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Ten geleide
De Boerinnengroepen Gelderland zijn van start gegaan aan het eind van de
zeventiger jaren. Onder invloed van de tweede feministische golf richtten
jonge agrarische vrouwen toen op sommige plaatsen een boerinnengroep op. Met
name in de eerste helft van de tachtiger jaren groeide het aantal boerinnengroepen snel. Een belangrijke impuls tot deze groei werd gegeven door het
G.A.J.K., het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt. Via cursussen probeerde
deze organisatie het ontstaan van boerinnengroepen te stimuleren. Zij kwam
daartoe, omdat gebleken was, dat zij jonge agrarische vrouwen nauwelijks

bereikte met haar reguliere aktiviteiten: slechts 5% van de leden was
vrouw! De cursussen kregen wel de nodige belangstelling.
Onder jonge agrarische vrouwen bleek grote behoefte te bestaan om zich
apart van de mannen te organiseren. Zij hadden behoefte aan sociaal contact
en aan het uitwisselen van hun ervaringen met vrouwen die in een vergelijkbare positie verkeerden. Deze behoefte bestond zowel bij vrouwen van
agrarische afkomst als bij vrouwen van niet-agrarische afkomst. Ook wilden
jonge agrarische vrouwen meer leren over de beroepsmatige kant van het
boerin-zijn. Bovendien speelde bij velen het verlangen naar het gezamenlijk
opkomen voor de belangen van vrouwen in de agrarische sektor (1).
In de loop der jaren zijn er in het gebied van het G.A.J.K.(2) twaalf
boerinnengroepen ontstaan. Hiervan zijn er vijf ook weer ter ziele gegaan.
Hoewel het G.A.J.K. het ontstaan van boerinnengroepen gestimuleerd heeft,
stelt deze organisatie te weinig uren van een beroepskracht ter beschikking
om het voortbestaan ervan te garanderen.
Momenteel zijn er dus acht boerinnengroepen. Deze zijn voornamelijk in en
rond de Achterhoek gevestigd. In totaal hebben deze boerinnengroepen nu 266

leden. De meeste boerinnengroepen vallen onder één of meer van de organisaties voor plattelandsjongeren en uiteindelijk onder het G.A.J.K.
Op provinciaal niveau komen de boerinnengroepen in Gelderland bijeen in

het Boerinnenoverleg. Vanuit dit overleg kwam de vraag naar een organisatieen beleidsplan. Dit plan presenteren wij nu in deze brochure.
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deel 1: beleidsplan

1.

Doelstellingen

1.1 Hoofddoelstelling

Uitgangspunt van de boerinnengroepen is, dat jonge agrarische vrouwen
gelijkwaardig zijn aan jonge agrarische mannen. Gelijkwaardigheid van mannen
en vrouwen houdt in, dat er voor hen dezelfde keuzemogelijkheden moeten zijn
en dat de leden van beide categorieën dezelfde rechten behoren te hebben.
Onze hoofddoelstelling vloeit voort uit dit uitgangspunt. Zij luidt als

volgt.
Jonge agrarische vrouwen moeten een in vergelijking met jonge
agrarische mannen gelijkwaardige positie krijgen. Dit geldt zowel
voor hun positie binnen huishouden en bedrijf als voor hun positie in
de maatschappij.
Een gelijkwaardige positie voor jonge agrarische vrouwen binnen
huishouden en bedrijf houdt in, dat zij ten aanzien van de aanwending
van hun arbeid en vermogen net zo veel keuzemogelijkheden en zeggenschap hebben als jonge agrarische mannen. Deze keuzes betreffen de

volgende kwesties:
- beroepsmatig gaan werken of de zorg op zich nemen voor kinderen

en huishouding;
- buitenshuis gaan werken of op het bedrijf; als wordt gekozen
voor werken op het bedrijf dient ook de mate waarin wordt
meegewerkt een kwestie van vrije keuze te zijn. Die mate kan
variëren van af en toe inspringen tot het (mede)besturen van
het bedrijf;
- wel of geen verzekeringen afsluiten opdat, voor het geval
beide partners op het bedrijf werken, de vrouw in geval van

kort of langdurende arbeidsongeschiktheid aanspraak kan maken
op dezelfde faciliteiten als de man;
- formele regeling van een eventuele betrokkenheid bij het
bedrijf;
- wel of niet voorzieningen treffen om niet alleen de vermogenspositie van de man, maar ook die van de vrouw te waarborgen.
11

Een gelijkwaardige positie voor jonge agrarische vrouwen in de

samenleving houdt zowel erkenning in als ondersteuning, door overheid
en maatschappelijke organisaties.
Deze erkenning betreft:
- het bestaan van jonge agrarische vrouwen en het belang van hun
werk voor de agrarische sektor;
- het feit dat de vrouwelijke partners van agrariërs in een
andere positie verkeren dan de agrariërs zelf en daarom
gedeeltelijk ook andere belangen hebben.

Ondersteuning door overheid en maatschappelijke organisaties
betekent dat deze instanties:
- bij hun aktiviteiten evenveel rekening houden met jonge
agrarische vrouwen als met hun mannelijke tegenhangers;
- aan jonge agrarische vrouwen een hoeveelheid middelen besteden
die evenredig is met de hoeveelheid middelen die voor jonge
agrarische mannen wordt gereserveerd.
wij werken onze hoofddoelstelling uit op twee niveaux: het individuele en
het maatschappelijke niveau.
Het individuele niveau betreft de wijze waarop jonge agrarische vrouwen
omgaan met de keuzevrijheid die hun door de maatschappij wordt gegeven: een
gelijkwaardige positie wordt immers alleen gerealiseerd, als vrouwen
welbewust een keus maken tussen de mogelijkheden die er zijn.
Het maatschappelijke niveau betreft het bewerken van veranderingen in de
maatschappij. Hierbij gaat het om:
- verruiming van de keuzemogelijkheden die er nu reëel voor jonge
agrarische vrouwen zijn;
-

- het krijgen van erkenning en ondersteuning vanuit de maatschappij.

1.2 Doelstellingen met betrekking tot individuele jonge agrarische vrouwen
Onze doelstellingen met betrekking tot individuele jonge agrarische
vrouwen hebben betrekking op het maken van welbewuste keuzes tussen de

12

mogelijkheden die er zijn. Meer concreet willen wij:

1. dat jonge agrarische vrouwen met (agrarische) mannen omgaan op
voet van gelijkwaardigheid, zowel

in landbouworganisaties als

binnen het gezin en het bedrijf en in samenspraak met derden.

2. dat de onderlinge taakverdeling tussen man en vrouw beider
goedkeuring heeft, zowel wat betreft de verdeling van bedrijfstaken als wat betreft de verdeling van huishoudelijke taken,

kinderverzorging en -opvoeding en werkzaamheden buitenshuis.
3. dat beide partners op de hoogte zijn van de verschillende
juridische vormen die zij een een huwelijks- of samenwoningscontract kunnen geven. Beiden moeten weten welke consequenties die
vormen hebben voor de verdeling van eigendom van en zeggenschap

over het aanwezige en het nog op te bouwen vermogen en de
aansprakelijkheid voor bedrijfsrisico’s. De keus moet worden

gemaakt in onderling overleg en met beider goedkeuring.
4. dat beide partners weten, welke juridische vormen zij kunnen
geven aan hun betrokkenheid bij het bedrijf. Zij moeten weten, wat
de consequenties van die vormen zijn:
- voor de mate waarin ook de vrouw formeel zeggenschap heeft in
het bedrijfsbeleid en daarmee over de aanwending van het
bedrijfsvermogen;

- voor het al dan niet zelfstandig verdienen van een inkomen door
de vrouw.
Eveneens moeten beide partners op de hoogte zijn van de gevolgen
met betrekking tot hun aansprakelijkheid voor bedrijfsrisico’s.
Zij moeten een keus maken in onderling overleg en met beider

goedkeuring.
5. dat beide partners op de hoogte zijn van de manieren waarop de
de arbeid van de in het bedrijf werkende vrouw fiscaal kan worden

verekend. Een beslissing hierover moet worden genomen in onderling
overleg en met de goedkeuring van beide partners.
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6. dat beide partners op de hoogte zijn van de mogelijkheden met
betrekking tot het bieden van faciliteiten aan op het bedrijf

werkende vrouwen voor het geval van ziekte of zwangerschap en
bevalling. Een beslissing hierover moet worden genomen in

onderling overleg en met goedkeuring van beide partners.
7. dat man en vrouw, wanneer zij het nog niet eens zijn, verder
praten op basis van het gelijkwaardigheidsprincipe.

1.3 Doelstellingen op maatschappelijk niveau

Hierboven stelden wij, dat het eerste onderdeel van ons hoofddoel op
maatschappelijk niveau betrekking heeft op de verruiming van de keuzemogelijkheden voor jonge agrarische vrouwen met betrekking tot de aanwending van
hun arbeid en hun vermogen. Dit onderdeel werken wij concreet uit in de

volgende doelstellingen:
8.

Er moeten fiscale en juridische regelingen komen en een interpretatie daarvan waardoor jonge agrarische vrouwen reëel de mogelijkheid
krijgen om:

8.1

zelf te kiezen hoe zij hun arbeid willen verdelen tussen
huishouding, kinderverzorging en -opvoeding, werkzaamheden
buitenshuis en bedrijfstaken.

8.2

zelf te kiezen of zij formeel beloond willen worden voor hun
werk, als zij zouden kiezen voor werken op het bedrijf.

8.3

zelf te kiezen of zij formeel mede-onderneemster willen worden,
d.w.z. of zij deel willen nemen in het bedrijf in de vorm van
maat of vennoot.

8.4

zelf te kiezen of zij zelfstandig eigendom willen opbouwen.

9

Op het bedrijf werkende agrarische vrouwen moeten dezelfde
sociale zekerheid krijgen als hun mannen. Met betrekking tot
14

zwangerschaps- en bevallingsverlof zouden de regelingen voor
agrarische vrouwen faciliteiten moeten bieden die vergelijkbaar
zijn met de facililiteiten voor werkneemsters elders.
E
De bovenstaande doelstellingen willen wij op de lange termijn bereiken

via het realiseren van de volgende subdoelen:
8.1.1

Een vrije keuze tussen arbeid in huishouden en gezin enerzijds
en arbeid buitenshuis of op het bedrijf anderzijds willen wij
bevorderen, doordat de kosten van huishoudelijke hulp en

kinderopvang fiscaal aftrekbaar worden gemaakt.
8.2.1

De keus voor jonge agrarische vrouwen om formeel voor hun werk
beloond te worden, wordt nu in sommige gevallen geblokkeerd,
doordat reële beloning het bedrijf meer zou kosten dan de
meewerkaftrek. Nij willen dat de belastingwetgeving verder
wrodt veranderd, opdat de reële beloning altijd voordeliger
wordt dan de meewerkaftrek.

8.3.1

wanneer het gaat om de vraag welke beloningsvorm moet worden
toegepast voor de arbeid van de in het bedrijf werkende vrouw
passen boekhouders vaak automatisch de meewerkaftrek toe. Bij
afweging van de verschillende mogelijkheden kijken zij
bovendien vaak ook alleen naar het fiscale voor- of nadeel.
Door deze gebrekkige voorlichting zien jonge agrarische vrouwen
vaak af van andere mogelijkheden dan de meewerkaftrek op grond
van onvoldoende of gebrekkige informatie.
Nij willen dat:
-

boekhouders uit zichzelf voorlichting geven over alle drie
de mogelijkheden (meewerkaftrek, reële beloning of het
aangaan van een maatschap of vennootschap onder firma);
- boekhouders aangeven dat er aan de keus voor een bepaalde
beloningsvorm behalve financiële ook meer principiële
aspekten zijn verbonden.
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8.3.2

Als man en vrouw een maatschap of vennootschap onder firma
hebben gevormd, betekent dat nog niet, dat de fiscus ook alle

maten of vennoten erkent als ondernemer. Die erkenning is
noodzakelijk om als vrouw zelfstandig voor het winstaandeel uit
het bedrijf te worden belast en om recht te hebben op de
belastingfaciliteiten voor ondernemers. Nij willen dat de
fiscus vrouwen als mede-onderneemster erkent, als zij voldoen
aan de eisen die daarvoor gelden als het maten of vennoten
betreft die geen echtgenote zijn van éen van de andere
deelnemers in het bedrijf.

8.4.1

Om een bewuste keus te kunnen maken ten aanzien van de
juridische vorm van het huwelijks- of samenwoningscontract
moeten de partners informatie krijgen van notarissen, boekhouders en voorlichters over alle mogelijkheden die er zijn en
over de voor- en nadelen van die mogelijkheden voor beide partijen. Ten opzichte van de huidige praktijk betekent dit, dat
er meer informatie moet worden gegeven over de verschillende
verrekenbedingen die je in huwelijksvoorwaarden kunt opnemen.
Ook moet er meer voorlichting worden gegeven over de gevolgen
van bepaalde keuzes ten aanzien van de huwelijksvoorwaarden
voor de vermogenspositie van de vrouw.

8.4.2

Het Amsterdams verrekenbeding houdt in, dat na een bepaalde
periode, meestal een jaar, wordt uitgerekend wat het totale
inkomen van beide partners is na aftrek van de huishoudelijke
uitgaven die in die periode zijn gedaan. Dit bedrag wordt dan

tussen de echtgenoten verdeeld. Dit verrekenbeding heeft
alleen het gewenste effekt, als het ook wordt toegepast, d.w.z.
als na de vastgestelde periode de vermogensaanwas ook daadwerkelijk uitgerekend en verdeeld wordt. In de praktijk gebeurt
dit vaak niet. Daarom moeten de boekhouders zelf het initiatief nemen om de betreffende echtparen hierop te wijzen.
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8.4.3

Het gebeurt vaak, dat banken ook de echtgenotes van agrariërs
vragen om zich mede-aansprakelijk te stellen voor een lening
die wordt afgesloten ten behoeve van het bedrijf. De banken
vragen dit ook als de echtgenoten getrouwd zijn op huwelijksvoorwaarden. Hiertoe hebben ze echter niet het recht: via
de huwelijksvoorwaarden is de vermogenspositie van de vrouw
gescheiden van die van de man. wanneer de vrouw die op huwelijksvoorwaarden getrouwd is, toch tekent voor mede-aansprakelijkheid, doet zij daarmee de bescherming die zij genoot
vanwege de huwelijksvoorwaarden teniet. Er is daarom voorlichting aan jonge agrarische vrouwen nodig en pressie op
banken, opdat vrouwen die op huwelijksvoorwaarden waren
getrouwd om zich te vrijwaren tegen bedrijfsrisico’s niet
gedwongen worden tot mede-aansprakelijkheid voor leningen die
worden afgesloten ten behoeve van het bedrijf.

9.1

Op dit moment zijn op het bedrijf werkende agrarische vrouwen
niet verzekerd tegen uitval van hun arbeid wegens zwangerschap
en bevalling tenzij zij daarvoor zelf een regeling hebben
getroffen. Nij willen bewerken, dat er een volksverzekering

komt waardoor agrarische vrouwen in geval van zwangerschap en
bevalling een verlofperiode krijgen en verplichte vervanging
van hun arbeid in plaats van een geldelijke uitkering.

9.2

Om de sociale zekerheid voor op het bedrijf werkende agrarische
vrouwen via de AAN te vergroten, willen wij bewerken, dat
* de inkomenseis wordt afgeschaft;
* de bewijslast van het aantal gewerkte uren wordt afgeschaft.
Opgave van de afspraken tussen man en vrouw over ieders aandeel
in de arbeid moet voldoende zijn.

Hierboven stelden wij, dat het tweede deel van ons hoofddoel op
maatschappelijk niveau betrekking heeft op het krijgen van erkenning
en ondersteuning vanuit de maatschappij. Dit onderdeel maken wij

concreet in de volgende doelstellingen.

17

10.1

Nij willen als organisatie van jonge agrarische vrouwen een

eigen plek binnen het geheel van landbouworganisaties: een
zodanige positie, ook formeel, en zo veel middelen, dat wij als
jonge agrarische vrouwen onze standpunten kunnen uitdragen en
onze belangen kunnen behartigen.

Nij willen wel graag bij het G.A.J.K. blijven, maar op een andere
manier dan nu. De boerinnengroepen zijn ontstaan, omdat vrouwen niet
bereikt werden met het reguliere werk (2). De behartiging van vrouwen-

belangen heeft tot op heden geen plaats gekregen binnen het reguliere
werk. Daarom lijkt het ons noodzakelijk, dat het vrouwenwerk een
aparte plaats krijgt binnen het G.A.J.K., niet als "een commissie",

maar als een apart deel van de organisatie dat nodig is, opdat de
doelstellingen ervan ook worden gerealiseerd met betrekking tot
vrouwen.
Gezien de uitbreiding van het boerinnenwerk lijkt het ons noodzakelijk, dat er meer middelen voor het boerinnenwerk komen: meer
begeleiding van een beroepskracht en uitbreiding van de secretariële
ondersteuning. Hiervoor moeten extra fondsen geworven worden. Nij
willen dat via het G.A.J.K. doen, maar dan wel zo, dat er voor het
boerinnenwerk een geoormerkt budget komt waarover wij zelf kunnen
beschikken.
Hoewel wij een aparte vrouwenpoot binnen het G.A.J.K. noodzakelijk
achten, willen wij ook voeling hebben met de rest van de organisatie.
Dit zou kunnen door daarbinnen een nieuwe overlegstruktuur op te
zetten: een nieuw onderdeel van de organisatie waarin vrouwen en
mannen gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze kunnen vrouwen
en mannen binnen het G.A.J K. op voet van gelijkwaardigheid van
gedachten wisselen. Ook kunnen zij zo rekening houden met elkaar door
de uitgewisselde informatie mee te laten wegen bij hun beleidsbepaling. Dit in te stellen overleg zou minimaal twee keer per jaar bijeen
moeten komen. Voorts moet de mogelijkheid bestaan om vaker bijeen te
komen als daar behoefte aan is.
Een ander idee om het contact tussen vrouwen en mannen te bevorderen is jaarlijks op provinciaal niveau een avond organiseren naar
het model van de landelijke boerinnendag.
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10.2

Jonge agrarische vrouwen moeten als aparte doelcategorie worden
gezien door de overheid, landbouworganisaties, instellingen
voor agrarisch onderwijs, voorlichters en landbouwbladen. Ook

moeten deze instanties de nodige middelen reserveren om het
benaderen van jonge agrarische vrouwen ook waar te maken.
Richtlijn hierbij moet zijn, dat jonge agrarische vrouwen recht
hebben op een hoeveelheid middelen die evenredig is met hun

arbeidsaandeel in de agrarische sektor.
10.2.1 Er moeten meer middelen worden gemobiliseerd, opdat meer
agrarische vrouwen bereikt kunnen worden voor de realisering

van onze hoofddoelstelling op individueel niveau en opdat
gewerkt kan worden aan de behartiging van de specifieke
belangen van jonge agrarische vrouwen.

10.2.2 Nij willen vaktechnische scholing die zowel

inhoudelijk als

organisatorisch toegankelijk is voor jonge agrarische vrouwen.
10.2.3 Nij willen artikelen in vakbladen die ondersteunend en informa
tief zijn voor jonge agrarische vrouwen: toegespitst op hun
specifieke taken en omstandigheden en aansluitend bij hun
kennisniveau.

2. wijze waarop we onze doelstellingen willen bereiken

2.1 wijze waarop we onze doelstellingen met betrekking tot individuele
jonge agrarische vrouwen willen bereiken

2.1.1 Methode

Voor de realisatie van onze doelstellingen op individueel niveau is
nodig, dat vrouwen zich bewust gaan worden van hun waarde en dat zij hun
persoonlijke omstandigheden in een groter verband gaan zien. Hierdoor zullen
ze ook de moed krijgen om zelfstandig keuzes te maken en op te komen voor de
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verbetering van hun individuele situatie als dat nodig is. Behalve deze
meer persoonlijke verworvenheden hebben zij ook meer kennis nodig: over
beroepstechnische zaken, bedrijfseconomische onderwerpen, over fiscale en
juridische regelingen en over regelingen met betrekking tot de sociale
zekerheid van de in het bedrijf werkende echtgenote.
De genoemde persoonlijke verworvenheden kunnen vrouwen zich eigen maken
via sociaal contact met andere vrouwen die zich in een soortgelijke situatie
bevinden. Door de uitwisseling van persoonlijke ervaringen en wederzijdse
erkenning en ondersteuning kunnen zij gaan inzien, dat zij niet de enige
zijn die met bepaalde problemen kampen. Ook kunnen zij hierdoor ontdekken ,
dat het niet altijd aan hen ligt, dat zij problemen hebben, maar dat die

problemen kunnen voortvloeien uit hun omstandigheden en dat die veranderd
kunnen worden. Meer kennis over zakelijke onderwerpen ontstaat door meer
informatie daarover. Zowel de persoonlijke uitwisseling tussen jonge agrarische vrouwen als de aanbieding van informatie over de genoemde onderwerpen
realiseren wij al enige jaren binnen de boerinnengroepen.

2.1.2 Relevante termijn

Doordat verkering krijgen en gaan samenwonen of trouwen met een boer een
proces is dat zich steeds herhaalt onder jongere vrouwen, blijven deze
doelstellingen van de boerinnengroepen steeds aktueel, ook al zijn zij al
wel gerealiseerd onder agrarische vrouwen die al enige jaren lid zijn van
een boerinnengroep.

2.1.3 Het functioneren van de bestaande boerinnengroepen en hun overlegorQêêü
Met betrekking tot het functioneren van het boerinnenwerk hebben wij een
aantal knelpunten geconstateerd. Het belangrijkste knelpunt is het contact
tussen de afgevaardigden naar het provinciale niveau en hun achterban: de
andere leden van de boerinnengroepen. Het is ons doel om dit afvaardigingssysteem binnen de komende beleidsperiode bevredigend te doen functioneren.
In de organisatiestructuur hebben wij hiervoor de nodige voorzieningen
getroffen (zie organisatieplan, p.4) Daarenboven zal de interne beleidsgroep

in deze beleidsperiode extra aandacht geven aan het functioneren van het
afvaardigingssysteem. Dit zal zij doen door een cursus communicatietech20

nieken te organiseren. Ook zal zij in deze periode vaker (halfjaarlijks?) en
meer gedetailleerde informatie vragen over dit onderwerp. Deze informatie
betreft:
- het verloop van de verslaggeving door de afgevaardigden (komt de
boodschap over?);
- de bereidheid van de groepen om naar dit verslag te luisteren;
- de bereidheid van de groepen om mee te denken over belangrijke

kwesties waarover het Boerinnenoverleg beleidsbeslissingen neemt.
De interne beleidsgroep zal deze informatie zowel vragen aan de afzonderlijke boerinnengroepen in hun geheel als aan hun afgevaardigden. Als blijkt dat
er in een bepaalde boerinnengroep specifieke problemen zijn met het afvaardigingssysteem zal de interne beleidsgroep bevorderen, dat deze problemen
binnen de groep besproken worden. Ook zal zij de groep helpen om een oploss-

ing te vinden, als deze dat wil.
2.1.4 Bereik
Hierboven zetten wij uiteen, dat wij onze doelstellingen met betrekking
tot individuele jonge agrarische vrouwen nastreven door middel van onze
boerinnengroepen. Tot nu toe hebben wij hiermee veel minder vrouwen bereikt
dan mogelijk zou zijn: wij vermoeden dat er veel vrouwen zijn die graag lid
zouden willen worden van een boerinnengroep als iemand hen daartoe zou
stimuleren en als die boerinnengroep in hun buurt zou zijn. Daarom willen
wij ieder jaar een nieuwe boerinnengroep oprichten.
Om te kijken hoeveel vrouwen mogelijk lid zouden willen worden van een
boerinnengroep en waar het best een nieuwe groep zou kunnen worden opgericht, gebruiken wij de volgende richtlijn: het aantal mannelijke agrarische
leden van het G.A.J.K. tussen de 18 en 23 jaar: dat zijn immers de mensen
die door hun partnerkeuze over enige jaren een potentieel lid van de boerinnengroepen aantrekken. Ook bekijken wij in welke regio’s deze jongens

wonen: hierdoor kunnen we zien in welke regio wellicht de meeste behoefte
zal komen aan een boerinnengroep. Op grond van deze gegevens willen wij een

planning maken voor de uitbreiding van het aantal boerinnengroepen.
Het ontstaan van een nieuwe boerinnengroep willen wij als volgt stimuleren. Nij willen via de leden van een reguliere AJK een paar aktieve jonge
agrarische vrouwen opsporen. Die zouden dan vrouwen in hun omgeving kunnen
polsen of ze belangstelling hebben om samen met de jongerenwerkster van het
G.A.J.K. een paar keer bij elkaar te komen. Het doel van deze bijeenkomsten
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zou dan zijn om samen te bespreken in welke situatie een jonge agrarische

vrouw zich bevindt en of de vrouwen behoefte hebben aan een boerinnengroep
in hun regio. Als dat het geval is, helpt de jongerenwerkster van het
G.A.J.K. hen bij het opstarten van de groep. Verder kan de groep toetreden
tot het Boerinnenoverleg en ook vanuit dit orgaan ondersteuning krijgen (zie

organisatieplan).
Ook de individuele boerinnengroepen voeren een beleid met betrekking tot het aantal leden van hun groep. Dit beleid kunnen zij onafhankelijk
van het Boerinnenoverleg vaststellen (zie organisatieplan). Voor zover zij
behoefte hebben aan een richtlijn omtrent hun ledenaantal wordt vanuit het
provinciaal niveau gesuggereerd ernaar te streven, dat het aantal leden van
de boerinnengroep verhoudingsgewijs aansluit bij de trend in de lokale AJK.
Minimaal dient echter gerealiseerd te worden, dat er regelmatig nieuwe leden
bij de boerinnengroep komen: dit in verband met de continuiteit van de
groep. werving van nieuwe leden voor de bestaande boerinnengroepen gebeurt,
doordat de leden contact opnemen met jonge agrarische vrouwen in hun buurt
en hun vragen om mee te doen.
Voor de uitvoering van ons plan met betrekking tot uitbreiding van het
aantal boerinnengroepen is nodig, dat ook het aantal uren dat de jongerenwerkster van het G.A J.K. kan besteden aan het boerinnenwerk wordt uitgebreid. Alleen al voor het begeleiden van de bestaande boerinnengroepen en
het opstarten van één nieuwe groep per jaar is 16 uur per week nodig. Op dit
moment mag de jongerenwerkster van het G.A J.K. maar 8 uur per week besteden
aan het boerinnenwerk.

2.1.5 Voorzieningen voor oudere leden van de boerinnengroepen
In vergelijking met de andere plattelandsvrouwenorganisaties spitsen de
boerinnengroepen hun aktiviteiten veel meer toe op de positie van de
agrarische vrouw in vergelijking met die van de agrarische man. Ook heerst
in de boerinnengroepen een eigen cultuur waarbij de vrouwen zich heel
plezierig voelen. Hierdoor durven ze stappen te zetten om verder tot
ontplooiing te komen.
Door deze verschillen tussen de boerinnengroepen enerzijds en de andere
plattelandsvrouwenorganisaties anderzijds is de stap van een boerinnengroep
22

naar een andere plattelandsvrouwenorganisatie vrij groot. Nij vragen ons
daarom af, of er niet een groep vrouwen is die de boerinnengroep zolangzamerhand ontgroeid zijn, terwijl zij zich niet aangetrokken voelen tot de
andere plattelandsvrouwenorganisaties vanwege de hierbovengenoemde verschillen. Binnen de komende termijn van 3 jaar willen wij nagaan of er vrouwen
zijn die zo in een gat vallen en hoe dat eventueel kan worden voorkomen.

2.2 wijze waarop we onze doelstellingen op maatschappelijk niveau willen
bereiken

2.2.1 Methode
De in paragraaf 2.3 genoemde doelstellingen op maatschappelijk niveau
willen we als volgt bereiken. Nij willen uitdragen, dat het bereiken van
deze doelstellingen belangrijk is voor jonge agrarische vrouwen. Daarbij
willen wij ook ruime aandacht geven aan de redenen waarom die doelstellingen
belangrijk zijn. Ook willen wij bij de daarvoor geëigende instanties aan-

dringen op uitvoering van de genoemde maatregelen. Deze aktiviteiten willen
wij ten dele zelfstandig uitvoeren, maar ten dele ook in samenwerking met
andere organisaties.

2.2.2 Realisatie van doelen aangaande beroepsstatus van agrarische vrouwen
Onze doelen met betrekking tot de beroepsstatus van agrarische vrouwen
(de doelen 8.1.1. tot en met 9.2) zijn te onderscheiden in:
a) doelen met betrekking tot de wetgeving en de interpretatie daarvan
(de doelen 8.1.1, 8.2.1, 8.3.2, 9.1 en 9.2);

b) doelen met betrekking tot voorlichting en het uitoefenen van druk
(de doelen 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2 en 8.4.3)
ad a) doelen met betrekking tot wetgeving en de interpretatie daarvan
De doelen met betrekking tot wetgeving en de interpretatie daarvan
streven wij in de eerste plaats na door deel te nemen aan het Landelijk
Overleg van jonge agrarische vrouwen (zie organisatieplan, fig. 1). De
Boerinnengroepen Gelderland hebben hun eigen inbreng in het Landelijk
Overleg, maar zijn voor de uiteindelijke beleidsbepaling van dit orgaan ook
afhankelijk van de meningen van de andere deelnemers. Met uitzondering van
8.1.1. heeft het landelijk overleg al onze doelen op landelijk niveau
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aangenomen als punten waarop het nu of in de toekomst aktie wil ondernemen.
Deze doelen hadden wij ook grotendeels ontleend aan de discussie die op
landelijk niveau gevoerd is.
Op dit moment werkt het Landelijk Overleg aan de totstandkoming van een

volksverzekering waardoor agrarische vrouwen in geval van zwangerschap en
bevalling een verlofperiode krijgen en verplichte vervanging van hun arbeid
tijdens die periode (onze doelstelling 9.1). Voor de realisatie van de
overige doelen op landelijk niveau heeft het Landelijk Overleg nog geen
concrete planning gemaakt.
Behalve door deelname aan het Landelijk Overleg willen wij de doelen met
betrekking tot wetgeving ook realiseren via samenwerking met andere
organisaties op provinciaal niveau. Dit kan op twee manieren:
- door andere organisaties te ondersteunen als zij aktie ondernemen ten
behoeve van de realisatie van deze doelen;
- door zelf initiatieven te nemen en vervolgens de steun van anderen te
zoeken op provinciaal niveau.

M

ad b) doelen met betrekking tot voorlichting en het uitoefenen van druk

De doelen met betrekking tot voorlichting en het uitoefenen van druk
willen wij zelfstandig nastreven. Dit kan door gegevens te verzamelen over
de gangbare praktijk. Met deze informatie willen wij dan de organisaties
benaderen waarin de betrokken beroepsuitoefenaars -notarissen, voorlichters,
boekhouders- verenigd zijn of waarbij ze in dienst zijn. Nij kunnen hen dan

informeren over eventueel gebleken misstanden en hun verzoeken om daar wat
aan te doen. Vervolgens willen wij erop toezien, of gedane toezeggingen ook
worden nagekomen.
Deze strategie hebben wij in het afgelopen seizoen met succes toegepast

met betrekking tot de voorlichting door boekhouders. Dit betrof de voorlichting over de fiscale mogelijkheden voor in het bedrijf werkende vrouwen om
voor hun arbeid beloond te worden en de mogelijkheid om mede-onderneemster
te worden.

Het kost teveel tijd om al deze strategieën binnen de komende drie jaar

toe te passen met betrekking tot al onze doelstellingen aangaande de
beroepsstatus. Onze afvaardiging in het Landelijk Overleg willen wij in

ieder geval handhaven. welke van de andere strategieën we in de komende
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drie jaar zullen uitvoeren en met betrekking tot welke doelstellingen is nog
open.

2.2.3 Positie ten opzichte van het G.A.J.K.
Nij willen onze ideeën over onze positie binnen het G.A.J.K. zo snel
mogelijk bespreken met het bestuur van deze organisatie. Ook willen wij
extra ondersteuning van beroepskrachtenzin dit jaar zullen we de interne

organisatie van het Gelderse boerinnenwerk moeten veranderen (zie organisatieplan). Ook zullen wij voor het eerst een jaarplan moeten maken.
Deze nieuwe aktiviteiten vereisen extra begeleiding en meer secretariële
ondersteuning.

2.2.4 Vaktechnische scholing

Met betrekking tot ons doel om de vaktechnische scholing beter geschikt
te maken voor jonge agrarische vrouwen willen wij onze aktiviteiten de
komende drie jaar op het huidige niveau handhaven. Dit betekent dat het
initiatief voor aktie vooral ligt bij de lokale boerinnengroepen en gericht
is op het onderwijs in hun eigen gebied. Bij deze aktiviteiten kunnen zij op

hun aanvraag worden ondersteund vanuit het Boerinnenoverleg (zie organisatieplan).
Voor de langere termijn overwegen wij om ook invloed uit te gaan oefenen
op provinciaal niveau om het vaktechnisch onderwijs voor jonge agrarische
vrouwen te verbeteren.

2.2.5 Beinvloeding landbouwpers
Ook met betrekking tot de beinvloeding van de landbouwpers willen wij
onze huidige aktiviteiten handhaven. Dit betekent dat wij af en toe zelf een
artikel schrijven voor een landbouwblad.
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Noten
1) Van wijk 1985: 64
2) Van Wijk 1985: 24

Aangehaalde literatuur
wijk, A. van - Boerinnengroepen werken zo! Over jonge agrarische vrouwen en
boerinnengroepen in Gelderland, Boerinnengroepen Gelderland/wetenschapswinkel, Rapport nr. 13, 1985
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deel 2: organisatieplan

3.1 Inleiding
De struktuur van de organisatie blijft grotendeels zoals die nu is:
de boerinnengroepen vormen de basis van de organisatie en de bron voor het
formuleren van gemeenschappelijke standpunten. Uit elke groep zitten een
aantal vrouwen in het Boerinnenoverleg (BO). Dit overleg geeft ondersteuning aan de groepen en vertegenwoordigt ze als geheel. Nieuw is dat het
Boerinnenoverleg een deel van haar taken, namelijk beleidsvoorbereiding en

coördinatie van de uitvoering van het beleid, aan twee vaste beleidsgroepen
delegeert. Een voor het interne beleid en de ander voor het externe

gedeelte. Uitvoerende taken worden vooral door al bestaande of nog op te
richten werkgroepen gedaan, die zowel vast als tijdelijk kunnen zijn.
3.2 Het jaarplan en de taakopdrachten
Eén keer per jaar komt er een plan, waarin staat wat wij het komende
seizoen willen bereiken en hoe wij dat denken te bereiken. Dit plan wordt
door de beleidsgroepen voorbereid. Zij maken het concept-plan op basis van
de (globale) doelstellingen uit het middellange-termijnbeleidsplan en op

basis van de uitkomsten van de evaluatie van het voorafgaande seizoen. Het
middel1ange-termijnbeleidsplan wordt minimaal eens in de 4 à 5 jaar door
een tijdelijke werkgroep opgesteld.
In een jaarplan staat welke doelen dat seizoen worden nagestreefd,
welke aktiviteiten daartoe worden ondernomen, wanneer die aktiviteiten
moeten plaatsvinden en wie ze gaan uitvoeren. De taakverdeling wordt
opgeschreven in zogenaamde taakomschrijvingen, voor iedereen die een deel
van het jaarplan gaat uitvoeren. In het jaarplan komt ook een programma
voor de vergaderingen van het Boerinnenoverleg van dat seizoen.

De beleidsgroepen bereiden het beleid voor het komende seizoen voor
door een concept-jaarplan te maken.
De groep "intern beleid" doet een voorstel over:

*

doelstellingen en aktiviteiten ter ondersteuning van de
boerinnengroepen (*1);

*

taakomschrijvingen voor de werkgroepen die zij coördineert.
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De groep "extern beleid" doet een voorstel over:

* doelstellingen en aktiviteiten ten aanzien van belangenbehartiging op
provinciaal niveau (bijvoorbeeld:
-

eigen aktiviteiten;

-

contacten met andere organisaties in de vorm van afvaardigingen
(zoals naar het Landelijk Overleg Jonge Agrarische Vrouwen (LO) of
in de vorm van samenwerking met het GAJK of met Plattelandsvrouwenorganisaties);

* taakomschrijvingen voor de werkgroepen die zij coordineert.
De beleidsgroepen maken samen een programma voor het Boerinnenoverleg.

Deze voorstellen van de beleidsgroepen (over doelstellingen, aktiviteiten, taakomschrijvingen en programma) gaan naar de boerinnengroepen, die ze

bespreken en vervolgens hun afgevaardigden in het Boerinnenoverleg instrukties meegeven over welke wijzigingen of aanvullingen ze in het plan willen
hebben. In het Boerinnenoverleg wordt dan het uiteindelijke plan en de
bijbehorende taakomschrijvingen en het programma vastgesteld. Uitvoering van
het plan wordt gecoördineerd door de twee beleidsgroepen. Zij verzorgen ook
de jaarlijkse evaluatie in het Boerinnenoverleg op het eind van elk seizoen.
De evaluatie vormt samen met de middellange-termijndoelstellingen het uitgangspunt voor het jaarplan van het volgende seizoen. De middellange-termijndoelstellingen geven richting aan de aktiviteiten. De evaluatie kan
leiden tot een andere aanpak of het laten vallen van bestaande aktiviteiten, het ontwikkelen van nieuwe aktiviteiten, het verleggen van prioriteiten of zelfs tot het bijstellen van de middellange-termijndoelstellingen.

3.3 Taken en bevoegdheden (*2)
In het algemeen geven het jaarplan en de taakomschrijvingen de grenzen
aan, waarbinnen het Boerinnenoverleg en de werkgroepjes vrij zijn te handelen zonder eerst weer de boerinnengroepen te raadplegen. Het Boerinnenoverleg heeft de vrijheid haar taak naar eigen inzichten uit te voeren, zolang ze binnen de in het jaarplan vastgelegde kaders blijft. Het zelfde

geldt voor de verschillende groepen en personen die een deel van het
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jaarplan uitvoeren: ze zijn vrij hun eigen beslissingen te nemen, zolang ze
zich maar aan hun opdracht houden.

Meer concreet zien de taken en bevoegdheden voor de verschillende
betrokkenen er als volgt uit:

De boerinnengroepen
De boerinnengroepen bepalen in principe zelf waar ze zich mee bezig
houden en krijgen dus geen taak toegewezen. Nel

is voor het bepalen van het

gezamenlijke beleid en gezamenlijke standpunten hun medewerking onmisbaar.
Daarom geldt voor hun het volgende:
* ze zijn autonoom;

* ze moeten door het Boerinnenoverleg geraadpleegd worden over het jaarplan;

* ze moeten door het Boerinnenoverleg geraadpleegd worden over nieuwe
dingen die buiten het jaarplan vallen;

* ze kunnen door het Boerinnenoverleg of de beleidsgroepen gevraagd
worden naar:
- wat ze nodig hebben ter ondersteuning (het initiatief
hiertoe ligt in eerste instantie bij de groepen zelf);
- hun standpunten t.a.v. bepaalde zaken;
* ze kunnen gedeelten van de uitvoering van het jaarplan op zich nemen;
* ze bereiden om beurten de vergaderingen van het Boerinnenoverleg voor,

uitgezonderd de eerste en de laatste van het seizoen (zie later).
Het Boerinnenoverleg

Het Boerinnenoverleg heeft twee functies: aan de ene kant het ondersteunen van de plaatselijke groepen en aan de andere kant het naar buiten brengen van gemeenschappelijke standpunten en het ondernemen van akties op

provinciaal niveau. De laatste functie is gericht op belangenbehartiging
t.b.v van boerinnen, voorzover dat het plaatselijk niveau overstijgt. Concreet zijn de taken en bevoegdheden:
* ze stellen het jaarplan vast (inclusief taakomschrijvingen en programma) na verwerking van het commentaar van de boerinnengroepen;
* ze houden de jaarlijkse evaluatie;
* ze zijn vrij te handelen binnen het in het jaarplan vastgestelde
beleid.
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Het Boerinnenoverleg komt zes maal per jaar bij elkaar. Ze vergaderen
dan:
- 2x over ondersteuning van de boerinnengroepen;
- 2x over belangenbehartiging;
- 2x t.b.v. het jaarplan:
* 1x evaluatie op het eind van het seizoen;
* lx vaststellen jaarplan aan het begin van het seizoen.

Vast agendapunt op de vergaderingen van het Boerinnenoverleg is de stand
van zaken t.a.v. de werkgroepen en de beleidsgroepen. Bij de twee vergaderingen die als hoofdthema "ondersteuning van de boerinnengroepen" hebben,
doen de werkgroepen die zich met dit onderwerp bezighouden en de groep
"intern beleid" verslag. Bij de vergaderingen die als hoofdthema "belangenbehartiging" hebben, brengen de werkgroepen die daar mee bezig zijn en de

groep "extern beleid" verslag uit. Op die manier worden alle deelneemsters
van het Boerinnenoverleg op de hoogte gehouden van waar de werkgroepen en de
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beleidsgroepen mee bezig zijn, zodat ze in de gaten kunnen houden of alles
volgens (het jaar-)plan verloopt. Het Boerinnenoverleg heeft dus uit naam
van de boerinnengroepen een controlerende taak t.a.v. de uitvoering van het
jaarplan.
De samenstelling van het Boerinnenoverleg is als volgt: uit iedere
boerinnengroep zitten twee vaste deelneemsters in het overleg, die voor twee
jaar lid zijn. De inwerkperiode is een half jaar, d.w.z. dat elk lid het
laatste half jaar haar plaatsvervangster meeneemt. Verder zijn de vergaderingen van het Boerinnenoverleg voor iedereen uit de boerinnengroepen vrij
toegankelijk. Het Boerinnenoverleg wordt ondersteund door de beroepskracht
voor het boerinnenwerk van het G.A.J.K.

De twee beleidsgroepen
De beleidsgroepen, die een onderdeel van het Boerinnenoverleg vormen,
hebben grotendeels een vaste taak, onafhankelijk van de inhoud van het
jaarplan. Die taak is de voorbereiding van het jaarplan, de coordinatie van
de uitvoering van het plan en de voorbereiding van de jaarlijkse evaluatie.
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Concreter komt dat op het volgende neer

a) de groep "intern beleid":
* bereidt het jaarplan voor (inclusief de taakomschrijving voor de werk-

groepen), voorzover het de ondersteuning van de boerinnengroepen betreft (*3);
* regelt de bespreking van het concept-jaarplan in de boerinnengroepen;
* bereidt samen met de groep "extern beleid" de vergadering van het
Boerinnenoverleg, waarin het jaarplan wordt vastgesteld, voor;
* coördineert en ondersteunt de werkgroepen die zich met een deel van de
uitvoering van het intern beleid bezig houden;
* is (samen met de beroepskracht) aanspreekpunt voor de boerinnengroepen
wanneer ze problemen, vragen of wensen hebben;
* draagt zorg voor het contact tussen het Boerinnenoverleg en de
boerinnengroepen, d.w.z dat ze:
- zorgt dat de boerinnengroepen via hun afgevaardigden tijdig op
de hoogte worden gebracht van de agenda van het Boerinnenoverleg
- de te bespreken voorstellen van het Boerinnenoverleg over gezamenlijke standpunten en aktiviteiten formuleert en zonodig met
de afgevaardigden bespreekt wat er precies van hun groep
verwacht wordt en hoe ze de onderwerpen in hun groep zouden
kunnen behandelen
- zonodig de afgevaardigden ondersteunen bij het terugbrengen van
besluiten naar hun groepen

- het Boerinnenoverleg op de hoogte houden van wensen uit de
groepen die ze tussen de vergaderingen door hebben opgevangen
* overlegt gedurende het seizoen met de groep "extern beleid" wanneer dat
nodig is
* zorgt dat er materiaal voor jaarlijkse evaluatie is en bereid de evaluatie in het Boerinnenoverleg voor, samen met de groep "extern beleid"

(*3)
* bereidt samen met een boerinnengroep de vergaderingen van het Boerinnenoverleg over "ondersteuning" voor
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b) de groep "extern beleid":
* bereidt het jaarplan voor (inclusief de taakomschrijvingen voor de
werkgroepen die een deel van het externe beleid uitvoeren), voor zover
het "belangenbehartiging" betreft (*3);
* bereidt samen met de groep "intern beleid" de vergadering van het
Boerinnenoverleg, waarin het jaarplan wordt vastgesteld, voor;
* coördineert en ondersteunt de werkgroepen, die zich met de uitvoering
van een deel van het externe beleid bezig houden;
* draagt zorg voor de standpuntsbepaling ten behoeve van het Landelijk
Overleg en het G.A.J.K.;

* onderhoudt contacten met andere organisaties of draagt dit over aan
een werkgroep (in figuur 1: "het organisatieschema" is dit de werkgroep
"externe contacten");
* overlegt zonodig met de groep "intern beleid";
* zorgt dat er materiaal voor de jaarlijkse evaluatie is en bereidt samen
met de groep "intern beleid" de evaluatie in het Boerinnenoverleg voor

(*3);
* bereidt samen met een boerinnengroep de vergaderingen in het Boerinnenoverleg over "belangenbehartiging" voor.

De beide groepen overleggen met elkaar over het concept-jaarplan, voordat

het naar de boerinnengroepen gaat en doen samen een voorstel voor het
programma van het Boerinnenoverleg.
De samenstelling van de beleidsgroepen is als volgt: in de groep "intern
beleid" zitten 5 à 7 vrouwen, in de groep "extern beleid" zitten er 4 a 5.
Deze vrouwen leggen zich voor minimaal twee jaar vast. Verlenging is mogelijk voor 1 of 2 jaar. De inwerkperiode bedraagt een half jaar. (Vervanging
zou het best enigszins gespreid kunnen plaatsvinden.)

De beroepskracht
De taak van de beroepskracht is nog onvoldoende uitgewerkt. De bedoeling
is dat Ansje van Anken (de huidige beroepskracht) en de boerinnen hier
komend seizoen afspraken over maken. De werkgroep van het onderzoek heeft al
wel een voorstel voor de taak van de beroepskracht gedaan. Zij zou beide
beleidsgroepen kunnen begeleiden en de contacten tussen hen onderhouden.
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Verder zou zij een soort centraal punt voor inkomende post (en telefoontjes)
kunnen zijn en deze doorspelen aan de betreffende persoon of groep.
Daarnaast hebben Ansje van Anken en één van de onderzoeksters een voorstel

gemaakt. Beide voorstellen kunnen als basis dienen voor de te maken
afspraken tussen de boerinnen en de beroepskracht.
De werkgroepen
wat precies de taak van een werkgroep is, is afhankelijk van wat er in
het jaarplan en de daaruit voortkomende taakomschrijvingen staat. Globaal
komt het op het volgende neer:
* ze voeren hun in de taakomschrijvingen omschreven "opdracht" uit;
* ze zijn vrij te handelen binnen deze opdracht;
* ze doen verslag van hun aktiviteiten aan betreffende beleidsgroep en
het Boerinnenoverleg;

* ze overleggen met hun beleidsgroep over nieuwe ideeën en acute
problemen.

In de huidige situatie zijn er eigenlijk al drie werkgroepen die
gecoördineerd zouden moeten worden door de groep "extern beleid": de groep

die zich met PR bezighoudt, de groep die de boerinnenkrant maakt en de
afgevaardigde naar het Landelijk Overleg. Om te zorgen dat deze groepen in
de nieuwe organisatiestructuur worden opgenomen, moet het Boerinnenoverleg
bij de vaststelling van het eerst volgende jaarplan, ook het doel, de
taakomschrijving en de mate van autonomie van deze groepen vastleggen.
wanneer op basis van de aktiviteiten uit het jaarplan een taakverdeling
wordt gemaakt, kan blijken dat er meer vaste of tijdelijke werkgroepen nodig
zijn. Over de groepen die gecoördineerd gaan worden door de groep "extern
beleid" zijn tijdens het onderzoek al een paar afspraken gemaakt. Er komt
een wisselende groep van vrouwen die het contact met het G.A.J.K. onderhoudt
(zie ook het beleidsplan, paragraaf 2.2.3.). Tevens is het wenselijk dat er
een werkgroep komt die contact gaat leggen met andere organisaties, die zich
bezighouden met belangenbehartiging voor agrarische vrouwen, om te kijken of

er samengewerkt kan worden. In figuur 1: "het organisatieschema" is deze
groep aangeduid met de naam "externe contacten". Nanneer deze werkgroep er
komt en wat precies haar taak zal zijn, moet nog afgesproken worden. De
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externe contacten zouden in plaats van door een nieuwe werkgroep ook door de
PR-groep onderhouden kunnen worden.

wat betreft de werkgroepen die gecoördineerd gaan worden door de groep
"intern beleid" zijn door de boerinnen die aan het onderzoek meegedaan

hebben de volgende suggesties gedaan:
- een werkgroep die gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het
boerinnenwerk in Gelderland uit te breiden (in het organisatieschema

wordt deze groep aangeduid met de afkorting UB, wat wil zeggen "uitbreiding boerinnenwerk"). Hierbij gaat het zowel om de uitbreiding van
het aantal leden van de bestaande groepen, als om de uitbreiding van
het totaal aantal groepen dat aangesloten is bij het Boerinnenoverleg.
Deze werkgroep ondersteunt de bestaande groepen bij het werven van
leden. Nat betreft de uitbreiding van het aantal groepen houdt zij zich
bezig met:
* het oprichten van nieuwe groepen in heel Gelderland;
* het onderhouden van contact met Voorthuizen en eventuele andere
bestaande groepen die geinteresseerd zijn in het Boerinnenover-

leg.
- een tijdelijke werkgroep die gaat onderzoeken of er behoefte is aan

speciale voorzieningen voor 35-plussers (zie beleidsplan, paragraaf
2.1.5.).

- een vaste werkgroep die de behoefte aan scholing en cursussen inventariseert en een passend aanbod verzorgt (in het organisatieschema is
dit de werkgroep "scholing", afgekort met Sc). De eerste tijd zal deze

werkgroep alleen op verzoek van boerinnengroepen aktie ondernemen. (Zie
ook het beleidsplan, paragraaf 2.2.4.) Later zou zij op eigen initiatief de vraag naar cursussen en scholing bij jonge boerinnen kunnen
inventariseren en zorgen voor een geschikt en toegankelijk aanbod.
Over bovengenoemde werkgroepen zijn nog geen afspraken gemaakt. Aan de hand
van ons eerste jaarplan zullen we bepalen wat de belangrijkste thema’s zijn,
welke werkgroepen er moeten komen en wat precies hun taak is.
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De samenstelling van de werkgroepen is als volgt. In een werkgroep kan in
principe iedereen zitten die dat wil. Het hoeven niet allemaal vrouwen uit
het Boerinnenoverleg te zijn. Nel is het nodig dat minimaal één vrouw
deelneemt aan alle vergaderingen van het Boerinnenoverleg en dat zoveel
mogelijk iedereen uit de werkgroepen bij de jaarplanvergadering en de
evaluatie (de eerste en laatste vergadering van het seizoen) aanwezig is.
Elke werkgroep heeft een vaste contactpersoon in een van de twee beleids-

groepen. Die contactpersoon heeft een coördinerende en ondersteunende taak
en neemt in principe niet deel aan de uitvoering van activiteiten.

De leden van de vaste werkgroepen zeggen van te voren hoe lang ze zich aan
het groepje verbinden en zorgen tijdig voor vervanging en het inwerken van
degene die hen vervangt. Leden van een tijdelijke werkgroep verbinden zich
in principe aan de groep voor de duur van hun opdracht.
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Mien
1) "Ondersteuning" moet hier vrij ruim uitgelegd worden. De term is niet
helemaal dekkend. Bedoeld wordt:
a) de bestaande groepen helpen zo goed mogelijk te funktioneren door zowel
nieuwe ideeën voor activiteiten aan te leveren, als in te gaan op wensen
vragen en problemen in de groepen
b) het vergroten van het bereik van het boerinnenwerk door het (helpen)
benaderen van potentiële leden, wat kan leiden tot uitbreiding van
bestaande groepen of het oprichten van nieuwe groepen
c) er zorg voor dragen dat de boerinnengroepen op het juiste moment en over
de juiste onderwerpen geraadpleegd worden (wat weer mede afhankelijk is
van het jaarplan van de externe beleidsgroep en het programma van het
Boerinnenoverleg).
2) Tenzij anders vermeld is iemand die een bepaalde taak op zich neemt daar
ook verantwoordelijk voor.

3) In de handleiding "Boerinnen maken beleid" staat beschreven hoe je een
jaarplan kunt maken en hoe je de jaarlijkse evaluatie kunt voorbereiden.
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Legenda:

boerinnengroep

: het Boerinnenoverleg Gelderland
@ :

de groep "lntern beleid"

:

de groep "Extern beleid"

1

de beroepskracht voor het

@

C)

Boerinnenwerk van het G.A.J.K.

[ii]

:

vaste werkgroep

voorbeelden:
- G.A.J.K : groep die contact met

het G.A.J.K. onderhoudt
- L.O.

: afvaardiging naar het
Landelijk Overleg

- E.C.

: werkgroep "Externe con-

tacten"
- krant

: werkgroep "Boerinnen-

krant"
- P.R.

: werkgroep "Public

Relations"
- U.B.

: werkgroep "Uitbreiding

Boerinnenwerk"
- Sc.
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: werkgroep "Scho1ing"

: tijdelijke werkgroep

""

voorbeeld:
- 35-plus : werkgroep "35-plus"

: organisaties waar contacten mee onderhouden

[ïïïïïïil

(kunnen) worden
voorbeelden:
- G.A.J.K.

: Gelders Agrarisch
Jongeren Kontakt

- L.O.

: Landelijk Overleg Jonge
Agrarische Vrouwen

- P.V.O.

: Plattelandsvrouwen
Organisaties

- L.N.A.V.

: Landelijk Netwerk
Agrarische Vrouwen

- S.O.

<%_____________22____2222222.2.2s,

á

: Standsorganisaties

: afvaardiging
: coördinatie en overleg

a

_ ____ 22 22 ,2.__..E,
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: mogelijke contacten

samenvatting

A. Samenvatting van het beleidsplan
De hoofddoelstelling van het Boerinnenwerk Gelderland is:
"Jonge agrarische vrouwen moeten een in vergelijking met jonge
agrarische mannen gelijkwaardige positie krijgen. Dit geldt zowel voor
hun positie binnen huishouden en bedrijf als voor hun positie in de
maatschappij."

Met "gelijkwaardigheid" wordt bedoeld, dat mannen en vrouwen dezelfde
keuzemogelijkheden moeten hebben en dezelfde rechten.

Deze hoofddoelstelling is in twee richtingen uitgewerkt:
1) met betrekking tot de manier waarop individuele jonge agrarische
vrouwen hun keuzes zouden moeten maken;
2) met betrekking tot de maatschappelijke positie van jonge agrarische
vrouwen als groepering.

De doelstellingen met betrekking tot individuele jonge agrarische vrouwen
hebben alle hierop betrekking, dat dezen hun keuzes welbewust moeten maken.
Hierbij gaat het om keuzes tussen de mogelijkheden die er nu reëel voor hen
zijn. Deze keuzes betreffen de volgende kwesties:
- waaraan zal de vrouw haar arbeidskracht besteden: aan beroepsmatig werk
(buitenshuis, op het bedrijf of beide) en/of aan huishouding en
eventueel de verzorging en opvoeding van de kinderen?
- moet de vermogenspositie van de vrouw formeel onderscheiden worden van
die van haar partner en zo ja, hoe?
- moeten de mate van inspraak van de vrouw in het bestuur over het
bedrijf en haar aansprakelijkheid voor bedrijfsrisico’s formeel
geregeld worden en zo ja, hoe?
- op welke wijze moet de arbeid van de in het bedrijf werkende agrarische
vrouw fiscaal worden verrekend?
- moeten er speciale voorzieningen worden getroffen voor een eventueel
zwangerschaps- en bevallingsverlof of voor het geval de in het bedrijf
werkende agrarische vrouw ziek wordt of langdurig arbeidsongeschikt?
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Het maken van welbewuste keuzes tussen de mogelijkheden die er zijn houdt
ook in, dat de vrouwen op de hoogte moeten zijn van die mogelijkheden.
Bovendien houden deze doelstellingen met betrekking tot individuele jonge
agrarische vrouwen in, dat zij hun keus inbrengen in het onderhandelingsproces met hun partners en dat man en vrouw vervolgens samen beslissen wat er
uiteindelijk zal gebeuren. Daarbij moeten zij uitgaan van het principe van
gelijke rechten.
De doelstellingen met betrekking tot de maatschappelijke positie van
jonge agrarische vrouwen betreffen:
- het nastreven van een verruiming van de keuzemogelijkheden die er nu
reëel zijn voor jonge agrarische vrouwen;
- het krijgen van erkenning en ondersteuning vanuit de maatschappij.
De "verruiming van de keuzemogelijkheden voor jonge agrarische vrouwen"
heeft ook in het maatschappelijke kader betrekking op de onderwerpen die
hierboven al zijn genoemd..
Het "krijgen van erkenning en ondersteuning vanuit de maatschappij" heeft
betrekking op onze wens om als groepering en politieke faktor gezien en
erkend te worden. Ook willen wij, dat er meer middelen en aandacht aan ons
worden besteed. Dit verlangen betreft:
- het krijgen van middelen om met onze organisatie de gewenste aktiviteiten uit te voeren;

- het apart benaderd worden -dus los van mannelijke agrariërs- door
overheid, landbouworganisaties, instellingen voor agrarisch onderwijs,
voorlichters en landbouwbladen.
De doelstellingen ten aanzien van individuele jonge agrarische vrouwen
willen wij bereiken door middel van een stuk voorlichting en bewustwording.
De avonden van de boerinnengroepen zijn hierop gericht. Door de persoonlijke
uitwisseling daar en de verstrekking van relevante informatie worden deze
doelen ook bereikt. Verkering krijgen en gaan samenwonen of trouwen met een
boer is echter een proces dat zich steeds herhaalt onder jongere vrouwen.
Daardoor blijven deze doelstellingen van de boerinnengroepen steeds aktueel.

Opdat de doelstellingen van het boerinnenwerk ten aanzien van individuele
agrarische vrouwen onder meer vrouwen gerealiseerd worden, willen wij ieder
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jaar een nieuwe boerinnengroep oprichten. Ook willen wij meer zorg besteden
aan de continuiteit van de bestaande groepen.

De hierboven genoemde doelstellingen op maatschappelijk niveau willen
wij realiseren door uit te dragen, dat het bereiken van deze doelstellingen
belangrijk is voor jonge agrarische vrouwen. Ook willen wij bij de daarvoor
geëigende instanties aandringen op uitvoering van de door ons voorgestane
maatregelen. Deze aktiviteiten willen wij ten dele zelfstandig uitvoeren,
maar ten dele ook in samenwerking met andere organisaties.

Nij willen ons als jonge agrarische vrouwen profileren door een aparte
positie binnen het G.A.J.K. in te nemen. Daarbij willen wij wel voeling
houden met het reguliere werk. Dit willen we doen door binnen deze organisatie een nieuwe overlegstruktuur te creëren waarin mannen en vrouwen gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. Hierdoor wordt een oplossing geboden voor het
bekende probleem, dat vrouwen als kleine minderheid in een door mannen
gedomineerde organisatie geen invloed kunnen uitoefenen, terwijl ze daarin
wel moeten meedraaien.

B. Samenvatting organisatieplan
Het organisatieplan bevat geen grote wijzigingen ten opzichte van de

huidige situatie. In het plan worden de bestaande strukturen en verbanden
van het Boerinnenwerk Gelderland formeel vastgelegd, zoals de zelfstandigheid en autonomie van de boerinnengroepen en de afvaardiging van deze
groepen naar hun vertegenwoordigend orgaan: het Boerinnenoverleg Gelderland.
In het plan wordt beschreven hoe wij onze huidige demokratische manier
van beslissen over het beleid van het Boerinnenwerk willen handhaven en
verbeteren. Om te zorgen dat iedereen in de organisatie kan meepraten en
beslissen over het beleid, willen wij voortaan met een jaarplan werken. In
dit jaarplan staan onze doelstellingen en aktiviteiten voor het betreffende
seizoen, evenals de taakomschrijvingen voor degenen die een deel van de
plannen gaan uitvoeren en een programma voor het Boerinnenoverleg. Belangrijke aanknopingspunten voor elk jaarplan zijn onze middellange-termijndoel-

stellingen en de uitkomsten van de evaluatie van het voorafgaande seizoen.
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Twee nieuw op te richten sub-groepen van het Boerinnenoverleg, de groep
"intern beleid" en de groep "extern beleid", verzorgen de voorbereiding van
elk jaarplan. Zij maken een concept-plan. Dit plan wordt in de boerinnen-

groepen besproken. De groepen vertellen hun afgevaardigden naar het
Boerinnenoverleg welke wijzigingen en aanvullingen zij willen aanbrengen.
Na het aanbrengen van deze wijzigingen stellen de afgevaardigden in het
Boerinnenoverleg het definitieve jaarplan vast tijdens de eerste vergadering
van elk seizoen.
wat betreft de uitvoering van de jaarplannen is de organisatievorm
flexibel gehouden. Iedereen die dat wil kan een deel van de uitvoering op
zich nemen: het Boerinnenoverleg, afzonderlijke boerinnengroepen of enkele
leden van een groep en al bestaande of nog op te richten werkgroepen. De
werkgroepen kunnen tijdelijk of vast zijn. Deze laatste hebben meestal wel
een vaste taak voor langere tijd. In principe wordt elk jaar opnieuw bekeken
wie wat gaat doen.
Alle vrouwen, die bepaalde aktiviteiten op zich nemen, zijn vrij te
handelen binnen de in het jaarplan en de taakomschrijvingen gestelde doelen,
taken en verdere richtlijnen. Bij de uitvoering van aktiviteiten worden ze

ondersteund en gecoördineerd door een van de beide beleidsgroepen, afhankelijk van of de aktiviteiten vallen onder het interne beleid of het externe
beleid.
De beleidsgroepen bereiden ook de evaluatie op het eind van elk seizoen
voor. Tijdens deze evaluatie, maar ook gedurende de rest van het seizoen,
heeft het Boerinnenoverleg, namens de boerinnengroepen, een controlerende
taak ten aanzien van de uitvoering van de jaarplannen. Zij beoordeelt hoe de
aktiviteiten zijn verlopen en doet op basis daarvan suggesties voor het
volgende seizoen.
Over de taak van de beroepskracht van het G.A.J.K. die het Boerinnenwerk
ondersteunt gaan we nog konkretere afspraken maken.

Samenvattend zijn de volgende dingen nieuw in onze manier van samenwerken: het werken met een jaarplan, de instelling van twee beleidsgroepen en
de verdeling van taken over verschillende werkgroepen. Middels deze
vernieuwingen streven wij ernaar onze belangen beter te behartigen en de
identiteit van onze organisatie te versterken.
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Bij het maken van ons organisatieplan hebben wij speciaal aandacht besteed
aan:
* de verbetering van het afvaardigingssysteem tussen de boerinnengroepen en het Boerinnenoverleg
* de mogelijkheid tot uitbreiding van het Boerinnenwerk in de
provincie Gelderland
* de mogelijkheid tot verbetering van de contacten met andere
organisaties.
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