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‘Hulpvraag door coronacrisis
komt pas achteraf’
Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) ziet tijdens
de huidige coronacrisis een lichte toename
van het aantal hulpvragen, zo’n 10 procent.
Of die daadwerkelijk corona-gerelateerd zijn,
kan voorzitter Piet Boer niet zeggen. “Van
andere crises weten we dat een ondernemer
pas na afloop van zo’n moeilijke periode aan
de bel trekt. Vaak is een crisis de druppel die
de emmer doet overlopen.”

Piet Boer

VOORZITTER
ZORG OM BOER EN TUINDER
Melkveehouder Piet Boer (60) heeft samen met zijn vrouw en zoon
een melkveebedrijf met 175 melkkoeien in Biddinghuizen. Hij is
vanaf zijn schooltijd actief in bestuurlijke functies, waarvan de
laatste dertig jaar in verschillende posities binnen de zuivel. Boer
was van 2011 tot 2016 voorzitter van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Sinds het voorjaar van 2018 is hij voorzitter van ZOB.
Daarnaast bekleedt Boer de functie van heemraad bij Waterschap
Zuiderzeeland.
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Wat voor signalen krijgt ZOB vanuit het land?
“Het is bijna nooit zo dat mensen voor één specifiek probleem contact opnemen met ZOB. Als een boer of tuinder
echt in de knoop zit en de stap neemt om te bellen, gaat het
vaak om een optelsom van problemen. Agrarische ondernemers zorgen er eerst voor dat ze zich door zo’n crisis heen
slaan, pas als die achter de rug is, komen de telefoontjes.
We verwachten aan het einde van de coronacrisis een flinke
toename van het aantal hulpvragen.”

Wat is het beeld van de geestelijke, persoonlijke of financiële problemen bij agrariërs?
“Onze ZOB-vrijwilligers zien verschillende oorzaken van problemen, zoals financieel-economische, familie-gerelateerde en
psychische oorzaken. Vaak gaat het echter om een combinatie
van factoren. Ook al is één probleem duidelijk het grootst, er
spelen meestal meer oorzaken. Als mensen bellen, dan kunnen ze nooit direct het echte probleem benoemen, daarvoor
moet je eerst met hen in gesprek. Stel: iemand kan zijn rekeningen niet betalen. Heel vaak zit daar een ander probleem
achter. Zeker in de land- en tuinbouw, waar zaken als bedrijf,
gezin, familie en gezondheid door elkaar heen lopen.”

Kunt u daar voorbeelden van geven?
“We zien bijvoorbeeld problemen ontstaan in situaties
waarin een opvolger zonder gezin samen met zijn ouders
een bedrijf runt. Als de ouders uit het bedrijf wegvallen, kan
de ondernemer in een isolement raken. Er is niemand meer
om mee te praten, niemand die meestuurt op het bedrijf.
Het kan lastiger worden om de onderneming goed op de rit

te houden en dat kan weer invloed hebben op de zin in het
leven. Communicatie op familiebedrijven is niet altijd optimaal, over gevoelens wordt vaak te weinig gesproken.”
“Een ander voorbeeld is bedrijfsovername. De opvolger
groeit naar dat proces toe, maar hoe zit dat met de overige
familieleden? Opeens blijkt dat ouders een ander beeld van
het doorontwikkelen van een bedrijf hebben dan de opvolger. En hoe zit het de (financiële) verwachtingen van broers
en zussen? Dat wordt in veel gevallen niet voldoende doorgesproken. Voorheen hadden we hiervoor de sociaal-economische voorlichters, die bij bedrijfsovername de financieel-economische zaken doorberekenden, maar ook voorlichting
gaven over de sociale kant.”
“ZOB ziet een groeiende vraag om bij dit soort gesprekken
te faciliteren. Dat is een positieve ontwikkeling, waarbij wij
de bedrijfsopvolger en de andere gezinsleden graag ondersteunen. Wij horen bij een hulpvraag nog te vaak dat er in
de fase van bedrijfsovername het een en ander op het gebied
van communicatie is misgegaan, waarvoor later de tol moet
worden betaald. Dan is de schade vele malen groter.”

Wat zijn de verschillen in hulpvraag tussen de sectoren?
Zorgt de coronacrisis voor een piek?
“Zoals ik al zei, verwachten we de piek pas na de coronacrisis.
Onze zorg is dat we niet weten hoe lang die crisis gaat duren,
dat is op dit moment niet te overzien. Zeker is wel dat corona
een grote impact op de land- en tuinbouw gaat hebben. We
zien nu al (grote) financiële problemen in de bloembollenteelt, sierteelt en akkerbouw, in andere sectoren volgen die
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rische ondernemer voor een groot deel gericht op het bedrijf
en het sociale netwerk rond de onderneming. Erfbetreders en
andere bedrijfsgerelateerde contacten blijven nu weg. Dat kan
invloed hebben op het sociale welzijn van de agrariër.”
“De vraag naar hulp heeft een relatie met hoe een sector
economisch draait of welke politieke ontwikkelingen er
spelen. Ik moet wel zeggen dat de meeste hulpvragen in de
regel uit de dierlijke sectoren komen. Zo zien we dat ontwikkelingen in de intensieve veehouderij (varkens), rondom
fosfaat en stikstof (melkveehouderij) of een dierziekte veel
invloed hebben op het aantal hulpvragen. Een veehouder is
vaak een ander type ondernemer dan een tuinder. Een boer
hoeft niet per se een ondernemer te zijn, maar heeft voor
het vak gekozen omdat hij graag met dieren werkt. Tuinders
zijn vaker echte ondernemers; zeker in het westen van het
land, waar men een zakelijkere mentaliteit heeft. ZOB stuurt
vrijwel nooit een vrijwilliger die vroeger boer is geweest naar
een tuinder of andersom. Onze regiocoördinatoren zoeken
altijd naar een vrijwilliger die het beste bij de hulpvrager
past. Iemand die de mores van de sector kent, de mentaliteit
snapt. Dat is heel belangrijk!”

ZOB werkt met vrijwilligers. Waar lopen zij in deze coronatijd tegenaan?
“Onze kracht ligt in het bedrijfsbezoek of het gesprek aan
de keukentafel. Dat kan nu niet en dat is een handicap. We
zijn in afwachting van het moment dat er weer persoonlijk
contact mogelijk is, tot die tijd worden de gesprekken via de
telefoon gevoerd. Daarnaast bereiden we ons voor op de piek
die gaat komen. Vaak zien we ook dat het aantal hulpvragen
na publiciteit in de media toeneemt. Tevens hebben we contacten met agrarisch-gerelateerde bedrijven die werken met
erfbetreders. Zij hebben er vaak het beste zicht op als het op
een bedrijf mis dreigt te gaan. Wij komen echter alleen in
actie als een boer of tuinder daar persoonlijk om vraagt. Het
werkt niet als we worden gestuurd. Dan krijgt de vrijwilliger
zoiets te horen als: ‘Niets aan de hand. Wegwezen jij!’.”

De vrijwilligers van ZOB hebben een gedegen training gehad.
Komen zij wel eens voor ingewikkelde problemen te staan?
“Onze vrijwilligers gaan in principe met z’n tweeën op
pad. Tenzij de hulpvrager dat niet wil. De vrijwilligers
hebben hun roots in de sector: gestopte of gepensioneerde
boeren en tuinders of erfbetreders met een groot sociaal
hart. Sommigen hebben zelf een moeilijke periode achter
de rug of zijn failliet gegaan. Ze kennen de doelgroep door
en door, weten wat de pijnpunten zijn. Soms komen onze
mensen in extreme situaties terecht, horen zij onthutsende
ontboezemingen. Daar schrik je van. Het komt voor dat ze
signalen krijgen dat een ondernemer zelfmoord wil plegen.
Wij werken daarbij samen met 113 Zelfmoordpreventie. We
organiseren twee keer per jaar een vrijwilligersdag, waar we
een bepaald thema behandelen en waar vrijwilligers hun
ervaringen kunnen delen. Overigens geldt voor al onze mensen een geheimhoudingsplicht.”

Verwijst ZOB door naar professionele hulpverleners?
“Wij proberen het traject van een ZOB-vrijwilliger niet te
lang te laten zijn. Als de hulpvrager de regie weer in eigen
handen heeft, adviseren wij hem de stap te zetten naar
de professionele hulpverlening en doen onze mensen een
stap terug. Stel dat een bedrijf financieel-economische hulp
8

‘Onze kracht zit
in het gesprek aan
de keukentafel’

nodig heeft om de onderneming weer op de rit te krijgen.
Dan verwijzen wij door naar een accountant of financieel
adviseur. Dat geldt ook voor psychische hulpverlening. Wat
wij wel vaak terugkrijgen van boeren en tuinders is dat deze
hulpverleners de taal van de agrariër niet spreken. Zij hebben geen idee wat de invloed van familie/gezin op het bedrijf
is, kennen de uitgesproken verwachtingen van ouders niet.
Als je de verwevenheid van de ondernemer met zijn bedrijf
niet snapt, kom je nooit tot een goed gesprek. Daarom is
professionele hulpverlening soms lastig.”

Ten slotte, wat beweegt Piet Boer om zich als voorzitter van
ZOB in te zetten? Heeft u daar persoonlijke redenen voor?
“Ik ben van 2011 tot 2016 voorzitter van de zuivelcoöperatie
FrieslandCampina (RFC) geweest. In het laatste jaar kwam ik
in aanraking met een aantal schrijnende situaties, die in een
aantal gevallen tot melkweigering leidde. Daarbij zijn medewerkers van RFC bedreigd en gegijzeld. Voor de betreffende
ondernemers waren dit net de druppels die de emmer deden
overlopen. Een van de boeren dreigde zich in die tijd van het
leven te beroven en heeft dat later ook gedaan. Dat zijn dingen die hard binnenkomen. Toen ik in 2018 werd gevraagd
voor de functie van voorzitter van Zorg om Boer en Tuinder,
heb ik gelijk ‘ja’ gezegd. Mijn rol is om ervoor te zorgen dat
vrijwilligers goed hun werk kunnen doen, dat ZOB meer bekendheid krijgt en om een netwerk met bedrijven en andere
contacten op te bouwen. Het echte werk doen onze vrijwilligers aan de keukentafel.”
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