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Hulp nodig? 
Er gaan veel slapeloze nachten 
overheen voordat je als boer of 
tuinder tot het inzicht komt dat 
het op het bedrijf niet gesmeerd 
loopt. Vaak gaat dit gepaard 
met veel gepieker en getob. Je 
vraagt je af: ‘Hoe moet het nu 
verder?’ en ‘Ben ik wel op de 
juiste manier bezig?’. In dat 
geval is het geen overbodige 
luxe om eens stil te staan bij 
een aantal zaken die je ervaart 
op het bedrijf, binnen het gezin 
en in de eigen omgeving. De 
vrijwilligers van Zorg om Boer 
en Tuinder bieden gratis een 
luisterend oor, telefonisch of 
tijdens gesprekken aan de keu-
kentafel. Neem contact op met 
Henk Slagman (regio Oost) tel. 
06 309 091 89.

@‘Absorberend 
vermogen is 
dun’ 

Wilt u reageren?
redactie@agrio.nl 
of tel. 0314 - 62 64 38
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Piet Boer heeft fondsenwerving ook 
als een doelstelling op zijn agenda 
gezet. Ondanks de beperkte kosten 
die de vrijwilligersorganisatie heeft – 
de gesprekken zijn gratis – draaide de 
stichting vorig jaar verlies. „Wij heb-
ben nog niet inzichtelijk hoe effectief 
we zelf zijn. Vaak zetten we een tra-
ject in gang, maar het kan ook zijn 
dat een boer of tuinder geholpen is 
als je even kort klankbord bent. Wan-
neer we zelf kunnen laten zien wat 
het resultaat van ons handelen is, is 
het makkelijker om geld te krijgen bij 
bedrijven en instellingen.”
Het extra geld is nodig om de kosten 
voor de vrijwilligers te dragen en om 
de organisatie te blijven ontwikkelen. 
Nieuwe vrijwilligers zijn overigens 
nog steeds welkom, met name in 
West-Nederland. Bovendien geniet de 
stichting volgens Boer nog te weinig 
bekendheid, waardoor nog niet ie-
dereen geholpen wordt die hulp kan 
gebruiken. 

Andere hulp
Er zijn ook andere organisaties en 
instanties waar boeren met een hulp-
vraag terecht kunnen, zoals agrocoa-
ches, banken en accountants. Volgens 
Boer zoekt deze categorie boeren niet 
uit zichzelf hiernaar. „Deze groep is 
bovendien kritisch op die dienstver-
leners, die wel allemaal een zakelijk  
belang hebben of een royaal uurtarief 
rekenen. Voor een gesprek met onze 
vrijwilligers is de drempel laag, de 
gesprekken zijn kosteloos en onze 
stichting is onafhankelijk. Vanuit dit 
eerste contact kan vervolgens, indien 
gewenst, de stap gezet worden naar 
professionele begeleiding.”

grond ligt daaraan ten grondslag, 
want hij redeneert vanuit zijn geloof 
als hij zegt dat je je talenten moet in-
zetten voor je naasten. Daarom zei hij 
ook ‘ja’ toen de vraag kwam om voor-
zitter te worden van Zorg om Boer en 
Tuinder. Op basis van zijn netwerk 
gaat hij proberen om de psychische 
nood van boeren onder de aandacht 
te brengen van de politiek. Hij is ook 
blij met de aandacht in de Tweede Ka-
mer voor de psychosociale toestand 
onder boeren in het kader van de 
laatste crises. „Daar willen we graag 
op inhaken.”

Meer structuur
De stichting Zorg om Boer en Tuinder 
gaat structureler werken door ge-
sprekken anoniem vast te leggen in 
een landelijk systeem. Zo ontstaat er 
inzicht in de waarde van de gesprek-
ken tussen vrijwilligers en boeren in 
de knel en hoe vaak en naar welke in-
stantie er wordt doorverwezen. Hier 
heeft Hanneke Meester, de voorgan-
ger van Piet Boer, zich hard voor ge-
maakt. 

In het jaarverslag van Zorg om Boer 
en Tuinder staat dat er in 2017 min-
der gesprekken zijn gevoerd door 
de vrijwilligers dan eerdere jaren. 
Dat lijkt strijdig met de uitspraken 
dat de problematiek toeneemt. „De 
hulpvraag gaat in golven. Binnen de 
varkenshouderij en melkveehoude-
rij ging het financieel beter. Er hoeft 
maar iets te gebeuren, lage prijzen, of 
de hulpvraag gaat weer omhoog. Het 
absorberend vermogen, psychisch en 
economisch, is dun geworden. Cri-
ses in gezinnen zijn van alle tijden, 
bijvoorbeeld bij overname, of bij een 
uitbraak van een dierziekte. Nu is dat 
in het gros van de gevallen nog niet 
zo. Maar het aantal bedrijven dat in 
de problemen raakt, groeit fors.”
De ‘I&R-fraude’ helpt deze boeren 
ook niet. „Iedereen kan een foutje 
maken. Het versterkt het gevoel dat 
er te weinig kennis en begrip is van 
wat een boer allemaal doet.”

Boeren helpen
Boer wil iets betekenen voor boeren 
in de knel. Zijn christelijke achter-

H
et aantal zelfdodingen 
onder boeren is hoog, zo 
blijkt uit een internatio-
naal rapport. In Groot-
Brittannië ligt het aantal 

zelfmoorden op één per week en is 
er een campagne gestart om daar 
aandacht voor te vragen. Ook van 
andere landen zijn er schrikbarende 
cijfers, maar van Nederland niet. Die 
worden niet bijgehouden. Dat is te-
gelijk een probleem, want met cijfers 
is het makkelijker om aandacht voor 
deze problematiek te vragen en dus 
ook middelen om het tegen te gaan. 
Ondanks het ontbreken van cijfers, 
neemt de problematiek ook toe in Ne-
derland. Dit stelt Piet Boer, de nieuwe 
voorzitter van Zorg om Boer en Tuin-
der.
Piet Boer ervoer de psychische druk 
onder boeren aan den lijve in zijn 
laatste jaren voorzitterschap bij 
FrieslandCampina. „Wij wilden meer 
aandacht voor de bedrijven met op-
merkingen over netheid en/of de ver-
zorging van het vee. Kwesties met 
dierverwaarlozing wilden we voor-
komen. Door er strakker bovenop te 
gaan zitten en te stimuleren tot maat-
regelen, hoopten we de situaties te 
verbeteren.” 
Het ging om meerdere tientallen be-
drijven in de gevarenzone, waarvan 
het overgrote deel weer goed ging 
draaien. Enkele tientallen bedrijven 
bleken echte aandachtsbedrijven te 
zijn. Boer: „In een paar situaties werd 
het echt een probleem, en dan is er 
vaak meer aan de hand. Soms kregen 
we zelfs dreigementen, omdat deze 
boeren geen uitweg meer zagen. Bij 
een paar crisisgevallen kwamen we 
daarbij in contact met de stichting 
Zorg om Boer en Tuinder. Dat was 
voor mij de kennismaking met de or-
ganisatie. Daarvoor had ik er nog niet 
van gehoord.”

Tegenwind
Naast dreigende dierverwaarlozing 
zag Boer ook bedrijven die het finan-
cieel en technisch voor elkaar leken 
te hebben, maar de werkelijkheid was 
echter minder mooi. Toen dat aan het 
licht kwam, leidde dat tot crises in de 
gezinnen. 
De problematiek binnen de melkvee-
houderij staat niet op zichzelf. Piet 
Boer ziet het terug in alle landbouw-
sectoren. „Maatschappelijk staat de 
landbouwsector in de wind. Politiek 
en ngo’s bestoken de landbouw met 
maatregelen en kritiek als het gaat 
om dierenwelzijn, milieu en bestrij-
dingsmiddelen. Boeren worden steeds 
meer gecontroleerd en daardoor niet 
meer als vakman vertrouwt. Boeren 
hebben het beste voor met het vee en 
het land om voedsel te produceren. 
Dat wordt niet meer gezien. Tegelijk 
staat ook het landbouwbeleid in de 
wind door de afbouw van steun. Dan 
is er snel wat loos in de verschillende 
sectoren en dat eist haar tol.”

Boeren staan maatschappelijk in de wind en financieel meer 

onder druk. Daardoor stijgt het aantal bedrijven dat in de 

problemen raakt. Piet Boer, de nieuwe voorzitter van de 

stichting Zorg om Boer en Tuinder, wil daar meer aandacht 

voor. „Het absorberend vermogen is dun geworden.” 

‘Psychische nood 
politiek thema’

Piet Boer voorzitter Zorg om Boer en Tuinder
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