ʻBeter bellen vóór
je in de penarie zitʼ

Netwerken

Bankzaken

09:00 uur. Geen dag is hetzelfde voor Wim Verbeek uit Keldonk (NB). Soms bellen op één dag drie boeren met een eerste vraag om informatie of hulp. Het kan
ook zijn dat Verbeek voor één varkenshouder bij vijf instanties de mogelijkheden
inventariseert die een stopper nog heeft. Vanmorgen praat Verbeek, behalve
hulpverlener in Zuid-Nederland ook voorzitter van de landelijke Zorg om Boer en
Tuinder (ZOB), bij met Martien van der Steen, onafhankelijk adviseur ondernemingen en schadebehandelingen in Veghel.
Verbeek en Van der Steen trachten met hun netwerken de zaken voor een boer
tot een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, hetzij ﬁnancieel, hetzij met betrekking tot een slepend conﬂict of psychische problemen. Zij brengen mensen met
elkaar in contact.
Juist nu het takenpakket van de ZOB door de jaren heen is uitgebreid en er meer
en meer agrarische bedrijven in de penarie zitten, heeft de overheid de subsidie
stopgezet. De club is dus naarstig op zoek naar sponsors; een extra taak voor
Verbeek als voorzitter, die eigenlijk alleen vraagt om een onkostenvergoeding
voor de vrijwilligers van de ZOB.

11:30 uur. Nadat de mannen een actuele zaak hebben doorgesproken, vragen
zij zich af wie van alle mensen die op een erf komen, aan de bel durft te trekken.
„Als een boer hardop overweegt ‘ooit misschien te zullen stoppen’, laat een
vertegenwoordiger hem direct links liggen. En als een accountant kritisch is over
een investering als een trekker, neemt de boer een andere accountant. Wie grijpt
in vóórdat een nijpende situatie ontstaat?”
Verbeek weet hoe de hazen lopen, hij heeft in 2004 zelf afscheid genomen van
zijn legkippen. Boeren wachten volgens hem meestal te lang met inschakelen
van hulp, of het nu gaat over het ordenen van nota’s in een schoenendoos, over
arbeidsongeschiktheid of over verstoorde verhoudingen binnen een maatschap
of gezin. De ZOB luistert, maar zoekt ook uit waar een boer terecht kan voor
een uitkering of juridische bijstand. En Verbeek regelt betalingsregelingen met
incassobureaus.
Voor hulpvragers in Zeeland én Limburg bezoekt Verbeek de bank. Voor beiden
gaat het om een kredietaanvraag voor levensonderhoud. „Dat ze kunnen blijven
wonen waar ze altijd woonden, zit er voor hen niet meer in.”
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Varkenshouders bellen pas met Wim Verbeek wanneer er
problemen zijn. Vaak gaat het over bedrijfsbeëindiging. „Gelukkig
weten boeren de vrijwilligers van de ZOB tegenwoordig iets
eerder te vinden, maar te laat om het tij te keren.”

Werkgever: ZOB | Naam: Wim Verbeek | Functie: hulpverlener/voorzitter ZOB | Datum: 22 juli 2014

Telefonisch overleg

Gespreksgroepen

13:30 uur. Een boer belt. Hij wil graag weten wat hij zal doen na bedrijfsbeëindiging. Verbeek heeft zo’n vijf middagen bij de betreffende ondernemer aan
de keukentafel gezeten. Hij adviseert wat hij meestal adviseert: „In plaats van
halsoverkop te gaan werken bij een andere veehouder, kun je beter eerst eens
even alles laten bezinken.” Ook het woord ‘loopbaancoaching’ valt.
Verbeek behartigt op het moment de belangen van ongeveer tien hulpvragers
tegelijk, hij hekelt daarbij de rol van de banken ‘die de kraan dichtdraaien en een
boer voor vijf jaar de schuldsanering induwen’. Het is maar goed dat Verbeek
meerdere zaken tegelijk heeft, anders vrat één emotioneel verhaal te zeer aan
hem; nu moet hij de aandacht verdelen. „Boeren laten zich zelfs de Friesche
staartklok van de muur halen door een schuldeiser”, zegt Verbeek die met deze
woorden aangeeft dat zelfstandige ondernemers hun zaak en privé niet goed
hebben gescheiden. Het is volgens Verbeek helaas ook nog een taboe: „Mensen
komen op een beurs echt geen kofﬁe bij mij drinken; ze zijn bang om te worden
gezien. De vrouw probeert hooguit een folder mee te grissen.”

16:00 uur. Wim Verbeek bezoekt in de buurt van Tilburg een varkenshouder die
sinds kort een appartement bewoont. Een hele omschakeling voor Jac Gommers en zijn vrouw, die een grote varkenshouderij hadden op meerdere locaties.
Wim Verbeek vond via gemeentes en woningbouwcorporaties onderdak voor de
varkenshouder.
Verbeek bezoekt Gommers vandaag om te vragen naar zijn ervaringen met de
gespreksgroep van lotgenoten waar in principe iedere stopper naartoe kan. Twee
keer per jaar start een nieuwe gespreksgroep. Behalve dit positieve punt, komen
aan de orde de spanningen waarmee het gezin Gommers te maken kreeg, het
overlijden van hun dochter onlangs, een projectontwikkelaar die miljoenen bood
voor vier bedrijven, de zwijgplicht die Tweede Kamerleden kregen opgelegd in
zake het restproduct van de anticonceptiepil dat in één varken van Gommers
werd aangetroffen, en de zoekgeraakte resultaten van het onderzoek dat de
varkenshouder vervolgens door de NVWA heeft laten doen op zijn andere dieren.
Het vernietigen van bewijzen, de rol van productschappen en de belangen van de
sector houden de varkenshouder bezig. Verbeek luistert. ■
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