
      

Stichting Zorg om Boer en Tuinder is een onafhan-
kelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 40 vrijwilligers 
in heel Nederland die een luisterend oor bieden aan 
boeren en tuinders. Ondernemers die zich zorgen 
maken, twijfelen over de richting die het bedrijf op 
moet, zorg hebben over de financiële situatie of met 

andere vragen worstelen kunnen bij ZOB terecht. 
Alle vrijwilligers zijn goed bekend met of komen uit de 
agrarische sector en beschikken over een uitgebreid 
inzetbaar netwerk. Deze zogeheten ervaringsdeskun-
digheid maakt de herkenning groot en de drempel om 
in gesprek te gaan laag.

De vrijwilligers van Zorg Om Boer en Tuinder zijn  
maatjes voor boeren en tuinders die behoefte hebben 
aan een luisterend oor. Je kunt je verhaal doen en 
klankborden zonder dat er kosten aan verbonden zijn.

VRIJWILLIGERSORGANISATIE 
MET ERVARINGSDESKUNDIGEN

Focus op: 
communicatie, opleiding, 
training en financiering om 
de deskundigheid van de 
vrijwilligers in de gesprek-
ken met de hulpvragers 
verder te ontwikkelen en 
daarnaast te werken aan 
positionering en bekend-
heid van Zorg Om Boer en 
Tuinder.
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KERNPUNTEN 
ORGANISATIE

BESTUUR SPONSOREN

• Rabobank Nederland
• LTO Noord
• Nederlandse Zuivel Organisatie
• Friesland Campina
• Vion Food Group
• For Farmers
• Agrifirm
• Countus Accountants en  

Adviseurs
• Wiersma Reitsma Stichting
• Flynth Adviseurs en Accountants
• Anitya - Kranengoor
• Oranjefonds

+ 
Bijdragen van particulieren 

en kerkelijke instanties

Telefoon- 
gesprekken

Hulpvragen Keukentafel-
gesprekken

118
61

338

ACTIVITEITEN VAN DE VRIJWILLIGERS

399

EEN GREEP UIT LANDELIJKE EN  
REGIONALE SAMENWERKING:

• Programma ‘Leden in zwaar weer’ met LTO Noord
• Bijeenkomsten Alliantie Sociale kwaliteit Overijssel met Stimuland Overijssel
• Netwerken BoerenKans : Achterhoek en Noord
• Bijeenkomsten met LTO Noord voor pluimveehouders (fipronilcrisis)
• Platforms Stil Leed : Vechtdal, Hof van Twente, Berkelland
• Betrokkenheid documentaire “Het Mysterie van de Melkrobots”
• Project Vangnet aandachtsbedrijven met Nederlandse Zuivelorganisatie,  

113 preventie suïcide en Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren
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www.zorgomboerentuinder.nl

Totaal  
gesprekken

DE AANLEIDING VOOR DE HULPVRAAG:

financieën         28

familie en gezin        20

gezondheid         15

stoppen          11

overname opvolging        10

hoe verder          6

regelgeving          6

bedrijfsvoering en huisvesting     4

Procent

Van mens tot mens 


