☐ NM 

VM = 8u30 – 11u30; NM = 13u00 – 16u00 

 

Er worden geen maaltijden voorzien door de herstelboerderijen. 

 

Er zijn geen strikte afspraken omtrent pauzes. De revalidanten mogen op eigen 

tempo werken en pauzeren indien nodig, maar steeds in overleg met de 

begeleider van de herstelboerderij. 

 

Indien de revalidant verhinderd is om op een afgesproken datum aanwezig te 

zijn op de herstelboerderij verwittigt hij/zij: 

Naam:  .......................................................................................................  

Tel./GSM:  ...................................................................................................  

 

Volgende persoon wordt eveneens op de hoogte gebracht: 

Naam:  .......................................................................................................  

Tel./GSM:  ...................................................................................................  

 

Op welke manier zal de revalidant zich verplaatsen naar de herstelboerderij? 

☐ Zelfstandig met de auto / fiets / openbaar vervoer 

☐ Gebracht door familie / kennissen  

☐ Georganiseerd vervoer, namelijk:  ............................................................   



 

 

OPVOLGING EN EVALUATIE 
 De benodigde informatie omtrent de gezondheidsbeperkingen (gekende 

ziekten en allergieën), mogelijkheden en beperkingen van de revalidant 

worden gemeld in de deelnemersfiche. Deze deelnemersfiche wordt 

opgesteld in samenspraak tussen revalidant en de behandelende 

ergotherapeut. 

 

 De deelnemersfiche wordt met toestemming van de revalidant gedeeld 

met de herstelboerderij en de begeleiders van de herstelboerderij. 

 

 De herstelboerderij kan bij problemen altijd telefonisch of per e-mail 

contact opnemen met het revalidatiecentrum: 

 

Naam contactpersoon:  ......................................................................  

Tel./GSM:  ........................................................................................  

E-mailadres: .....................................................................................  

 

 De ondertekenaars nemen de nodige tijd voor opvolgingscontacten. De 

evaluatiegesprekken gebeuren tussen de begeleider van het 

revalidatiecentrum, de begeleider op de herstelboerderij en de revalidant 

en zijn eventuele vertegenwoordiger. 

 

De begeleider van het revalidatiecentrum plant driemaandelijks een 

evaluatiegesprek.  

 

  



 

 

 

VERGOEDING VAN DE ONKOSTEN DIE DE HERSTELBOERDERIJ MAAKT 
 Voor overnachting en/of maaltijden op de herstelboerderij bedraagt de 

forfaitaire dagvergoeding: 
 

/ 

 

 Andere onkosten (aard en bedrag): 
 

 ....................................................................................................  

 

 ....................................................................................................  

 

 ....................................................................................................  

 

 

 Wie staat in voor de betaling van de onkostenvergoeding aan de 

herstelboerderij? 
 

Binnen het pilootproject worden mogelijke onkosten gedragen door het  

project. 

 

 

 Afspraak omtrent wanneer en hoe de betaling zal gebeuren: 
 

De betaling zal gebeuren conform de afspraken hieromtrent in het project. 

 

 

  



 

 

 

VEILIGHEID 
 

☒ De revalidant mag geen voertuigen besturen. 

☒ De revalidant mag geen toestellen/apparaten bedienen die met een motor  

worden aangedreven (elektriciteit, benzine, diesel, e.d.m.). Uitsluitend onder 

toezicht is bediening van volgende kleinere gemotoriseerde machines wel 

toegestaan: 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

De partij die de verzekering lichamelijke ongevallen heeft afgesloten, neemt contact op met zijn verzekeraar om na te gaan 
of dit risico binnen de polis is gewaarborgd. 

 

 De revalidant mag tijdens de aanwezigheid op de zorgboerderij niet onder 

invloed zijn van alcohol of drugs. 

 

 De revalidant voorziet zelf proper gewassen kledij die vuil mag worden en 

stevige, dichte schoenen om op de boerderij te werken. De revalidant mag 

met deze schoenen en kledij niet recent op een andere boerderij geweest 

zijn. 

 

 Moet de herstelboer(in) toezien op het gebruik van medicatie? 

 

JA / NEE 

 

 

Om de veiligheid op de zorgboerderij te onderzoeken stelt Steunpunt Groene Zorg een checklist ter 

beschikking. Raadpleeg daarvoor de brochure "Schade, aansprakelijkheid en verzekering op de 

zorgboerderij". In dezelfde brochure vind je informatie over de aansprakelijkheid van herstelboer, 

revalidatiecentrum en revalidant op de herstelboerderij. 

  



 

 

 

VERZEKERING 
De burgerlijke aansprakelijkheid van de revalidant voor schade veroorzaakt bij 

de aanwezigheid op de herstelboerderij, is gedekt door: 

☐ Een verzekeringspolis die werd afgesloten door de revalidant  

☐ De verzekeringspolis die wordt aangeboden door Steunpunt Groene Zorg 

☒ De verzekeringspolis die werd afgesloten door het onderzoeksteam 

 

Naam verzekeringsmaatschappij: Ethias NV 

Polisnummer: 45.314.312 

 

Eventuele lichamelijke schade bij de revalidant als gevolg van een lichamelijk 

ongeval (dat zich heeft voorgedaan tijdens de aanwezigheid op de 

herstelboerderij) is gedekt door: 

☐ Een verzekeringspolis die werd afgesloten door de revalidant  

☐ De verzekeringspolis die wordt aangeboden door Steunpunt Groene Zorg 

☒ De verzekeringspolis die werd afgesloten door het onderzoeksteam 

 

Naam verzekeringsmaatschappij:  ..................................................................  

Polisnummer: ..............................................................................................  

 

PRIVACY 
De revalidant heeft mits toestemming van de herstelboer of zijn 

vertegenwoordiger toegang tot de hierna beschreven gebouwen en/of ruimten: 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 

De revalidant leeft de geldende regels omtrent veiligheid en hygiëne na. In het 

bijzonder: 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

  



 

 

 

Verspreiding van beeldmateriaal en informatie door de betrokken partners 

(revalidant/revalidatiecentum/herstelboerderij/onderzoeksgroep/…) over de 

(herstel)boerderij via (sociale) media is toegestaan tenzij één van de betrokken 

partijen schriftelijk aangeeft dit niet te wensen. 

Meer informatie over het omgaan met vertrouwelijke gegevens op de herstelboerderij staat 

beschreven in de brochure "Omgaan met vertrouwelijke informatie op de herstelboerderij", 

uitgegeven door Steunpunt Groene Zorg. 

 

HUISREGELS 
☐ De revalidant mag roken 

Plaats:  ...................................................................................................  

 

De revalidanten mogen gebruik maken van multimedia en telecommunicatie 

(GSM, smartphone, …) op de herstelboerderij. 

 

Afspraken in verband met 24u/24u verblijf op de herstelboerderij: 

(eventueel bijlage met huisreglement toevoegen) 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

  



 

 

Belangrijk! 

Dit document geldt niet als herstelboerderijovereenkomst in het 

kader van een subsidieaanvraag voor land- en tuinbouwers 

 

De herstelboerderij en het revalidatiecentrum verbinden zich tot 

naleving van de bepalingen in de bijlage "De verbintenissen van de 

herstelboerderij en het revalidatiecentrum bij het afsluiten van de 

herstelboerderijovereenkomst." 

 
 
Opgemaakt te  op    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
© 2014 - 2018 Groene Zorg, Created by eMuse.be 

  

 

Voor akkoord, 

De revalidant 

 

Voor akkoord, 

De vertegenwoordiger van de revalidant 

 

Voor akkoord, De 

herstelboerderij 

 

Voor akkoord, Het 

revalidatiecentrum 



 

 

BIJLAGE HERSTELBOERDERIJOVEREENKOMST 

De verbintenissen van de herstelboerderij, het revalidatiecentrum en de 

revalidant in de herstelboerderijovereenkomst 

Door de ondertekening van de herstelboerderijovereenkomst verklaren de 

herstelboerderij, het revalidatiecentrum en de revalidant deze verbintenissen te 

zullen nakomen. 
 

Artikel 1 Verbintenissen van de herstelboerderij 
Door het ondertekenen van de herstelboerderijovereenkomst gaat de 

herstelboerderij ermee akkoord en garandeert hij 

 

a) de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk en het ARAB na te leven; 
b) begeleiding en nodige ondersteuning, in samenspraak met het revalidatiecentrum, 

voor de revalidant; 

c) de eventuele werknemers van het bedrijf te sensibiliseren in verband met de komst 

van de revalidant; 

d) te streven naar de optimalisatie van de mogelijkheden van de revalidant, 

rekening houdend met zijn verwachtingen en beperkingen. Binnen de 

beperkingen van de reguliere werkzaamheden op de herstelboerderij worden 

activiteiten aangeboden op maat van de revalidant. De activiteiten worden 

aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van de individuele revalidant, 

in afstemming met het revalidatiecentrum; 

e) alle informatie die van en over de revalidant verkregen wordt, vertrouwelijk te 

behandelen. De begeleider van de herstelboerderij heeft evenwel, met het oog op 

de optimale begeleiding van de revalidant, de toestemming van de revalidant om 

relevante gegevens te bespreken met de begeleider van het revalidatiecentrum; 

f) de geldende voorschriften en afspraken over hygiëne en veiligheid na te leven; 

g) dat de revalidant op een veilige en hygiënische manier de activiteiten kan 

uitvoeren; 

h) voor wat betreft de reguliere productiewerkzaamheden op het bedrijf, in geen 

enkel opzicht economisch afhankelijk te zijn van de prestaties van de revalidant; 
i) dat zijn verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid de volgende elementen 

omvat: 

1) de herstelboerderijactiviteiten; 

2) de aansprakelijkheid van de land- of tuinbouwer voor de schade 

veroorzaakt door de revalidant aan derden in het kader van de 

herstelboerderijactiviteiten, 

Indien zich een schadegeval voordoet dat door de bedoelde verzekering 

gedekt wordt, is de herstelboerderij verantwoordelijk voor de aangifte 

van het schadegeval aan zijn verzekeraar; 

j) dat het revalidatiecentrum op de hoogte wordt gebracht van andere 

lopende en geplande herstelboerderijovereenkomsten tijdens de 

periode waarin de overeenkomst wordt gesloten. 
 

  



 

 

Artikel 2 Verbintenissen van het revalidatiecentrum 
Door het ondertekenen van de herstelboerderijovereenkomst gaat het 

revalidatiecentrum ermee akkoord en garandeert ze: 

 

a) voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst een intake- en 

oriënteringsgesprek met de kandidaat-revalidant te hebben gehad. Daarin werd 

nagegaan of het aanbod van een herstelboerderij aansluit bij de 

ondersteuningsnood van de kandidaat-revalidant; 

b) minstens bij de opmaak en het beëindigen van de herstelboerderijovereenkomst 

vertegenwoordigd te zijn op het bedrijf van de land- of tuinbouwer; 

c) de revalidant te begeleiden bij de start op de herstelboerderij en te zorgen voor 

de opvolging van de revalidant tijdens de volledige duur van de 

herstelboerderijovereenkomst; 

d) aanspreekpunt te zijn voor de andere partijen en het initiatief te nemen tot 

regelmatig overleg met de revalidant en de herstelboerderij; 

e) de belangen van de revalidant te behartigen met betrekking tot de 

herstelboerderijactiviteiten op de herstelboerderij; 

f) erover te waken dat het de vrije keuze is van de revalidant om een 

overeenkomst af te sluiten met de herstelboerderij; 
g) de herstelboerderijovereenkomst onmiddellijk te beëindigen als de revalidant 

daarom verzoekt; 

h) erover te waken dat de revalidant het engagement aangaat om de huisregels te 

eerbiedigen en de taken op de herstelboerderij zorgvuldig uit te voeren, met 

aandacht voor de voorschriften op het vlak van veiligheid en hygiëne die de 

herstelboerderij vraagt na te leven; 

i) erover te waken dat de herstelboerderijactiviteiten aangepast zijn aan de 

behoeften en de mogelijkheden van de revalidant, en dat ze in goede 

hygiënische en veilige omstandigheden uitgeoefend kunnen worden; 

j) erover te waken dat de revalidant verzekerd is voor de burgerlijke 

aansprakelijkheid in het kader van de herstelboerderijovereenkomst, 
k) de regels over het beroepsgeheim en de discretie in acht te nemen, informatie 

wordt gedeeld met de herstelboerderij met toestemming van de revalidant. 

l) alle noodzakelijke controles te aanvaarden. 

m) ingeval het een overeenkomst betreft waarvoor de herstelboerderij als land- of 

tuinbouwbedrijf in aanmerking komt voor een subsidie zoals bepaald in het 

besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, betreffende de 

toekenning van een subsidie aan land- en tuinbouwers die 

herstelboerderijactiviteiten organiseren, alle noodzakelijke verrichtingen op het 

e-loket van het Departement Landbouw uit te voeren, zodanig dat het bedrijf 

zijn recht op subsidies kan laten gelden. 
 
 

Artikel 3 Verbintenissen van de revalidant 
Door het ondertekenen van de herstelboerderijovereenkomst gaat de 

revalidant ermee akkoord dat en garandeert hij/zij 

 

a) de discretieplicht ten aanzien van de herstelboerderij en het revalidatiecentrum in 

acht te nemen; 

b) dat de begeleider van de herstelboerderij de toestemming van de revalidant 

heeft om , met het oog op de optimale begeleiding van de revalidant, 

relevante gegevens te bespreken met de begeleider van het 

revalidatiecentrum; 

c) de huisregels te eerbiedigen en de taken op de herstelboerderij zorgvuldig uit te 

voeren, met aandacht voor de voorschriften op het vlak van veiligheid en hygiëne 

die de herstelboerderij vraagt na te leven; 
  



 

 

 
 

Artikel 4 Gezamenlijke verbintenissen van de herstelboerderij, het revalidatiecentrum 

en de revalidant 
Door het ondertekenen van de herstelboerderijovereenkomst gaan de 

herstelboerderij, het revalidatiecentrum en de revalidant ermee akkoord en 

garanderen ze 

 

a) dat de herstelboerderijovereenkomst, rekening houdend met het doel van 

de overeenkomst, geen arbeidsovereenkomst is; 
b) dat de wet op de arbeidsongevallen evenmin van toepassing is op deze 

overeenkomst 

c) dat de revalidant de activiteiten onbezoldigd verricht. Omgekeerd kan geen 

bijdrage van de revalidant geëist worden ter compensatie van een 

verminderde economische productiviteit op het land- of tuinbouwbedrijf ten 

gevolge van het zorgverlenende aspect. Een terugvordering van gemaakte 

kosten van de partijen jegens elkaar is evenwel mogelijk, mits voorafgaande 

afspraak. 

d) dat de andere partij vooraf wordt op de hoogte gebracht als ze de 

herstelboerderijovereenkomst willen beëindigen, 
e) dat er afspraken gemaakt zijn over de manier en de periodiciteit van de opvolging; 

f) dat, ingeval het een overeenkomst betreft waarvoor de herstelboerderij als 

land- of tuinbouwbedrijf een subsidiedossier heeft lopen bij het Departement 

voor Landbouw, de partij die de herstelboerderijovereenkomst beëindigt, de 

beëindiging van de herstelboerderijovereenkomst onmiddellijk zal melden aan 

het Departement voor Landbouw. 

g) dat elk van de drie ondertekenende partijen een exemplaar heeft ontvangen. 

Het revalidatiecentrum houdt de overeenkomst ter beschikking, voor inzage 

door de Zorginspectie of de arbeidsinspectie. De herstelboerderij houdt de 

overeenkomst ter beschikking voor inzage door sociale inspectiediensten. 


