Ondernemerschap

‘EROVER PRATEN
helpt echt!’
In tijden van crises kan een boer of tuinder voor moeilijke keuzes komen te staan voor het bedrijf, gezin of zichzelf. Vaak gaat dit gepaard
met gepieker of getob. Dan is het geen overbodige luxe om stil te
staan bij een aantal zaken die hij ervaart op het bedrijf, binnen het
gezin of in de omgeving. Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) helpt de ondernemer op een kruispunt om richting te bepalen.
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ooit een agrariër die een dierbaar
familielid had verloren. “Een boer
of tuinder gaat altijd door met zijn
bedrijf. Dat is enerzijds niet erg, want
dat leidt af. Maar je moet het verdriet
ook een plek kunnen geven. Dat lukt
niet altijd. In gesprekken met een
vrijwilliger kan er duidelijkheid over
de situatie ontstaan. Is er uitsluitend
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Ook bedrijfsovername of samenwerking kunnen tot spanningen leiden,
zeggen Boer en De Waard, zeker als
partijen verschillende verwachtingen
hebben. Bedrijfsopvolgers en ouders
kunnen andere ideeën hebben over
hoe een bedrijf zich door ontwikkelt
en hoe zit het met de (financiële)
verwachtingen van broers en zusters,
geeft Boer als voorbeeld. De Waard:
“Bij de samenwerking tussen twee
ondernemers op één bedrijf is het
belangrijk om goed te blijven praten.
Welke kant willen de vennoten op?
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Voor meer informatie over
Zorg om Boer en Tuinder zie
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zorgomboerentuinder.nl.
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