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NETWERK BOERENKANS NOORD  

 
Informatie over het netwerk Boerenkans Noord 

Datum:   10 december 2020 

Opgesteld door: Commissie netwerk Boerenkans Noord 

Contactadres:  boerenkansnoord@gmail.com 

 

Ter informatie aan (nieuwe) deelnemers van Netwerk Boerenkans Noord en overige belangstellenden. Hierbij 

informatie over het netwerk, een overzicht van de activiteiten van de afgelopen jaren en het ontstaan. Nadere 

toelichting en informatie is beschikbaar via de secretaris  boerenkansnoord@gmail.com. 

 

Netwerk Boerenkans Noord. 

Netwerk Boerenkans Noord is een informeel gelegenheidsnetwerk van agrarische erfbetreders en 

vertegenwoordigers van agrarische belangenorganisaties in Groningen, Friesland, Drenthe, Noord Overijssel en 

Flevoland. Het netwerk is een voortzetting van gesubsidieerde projecten in de jaren 1999 - 2013, zie “Ontstaan” 

hierna. 

Door de netwerkcommissie, bestaande uit drie vrijwilligers, wordt tweemaal per jaar in maart en oktober een 

themabijeenkomst georganiseerd. Veelal zijn we te gast bij één van de organisaties van de netwerkdeelnemers. 

Door de gastgever wordt de organisatie en werkzaamheden kort gepresenteerd. Door één van de 

netwerkdeelnemers of iemand anders wordt een inleiding verzorgd met discussie over een actueel  thema. 

Daarnaast is netwerken een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten. 

De secretaris beheert een lijst met namen, organisaties en mailadressen. De lijst is tot stand gekomen op basis 

van historische deelname, aanmeldingen en openbare gegevens van de doelgroep. De gegevens worden 

uitsluitend gebruikt voor het geanonimiseerd verzenden van uitnodigingen en verslagen en voldoet aan de 

privacywetgeving. 

 

Voor contacten over uitnodigingen, verslagen en aanmeldingen wordt gecommuniceerd via een eigen mailadres 

 boerenkansnoord@gmail.com. Het netwerk is informeel en heeft geen inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel, geen eigen website en geen bankrekening. Deelname aan de bijeenkomsten is voor de deelnemers 

veelal kosteloos. Als er kosten gemaakt worden voor een bijeenkomst, wordt aan de aanwezigen om een 

bijdrage gevraagd. 
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Activiteiten sinds het begin van de netwerkbijeenkomsten na afloop van het project. 

 

Datum Gastgever/plaats Inleider Thema                                                         .        

14- 3-2013 Landelijk Vergaderen Henk Korterink Oprichtingsbijeenkomst  

 Dwingelo  Het agrarische gezin en de kracht  

   van het netwerk 

16-10-2013 Countus Steenwijk Truke Zeinstra Mediation 

18- 3-2014 Rabobank Assen Truke Zeinstra Agrarische ondernemers met problemen 

  Dhr. Thomassen Actuele ontwikkelingen agrarische financiering 

 9-10-2014 Maargies Hoeve Lianne Veenstra Geef kleur aan het gesprek 

 Lu Nijk Kallenkote 

 9-  4-2015  AB Oost Beilen Hanneke Meester Vertrouwensloket Landbouwhuisdieren 

  en Lisanne Roeleven  

15-10-2015 AB Oost Beilen Vervolg 9 april 2015  

24- 3-2016 Rabobank Assen Luitzen Bakker De rol en werkwijze van “Bijzonder Beheer” 

   bij de financiering van agrarische bedrijven 

 6-10-2016 Agrifirm-Exlan  Sieto van Houten Ondernemerscoaching 

 Meppel 

16- 3-2017 Rabobank Meppel Agnes te Molder ZOB Sociaal economische en zakelijke aspecten  

 Wim Schipper Countus rondom bedrijfsbeëindiging door  

    agrarische ondernemers 

19-10-2017 Gemeente  Carlos Hoegen RVO Inkomensondersteunende regelingen voor 

 De Wolden/Hoogeveen  boeren en tuinders: Bijstandsbesluit Zelf- 

   standigen (BBZ) en Inkomensvoorziening  

   Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte  

   gewezen Zelfstandigen (IOAZ)  

15- 3-2018 Bats Uitzendbureau Ds. Gerard Venhuizen Kan zinloosheid leiden tot zelfdoding 

 Nijensleek Praktijk Trust in de agrarische sector? 

16-10-2018 DOC-Kaas Hoogeveen Johan Frits Houwing Kwaliteitsborging en controle van  

   Boerderijmelk 

14- 3-2019 Countus Assen Jan Lucas Spijkman Bedrijfsopvolging en de eisen die aan het  

   huidige agrarische ondernemerschap worden  

   gesteld 

15-10-2019 ABN-AMRO Assen Eline Vedder Er staat een spotlight op de agrarische sector.  

   Hoe ga je daar als agrarisch ondernemer mee  

   om? 

17- 3 2020 Uitgesteld i.v.m. corona Gepland thema: Stikstofproblematiek, hoe kan een agrarisch  

   ondernemer daar mee omgaan in het  

   spanningsveld van acties en nog onzekere  

   overheidsmaatregelen 

8-10-2020 Uitgesteld i.v.m. corona  

11- 3 - 2021 Geplande bijeenkomst 
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Commissie Netwerk Boerenkans Noord 

De commissie: 

Voorzitter: Erik Middelveldt, ondernemersadviseur bij Countus accountants + adviseurs en docent bij Aeres  

 Hogeschool Dronten. 

Secretaris: Vanaf december 2020 Martin Kuizenga, vrijwilliger bij Stichting Zorg om Boer en Tuinder als 

opvolger van Bertus Stormink.  

Lid/penningmeester: Gerty Leeuwerik, rentmeester, taxateur bij AgriPlaza Makelaars. 

Bij het ontstaan van een vacature roept de commissie vrijwilligers op om tot de commissie toe te treden. 

Stichting Zorg om Boer en Tuinder vaardigt een vast commissielid af. 

 

Privacy verklaring 

De commissie van Netwerk Boerenkans Noord beschikt over een adressenbestand met organisaties, 

contactpersonen en e-mailadressen. Dit bestand wordt uitsluitend gebruikt voor het geanonimiseerd versturen 

van uitnodigingen. Aangeschreven personen en organisatie hebben de mogelijkheid om inzage te vragen in de 

eigen gegevens en kunnen op verzoek uitgeschreven worden.  

Het gegevensbestand is uitsluitend voor intern gebruik voor de doelstellingen van het netwerk en wordt niet 

gedeeld met derden, tenzij we hiervoor wettelijk verplicht zijn. 

Netwerk Boerenkans Noord heeft een ideëel doel en haar gegevens worden niet gebruikt of gedeeld voor 

commerciële doeleinden. 

 

Ontstaan van Netwerk Boerenkans Noord 
De historie van Boerenkans is al lang. Het eerste project heette: “Van Crisis naar Kans”. Hier was ook al aandacht 
voor ondernemers  die psychisch in de knel zaten. Er was budget om keukentafelgesprekken te voeren om 
uiteindelijk de ondernemer op weg te helpen. 
Daarna heette het project “Boerenkans” met individuele gesprekken, provinciale netwerkdagen en andere 
bijeenkomsten. 

In de jaren 2010 – 2013 is er een driejarig project “Boerenkans” geweest voor boeren en tuinders die nadenken 

over de toekomst van hun bedrijf. Het project werd gefinancierd door het toenmalige ministerie van 

Economische Zaken (nu LNV) en uitgevoerd door een aantal professionele partijen en gedragen door 

organisaties in de agrarische sector waaronder Stichting Zorg Om Boer en Tuinder 

(www.zorgomboerentuinder.nl), Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (www.lto.nl) en het 

Ondernemersklankbord (www.ondernemersklankbord.nl). 

Er zijn bijeenkomsten gehouden voor belangstellende agrariërs en er zijn hulpmiddelen en brochures 

ontwikkeld.  

Ontwikkeld zijn: 

1.  “Spinkaart”; 

2.  “Signalenkaart”; 

3. Brochure “Verken je kansen, hoe verder na het stoppen met het agrarisch bedrijf”; 

4. Brochure “Gaat het wel goed daar? Hoe signaleer je problemen op het agrarisch bedrijf en help je agrariërs 

verder? ” Een handreiking voor erfbetreders en hulpverleners”. 

De materialen zijn uitgereikt aan belangstellende erfbetreders en agrariërs. 

 

In de Noordelijke regio, geconcentreerd in Drenthe en omgeving, zijn er verschillende bijeenkomsten geweest 

met inzet van mensen uit de agrarische periferie, waaronder vrijwilligers van Stichting Zorg Om Boer en Tuinder. 

http://www.zorgomboerentuinder.nl/
http://www.lto.nl/
http://www.ondernemersklankbord.nl/
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Na afloop van het subsidieproject Boerenkans Noord over de jaren 2010 – 2013 hebben Miriam van Meeteren 

(Aequator Groen & Ruimte) en Joke Haverkamp (Zorg om Boer en Tuinder) het initiatief genomen voor een 

vervolg.  

Op 14 maart 2014 is een eerste bijeenkomst georganiseerd in Dwingelo. 

Als doel werd gesteld: 

Het doel van de regionale netwerkbijeenkomsten is het versterken en uitbouwen van deze netwerken op 

regionaal niveau en het delen van kennis met elkaar om de verschillende bestaande netwerken optimaal te 

benutten. 

Daarna werd een commissie gevormd om elk halfjaar een bijeenkomst te organiseren, bestaande uit Erik 

Middelveldt, voorzitter, Annet Varekamp, secretaris, Joke Haverkamp, lid en ondersteund door  Rinus 

Meulenberg en Lianne Veenstra. 
 
Overzicht van alle bekende activiteiten: 

Van Crisis naar Kans 1 en 2 
1 (1999-2001) 
2 (2002-2005) 

Individuele en telefonische gesprekken 
Organisatie netwerkdag intermediairs,  
Aanhaakbijeenkomsten 

BoerenKans-projecten 
2006-2009 en 2010 - 2013 

Individuele gesprekken, Organisatie provinciale netwerkdagen, 
Aanhaakbijeenkomsten, Intermediair bijeenkomsten 

Informeel Netwerk Boerenkans 
Noord (2013- heden) 
 

Netwerk Boerenkans Noord:  netwerkgroep voor erfbetreders. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

De netwerkcommissie van Boerenkans Netwerk Noord, 

 

Erik Middelveldt, voorzitter 

Bertus Stormink/Martin Kuizenga, secretaris 

Gerty Leeuwerik, lid/penningmeester 

 


