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D
e ontwikkelingen in de land- en tuin-
bouw gaan steeds sneller. Boeren en 
tuinders komen sneller voor keuzes 
te staan over hoe het verder moet met 
hun bedrijf. Een vrijwilliger van Zorg 

om Boer en Tuinder (ZOB) kan dan een luis-
terend oor bieden. Doel van de organisatie 
is om boeren en tuinders, degenen die hulp 
inroepen, weer in hun kracht te zetten. ZOB 
is onafhankelijk en er zijn voor de hulpvrager 
geen kosten aan verbonden.

Vorig jaar hadden de veertig vrijwilligers 
van ZOB, vooral oud-boeren en voormalige 
adviseurs, vierhonderd gesprekken. ‘Na veel 
vragen vanuit de varkenshouderij komen de 
aanvragen nu vooral vanuit de melkveehou-
derij’, zegt bestuurslid Jannie Lamberts. ‘Bij-
voorbeeld over de stoppersregeling, dat een 
ondernemer zich afvraagt: ‘Kijk ik er op een 
goede manier naar? Heb ik alles overwogen 
om een goede keuze te kunnen maken?’ Of 
een ondernemer die zich afvraagt na 25 jaar 
boeren of hij zo nog door wil’, vertelt ze.

‘Ook krijgen we veel aanvragen die te ma- 
ken hebben met financiële problemen, familie 
en gezin en bedrijfsovername. Daarover spar-
ren met een onafhankelijke gesprekspartner 
van ZOB kan de boer of tuinder verder helpen.’

ZOB is al ruim twintig jaar actief, maar 
toch is de vrijwilligersorganisatie nog niet 

genoeg bekend in de sector, vindt Lamberts. 
‘Daarom zijn we zo blij met de dertien nieuwe 
vrijwilligers die zich na onze wervingsactie 
hebben aangemeld. Als ambassadeurs voor 
ZOB hebben zij de contacten in het eigen net-
werk, in de buurt, op een verjaardag, waar 
ZOB ter sprake kan komen. Ook onze nieuwe 
voorzitter Piet Boer vervult, net als de andere 
bestuursleden, die ambassadeursrol. Daar-
mee zetten we ZOB beter op de kaart.’

Hart voor boeren
Lamberts is bijna twee jaar bestuurslid 

van de landelijk opererende ZOB, een functie 
die ze na haar pensioen oppakte. Ze was voor-
heen onder andere voorzitter van LTO Noord 
Overijssel, heemraad bij Waterschap Rijn en 
IJssel en vijftien jaar gemeenteraadslid. Lam-
berts was actief voor Europa Kinderhulp en 
werkt als sociale ombudsvrouw voor gemeen-
te Deventer. ‘Mijn hart ligt op het platteland, 
bij de boeren. Daarom zei ik ‘ja’, toen ze mij 
vroegen als bestuurslid van ZOB.’

Vorig jaar nam een aantal vrijwilligers 
afscheid van de organisatie. Reden voor het 
bestuur om een wervingsactie op te zetten. 
Jan Derksen uit Vorden is een van de nieuwe 
vrijwilligers bij ZOB. ‘Ik ben 44 jaar werkzaam 
geweest in de veeverbetering, waarvan 38 jaar 
bij CRV en haar voorgangers’, vertelt Derksen, 

die leidinggevende functies had op de kanto-
ren in Harfsen, Deventer en Arnhem. In janu-
ari 2018 ging hij met pensioen.

‘Ik wilde vrijwilligerswerk doen met diep-
gang’, zegt Derksen over zijn motivatie zich 
aan te melden als vrijwilliger. ‘Ik ben van boe-
renafkomst en voel mij boer onder de burgers. 
Wat is er dan mooier om bij ZOB te helpen?’

Derksen volgt met twaalf andere aspirant-
vrijwilligers de zesdaagse basiscursus, waar-
van hij er twee dagen op heeft zitten. ‘Erg 
leerzaam’, vindt hij. ‘Belangrijk is om niet te 
oordelen, maar open vragen te stellen en echt 
te luisteren. Je bent gesprekspartner, maar 
keuzes worden door de ondernemers zelf 
gemaakt.’

‘Onze grootste kostenpost is het trainen 
van onze vrijwilligers’, legt Lamberts uit. ‘We 
willen de organisatie professioneel krijgen 
en houden. Daarbij hoort een gedegen basis-
cursus met professionals die bijvoorbeeld de 
vrijwilligers trainen in gespreksvoering en 
het opdoen van kennis over het netwerk in de 
hulpverlening.’

ZOB werd voorheen onder andere gefinan-
cierd door de overheid. Toen dat stopte, was 
het in eerste instantie niet makkelijk om spon-
soren te vinden. Het Oranjefonds is momen-
teel een grote sponsor van de stichting.

Meer dan ooit vervult ZOB een belangrijke 
functie op het platteland, zegt Lamberts. ‘De 
ontwikkelingen gaan zo hard. Boeren ervaren 
een toenemende druk, wat stress op kan leve-

ren. Bijvoorbeeld een onderwerp als asbest 
saneren, wat je wel geld kost maar niets ople-
vert. Wat nu als je die extra kostenpost niet 
op kunt brengen? Dan kan het helpen als 
een onafhankelijk iemand een tijdje met je 
optrekt, met je spart over kansen en oplossin-
gen. Iemand die de agrarische cultuur kent en 
zich kan inleven in de situatie.’

Derksen vult aan: ‘Het gaat erom dat je als 
vrijwilliger de klik hebt, dat er vertrouwen is 
en je komt tot een echt gesprek.’

Soms trekt een vrijwilliger van ZOB een 
half jaar met de ondernemer op, soms ander-
half jaar, net wat nodig is. Indien nodig wordt 
doorverwezen naar andere instanties zoals 
een accountant, agrarisch coach, huisarts of 
ggz.

‘Sociaal isolement komt veel voor op het 
platteland’, weet Lamberts. ‘Het valt daar 
vaak niet zo op. Het kan dan al helpen als bij-
voorbeeld één keer per week iemand het huis 
komt schoonmaken, waarbij er tijd is voor een 
bakje koffie en een gesprek. Met kleine stap-
pen kun je soms de ondernemer snel verder 
helpen.’

AchtergroNd

Nieuwe vrijwilligers zetten ZoB op de kaart
Dertien aspirant-vrijwilligers staan in de startblokken voor gesprekken met agrarische ondernemers 

Zorg om Boer en tuinder (ZoB) voerde in 2017 vierhonderd gesprekken met 

boeren en tuinders. om goed in te kunnen spelen op de vraag vanuit de sec-

tor, hield de stichting een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers. Momenteel 

zijn dertien aspirant-vrijwilligers in opleiding. ‘We zijn waanzinnig blij met de 

nieuwe vrijwilligers’, vertelt bestuurslid Jannie Lamberts van ZoB.

Bestuurslid Jannie Lamberts van ZOB in gesprek met Jan Derksen, een van de nieuwe vrijwilligers van de organisatie. Foto: Ruben Meijerink

‘Het kan helpen als een 
onafhankelijk iemand een 
tijdje met je optrekt’

ANNE-MArIE rOpS

piet Boer is sinds 1 april 2018 voorzitter van Zorg om 
Boer en Tuinder (ZOB). Boer, melkveehouder en voor-
malig FrieslandCampina-voorzitter, volgt Hanneke 
Meester op. Zij was twee jaar interim-voorzitter, in 
de periode dat de ZOB een reorganisatie doormaakte. 
Meester is nu landelijk coördinator van ZOB.
‘Juist de laagdrempelige manier waarop Zorg Om 
Boer en Tuinder werkt, spreekt me aan’, zegt Boer 
op de website van de vrijwilligersorganisatie. ‘De 

vrijwilligers zijn maatjes bij wie je gewoon je verhaal 
kunt doen, je zorgen en worsteling delen. Het is een 
kleinere stap dan het benaderen van professionele 
hulpverlening.’
De andere bestuursleden in het landelijk bestuur zijn 
Arie Aalberts, peter Jilesen, Jannie Lamberts en Wim 
Biemans. Op de website is alle informatie over ZOB te 
vinden en stellen de vrijwilligers zich voor.
� u www.zorgomboerentuinder.nl 

Piet Boer nieuwe voorzitter Zorg om Boer en tuinder


