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Wstęp osobisty

▪ 51 lat, żonaty z Caroline od prawie 30 lat

▪ Dwoje dzieci: Deborah (23 lata) i Jan (21 lat), zięć i… wnuk 

Jozuah

▪ Wykształecenie: inżynier rolnictwa (Planowanie Ziemi 

Użytkowej- Wageningen University), MBA Żywność & Finanse 

(Nyenrode Business University), Rządy i Zarządzanie 

Spółdzielniami (Nyenrode University)









Doświadczenie zawodowe

▪ Kilka prac w zarządzaniu projektami oraz szkolenie, Projekty
konsultingowe (1994-2018)

▪ Gospodarstwo Paradise (2005 – 2018 - 2025)

▪ Członek zarządu Krajowej Federacji gospodarstw opiekuńczych
(2008-2012)

▪ Przewodniczący zarządu Spółdzielni “Rolnictwo i opieka” (2008-
2017)

▪ Przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Krajowego rolników
organicznych (2017- teraz)

▪ Misje międzynarodowe dla Agriterra Netherlands (ocena i rozwój
rozwój spółdzielni)



Nasza misja

Naszym celem jest zapewnienie pensjonariuszom 
korzystającym z naszej opieki i ich rodzinom 
środowiska, w którym pracują nad swoim zdrowiem i 
możliwością funkcjonowania w społeczeństwie. 
Czynimy to poprzez zapewnienie odpowiedniej oferty 
zajęć prowadzonych w ramach gospodarstwa 
rolnego.



Wizja: obraz przyszłości

Świadczenie opieki nad osobami 
niesamodzielnymi w rodzinnej atmosferze, 
w oparciu o gospodarstwo rolne oraz 
naturę. Utworzenie zintegrowanej 
wspólnoty społecznej, licencja na produkcję
i sprzedaż naszych produktów na rynku
lokalnym oraz regionalnym.





Ons een zorg!
Wielofunkcyjne gospodarstwo organiczne

‘t Paradise 



Wielofunkcyjne gospodarstwo opiekuńcze

t’ Paradise

1,5 ha uprawa warzyw i truskawek

10 ha uprawa warzyw- nowa lokalizacja

Uprawa owoców: jabłko, gruszka

9000 kur niosek

35 krowy (‘fire red’)

200 świnie

27,5 hektarów



Świadczenie opieki w gospodarstwie
wielofunkcyjnym t’Paradise

• Pobyt weekendowy dla dzieci z autyzmem

• Zajęcia dzienne dla osób starszych z demencją

• Zajęcia dzienne dla dorosłych z autyzmem, osób 
psychicznie chorych

• Opieka indywidualna w edukacji dla dzieci





















































Organizacja gospodarstwa 
‘t Paradijs:

Organizacja pracy

Udziałowcy

‘t Paradijs

zarządzanie (2)

Akredytacja AWBZ
Spółdzielnia Boer

en Zorg

pracownicy (18)

Reprezentacja

Fundacji Wspierającej

200 świń
Association

BEZIG

35 krów

1,5 ha. Uprawa warzyw
(EKO warzywa, truskawki)

Zajęcia dzienne, osoby starsze,
30 + opieka nad młodzieżą (80)

Pobyt weekendowy
dzieci (autystyczne) (35)

RolnictwoOpieka

wolontariusze (60)

Wsparcie grup indywidualnych  
środa i sobota

(40 dzieci)

9000 kur niosek

Certyfikat SKAL



Osoby zainteresowane w naszej 
społeczności

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 
in 

2011 
uit 

2012 2012 
In 

2012 
uit 

2013 
In 

2013 
uit 

2014 
+/- 

Number care persons 30 60 90 120 130 131 40 32 125 36 42 37 39 125 

Elderly      44 21 13 39 13 14 14 11 39 

30+      24 8 4 24 10 13 10 13 24 

children      63 11 15 62 13 15 13 15 62 

volunteers 10 20 30 40 50 50   50   50  60 

number fte 2 4 6 8 10 12   13   13  13 

Parents children 20 50 100 150 150 150   150   150  150 

Partners, mantelzorgers 20 40 60 80 100 100   100   100  100 

cooperation care institut 1 2 3 4 5 5   5   5  5 

Customers farm shop 5 25 50 75 100 125   150   175  250 

 



Osoby zainteresowane gospodarstwem Paradise 
(opieka)



Wartość połączona



Gospodarstwo ‘Bylaer’: miejsce otwarte na skraju lasu



Organizacja może tworzyć społęczną i finansową wartość dodanąZasadniczy cel działania
Społeczna wartość dodana

Tylko cele 
charytatywn

e

Organizacje charytatywne

Dofinansowa
nie i własny 

dochód

Biznes
napędzany
społecznie

Obrót generujący
przedsięwzięcie społeczne

Możliwe 
osiągnięcia 
komercyjne 

>75% 
dochód 
własny

Breakeven 
oparty na 
własnym 

dochodzie

Zyskowny 
gdzie zysk 

pozostaje w 
organizacji

Przedsięwzięcie tradycyjne

Zintegrowan
y CSR

Bron: (aangepast) John Kingston, Venturesome

Napędzane wpływemTylko wpływ

Przedsięwzięcie społeczne

Cele działania

Napędzany finansowo

Inwestowanie wpływu 
społecznego

Percen zysku 
dla 

organizacji 
charytatywn

ej

Firma 
Mainstream 

Market

Zasadniczy cel działania
Finansowa wartość (dodana)





Budowanie nowego 
łańcucha żywności

Od:

•Mały łancuch żywności (siła sprzedży detalicznej)

•Luka pomiędzy konsumentem a producentem

•Nieuczciwa konkurencja

•95% naszej żywności pochodzi z zagranicy

•Wykorzystujemy tylko 2% różnorodności

•genetycznej

•Brak różnorodności smaków kulturowych

•(fast food)

Do:

•Łańcuch żywności o szerokim zakresie

•Uczciwa konkurencja pod względem zarobków

•w łańcuchu żywności

•30% żywność lokalna

•Wykorzystanie 20% różnorodności genetycznej

•Smak kultury: świeżość, smaki lokalne



Theory of change: transfer from care to 
welfare

From:

•High costs in care

•Development of institutes

•Dependent of professional help

•Policy based on ‘pity’

To:

•Self esteem

•Freedom in choice

•Live longer at home

•empowerment

•Participation in society



Proces of theory of change



Model gospodarstwa społecznego

Public

Private

Government

MarketCommunity

Civil society

Social

enterprise

Gebaseerd op Pestoff, 1995 en Van de Donk, 2001

•Local funding

•entrepreneurs

•Volunteers

•churches

•Informal care

•Government

•Selling products

•Meeting, parties

•Education

•consultancy

•Care insurance companies

•Local government



Gospodarstwo- przedsiębiorstwo 

społeczne

W opiece nad osobami starszymi, dorosłymi, dziećmi:

➢Odpoczynek dla rodziny uczestników

➢Większe szanse na znalezienie pracy

➢Wzrost umiejętności społecznych, 

➢Wzrost niezależności w społeczeństwie

Jaki jest wpływ opieki i rolnictwa na 

uczestników?

Output > outcome > impact



Gospodarstwo opiekuńcze 

T’Paradise – 4 spółdzielnie

T’ Paradise farm



Cooperation on a local, regional and national level (1)

Coöperative ‘Boer en Zorg’ (services, common contracts, R&D)

Federatie landbouw en zorg Netherlands (advocacy)

Chain care (optimalisation elderly care Barneveld)

Youth care (placing children on care farma)

Coöperative Boerenhart (logistics, common selling)

Coöperative Beebox



How to start a social farm



Sources of  entrepreneurship



Identity of the farmers culture

The farm is more than a place of agricultural production. It is also a place of 
other values and services, a family place. People look in a global, big world for 
connection, and normal life

focus on combination between financial, ecological and sociatal profit

Central are involvement, combination of heart, hand and head and passionate 
entrepreneurship

Customers appreciate products that are fresh, tasteful, no chemicals, and familiar 
where they have been grown

.



The Poppy, what we are at this place

Pioneer, initiator, 

disturbed land

Surviving, risk spreading, 

entrepreneurship

Vulnerable, do not pick, 

take care

Red: color of love for 

nature and human


