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1. Aanleiding en context 

De opgaven die op het landelijk gebied afkomen rond biodiversiteit, 

klimaat, stikstof en water zijn groot. De landbouwsector speelt bij 

deze opgaven een belangrijke rol. Een toekomstbestendige 

landbouw met minder milieubelasting vraagt in veel gevallen om 

een andere bedrijfsvoering. Alle boeren en tuinders zullen nadenken 

over hun toekomst en dat van hun bedrijf. Wat kunnen én willen zij? 

Individuele sociaaleconomische begeleiding bij dit transitieproces 

is een must. 

 

Perspectieven met grote consequenties 

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zal met de doelen 

voor biodiversiteit, klimaat, stikstof en water de komende tijd leiden tot de 

start of intensivering van vele gebiedsprocessen. Ondertussen werkt de 

minister van Landbouw, Piet Adema, samen met de landbouwsector aan 

een Landbouwakkoord met toekomstperspectieven voor de lange termijn. 

Wat kunnen agrariërs, ondersteund door ketenpartners en banken, doen 

met een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering, voer- en 

managementmaatregelen en innovatie? Minister Adema onderscheidt in 

zijn Kamerbrief Toekomst Landbouw van 25 november 2022 de volgende 

transitiepaden: 

• Doorontwikkelen met behulp van:  

- Hightech gesloten systemen 

- Hightech open systemen 

- Een extensievere productiewijze 

• Omschakelen naar: 

- Biologische landbouw 

- Natuurbeheer en natuurontwikkeling 

- Multifunctionele landbouw 

• Verplaatsen 

• Stoppen 

 

Deze perspectieven zullen voor veel agrariërs en hun bedrijven grote 

consequenties hebben.  

 

Langdurige individuele begeleiding mist 

In het verleden was er het OVO-drieluik (onderzoek, voorlichting, 

onderwijs), de Dienst Landbouwvoorlichting (destijds vooral gericht op de 

bouw en technische resultaten) en de Sociaal Economische Voorlichting 

(gericht op sociaal en bedrijfskundige aspecten waaronder de 

bedrijfsovername, investeringen en financieringen) die boeren en 

tuinders ondersteunden met adviezen, kennis en uitwisseling. Veelal ging 

het om inhoudelijke advisering. Deze individuele voorlichting werd als 

onafhankelijk en deskundig ervaren. In de jaren ‘90 is deze publieke 

dienst opgeheven. Ook de productschappen, die per sector bijdroegen 

aan uitwisseling en ontwikkeling van kennis, bestaan inmiddels niet 

meer. Begeleiding bij sociale en economische vraagstukken, bijvoorbeeld 

bij de verandering van de gezinssituatie of ingrijpende omstandigheden, 

is heel beperkt in het huidige aanbod.  
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1.1. Centrale vragen  

Met de huidige opgaven in het landelijk gebied en het daaruit volgende 

beleid is een vorm van meerjarige ondersteuning op sociale en 

economische aspecten volgens het ministerie van LNV essentieel. Het 

ministerie heeft Wing gevraagd te verkennen hoe meerjarige 

ondersteuning van boeren en tuinders op het gebied van sociale en 

bedrijfseconomische thema's georganiseerd zou moeten worden.  

 

Centrale vragen 

1. Wat is nodig om langjarig goede onafhankelijke begeleiding van 

agrariërs beschikbaar te hebben? 

2. Hoe zou deze begeleiding georganiseerd kunnen worden? 

3. Welke rol kan LNV daarin spelen? 

1.2. Toelichting aanpak 

Het advies is tot stand gekomen met input van veel betrokkenen. We 

hielden interviews met agrariërs en landbouwvertegenwoordigers, 

adviseurs, erfcoaches, provincies, Rijk, initiatiefnemers en betrokkenen 

bij gebiedsprocessen. We deden een quick scan naar bestaande 

initiatieven. In werksessies met een brede groep vertegenwoordigers en 

provincies bespraken we onze bevindingen en mogelijke oplossingen. En 

we lazen op internet en in de vele toegezonden documenten. 

Het eerste conceptadvies is voorgelegd aan alle betrokkenen en 

besproken tijdens de bijeenkomsten begin december. Het laatste concept 

is voorgelegd aan een meeleesgroep met vertegenwoordiging vanuit de 

verschillende doelgroepen. 

1.3. Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk brengen we de actuele situatie en bestaande 

vormen van begeleiding globaal in beeld. In hoofdstuk 3 beschrijven we 

vervolgens de behoeften die we zien op het gebied van 

sociaaleconomische thema’s. Hoofdstuk 4 bevat de randvoorwaarden 

voor een goede begeleiding die we identificeerden en hoofdstuk 5 onze 

aanbevelingen. In hoofdstuk 6 schetsen we hoe dit qua organisatie en 

aanpak zou kunnen werken. Tot slot geven we in hoofdstuk 7 een ruwe 

kosteninschatting. 

1.4. Formuleringen 

In dit advies gebruiken we regelmatig het woord boer(en) en tuinders. In 

die gevallen bedoelen we natuurlijk net zo goed de boerin(nen) en 

vrouwelijke tuinders. Hetzelfde geldt voor hij en hem, daarmee bedoelen 

we ook zij en haar.  

Ook kunnen hiermee partner en andere gezinsleden bedoeld worden.    
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2. Hoe is de situatie nu? 

Veel boeren en tuinders werken zelfstandig of samen met 

familieleden op het bedrijf. Grotere bedrijven hebben personeel en 

regelmatig seizoenarbeiders. Strategische beslissingen maakt een 

agrariër vrijwel altijd alleen, met zijn partner of met opvolgers. Er 

zijn talloze erfbetreders die vanuit allerlei belangen, diensten, 

verenigingen of sociale binding meedenken. Maar uiteindelijk staat 

de boer er vaak alleen voor in zijn beslissingen. 

2.1. Wie adviseert er op een boerenerf? 

Een agrariër heeft een schil van adviseurs om zich heen. Deze zijn 

grofweg onder te verdelen in verschillende groepen, zie figuur 2.1. De 

meeste van hen gaan over één of enkele deelaspecten van het 

boerenbedrijf. Een aantal komt heel regelmatig op het erf, zoals de 

veevoeradviseur en de dierenarts. Vaak zijn er vertrouwensrelaties 

opgebouwd.  

De afzonderlijke adviseurs ontmoeten elkaar nauwelijks. De 

verschillende aspecten van het boerenbedrijf, maar ook de uiteenlopende 

visies en adviezen komen bij de agrariër bij elkaar. Hij bepaalt 

vervolgens, vaak individueel, soms met z'n partner of met het gezin, de 

volgende stappen voor zijn bedrijf. En dat valt soms zwaar.  

 

 

 

“Die erfbetreders hebben allemaal hun eigen doel of belang. 

Niemand vraagt eens zonder oordeel door op 

wat er in z'n hoofd omgaat”. 

 

“Al die belangen, knelpunten en ideeën komen in het 

hoofd van de boer bij elkaar”. 

 

Figuur 2.1: Agrariër heeft een grote schil van ‘adviseurs’ 
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2.2. Bestaande initiatieven voor begeleiding 

Tabel 2.1 geeft een een samenvatting van welke soorten initiatieven en 

vormen van begeleiding er op dit moment bestaan op het gebied van 

sociaaleconomische ondersteuning voor agrariërs. Ook zijn enkele 

nieuwe initiatieven in voorbereiding, zoals BoerenPerspectief. Deze 

initiatieven zijn nog in ontwikkeling qua inhoud en aanpak en daarom nog 

niet te duiden. Wél namen betrokkenen deel aan onze bijeenkomsten. 

Het resultaat van deze quick scan is te vinden in bijlage 1, waarbij geen 

volledigheid is nagestreefd. 

 

 

 

Tabel 2.1: Welk soort initiatieven bestaan er voor individuele begeleiding voor boeren?  

Soort initiatieven en 

organisaties 

Voorbeelden  Soort initiatieven en organisaties 

Persoonlijke coaching • Landbouwnetwerk Regio Foodvalley 

• Erfcoaches provincie Overijssel 

• Plattelandscoaches Provincie Utrecht (Lami) 

• Diverse individuele erfcoaches en samenwerkende coaches 

• Landbouwloket Rijnland 

• Traject ‘zicht op de toekomst’ 

Initiatieven voor coaching met focus op de agrariër en zijn familie. Dit 

zijn trajecten waarbij een ervaren coach met affiniteit met de 

agrarische sector een boer begeleidt bij vragen over wat hij heen wil 

en kan. Ondernemers worden ondersteund bij het verwerken van 

boosheid en zorgen, bij het kiezen van een nieuwe richting. Een 

voorbeeld zijn de plattelandscoaches in de provincie Utrecht, waar in 

totaal 43 uren (ca 8 gesprekken) beschikbaar zijn. 

Sociale hulp en 

begeleiding 

• Agrozorgwijzer 

• Stichting Zorg om boer en tuinder 

• LTO Noord programma Voor de mens achter de ondernemer 

Diverse vormen van begeleiding, gesprekken, doorverwijzing, 

aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, sociale hulp, psychische 

zorg voor agrariërs. 

Bedrijfscoaching • Ondernemerscoaches natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant 

• Ondersteuningsnetwerk onafhankelijke gesprekspartners/ 

coaches 

• Coaches voor vitale fruittelers 

Individuele bedrijfscoaching biedt de begeleiding om tot een nieuw 

bedrijfsplan te komen. Vaak wordt er ook agrarische en persoonlijke 

bedrijfscoaching gegeven in collectieve leergroepen of 

opleidingsprogramma’s. 
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• Actieplan Friesland 

• Plan agrarische coaching Agro Agenda Noord Nederland 

 

(Regelingen voor) 

individuele inhoudelijke 

advisering 

• BodemUp 

• BedrijfsBodemWaterplan 

• Actieplan Friesland 

• SABE-regeling 

• Landbouwportaal Noord-Holland 

• Voucherregeling (bedrijfs en inhoudelijk) advies natuurinclusieve 

landbouw Gelderland 

• VAB-impuls Noord-Brabant 

• Adviesloket 

• Het Markemodel 

• Kringlooplandbouwscan 

Vanuit rijk, provincies en waterschappen zijn er diverse regelingen 

voor de inzet van inhoudelijke adviseurs, die bijvoorbeeld kunnen 

helpen om een bodem- en waterplan voor een bedrijf te maken. De 

VAB-impuls is bijvoorbeeld bedoeld voor eigenaren van lege stallen 

en schuren in Noord-Brabant, die niet meer voor agrarische 

doeleinden gebruikt worden. Een voucherregeling biedt de 

mogelijkheid om een beroep te doen op deskundigen die de eigenaar 

ondersteunen en adviseren bij het nemen van een beslissing over 

sloop of herbestemming. 

Trainingen & opleiding • Opleidingsprogramma ‘Grip op je bedrijf’ (LTO Academie) 

• Rabo opvolgersperspectief & Geen opvolging wat nu? 

• NAJK diverse cursussen en workshops rond opvolging. 

• Cursus financieel inzicht. 

• NL leert door subsidie 

• Ondernemen in de akkerbouw in 2030 

• Rabobank 

• NAJK 

Trainingen en opleidingen over diverse thema’s vaak gekoppeld aan 

persoonlijk begeleider of coach. 

 

 

 

Vooral de Rabobank en NAJK bieden trajecten aan voor boeren ofwel 

hun bedrijf willen stopzetten ofwel juist het bedrijf van hun ouders of 

van anderen willen overnemen. 

Keukentafelgesprekken • Individuele gebieden, gemeenten, provincies 

• Diverse provincies die nu iemand aanstellen voor rondgang 

piekbelasters. 

• Begeleiding voor stoppende boeren gemeente Deurne, provincie, 

ZLTO en Rabobank. 

Er vinden door het hele land diverse keukentafelgesprekken plaats. 

Vaak in opdracht van een gemeente of provincie of vanuit een 

gebiedsproces. Doel: in beeld brengen hoe het gaat met individuele 

agrariërs en wat eventuele ontwikkel-wensen zijn. Vaak door ervaren 

erfcoaches. Ca 3 gesprekken. Soms opgevolgd door individuele 
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afspraken over stoppen, verplaatsen, doorontwikkelen of 

omschakelen. 

Verder relevant: 

Loketfunctie • Agroloket Regio Foodvalley Het Agroloket is een eerste vraagbaak voor boeren in Regio 

Foodvalley die kan doorverwijzen naar coaching, kennis, zorg of 

opleidingen 

Samenwerking voor 

kwaliteitsborging 

• Vereniging van agrarische bedrijfsadviseurs (VAB) 

• BAS-register 

Kwaliteitsregister waar agrarische adviseurs zich kunnen laten 

registreren. Elke BAS-adviseur, wordt getest op integrale kennis van 

de landbouw en een specifiek expertisegebied. Momenteel is 

‘agrarische coaching’ in ontwikkeling als apart expertisegebied. 

Collectieve leergroepen en 

kenniskringen 

 

• Praktijkpilot Koe en Eiwit 

• TOP Ondernemerschap Programma varkenshouderij 

• Masterclass Korte Voedselketens (WUR) 

• Boerenversnellers 

Initiatieven rond inhoudelijke kennisdeling en inspiratiekringen rond 

thema’s zoals natuurinclusieve landbouw en korte voedselketens. 

Vaak combinatie van gezamenlijke sessies en individuele bezoeken 

aan bedrijven en inzet van expertise. 

Platforms voor 

samenwerking aan 

natuurinclusieve landbouw 

• Wij.land 

• Westerkwartier Natuurinclusief 

• Ondersteuning door agrarische collectieven 

Gezamenlijke experimenten en activiteiten voor ontwikkeling van 

nieuwe concepten voor natuurinclusieve landbouw.  

Initiatieven gericht op de 

keten 

• BoerenNatuurlijk (MVO Nederland) Het initiatief BoerenNatuurlijk wil boeren een netwerk van 

ketenpartners aanbieden dat boeren helpt om de omschakeling te 

maken. 
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2.3. Wat valt op in de huidige praktijk? 

Als we het huidige aanbod in ogenschouw nemen, valt ons het volgende 

op:  

 

Er ligt op dit moment veel nadruk op kennisontwikkeling en 

begeleiding op inhoudelijke thema’s. Veel initiatieven zijn ingegeven 

vanuit een specifieke opgave of beleidsdoel en gericht op inhoudelijke 

uitwisseling. De aandacht voor sociale thema’s is beperkt. De bestaande 

vormen van begeleiding zijn vaak van korte duur. Over het algemeen 

zien we weinig partijen en initiatieven gericht op de mens(en) achter de 

onderneming. Veel partijen zien dat als een groot gemis. Een aantal 

partijen werkt inmiddels aan projecten of programma’s om ondernemers 

ook op dit vlak te kunnen ondersteunen, zoals LTO Nederland, 

Rabobank, BoerenNatuur en verschillende provincies.  

 

De agrariër staat eenzaam in een lastig complex web. Er zijn erg veel 

mensen, partijen, initiatieven en projecten die zich richten op de agrariër. 

Dat heeft de boerenpraktijk de afgelopen decennia onmogelijk complex 

gemaakt. Agrariërs in onze interviews verzuchtten vaak: “maar ik zou niet 

weten waar ik met mijn vraag naar toe moet”.  

 

De diverse initiatieven leren ons belangrijke factoren voor een 

effectieve aanpak in het begeleiden van agrariërs. Met name: 

• Vertrouwen blijkt cruciaal. Vertrouwen gaat over de relatie van 

mens tot mens, zo blijkt uit de gesprekken. Het gaat over doorvragen 

zonder te oordelen. Over privacy, inlevingsvermogen. Over het 

nakomen van afspraken. En over een klik. Agrariërs hebben met 

diverse erfbetreders een langdurige samenwerking. Deze personen 

zijn lang niet altijd onafhankelijk, maar genieten wel veel vertrouwen.  

• Begeleiders zijn bij voorkeur lokaal geworteld. “Agrarische roots 

en ervaring met de plattelandscultuur is cruciaal om je te kunnen 

verplaatsen in de leefwereld van de boer of tuinder”, wordt veelvuldig 

gezegd.  

• Een loketfunctie zonder actief uithangbord werkt niet. Keer op 

keer leren de ervaringen dat agrariërs niet zomaar naar loketten 

stappen. Vaak horen we dat instrumentarium klaar staat, maar dat 

het lastig is om de juiste boeren en tuinders te bereiken. 

Communicatie daarover via nieuwsbrieven of websites werkt vaak 

onvoldoende. Mond-tot-mondreclame en bewustwording verloopt via-

via, binnen de vertrouwde omgeving. Dáár zitten de kanalen om 

boeren te bereiken.  

• Regionaal samenwerken door diverse partijen wordt benoemd 

als een belangrijke succesfactor. “De opgave is zó groot, we 

hebben elkaar nodig”. We zien dat steeds meer regionale 

samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, waarin publieke en private 

partijen actief samenwerken in het landelijk gebied. Van 

werkplaatsaanpak in Zuid-Holland tot het Landbouwportaal van 

Noord-Holland, de AgroAgenda Noord-Nederland, VAB-Impuls, 

Plattelandscoaches Utrecht en Agroloket Regio Foodvalley. Hier 

komen de netwerken en projecten regionaal samen.  

• De term ‘coaching’ wordt scheutig gebruikt. Coaching is een 

onbeschermd beroep. Er bestaan verschillende opleidingen en 

certificeringen en een aantal coaches benadrukt dat “het écht een 

vak is”. Een eenduidige definitie bestaat echter niet.  
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In onze verkenning zien we dat de term (erf)coach te pas en te 

onpas wordt gebruikt. Allerlei vormen van begeleiding, 

keukentafelgesprekken en losse gesprekken worden samengevat als 

coaching. 

• Inzet instrumentarium is divers en kent haken en ogen. Er zijn 

verschillende instrumenten en ondersteuningsvormen. Denk aan 

landelijke regelingen, provinciale subsidieregelingen, ingehuurde 

erfcoaches en vouchers. Elke vorm kent z’n voor- en nadelen. 

Sommige regelingen zijn snel uitgeput en regelmatig komt een groot 

deel van de aanvragen overwegend terecht bij grotere bureaus. 

Andere regelingen blijken juist weer te weinig benut, doordat deze 

slecht bekend zijn onder agrariërs, lastig zijn om aan te vragen of 

onwerkbare criteria bevatten. De afstand van boerenerf tot subsidie 

is vaak groot. Bij de zoektocht naar laagdrempelige regelingen, vormt 

staatssteun een grote uitdaging. 

• Tot slot, bijna niemand is onafhankelijk. Elke erfbetreder heeft wel 

ergens een belang, of het nou gaat om verkoop van producten of 

diensten, projectbelangen of inhoudelijke ambities. Wat opvalt is dat 

overheden onafhankelijkheid zien als ‘geen commerciële belangen’. 

Boeren en tuinders zien echter juist overheden als niet onafhankelijk, 

want ‘ze moeten iets van me, ze hebben beleidsopgaven die ze 

moeten realiseren’. 

 

 

   Hoe groot is het gezamenlijke bereik onder boeren en tuinders? 

 

• De agrarische belangenorganisaties bereiken gezamenlijk een 

grote meerderheid van de agrariërs. LTO Noord heeft 23.000 

leden, ZLTO 12.000, LLTB 2.500, AJK 8.000. De vakbonden: de 

NMV heeft 3.000 leden, NAV: ca 300. De ledenaantallen van de 

POV en NVP zijn onbekend. 

• Gerichte samenwerkingsverbanden: agrarische collectieven 

hebben samen 11.000 leden, Netwerk Grondig heeft ca 1.000 

leden. 

• Dienstverleners: elke agrariër heeft een accountant, leveranciers 

en bijvoorbeeld bankinstelling. Ook de dienstverleners hebben 

dus een groot bereik onder agrariërs.  

• Regelingen. Ter indicatie: de SABE-regeling heeft een breed 

bereik. Er zijn tot dusver meer dan 10.000 adviesvouchers 

verstrekt aan boeren voor onafhankelijk advies gericht op  

kringlooplandbouw en duurzaam ondernemerschap; er zijn 

dertig demonstratiebedrijven gestart en tientallen 

praktijkleernetwerken. Ook zijn er 600 bedrijfsplanvouchers 

verstrekt aan boeren om een bedrijfsplan op te stellen 

gericht op verduurzaming van de eigen landbouwpraktijk. 

Het Noord-Hollands Landbouwportaal bereikt zo’n 50% van 

de agrariërs in de provincie. Gelderland heeft de ambitie om 

met de vouchers natuurinclusief 2.000 van de 9.000 boeren 

en tuinders in de provincie te bereiken. In Utrecht nemen 

inmiddels 300 van de 2000 boeren/tuinders deel. Deze 

regelingen hebben elk andere inhoudelijke doelen en 

diverse doelgroepen, van koplopers tot ‘peloton’. Daarnaast 

zijn diverse regelingen pas korte tijd actief. Het huidige 

bereik daarvan is dus weinig veelzeggend.  
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3. Waar hebben agrariërs behoefte aan? 

De transitie naar een toekomstbestendige landbouw met minder 

milieubelasting vraagt van veel boerenbedrijven een grote 

verandering. Er komt een verandering of ontwikkeling van buiten op 

het boerenerf af. Hun bereidheid tot verandering is echter essentieel 

voor het welslagen van de transitie in het landelijk gebied. Wat zijn de 

behoeften, zowel van agrariërs als van de schil om hen heen? Want de 

transitie in het landelijk gebied is niet alleen een opgave van agrariërs, 

het is een opgave van de hele keten inclusief de consument. 

3.1. Transitie op het boerenerf  

Bijna alle boeren en tuinders in Nederland zullen de komende jaren te 

maken krijgen met veranderde omstandigheden die van invloed zijn op hun 

manier van boeren. Dat kan vragen om beperkte aanpassingen, een totaal 

andere bedrijfsvoering of zelfs een toekomst buiten de landbouw. Een 

transitie is een psychologisch proces dat mensen doormaken als ze voor 

veranderingen komen te staan. Omdat de meeste agrariërs op het bedrijf 

wonen, werk en privé nauwelijks gescheiden zijn en hetzelfde bedrijf vaak 

al door eerdere generaties is opgebouwd, worden de onzekerheid en het 

eventuele veranderproces in veel gevallen als zeer ingrijpend ervaren. 

 

In een veranderingsproces worden fasen onderscheiden, waar mensen 

doorheen gaan. ZLTO en VAB-impuls hebben deze fasen mooi 

weergegeven in een figuur (zie 3.1).  

 

1. Ontkenningsfase. Een veranderingsproces begint vaak met 

ontkenning of woede. Ontkenning van het feit dat er een 

stikstofprobleem is in Nederland bijvoorbeeld. Of woede over het 

feit dat er ‘iets door de overheid opgelegd’ wordt.  

2. Erkenningsfase. Mensen gaan inzien dat er iets verandering nodig 

of onontkoombaar is. Dit kan verdriet met zich meebrengen omdat 

er afscheid moet worden genomen van oude werkwijzen en de 

oude identiteit. Een periode van rouw maakt daar onderdeel van 

uit. Ook berusting, acceptatie en rust horen bij deze fase. In deze 

transitiefase wordt namelijk iets afgesloten dat ruimte biedt voor 

iets anders, iets nieuws. Sommigen zijn in deze fase gebaat bij het 

verwerken en een plek geven van dit verlies.  

 
Figuur 3.1: Proces bij ingrijpende verandering (bron: ZLTO, VAB-Impuls) 
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3. Verkenningsfase. Een creatieve fase met oriëntatie naar nieuwe 

kansen. Het veranderingsproces komt op gang. In deze periode is 

het oude weg, maar het nieuwe nog niet volledig operationeel. 

Deze 'neutrale zone' is het moment van de cruciale psychische 

aanpassingen en verschuivingen. 

4. Versnellingsfase - Mensen sluiten de transitieperiode af en maken 

een nieuw begin. Er kan weer gebouwd worden aan een toekomst. 

Dit is de periode waarin mensen een nieuwe identiteit ontwikkelen, 

nieuwe energie voelen en de nieuwe zingeving ontdekken die 

ervoor zorgen dat de verandering gaat werken. Vervolgens is het 

een kwestie van volhouden. 

 

Transitie is dus een proces waarbij mensen de banden verbreken met hun 

oude wereld en andere banden aangaan met een nieuwe wereld. Elke 

transitie bevat eigenlijk een einde en een nieuw begin. 

3.2. Wat is de behoefte van agrariërs? 

Er gebeurt momenteel veel in de landbouw en op het boerenerf. Op basis 

van de input die we opgehaald hebben, kunnen we vier behoeften duiden. 

 

Behoefte aan perspectief en (beleids)duidelijkheid. Boeren en tuinders 

hebben de afgelopen jaren te maken gehad met constant veranderend 

beleid. Dat strookt niet met de langetermijninvesteringen die een 

boerenbedrijf vragen. Duidelijkheid op de lange termijn is nodig, om 

vervolgens als agrariër te kunnen bepalen welke richting je op wilt en op 

kunt. 

 

Behoefte om je verhaal en zorgen kwijt te kunnen. Er is veel 

onzekerheid onder agrariërs en er zijn veel zorgen. Wat komt er op mij af?  

 

Kan ik wel boer blijven? Is het bedrijf straks nog wel over te nemen door 

een nieuwe generatie? Voor veel agrarische ondernemers geldt dat zij 

nergens hun verhaal echt kwijt kunnen. Veel boeren en tuinders zijn van 

nature geen praters en dan is het heel verleidelijk om in je eigen verhaal te 

blijven hangen. Over je zorgen praten met een neutraal persoon, je zorgen 

kunnen uitspreken in een vertrouwde sfeer, een goed gesprek binnen het 

gezin, dat is voor veel agrariërs gewenst.  

 

Behoefte aan inspiratie en sparren. Een deel van de boeren en tuinders 

wordt graag geïnspireerd door andere ideeën en over kansen, horen graag 

hoe collega-boeren een transitie hebben doorgemaakt en welk pad zij zijn 

ingeslagen. Deze boeren willen iemand om te sparren, die kan spiegelen 

en kritisch doorvragen, om tot een visie te komen voor de toekomst.  

 

Behoefte aan een aanspreekpunt voor de langere tijd. Een “eerste hulp 

bij beleid en onzekerheid”. Eén aanspreekpunt die boeren en tuinders 

antwoord kan geven op (praktische) vragen en kan doorverwijzen. Dit gaat 

dan bijvoorbeeld om actuele kennis over de doelen uit het NPLG, de link 

naar het aanbod van subsidies en regelingen en het hebben van een beeld 

van mogelijke toekomstperspectieven.  

 

 

 

 

“Als je praat over hulp of coach ofzo, dan voel ik me meteen 

een kneusje. Ik wil als ondernemer benaderd worden. Een 

sparringpartner lijkt me wel wat.” 
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3.3. Waar moet sociaaleconomische begeleiding aan 

voldoen? 

Voor langdurige begeleiding op sociaaleconomische thema’s gelden een 

aantal belangrijke randvoorwaarden.  

 

Vertrouwen, privacy en continuïteit zijn cruciaal, zoals beschreven in 

2.3. Als iemand ervaren is in de sector en weet waar hij over praat, geeft 

dat sneller vertrouwen. Ook maakt het uit hoe de begeleider afspraken 

oppakt en terugkoppelt. Daarnaast willen ondernemers continuïteit en niet 

keer op keer weer aan hun (persoonlijke) verhaal vertellen.  

 

  

“Als boer wil je best wel eens je verhaal kwijt. Maar dan moet 

je echt voor 200% weten dat zo iemand een tijdje naast je 

loopt. En dat het verhaal binnenskamers blijft.” 

 

 

Onafhankelijk, zonder oordeel. Onafhankelijkheid wordt door agrariërs en 

andere gesprekspartners als belangrijke randvoorwaarde voor begeleiding 

benoemd. Onafhankelijkheid is voor agrarische ondernemers vooral 

iemand die onpartijdig is, geen beleidsdoel vertegenwoordigt en zonder 

oordeel kan luisteren, mee kan denken en de boer kan spiegelen en 

uitdagen.  

 

Begeleiders moeten dicht bij de praktijk staan en kennis hebben van 

het gebied. Een belangrijke voorwaarde voor boeren en tuinders is dat 

begeleiders het gebied kennen, de taal spreken en de boeren in de 

omgeving kennen. Ook moet een begeleider kennis hebben van de werking 

van een familiebedrijf. Integraal kijken is essentieel.  

Kennis, instrumentarium en leren van elkaar. 

Als de agrariër zijn toekomstvisie duidelijk heeft, moet hij ook de volgende 

stap kunnen maken. Hij zoekt verbinding met inhoudelijke kennis, 

kenniskringen, netwerken en instrumenten die nodig zijn om zijn 

ontwikkelpad te volgen. Netwerken en bedrijfsbezoeken zijn belangrijke 

activiteiten waar (jonge) boeren inspiratie uit halen. Boeren leren graag van 

andere boeren, ook 1-op-1. 

  

 

“Het gaat alleen maar helpen als je na één of twee keer 

stappen kan gaan maken. Er is dus iemand nodig die echt wat 

te zeggen heeft en kan doorverwijzen. Anders heb je d’r als 

boer geen klap aan.” 

 

 

De héle keten is aan zet voor de transitie van het platteland. Ook 

ketenpartners, dienstverleners, banken en andere erfbetreders moeten 

mee in de transitie naar andere bedrijfsconcepten en verdienmodellen. 

Banken en andere financiers spelen hierbij een cruciale rol. Als 

ondernemers na lange denkprocessen eindelijk met nieuwe of bijgestelde 

bedrijfsplannen bij de bank komen, krijgen zij daar lang niet altijd positieve 

reactie op. Dat levert veel frustratie op en werkt vertragend in de transitie. 

Sociaaleconomische begeleiding van boeren en tuinders is alleen zinvol als 

de hele keten gaat meebewegen en de veranderingsprocessen 

ondersteunt. 
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3.4. Hebben alle agrariërs dezelfde behoefte? 

Zoveel agrariërs, zoveel persoonlijkheden en behoeften. Tijdens ons 

proces zijn we gekomen tot een indeling in vier ‘categorieën’ boeren en 

tuinders: 

1. Boeren en tuinders die vastlopen, die het niet meer zien zitten.  

2. Boeren en tuinders die vast blijven houden aan hoe het is, die niet 

willen veranderen.   

3. Boeren en tuinders die wel willen, maar niet weten hoe.  

4. Boeren en tuinders die plannen hebben voor de toekomst en daar al 

mee bezig zijn. 

 

De stoppers bevinden zich met name in de eerste twee categorieën. Ook 

deze boeren hebben begeleiding nodig om afscheid te nemen van het oude 

 

1 Bron: CBS 

en zich voor te bereiden op ‘het nieuwe' (zie paragraaf 3.1). 

Hetzelfde geldt voor de piekbelasters.  

 

Uitgaande van een totaal aantal van 52.000 agrarische ondernemers in 

Nederland1, schatten we, op basis van ontvangen input de verdeling over 

de categorieën als volgt in: 

Categorie 1: 10% van de boeren en tuinders, circa 5.200 

Categorie 2: 20% van de boeren en tuinders, circa 10.400 

Categorie 3: 55% van de boeren en tuinders, circa 28.600 

Categorie 4: 15% van de boeren en tuinders, circa 7.800 

 

De behoefte aan begeleiding zal naar verwachting het grootst zijn in groep 

3 en het minst groot in groep 4. In totaal verwachten we op basis van deze 

ruwe schatting dat circa 44.200 boeren (85%) de komende jaren behoefte 

hebben een begeleiding bij de keuzes die ze gaan of moeten maken.    

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/80783ned?dl=5F5C2
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4. Randvoorwaarden voor een effectieve aanpak  

Op basis van de beleidsdoelstellingen in het landelijk gebied, onze 

inzichten over de bestaande initiatieven, de behoeften van agrariërs, 

de aanbevelingen van experts en diverse ervaringen uit de praktijk, 

zien we dat de sociaaleconomische begeleiding laagdrempelig, 

meerjarig en lokaal moet zijn en dicht bij de agrariër moet worden 

georganiseerd. De begeleiding dient per agrariër en per fase te 

kunnen verschillen, van luisterend oor tot sparringpartner.  

 

In dit hoofdstuk definiëren we de voorwaarden die in onze ogen aan de 

basis staan van een effectieve aanpak van meerjarige sociaaleconomische 

begeleiding. We onderscheiden daarbij: 

 

• Randvoorwaarden voor goede begeleiding 

• Profiel van een goede begeleider 

• Randvoorwaarden voor de organisatie van de begeleiding 

• Randvoorwaarden qua staatssteun   

Randvoorwaarden vanuit overheden 

Ministerie van LNV 

• De transitie op het boerenbedrijf vindt plaats binnen de context 

van de NPLG-doelen.  

• De begeleiding moet kwalitatief goed zijn en goed geborgd zijn. 

• De begeleiding moet volgens staatssteunregels mogelijk en 

praktisch uitvoerbaar zijn.  

• De begeleiding moet al rond de zomer 2023 beschikbaar zijn.  

• Alle boeren moeten de mogelijkheid hebben om gebruik te 

maken van deze vorm van begeleiding. In potentie gaat het dus 

over 52.000 boeren.  

 

Provincies 

• De transitie op het boerenbedrijf moet bijdragen aan de 

gebiedsdoelen.  

• De begeleiding moet kwalitatief goed zijn en goed geborgd zijn. 

• De begeleiding moet volgens staatssteunregels mogelijk en 

praktisch uitvoerbaar zijn.  

• De provincies hebben een regierol in de gebiedsprocessen en de 

landbouwtransitie in de provincies. Het is daarom sterk gewenst 

dat provincies (mede) invulling kunnen geven aan de aanpak van 

de begeleiding. 

• De provincies hebben behoefte aan uitwisseling en willen van 

elkaars aanpak kunnen leren. 
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4.1. Randvoorwaarden voor goede begeleiding 

De voorwaarden voor zinvolle begeleiding zijn als volgt: 

 

1. NPLG en de gebiedsprocessen zijn voor overheden de context 

waarbinnen de individuele gesprekken plaatsvinden. De agrariër 

heeft te maken met de mogelijkheden van het gebied waarin hij zich 

bevindt. Tegelijkertijd mag NPLG niet sturend zijn in de gesprekken. 

Agrarische ondernemers moeten de vrijheid hebben om, binnen de 

kaders, zelf keuzes te maken over de toekomst van hun bedrijf. De 

context op een boerenerf is sowieso breder dan alleen het NPLG. Een 

toekomstbestendig bedrijfsplan bevat ook ander Europees en nationaal 

beleid, overige gebiedsdoelen en doelen en ambities van de 

ondernemer zelf. Het bollenschema in figuur 4.1, ontwikkeld door 

provincie Limburg, laat de context rondom een agrariër mooi zien. 

  

2. Basisvoorwaarde is dat de begeleider náást de 

agrarisch ondernemer staat en waar nodig langere tijd met hem 

kan oplopen: Dit betekent diverse gesprekken, meerdere jaren en 

meerdere fasen van het ingewikkelde proces van een transitie.  

 

3. De begeleider(s) moeten verschillende rollen (kunnen) hebben, 

afhankelijk van de behoefte van de agrariërs. Voor veel ondernemers is 

bijvoorbeeld persoonlijke coaching gewenst, van de ondernemer en 

van het gezin, tijdens de ingrijpende fasen en keuzes van het 

transitieproces. Een andere rol is inspireren en sparren of vooral een 

praktische procesbegeleider van een langlopend veranderproces. 

 

4. Onderschat niet het grote belang van vertrouwen! Het gezegde 

‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, is absoluut van toepassing. 

Het is dus cruciaal dat gebruik wordt gemaakt van en voortgebouwd op  

het bestaande netwerk, de bestaande organisaties en 

samenwerkingsinitiatieven die langdurig in gebieden werken. 

 

5. Spreek een agrariër aan als ondernemer en zorg voor maatwerk en 

keuzevrijheid. Hoewel vaak in beklemmende positie, een boer of 

tuinder is een ondernemer en zo zouden we hem kunnen benaderen. 

Dat betekent dat hij weer regie ervaart en neemt over zijn 

bedrijfsvoering en zijn keten, maar ook dat de regie over het 

denkproces bij hem moet liggen. Hij moet zoveel mogelijk zelf de 

keuzes kunnen maken voor zijn toekomst. Iedere boer is anders, qua 

persoon, qua sector, qua bedrijfsvoering, qua gebied en grondsoort, 

qua ideologie. 

 

6. Net als de agrariër, is de begeleider een spin in een web. De 

onafhankelijke begeleider moet een brede basiskennis hebben en 

ervaring in de sector en in het betreffende gebied. Hij of zij is een ‘spil’ 

in het netwerk, een generalist die - net als een huisarts - in verbinding 

Figuur 4.1 Overzicht van organisaties op het (Limburgse) boerenerf. 

Bron:Provincie Limburg 
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staat met diverse deskundigen en experts. Hij staat naast een boer of 

tuinder, kan op diverse terreinen gedeeltelijk mee sparren en 

vervolgens tijdig doorverwijzen naar bijvoorbeeld een specialist of naar 

een accountant.  

 

7. Het concrete eindresultaat kan variëren en is afhankelijk van de 

agrariër zelf. Het belangrijkste resultaat is dat de ondernemer weer 

een visie heeft over waar hij naar toe kan en wil met zijn bedrijf. Deze 

visie kan uitgewerkt worden in een bedrijfsplan. Daarnaast zijn de juiste 

specialisten en netwerken benaderd, is er financiering en zijn de 

veranderstappen in de praktijk gezet. De aangepaste bedrijfsvoering 

loopt. Indien ondernemers weer een toekomstvisie hebben en in staat 

zijn vooruit te denken, dan heeft dat positieve effecten. Allereerst voor 

de ondernemer en de familie. Ook ontstaat er nieuwe beweging in 

ketens en in gebieden. Door de veranderingen die tot stand komen, 

dragen ondernemers bij aan de realisatie van diverse beleidsdoelen, 

waaronder die van het NPLG. 

4.2. Profiel van een goede begeleider  

Wanneer is iemand een goede begeleider? Op basis van de gesprekken 

vatten we hierbij samen welke factoren in ieder geval gelden.  

• Een begeleider moet vertrouwen wekken. Betrouwbaar zijn in het 

omgaan met vertrouwelijke informatie en het nakomen van afspraken.  

• Een begeleider moet voldoende kennis hebben van de agrarische 

sector, de cultuur op het platteland snappen en weten wat er op 

bedrijven speelt. En tegelijkertijd in staat zijn om voldoende afstand te 

bewaren en te aanschouwen.  

• Kennis van het gebied en de spelers in het gebied is cruciaal. Ook 

moet een begeleider de taal van het gebied spreken.  

• Een begeleider moet onpartijdig en belangeloos zijn en zonder 

oordeel kunnen luisteren, doorvragen en acteren.  

• Een begeleider moet makkelijk benaderbaar zijn en passen 

bij de ondernemer.  

• Een begeleider moet over goede gespreksvaardigheden beschikken, 

zoals luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD).  

• Tot slot, moet een begeleider praktisch van aard zijn en snel 

kunnen schakelen. Wetenschappelijke verhandelingen zijn over het 

algemeen niet van meerwaarde. 

 

In veel gevallen wordt gewerkt met een pool van begeleiders die verschillen 

in achtergrond, ervaring en expertise, zoals bedrijfsovername of fiscaal. Er 

zijn verschillende rollen gewenst met daarbij specifieke ervaring en 

vaardigheden. We denken onder meer aan: 

• Coaches: aantoonbare goede gespreksvaardigheden, ervaring en 

eventueel coachopleiding. 

• Praktische procesbegeleiders: groot netwerk in een gebied, een 

technische voorzitter/secretaris. 

4.3. Randvoorwaarden voor de organisatie 

De randvoorwaarden voor een effectieve organisatie zijn als volgt: 

 

1. Vanwege de nauwe samenhang met NPLG, zien we een relatie 

tussen de individuele gesprekken en de gebiedsprocessen. Hierbij 

is er duidelijk onderscheid tussen de vertegenwoordigers van deze 

gebiedsprocessen, zoals provincies of gebiedsregisseurs, en de 

onafhankelijke begeleiders. De provincie of gebiedsregisseurs zijn de 

vertegenwoordiger van inhoudelijke randvoorwaarden. De individuele 

coach of begeleider kan daar bij zijn en helpt om de context helder te 

krijgen en verbindingen en contacten te leggen. Er zijn korte lijnen 

gewenst tussen de coaches/begeleiders en de betrokkenen bij 

gebiedsprocessen.  
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2. Een goed systeem voor kwaliteitsborging is zowel voor 

ondernemers, provincies als voor het ministerie van LNV van 

belang. Niet alleen moeten begeleiders aan onderling vastgestelde 

criteria voldoen, zoals beschreven in 4.2, ook moet een systeem van 

borging worden ontwikkeld inclusief sollicitaties en evaluaties. Doel 

moet hierbij niet zijn aan de voorkant alles dicht te organiseren met een 

uitputtende lijst met smart criteria voor een begeleider, maar vooral om 

goede procedures met mogelijkheid voor aanpassingen op basis van 

ervaringen en resultaat. 

 

3. Organiseer gebiedsgericht, samen, dichtbij wat kan en ver weg 

wat moet. 

• Organiseer in de nabijheid van agrariërs wat daar kan. Den Haag is 

en voelt ver weg. Ook is de kennis over ‘wat werkt in de praktijk’ te 

vinden in de regio. 

• Ook hebben veel lokale en regionale partijen al het vertrouwen van 

boeren en tuinders, en de juiste netwerken. Organisaties als LTO 

en AJK, maar ook sommige gemeenten kennen een lange 

geschiedenis van samenwerken met de lokale agrariërs.  

• In sommige provincies, zoals Noord-Brabant en Utrecht, is er al 

een organisatie opgericht. Begin niet opnieuw, maar ontwikkel deze 

door. 

• We raken steeds beter ‘gebiedsgericht’ georganiseerd. Met 

relevante partijen samen in het landelijk gebied. In de gebieden 

komen de thema’s integraal samen. Haak de begeleiding daar op 

aan. 

• Dit vraagt samenwerking van bestaande organisaties, netwerken 

en platforms. De begeleiding vraagt veel capaciteit en inzet, geen 

enkele partij kan dit alleen.  

  

4. Gelijkwaardig aanbod voor alle boeren en tuinders van Nederland. 

Of je nu in Friesland woont, in Flevoland of in Limburg, alle agrariërs 

moeten een vergelijkbaar aanbod kunnen krijgen qua duur, aanpak en 

kosten van de begeleiding. Ook landelijke 

(boeren)organisaties zoals BoerenNatuur en LTO roepen op om een 

uniforme aanpak te kiezen, om te voorkomen dat er grote verschillen 

zijn per provincie of regio. Maatwerk per provincie of regio moet echter 

ook mogelijk zijn. Vergelijkbaar/gelijkwaardig is iets anders dan gelijk. 

 

5. Snel en simpel qua instrumentarium 

• Laagdrempelig om een begeleider aan te vragen, zonder lang op 

aanvang te moeten wachten. 

• Relatief snel op te zetten, te organiseren en door te pakken. 

• Het moet mogelijk zijn om meerdere begeleiders in te zetten. 

• Er moet maatwerk mogelijk zijn voor de uitvoerende organisaties 

en ruimte om bijvoorbeeld jaarlijks bij te sturen. 

 

6. In te zetten/op te schalen voor grote aantallen ondernemers. We 

verwachten dat er in de komende tien jaar 44.200 agrarische 

ondernemers begeleiding zullen vragen of nodig hebben.  

4.4. Randvoorwaarden qua staatssteun 

Staatssteun is het direct dan wel indirect verstrekken van financiële steun 

aan ondernemingen door overheden. Er zijn verschillende vormen van 

staatssteun, zoals het geven van subsidie, aanbieden van opleidingen en 

cursussen of bijvoorbeeld leningen tegen een lage rente. De Europese 

Commissie biedt de mogelijkheid om staatssteun onder te brengen bij 

verschillende vrijstellingsverordeningen. Er zijn verschillende staatssteun-

redeneringen van toepassing, zoals uitgewerkt in bijlage 2. 

 

Onze conclusies en advies 

• De de-minimisverordening voor de landbouwsector leek tot 

voor kort de meest passende staatssteun redenering. 
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Echter, nu recent artikel 22 van de 

landbouwvrijstellingsverordening is verruimd, is deze 

wellicht ook zeer passend. Dat moet worden bekeken 

tijdens de uitwerking. 

• Daarnaast kan de GLB/NSP systematiek zeer wel passend 

zijn, maar dat vraagt nadere uitwerking met experts op dat 

gebied. We doen de aanbeveling om dat serieus te 

verkennen, aangezien de ervaringen met de werkwijze van 

de collectieven als zeer positief worden ervaren. Mogelijk is 

de systematiek ook te ontwikkelen voor de individuele 

begeleiding. 

• Voor de staatssteunredeneringen 1 t/m 3 maakt het niet uit 

of deze worden toegepast in een landelijke regeling of in 

provinciale regelingen. Indien wordt gekozen voor 

provinciale regelingen, dan is in principe mogelijk dat iedere 

provincie een andere staatssteun redenering kiest. We 

adviseren met klem om in geval van provinciale regelingen 

allen dezelfde redenering te hanteren, vanwege de wens 

van diverse partijen om overal dezelfde basissystematiek 

toe te passen, zowel qua gelijkwaardigheid richting boeren 

en landelijke boerenorganisaties, als qua capaciteitsvraag. 

Het is namelijk erg veel werk voor provincies én voor het 

Rijk om voor iedere provincie aparte redeneringen uit te 

werken. Krachten bundelen en aanpakken synchroniseren 

is hier gewenst. 
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5. Aanbevelingen  

Voortbouwend op de randvoorwaarden uit het vorige hoofdstuk, de 

wens om in korte tijd veel boeren en tuinders begeleiding te kunnen 

bieden én de noodzaak om daarbij snel te kunnen acteren, adviseren 

we zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande 

vertrouwensrelaties en bestaande structureren in gebieden.  

 

 

 

De verandering van het landbouwsysteem – en de individuele transities van 

bedrijven – is voor veel ondernemers een ingewikkeld psychologisch 

proces. Neem kennis van de diversiteit aan boeren en tuinders (zie HS3), 

hun behoeften en van de transitiestadia waar een ondernemer mogelijk 

doorheen gaat. Houd hier rekening mee bij het ontwikkelen van plannen en 

instrumentarium.  

 

Luister goed naar mensen die dichtbij boeren werken. Zorg dat hun kennis 

en ervaring kan worden ingezet bij uitwerking en uitvoering. Het gaat om de 

mens, dus richt de benaderingswijze en instrumentarium daar op in. Geen 

kille websites met BSN-nummers als startpunt, maar persoonlijk contact. 

Geen subsidieprocedure nadat je eindelijk besloten hebt om over je zorgen 

en verdriet hulp in te schakelen, maar direct een gesprekspartner.  

 

Er is geen eenduidige aanpak. Ruimte voor maatwerk is nodig voor de 

partijen die de begeleiding organiseren. Maatwerk per agrariër, per gebied, 

per cultuur, per provincie. Leren van de voortgang en kunnen bijsturen 

hoort hierbij. 

 

 

De provincies werken volop met diverse partners en regio’s aan het 

landelijk gebied. Zij kennen de gebieden en de opgaven en hebben 

overzicht over de netwerken en de lopende activiteiten. Provincies hebben 

de verantwoordelijkheid over cruciale thema’s in het landelijk gebied, 

waaronder de NPLG-gebiedsprocessen. Daartoe hebben provincies 

diverse (landbouw)programma’s en instrumenten. 

 

De provincies zijn dus dé schakel voor de transitie van het landelijk gebied. 

Individuele begeleiding van boeren en tuinders is in onze ogen 

onlosmakelijk verbonden aan deze transitie en de regierol van provincies. 

De uitvoering kan vervolgens elders worden belegd (zie aanbeveling 4). De 

uitwerking kan in nauwe samenwerking tussen provincies en met 

ondersteuning van het Rijk. Samenwerking tussen provincies is denkbaar.  

 

In lijn met dit advies zijn afspraken nodig tussen Rijk en provincies over de 

inzet van financiële middelen. Uitwerking in provinciale regelingen lijkt een 

voor de hand liggende keuze (bijlage 3), maar een landelijke regeling met 

provinciale modules kan ook werkbaar zijn, of een te ontwikkelen aanpak 

onder het NSP. Deze keuze valt pas te maken na verdiepende uitwerking 

door provincies en Rijk.  

 

De provincies hebben de volgende rollen: 

• (Eventueel) uitwerking van regeling/instrumentarium, met checks door 

ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uit de sector.  

1. Erken dat het transitieproces ingrijpend is voor veel agrariërs. 

Het kost tijd en vraagt om maatwerk 

2. De regie voor individuele begeleiding ligt bij de provincies 
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• Verbinding met gebiedsprocessen. 

• Verantwoording naar het Rijk.  

• Afstemming met andere provincies over synchroniseren aanpak, zowel 

vooraf als gedurende de uitvoering. 

• Versterken van diensten, instrumenten, netwerken en 

ketensamenwerkingen, die ondernemers helpen om naast de 

sociaaleconomische begeleiding daadwerkelijk de transitie door te 

voeren en met de ontwikkelperspectieven aan de gang te gaan. Het 

gaat hier bijvoorbeeld over inhoudelijke begeleiding op het gebied van 

natuurinclusieve landbouw en innovaties of over ketensamenwerking 

voor alternatieve inkomsten. 

 

 

 

Het Rijk trekt voor de individuele begeleiding nauw samen op met de 

provincies en faciliteert hen hierbij. We zien voor ons dat het Rijk: 

• Kaders opstelt op hoofdlijnen, in nauwe samenwerking met de 

provincies en vertegenwoordigers van de sector. 

• (Eventueel) regeling/instrumentarium uitwerkt, in samenwerking met 

provincies, met checks door ervaringsdeskundigen en 

vertegenwoordigers uit de sector.  

• Faciliteert dat provincies onderling ervaringen en voortgang 

uitwisselen. 

• Kennissessies organiseert voor coaches en begeleiders, om hen op de 

hoogte te houden over relevante beleidsontwikkelingen, actualiteiten en 

relevant instrumentarium.  

• Inzet op de realisatie van de randvoorwaarden, zoals 

- De ontwikkeling van het Landbouwakkoord met daarin 

een duidelijke landbouwperspectief. 

- Versterken en ontwikkelen van diensten, fiscale instrumenten, 

netwerken en ketensamenwerkingen die het ondernemers mogelijk 

maken om de transitie  daadwerkelijk door te voeren en met de 

ontwikkelperspectieven aan de slag te gaan.  

 

 

 

In iedere provincie of deelregio zijn partijen actief die samen een groot deel 

van de boeren en tuinders vertegenwoordigen. Deze 

landbouworganisaties, samenwerkingsverbanden en platforms kennen de 

sector en hebben samen goed overzicht over de ondernemers in het 

gebied. Zij zijn het die de boeren kennen. Zij zijn het die de regionale 

netwerken kennen en lopende projecten. Zij kunnen de 

sociaaleconomische begeleiding inbedden in bestaande structuren en 

verbinden met inhoudelijke experts en netwerken. 

 

Ons advies is om de uitvoering op afstand van de provincie te beleggen bij 

regionale partijen en in regionale netwerken. De coördinatie kan worden 

belegd bij een gebiedspartij of een consortium van gezamenlijke partijen. 

We zien voor ons dat zij: 

• Gezamenlijk een aanpak ontwikkelen op basis van landelijke en 

provinciale kaders. 

• Coaches/begeleiders aanstellen, of partijen inhuren die dat doen.  

• Intakes met ondernemers voeren en matching organiseren tussen 

agrariër en coach/begeleider.  

• Communicatie & bewustwording coördineren/organiseren/aanjagen. 

3. Het Rijk stelt kaders op hoofdlijnen en faciliteert 

4. De uitvoering vindt plaats door regionale partijen en in 

regionale netwerken 
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• Voortgang monitoren, en overzicht ondernemers. Bereiken we de 

juiste?  

• Dilemma’s en ervaringen bespreken. 

• Verbinding met gebiedsprocessen en relevante beleidsontwikkelingen. 

• Opleidingen organiseren, zowel voor ervaren als nieuwe begeleiders. 

• Evalueren en in overleg met provincies bijsturen van de aanpak. 

• Inbedding organiseren met regionale bestaande platforms, indien deze 

bestaan. 

• Verantwoording naar provincie. 

• Ervaringen inbrengen en delen op provinciaal en eventueel landelijk 

niveau, zodat ook anderen daarvan leren.  

 

 

 

We adviseren de provincies en het Rijk om samen met landbouwpartijen te 

werken aan een landelijk kader op hoofdlijnen, waarbij het Rijk stuurt op 

doelen, niet op de invulling. Op zo’n manier zodat een gelijkwaardige 

aanpak ontstaat voor alle boeren en tuinders, en in alle provincies en met 

ruimte voor maatwerk op basis van bestaande structuren, provinciale 

aanpakken en cultuur. Samen kunnen de partijen onderzoeken wat 

gelijkwaardigheid precies betekent en waar ruimte voor maatwerk nodig is. 

 

 

 

We adviseren om de inhoud van de gesprekken niet in te kaderen. Het 

moet kunnen gaan over de zaken die hem bezighouden. Van stikstof tot 

asbest, opvolging tot persoonlijke kwaliteiten. Als obstakels en zorgen uit 

de weg zijn geruimd, ontstaat pas ruimte om na te denken over 

de toekomst.  Op dat moment komt ook de context in beeld waarbinnen de 

ondernemer opereert, zoals getoond in figuur 4.1. Wat past er bij hem, bij 

zijn familie? En wat zijn de mogelijkheden op het bedrijf, de plek, in het 

gebied? Onderdeel van die context zijn ook de NPLG doelen, actuele 

ontwikkelingen en gebiedsprocessen. Kortom, NPLG bepaalt mede de 

context rondom de boer, maar de beleidsopgaven als vertrekpunt voor de 

gesprekken werkt averechts.  

 

 

 

“Juist de boeren bereiken is het grootste probleem”, zo leren ons vele 

ervaringen. De schil van mensen en partijen om de boer heen, zoals 

weergegeven in paragraaf 2.1, komen veel aan de keukentafel. Zij komen 

met boeren in gesprek over nieuw beleid, stikstof en hun eventuele zorgen 

of vragen. We zien dat deze groep kan worden benut om het onderwerp 

bespreekbaar te maken en ondernemers te attenderen op mogelijkheden 

voor ondersteuning. Zij kunnen een luisterend oor bieden en hebben een 

belangrijke signaleringsfunctie en rol als doorverwijzer.  

 

Andersom is het ook deze naaste omgeving die de boer vaak aan het 

denken zet. Dat gaat 1-op-1 of via bijvoorbeeld bijeenkomsten of 

nieuwsbrieven (zie tekstkader). We adviseren korte lijnen tussen de 

regionale coördinatoren/coördinatiegroepen en deze partijen om 

gezamenlijk onderwerpen te agenderen, een activiteit te organiseren en 

communicatiekanalen te benutten. Ons advies is om organisatie- 

communicatie budget te reserveren voor deze activiteiten.  

5. Een landelijke basisaanpak met mogelijkheid voor regionaal 

maatwerk 

6. NPLG is een belangrijk onderdeel van de context, maar niet het 

kader voor de gesprekken 

7. Onderschat niet het belang van het huidige netwerk voor 

bewustwording en signalering 
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Ook is nodig dat deze schil rondom boeren en tuinders duidelijk weten 

welke vormen van begeleiding er globaal zijn en hen te vragen om boeren 

door te verwijzen of te koppelen. Maak deze mensen en deze organisaties 

bewust van hun rol en biedt hen eventueel trainingen aan voor algemene 

gespreksvaardigheden (luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD)).  

 

 

 

 

 

 

 

Zorg voor een pool van verschillende begeleiders, met verschillende 

profielen en expertises. Zo ontstaat een groep mensen die verschillende 

rollen kunnen vervullen, die kunnen worden gekoppeld aan de behoefte 

van de ondernemers.  

 

Op basis van de vele gevoerde gesprekken onderscheiden we drie 

verschillende rollen qua individuele sociaaleconomische begeleiding: 

• Coach: staat naast de ondernemer en begeleidt hem en zijn gezin bij 

het maken van keuzes die zowel sociaal als financieel bij hun en hun 

omgeving passen. De coach helpt zoeken naar de persoonlijke 

drijfveren en kansen. Wie ben ik? Wat past er bij mij? Zo wordt 

inzichtelijk wat de ondernemer wil, wat eventuele belemmeringen zijn 

en welke stappen nodig zijn. Een coach blijft dicht bij de ondernemer 

en kan zowel kortdurend gewenst zijn als langdurend.  

• Sparringpartner: er zijn ook ondernemers die vooral een 

sparringpartner zoeken, om inhoudelijk mee te kunnen uitwisselen over 

de toekomst van hun bedrijf. Iemand die kritisch doorvraagt, ideeën of 

oplossingsrichtingen voorhoudt, spiegelt, lastigheden kan relativeren en 

helpt kansen zien. Iemand die de boer helpt te komen tot een visie voor 

de toekomst. Deze visie kan eventueel worden uitgewerkt tot een 

bedrijfsplan.  

De sparringpartner is een inspirerend persoon met veel ervaring in de 

sector. Dat kan ook een/dezelfde coach zijn, maar dat hoeft niet. De 

sparringpartner kan ook een (ex)boer zijn of bijvoorbeeld een 

accountant. Deze persoon moet goede gesprekstechnieken beheersen, 

is onpartijdig, kent de bestaande netwerken en is vooral in staat het 

grotere geheel te zien. De rol van sparringpartner is vooral gewenst in 

Ideeën en voorbeelden voor het bespreekbaar maken van sociale 

thema’s 

Verenigingen, samenwerkingsverbanden, overheden en dienstverleners 

kunnen thema's op de agenda zetten en bespreekbaar maken:  

• Thema agenderen op ledenbijeenkomsten, zowel online (prettig 

anoniem) als live. Daarmee spreek je verschillende mensen aan. 

• Agrariërs als voorbeeld laten vertellen over hun eigen ingewikkelde 

denkproces en hoe zij dat hebben aangepakt.  

• Artikelen met ervaringen van andere agrarische ondernemers in 

vakbladen en lokale kranten. 

• Benoemen in diverse media dat er begeleiding beschikbaar is en bij 

wie ze terechtkunnen. 

• Basistrainingen voor de schil die aan tafel komt bij de agrariër: 

basisgesprekstechnieken Luisteren, Samenvatten en Doorvragen 

(LSD). 

• Ervaren coaches inzetten om boeren en tuinders actief te benaderen, 

dat werkt ook goed. Zij hebben de skills om direct van het eerste 

gesprek een zinvolle ontmoeting te maken, waarna de ondernemers 

kunnen kiezen of een vervolg gewenst is.  

8. Bied keuze uit verschillende begeleiders en verschillende 

vormen individuele begeleiding 
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de fase waarin een agrariër vooruit wil kijken en bezig is met een visie 

voor zijn toekomstige bedrijf of beroep. 

• Praktische procesbegeleider: de praktische procesbegeleider is 

iemand die de ondernemer langdurig bijstaat bij het realiseren van zijn 

toekomstvisie en fungeert als eerste contactpersoon bij vragen. Deze 

persoon kan de boer in contact brengen met relevante experts en 

netwerken, met gebiedspartijen of subsidies. 

Sommige begeleiders kunnen al deze rollen op zich nemen, maar ook 

kunnen het verschillende personen zijn. Deze rollen passen bij de 

verschillende fasen van een transitieproces, zoals beschreven in hoofdstuk 

4.1. Het is belangrijk dat een boer of tuinder zelf kan aangeven waar zijn 

behoefte ligt. 

 

 

 

Voor de verschillende typen begeleiders kan geput worden uit verschillende 

bronnen en netwerken, zoals bestaande initiatieven, samenwerkings-

verbanden van o.a. coaches, het BAS-register, VAB, individuele agrarisch 

coaches en organisaties zoals LTO. Het aantal coaches en andere 

geschikte begeleiders en adviseurs is groot en deze zijn versnipperd 

georganiseerd. Daarnaast hebben we verschillende profielen nodig, die niet 

in overzichtelijke systemen zijn opgenomen. Het is om die redenen niet 

helder aan te geven hoeveel mensen geschikt en beschikbaar zijn. Diverse 

geïnterviewde personen geven aan dat er rek en ruimte is in de 

beschikbaarheid. De reeds actieve coaches en andere begeleiders kunnen 

nog diverse extra ondernemers ondersteunen. 

 

Onze aanbeveling is om in de provincies met bestaande initiatieven te 

inventariseren hoeveel begeleiders zij in beeld hebben die aan de 

genoemde voorwaarden en verschillende gewenste typen 

voldoen, hoeveel capaciteit daar beschikbaar is en hoe aanvullende 

begeleiders kunnen worden geworven. Ook kunnen zij – op basis van de 

uit te werken aanpak voor begeleiding – zorgen voor bundeling van het 

aanbod en inschatten hoeveel begeleiders nodig zijn.  

 

Het is aantal agrariërs dat begeleiding vraagt, de intensiteit van de 

begeleiding én de gewenste profielen, is, zo zeggen de betrokkenen, een 

kwestie van maatwerk en leren van de praktijk. Qua opleiding moet vooral 

worden gedacht aan (terugkerende) instructies over NPLG en ander beleid, 

inhoudelijke thema’s, gesprekstechnieken en aan kennisuitwisseling tussen 

begeleiders. 

 

 

 

Keer op keer is ons verteld hoe waardevol het is dat boeren andere boeren 

helpen. Niet zomaar even een praatje op straat, maar serieus. Dat zou 

kunnen via de weg van individuele begeleiding. Een (ex)boer zou de rol van 

sparringpartner kunnen vervullen, mits hij voldoet aan de eisen die gesteld 

worden aan een begeleider (5.2) en in staat is om met open houding te 

kijken naar de ontwikkelingen in het gebied en in de context van de agrariër.  

 

Daarnaast is de landbouwsector gewend om in studieclubs en andere 

groepen van elkaar te leren. We adviseren LNV en provincies om relevante 

studiegroepen en netwerken te stimuleren om de sociale en 

sociaaleconomische thema’s te agenderen. Hiervoor zou organisatiegeld 

voor bijvoorbeeld zaalhuur en vacatievergoeding beschikbaar gesteld 

9. Beschikbaarheid van begeleiders bundelen, benutten en 

vergroten door regionale initiatieven 10. Boeren helpen boeren 
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kunnen worden, of de vergoeding van een expert. Dat kan bijvoorbeeld door 

bestaande regelingen te benutten, zoals SABE.  

We adviseren om actief ernaar te streven dat losstaande regelingen als 

laagdrempelig worden ervaren en onderdeel kunnen zijn van een 

samenhangend maatregelenpakket in de regio’s. Alleen maar verwijzen 

naar een subsidieloket is onvoldoende. 

 

 

 

Als we het model van de Plattelandscoaches in Utrecht als voorbeeld 

nemen kunnen ondernemers 25 uren coaching/begeleiding krijgen á 100%, 

aangevuld met 18 uren met een eigen bijdrage van 35%. Daarna is de 

individuele sociaaleconomische begeleiding ten einde. Indien ondernemers 

daarna nog begeleiding wensen, dan kan dat, maar zelf gefinancierd. Dat 

werkt in onze ogen beter dan het vaststellen van een ‘moment’ waarop een 

ondernemer klaar moet zijn.  

 

 

 

Alleen individuele sociaaleconomische begeleiding is onvoldoende. 

Aanvullend zijn specialisten, kenniskringen, netwerken nodig op 

inhoudelijke onderwerpen, zoals natuurinclusieve landbouw.  

Ook is nodig dat de hele keten een transitie doormaakt en hun werkwijze 

en diensten aanpast aan de beoogde toekomstbestendige landbouw. Dit 

gaat om afnemers van de landbouwproducten, zoals de retail. Maar ook om 

financieringsvoorwaarden van banken en andere financiële prikkels, zoals 

de waardering van groene diensten. En over fiscale prikkels, 

zoals true pricing. Tot slot, zodra ondernemers bedrijfsplannen maken 

komen zij vroeg of laat bij de gemeente om tafel. Die vergunningsverlening 

is vaak een uitdagend en vertragend onderdeel van hun proces. Het 

verdient aanbeveling om met gemeenten te onderzoeken hoe zij hun rol in 

deze transitie kunnen optimaliseren. 

 

 

 

De borging van kwaliteit en onafhankelijkheid is volgens onze 

aanbevelingen aan de provincies. De kwaliteit worden geborgd door: 

• Een gezamenlijke profielschets van provincies en Rijk, met criteria op 

hoofdlijnen, kan bijdragen aan een uniforme aanpak. Voor eigen 

interpretatie en afweging.  

• Selectieprocedure met een kwaliteitstoets op basis van CV's, 

referenties en een sollicitatiegesprek. Hier zijn verschillende goede 

ervaringen mee in de praktijk.  

• Aandacht voor opleiding, uitwisseling ervaringen, intervisie en 

kennisdeling onderling versterken de kwaliteit zeer. 

• Tussentijdse monitoring, evaluatie en bijsturing, door bijvoorbeeld 

jaarlijks aan boeren en tuinders een kort scoreformulier te vragen.  

• Certificering kan in sommige gevallen een pre zijn, zoals de NOBCO-

certificering voor coaches. Die zegt echter niets over de vraag of de 

begeleider de taal van de boer goed spreekt. Dat moet aanvullend 

worden beoordeeld. Ook registratie bij het BAS-register kan worden 

ingezet als een pre. Dit register ontwikkelt momenteel een subset aan 

criteria voor coaching. Daarnaast zal altijd regionaal moeten worden 

getoetst hoe de affiniteit is met het betreffende gebied. 

• Onafhankelijkheid is lastig en gaat om onpartijdigheid en zonder 

belang. Dat kan in de sollicitatie worden getoetst. Medewerkers van 

11. Waar houdt de begeleiding op? 

12. Ook inzet nodig op inhoudelijke begeleiding en stimulerende 

instrumenten 

13. Borging van kwaliteit vraagt om criteria op hoofdlijnen, maar 

vooral tussentijds bijsturen 
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commerciële partijen en dienstverleners met een eigen belang moeten 

worden uitgesloten. 

Houd het simpel, zo luidt het advies. Bij teveel drempels haken mensen af, 

want de potentiële coaches en andere begeleiders hebben werk genoeg. 

 

 

 

Het is niet mogelijk iedere agrariër tegelijk begeleiding aan te bieden. Dat 

hoeft ook niet, niet alle ondernemers zullen direct behoefte hebben.  

• Uitgangspunt moet zijn dat boeren die zich melden in principe direct 

moeten kunnen worden gekoppeld aan begeleiding.  

• We raden verder aan om de prioriteit te leggen bij: 

- Ondernemers die het niet meer zien zitten (categorie 1 in paragraaf 

3.4) en voor zover deze bereikt kunnen worden. 

- Daarnaast zullen diverse actieve ondernemers met 

toekomstplannen zich melden. Als zij stappen zetten, kan dat 

zorgen voor een positieve beweging in een gebied.  

 

Zodra de urgente gevallen zijn ondersteund zijn en er voldoende 

begeleiders beschikbaar zijn, kan ook gericht worden ingezet op de groep 

agrariërs die wel willen, maar niet weten hoe. We verwachten dat veel 

boeren uit de groep ‘wil niet’ mogelijk door diverse ontwikkelingen en 

ervaringen van andere boeren toch ook gaan nadenken over hun eigen 

toekomst. Tegen die tijd zijn een aantal wellicht ontvankelijk voor 

begeleiding.  

Verder zullen de zogeheten piekbelasters in 2023 ingewikkelde 

keuzes moeten maken. Het is belangrijk dat ook zij op een coach of 

begeleider kunnen rekenen. De vraag is echter of dat via dezelfde aanpak 

kan als de meerjarige begeleiding waar we in dit advies bij stilstaan. Het 

gaat om een hoger tempo, een gericht doel en geen meerjarige termijn.  

 

 

 

“Ik zie gebeuren dat we voortvarend een proces gaan optuigen met teveel 

focus op het middel.” Het doel dat we voor ogen moeten houden is het 

ondersteunen van boeren en tuinders bij het toekomstbestendig maken van 

hun bedrijven en waardecreatie in het landelijk gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14. Start met de ondernemers die snel iets willen of moeten 

15. Houd het simpel, praktisch werkbaar en met het doel voorop 
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6. Hoe kan het proces van begeleiding eruit zien? 

Op basis van de gestelde randvoorwaarden en aanbevelingen voor 

de aanpak, werken we in dit hoofdstuk uit hoe de begeleiding en 

organisatie daarvan in de praktijk zou kunnen werken. 

 

Omdat we willen inschatten wat nodig is om de begeleiding landelijk 

voldoende te organiseren, hebben we samen met diverse 

gesprekspartners een schets gemaakt van hoe het proces van 

begeleiding er uit kan zien. De praktijk is dit uiteraard niet zo lineair als 

deze figuur. Het is een iteratief proces met vooral veel maatwerk. Toch 

worden door velen de volgende stappen herkend:  

 

Het proces start met het besef van een ondernemer dat hij een vraag of 

behoefte heeft. Daar kan een lange periode aan vooraf gaan, dat hoeft 

niet. Hij komt – vooral via zijn eigen netwerk – in contact met een 

coördinator/coördinatieteam en er volgt een intake. Samen wordt de 

situatie en behoefte in kaart gebracht om te bezien wat de vraag is en 

welke begeleider daar bij past. Voor de kwaliteit is belangrijk dat de 

ondernemer vervolgens snel wordt teruggebeld over de matching. In 

overleg wordt hij gekoppeld aan iemand uit de pool van coaches, 

sparringpartners en/of praktische begeleiders.  

De match is belangrijk, want elke agrariër, sector en gebied is anders en 

elke fase van het transitieproces. In sommige gevallen heeft de 

begeleider meerdere rollen en blijft deze gedurende het hele proces bij 

een ondernemer. Dit kan ook wisselen. Er is continu een duidelijk 

aanspreekpunt.  

 

De coaching gaat vooral over de ondernemer zelf en zijn gezin. Wat wil 

hij, welk verdriet is er eventueel, welke kansen of ideeën gaan door z’n 

hoofd. Vervolgens zal de ondernemer actiever vooruitkijken naar de 

toekomst. Dat kan via enkele sparring-gesprekken over de inhoudelijke 

visie voor het bedrijf. Als de boer een beeld heeft van zijn beoogde 

toekomst, dan kan hij kiezen om zelf iemand in te schakelen om een 

bedrijfsplan uit te werken. De praktische begeleider kan in die fase naast 

de ondernemer blijven staan en helpt de ondernemer tot ingangen en 

netwerken. Ook kan deze helpen door de verschillende adviseurs/mensen 

uit de schil soms samen te brengen aan één tafel. 
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Figuur 6.1. Schets van het begeleidingstraject 
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Figuur 6.2. Relatie sociaaleconomische begeleiding en inhoudelijke ondersteuning. 
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7. Kosten en financiering 

De begeleiding wordt in principe gefinancierd vanuit NPLG-middelen. 

Een aantal principes voor een ruwe kosteninschatting: 

• We gaan er vanuit dat ca 80% van de huidige 52.000 agrariërs 

gebruik gaat maken van een vorm van begeleiding. We denken dat 

de vooral voorlopers weinig behoefte hebben aan begeleiding.  

• We houden de indeling aan in drie verschillende rollen. Op basis van 

diverse gesprekken doen we een ruwe gok dat gemiddeld ca vier 

coaching-gesprekken nodig zijn à drie uur (inclusief uitwerking), ca. 

drie gesprekken met een sparringpartner à drie uur en ca. acht 

beknopte gesprekken, telefoontjes of mailtjes met de praktische 

begeleider. Niet iedere boer zal alle gesprekken nodig hebben.  

• Op basis van voorbeelden in de praktijk hanteren we een bedrag van 

€1.000 aan organisatie- en coördinatiekosten per boer. Dat is 

inclusief intakes, koppeling, verantwoording, etc. 

• Een zeer ruwe inschatting is om gemiddeld per provincie €120.000 in 

te zetten voor organisatiekosten, communicatie, activiteiten voor de 

bewustwordingsfase. Dit dient nader te worden uitgewerkt. 

• Het is onzeker hoeveel gesprekken er nodig zullen zijn en hoe snel 

dat oploopt. We raden daarom aan om jaarlijks een begroting te 

maken en de middelen op basis daarvan te verdelen.  

• Kosten voor opleiding zijn voor ons niet goed in te schatten. 

• Dit is exclusief kosten voor inhoudelijke begeleiding en het opstellen 

van een bedrijfsplan.  

• Eigen bijdrage is denkbaar, bijvoorbeeld vanaf 25 uren een eigen 

bijdrage van 35%, zoals bij Erfcoaches Utrecht. Of dragen van de 

kosten voor het opstellen van het bedrijfsplan. 

BEGROTING (‘biervilt-schets’) 

Begeleiding (uitsmeren tot 2030) 

Coaching (gesprek + uitwerking) 4x 3 uur 1.200 

Sparringpartner 3x 3 uur 900 

Praktische begeleiding 10x 1,5 uur 1.500 

   3.600 

Organisatiekosten € 1.000 / boer 1.000 

TOTAAL PER BOER  4.600 

TOTAAL INDIVIDUELE 
BEGELEIDING (t/m 2030)  191.360.000 

Activiteiten (bewustwording, collectieve dingen) (ca 5 jaar) 

Activiteiten/organisatiekosten  
120.000 per 
provincie 1.440.000 

Communicatie/bewustwording 20.000 / provincie 240.000 

Opleidingen en kennisuitwisseling   PM 

TOTAAL KOSTEN   193.040.000 
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Bijlage 1. Inventarisatie bestaande initiatieven 

Soort initiatieven 

en organisaties 

Naam organisatie  Naam initiatief  Beschrijving initiatief Onderwerp 

Persoonlijke coaching Provincie Zuid-Holland Landbouwloket Rijnland Landbouwloket Rijnland biedt coaches die meedenken over maatregelen 

én mogelijkheden voor financiële ondersteuning. 

Coaching 

Persoonlijke coaching Provincie Overijssel Erfcoaches  Brede ondersteuning van erfeigenaren Coaching 

Persoonlijke coaching Provincie Gelderland Programma AgriFood - 

Fase 1 

Fase 1: Begint met keukentafelgesprekken door onafhankelijke coaches. 

Het initiatief is georganiseerd per regio.  

Coaching 

Persoonlijke coaching Landbouwnetwerk Regio Foodvalley Zicht op de toekomst Het traject Zicht op de Toekomst biedt gesprekken met onafhankelijke 

agrarische coaches die helpen om te bepalen welke richting een boer op 

wilt. Via het traject werden al 30 agrarische ondernemers geholpen. Er zijn 

nog 70 trajecten beschikbaar. Het traject start met een gratis vrijblijvend en 

verkennend gesprek. 

Coaching 

Persoonlijke coaching Provincie Utrecht Plattelandscoaches Lami 25 uur gratis begeleiding door een coach en daarna 18 uren met 35% 

eigen bijdrage. Er zijn tien coaches met diverse expertise. Geen 

afbakening qua thema's. Aan de orde kunnen komen toekomstperspectief, 

energietransitie, sociaal-emotioneel, duurzaamheid, ondersteuning bij 

maken van keuzes. Ook enkele inhoudelijke specialisten in de pool, die 

kunnen worden ingezet. 

Coaching 

Sociale hulp en 

begeleiding 

ZuivelNL, NZO, Zorg om Boer en 

Tuinder, LTO 

Nederland, Vertrouwensloket 

Welzijn 

Agrozorgwijzer De AgroZorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen 

van signalen van (mentale en fysieke) gezondheidsproblemen. Er worden 

tips gegeven hoe het gesprek aan te gaan. Het Verwijsschema helpt om 

passende hulp te vinden. 

Sociaal 
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Landbouwhuisdieren, Ministerie van 

Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. 

Sociale hulp en 

begeleiding 

LTO Noord Programma Voor de Mens 

achter de Ondernemer 

"Met het programma ‘Voor de mens achter de ondernemer’ biedt LTO 

Noord leden met een hulpvraag nuttige tools en ontwikkelt zij activiteiten 

en trainingen waarmee leden het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit 

gebeurt aan de hand van de volgende activiteiten: 

Stimuleren persoonlijke ontwikkeling. 

Luisteren en verwijzen door naar de goede hulpverleners. 

Bespreekbaar maken mentale gezondheid, ook preventief. 

Met activiteiten als Ledenzorg, Agrozorgwijzer, Vertrouwensloket en Zorg 

om Boer en Tuinder 

Sociaal en 

coaching 

Sociale hulp en 

begeleiding 

Stichting Zorg om Boer en Tuinder Zorg om boer en tuinder Stichting Zorg om Boer en Tuinder is een onafhankelijke 

vrijwilligersorganisatie met ruim 40 vrijwilligers in heel Nederland die een 

luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. Ondernemers die twijfelen 

over de richting die het bedrijf op moet, zorg hebben over de financiële 

situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij Zorg om Boer en 

Tuinder terecht. Alle vrijwilligers zijn goed bekend met of komen uit de 

agrarische sector en beschikken over een uitgebreid inzetbaar netwerk. De 

inzet van zogeheten ervaringsdeskundigheid maakt de herkenning groot 

en de drempel om in gesprek te gaan laag. 

Sociaal 

Bedrijfscoaching Provincie Noord-Brabant Ondernemerscoaches 

natuurinclusieve 

landbouw Noord Brabant 

De provincie Noord-Brabant ondersteunt en faciliteert veehouders om 

stappen te zetten van gangbare landbouw naar natuurinclusieve, 

grondgebonden landbouw. Hiervoor zetten ze ondernemerscoaches in die 

de boer helpen om een pad te zoeken richting natuurinclusieve landbouw. 

Coaching en 

strategie 
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Bedrijfscoaching Provincie Noord-Brabant Ondersteuningsnetwerk 

Onafhankelijke 

gesprekspartners/coaches  

De veehouder ondersteunen in zijn/haar keuze voor het bedrijf. In die 

gesprekken kan informatie geboden worden over financiering, regelgeving, 

alternatieve verdienmodellen, schulden en bedrijfsbeëindiging. 

Coaching en 

strategie 

Bedrijfscoaching Provincie Limburg/ Stichting 

Keukentafel/ NFO, LLTB, 

Fruitveiling Zuid-Limburg 

Coaches voor Vitale 

Fruittelers 

Dit traject is ontwikkeld voor de limburgse fruittelers met als doel: "Doel 

van een coachingstraject is dat je een luisterend oor krijgt en vanuit je 

eigen kracht je toekomstvisie kunt bepalen. Samen met de coach zet je 

zaken op een rijtje en maakt je een stappenplan. 

Coaching en 

strategie, gericht 

op fruitteelt 

Bedrijfscoaching Agro Agenda Noord-Nederland 

(Provincies Friesland, Groningen, 

Drenthe) 

 Plan voor onafhankelijke coaching vanuit de Agro Agenda Noord-

Nederland voor een toekomstbestendige landbouw 

Coaching en 

strategie 

Bedrijfscoaching Provincie Friesland Actieplan  Landbouwadviespool met onafhankelijke adviseurs, business coaches en 

onderling mentorschap. Met als doel agrarische ondernemers te steunen 

in hun stap naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Aanleiding is het 

landbouwbeleid van de provincie. Ingediend als voorstel bij de provinciale 

uitvraag voor het transitiefonds. 

Bussiness 

coaching, 

mentorschap 

(Regelingen voor) 

individuele inhoudelijke 

advisering 

Provincie Noord-Brabant BodemUp en 

BedrijfsBodemWaterPlan 

(BBWP) 

Opschalen BodemUp en het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP). 

Boerenworden drie tot vier maal per jaar bezocht voor een 

keukentafelgesprek over verbetering van zijn agrarische bodem. Vanuit het 

programma wordt BodemUp uitgerold naar 1.750 boeren. Door het 

provinciaal opschalen kan het deelnemend aantal boeren verdubbelen. 

Het BBWP faciliteert het gesprek tussen agrariër en adviseur en stimuleert 

en inspireert agrariërs tot het nemen en monitoren van maatregelen op 

zowel perceels- als bedrijfsniveau. Het voorstel is ingediend bij de 

provinciale uitvraag voor het transitiefonds.  

Inhoudelijk: 

bodem 
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(Regelingen voor) 

individuele inhoudelijke 

advisering 

Provincie Noord-Holland  Landbouwportaal Coaches voor kwaliteitsverbetering bodem en water, gericht op vier 

thema’s: erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbescherming, 

perceel- en oeverinrichting en beheer. 

Inhoudelijk: 

bodem en water 

(Regelingen voor) 

individuele inhoudelijke 

advisering 

Provincie Gelderland Programma AgriFood - 

Fase 2 

Fase 2: Voucherregeling voor boeren die verder willen met een van de 

ontwikkelingen, passend binnen natuurinclusieve kringlooplandbouw. 

Inhoudelijk 

advies 

(Regelingen voor) 

individuele inhoudelijke 

advisering 

Provincie Gelderland Programma AgriFood - 

Fase 3 

Fase 3: Voucherregeling voor het ontwikkelen van een business case. Met 

de regeling kan de agrarische ondernemer zijn toekomstvisie in detail laten 

doorrekenen. 

Financieel plan 

(Regelingen voor) 

individuele inhoudelijke 

advisering 

Provincie Gelderland Spreekuren provincie 

Gelderland agrifood 

Een spreekuur waar de provincie Gelderland meer informatie deelt over 

bestaande regelingen. 

Eerste hulp bij 

beleid 

(Regelingen voor) 

individuele inhoudelijke 

advisering 

Caring Farmers Adviesloket Het adviesloket bestaat uit wetenschappers, adviseurs en keten-partners 

die, in overleg, een klein deel van hun tijd pro-bono besteden aan vragen 

van Caring Farmers.  

Inhoudelijk 

advies 

(Regelingen voor) 

individuele inhoudelijke 

advisering 

Het Markemodel Onderzoeksboerderij de 

Marke 

Regionale samenwerking en netwerksturing voor toekomstbestendige 

landbouw. Het initiatief zorgt voor bedrijfsontwikkelplannen en de 

ondersteuning van het leer- en ontwikkelproces van agrariërs 

Inhoudelijk: 

duurzame 

melkveehouderij 

(Regelingen voor) 

individuele inhoudelijke 

advisering 

Ministerie van LNV Kringlooplandbouwscan De gratis online Kringlooplandbouwscan van LNV is een tool voor het 

maken van de eerste keuzes richting kringlooplandbouw. Nadat de 

Kringlooplandbouwscan is ingevuld, is er te zien welke stappen er gezet 

kunnen worden op weg naar kringlooplandbouw. Op basis van de 

antwoorden krijgt de boer een advies dat verwijst naar subsidieregelingen, 

kennis en inspiratie-artikelen. 

Transitiehulp 

online en 

doorverwijzing 

naar 

kennisregelingen 

en boeren met 

kennis. 
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(Regelingen voor) 

individuele inhoudelijke 

advisering 

Ministerie van LNV SABE Subsidie om te leren over duurzame landbouw. Verschillende 

voucherregelingen voor o.a. leren over duurzame dierlijke marktconcepten, 

duurzame landbouw, cursus stikstof, natuurinclusief ondernemen en 

precisielandbouw, voucher voor het opstellen van een bedrijfsplan voor 

omschakeling. 

 

 

Kennisoverdracht 

en – uitwisseling, 

bedrijfsadvies 

Training en opleiding Rabobank  Cursus financieel inzicht Tijdens de cursus worden er tips gegeven over de boekhouding van een 

boerenbedrijf. Aan de hand van praktijkcasussen worden 

boekhoudkundige begrippen uitgelegd en worden toepassingen van het 

eigen bedrijf besproken. Aan bod komt onder andere; inzicht in de 

kasstroom, een goed onderbouwde (liquiditeits)prognose en 

investeringsbegroting. 

Inhoudelijk: 

financien 

Training en opleiding Rabobank  Rabo 

Opvolgersperspectief 

"Een reeks voor de nieuwe generatie agrarische bedrijfsondernemers 

ontwikkelde elementen, waarmee boeren in de jaren voor de overname 

gericht bouwt aan het versterken van je persoonlijke en professionele 

kwaliteiten.  

Daarvoor is met een aantal prominente partijen (LEI, Anton de Boer CS en 

NAJK-Edu) een programma ontwikkeld. Een aantal elementen daaruit is: 

de Rabo Opvolgers Spiegel, de Rabo Financiële Scan en de Rabo 

Opvolgers Training. 

 

Training en opleiding Rabobank  Geen opvolging, wat nu? De Rabobank organiseert lunchbijeenkomsten om samen met andere 

agrarische ondernemers in gesprek te gaan. Er wordt ingegaan op het 

ondernemen als er geen bedrijfsopvolger in beeld is. Er wordt ingegaan op 

keuzemogelijkheden en het nemen van moeilijke beslissingen. 

Opvolging 

Training en opleiding NAJK  Coaching 

bedrijfsopvolging 

Cursussen/ trainingsaanbod voor bedrijfsopvolgers om de vaardigheden 

van toekomstige boeren te ontwikkelen. 

Opvolging 
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Training en opleiding LTO Opleiding LTO Academie: 

Grip op je bedrijf 

Grip op je bedrijf is een opleidingsprogramma voor boeren en tuinders, 

met HBO+ niveau, die hun bedrijf klaar willen maken voor de toekomst. 

Ondernemers die hun ondernemerschapscompetenties willen 

professionaliseren om ook in de toekomst effectief te kunnen ondernemen. 

Coaching en 

strategie 

Training en opleiding NL leert door'-subsidie Gratis online scholing 

voor ondernemers en 

werknemers 

Met de subsidieregeling ‘NL leert door’ kan men als ondernemer of 

werknemer kosteloos zijn kennis of vaardigheden uitbreiden en updaten. 

De 'NL leert door'-tool geeft inzicht in passende opleidingen en cursussen. 

Inhoudelijk 

Training en opleiding HAS Den Bosch  Cursus ondernemen in de 

akkerbouw in 2030 

Een persoonlijke coach, die helpt uitdagingen te realiseren en de opleiding 

om te zetten in concrete actieplannen. De ondernemer krijgt tools om een 

toekomstbestendig en duurzaam bedrijf te creëren. 

Coaching en 

strategie 

Verder relevant     

Loketfunctie Landbouwnetwerk Regio Foodvalley Agroloket Het Agroloket is een eerste vraagbaak voor boeren in de foodvalley die 

kan doorverwijzen naar coaching, kennis, zorg of opleidingen. 

Eerste poort en 

doorverwijzing 

Samenwerkingen voor 

kwaliteitsborging 

Individuele bedrijven en zelfstandig 

adviseurs 

 Zie BAS-register Integraal 

strategisch en/of 

inhoudelijk 

advies, coaching 

Samenwerkingen voor 

kwaliteitsborging 

VAB VAB - beroepsorganisatie 

voor agrarische 

professionals (adviseurs 

en coaches) 

"Een reeks voor de nieuwe generatie agrarische bedrijfsondernemers 

ontwikkelde elementen, waarmee boeren in de jaren voor de overname 

gericht bouwt aan het versterken van je persoonlijke en professionele 

kwaliteiten. Daarvoor is met een aantal prominente partijen (LEI, Anton de 

Boer CS en NAJK-Edu) een programma ontwikkeld. Een aantal elementen 

daaruit is: de Rabo Opvolgers Spiegel, de Rabo Financiële Scan en de 

Rabo Opvolgers Training. 

Inhoudelijk 

advies 
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Collectieve 

leergroepen en 

kenniskringen 

GAJK en Stimuland Vanaf 15 okt: traject 

Bewust Ondernemen En 

Realiseren 

"BOER staat voor Bewust Ondernemen En Realiseren. Samen met andere 

jongeren wordt er onderzocht wat er het best bij de jonge boeren, hun 

bedrijf en hun ontwikkeling past. Tijdens het traject staan vier thema’s 

centraal: de ondernemer, het erf, de omgeving en de verwaarding van het 

bedrijf. Elke fase bevat een startbijeenkomst, een verdiepingsslag in 

subgroepen en een individuele opdracht. 

Strategie en 

coaching bij start 

Collectieve 

leergroepen en 

kenniskringen 

WUR - Boer aan het roer Masterclass korte 

voedselketens 

In een serie van zeven bijeenkomsten gaan deelnemers aan de slag met 

een businesscase voor hun eigen bedrijfssituatie. 

Strategie en 

coaching 

Collectieve 

leergroepen en 

kenniskringen 

WUR Praktijkpilot koe en eiwit Minder eiwit in het rantsoen is één van de knoppen waar melkveehouders 

aan kunnen draaien om de stikstofefficiëntie op hun bedrijf te verbeteren. 

In de vierjarige praktijkpilot Koe en Eiwit gaan 155 melkveehouders samen 

met hun voeradviseur die uitdaging aan.  Bij de zoektocht naar een goede 

balans tussen stikstofefficiëntie, melkproductie en diergezondheid staan ze 

niet alleen, maar krijgen ze extra begeleiding en advies. Naast de 

begeleiders zijn ook dierenartsen betrokken voor de monitoring van de 

diergezondheid bij een rantsoen van 155 RE. 

Inhoudelijk 

duurzame 

melkveehouderij 

Collectieve 

leergroepen en 

kenniskringen 

De Rabobank, de POV en de 

Ondernemerschap Academy® 

TOP Varkenshouderij 

Ondernemerschap 

Programma 

De Rabobank, de POV en de Ondernemerschap Academy® hebben de 

krachten gebundeld en hebben dit gesubsidieerde programma ontwikkeld 

specifiek voor varkenshouders. Het programma bestaat uit verdiepende 

bijeenkomsten met andere varkenshouders, coachingsessies, een 

persoonlijkheidsanalyse en inspirerende bedrijfsbezoeken. 

Inhoudelijk, 

sociale coaching 

en strategische 

coaching 

Collectieve 

leergroepen en 

kenniskringen 

De nieuwe boerenfamilies Boerenversneller De Boerenversneller is een acceleratorprogramma speciaal voor agrarisch 

ondernemers. Inmiddels hebben 40+ boeren in drie edities deelgenomen 

en gewerkt aan hun uiteenlopende veranderwensen. 

Strategie en 

coaching bij start 

of verandering 
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Platforms voor 

samenwerking aan 

natuurinclusieve 

landbouw 

Wij.land Verschillende projecten Wij.land werkt samen met boeren, natuurorganisaties en anderen aan 

concepten die bijdragen aan vier waarden: inspiratie, financiële waarde, 

natuurlijke waarde en sociale waarde. 

Meerdere 

onderwerpen 

Platforms voor 

samenwerking aan 

natuurinclusieve 

landbouw 

BoerenNatuur  Ondersteuning boeren door de agrarische collectieven Meerdere 

onderwerpen 

Platforms voor 

samenwerking aan 

natuurinclusieve 

landbouw 

Westerkwartier Natuurinclusief Verschillende projecten Westerkwartier Natuurinclusief is een samenwerking voor versterking van 

de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het 

ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Met als doel 

natuurinclusief boeren een lonende activiteit maken. Voor de boer én voor 

de maatschappij, waar we het rendement terug kunnen zien in 

natuurwaarden, waterkwaliteit en betere kringlopen. 

Meerdere 

onderwerpen 

Initiatieven gericht op 

de keten 

MVO Nederland BoerenNatuurlijk! "MVO Nederland werkt met (de huidige) vertrouwenspersonen van de 

boer. Voor hen faciliteert MVO de samenwerking met het netwerk Boeren. 

Natuurlijk!: professionals van banken en verzekeraars, agronomen, agro-

ecologen, bodembiologen, overheidsfunctionarissen, leveranciers van 

(technische) oplossingen en ook (nieuwe) afnemers.  

Initiatieven 

gericht op de 

keten 
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Bijlage 2. Staatssteunredeneringen 

 

Staatssteun is het direct dan wel indirect verstrekken van financiële 

steun aan ondernemingen door overheden. Er zijn verschillende 

vormen van staatssteun, zoals het geven van subsidie, het aanbieden 

van bijvoorbeeld opleidingen en cursussen of leningen tegen een 

lage rente. De Europese Commissie biedt de mogelijkheid om 

staatssteun onder te brengen bij verschillende 

vrijstellingsverordeningen. De volgende staatssteunredeneringen 

lijken het meest van toepassing voor de begeleiding van agrariërs. 

 

(bronnen: Staatssteuncoördinator LNV, lokaleregelgeving.overheid.nl/ / 

www.europadecentraal.nl) 

 

1. Europese landbouwvrijstellingsverordening (702/2014) – Artikel 21 

Steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting 

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van 

beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder 

opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en 

voorlichtingsacties. 

• Deze verordening betreft activiteiten in groepsverband.  

• De steun wordt betaald aan de aanbieder van de acties inzake 

kennisoverdracht en voorlichting, dus geen betaling aan de 

begunstigden (boeren/tuinders).  

• De steunintensiteit is maximaal 100% van de kosten. 

• De aanmeldingsdrempel is €7,5 miljoen. 

 

Werkt deze verordening voor de beoogde individuele 

sociaaleconomische begeleiding? Vrijwel niet, aangezien individuele 

begeleiding hier niet onder valt. Wat wél kan: individuele coaching als 

onderdeel van een groepstraject met bijvoorbeeld maandelijkse of 

jaarlijkse bijeenkomsten. Een combinatie met artikel 22 kan ook. 

2. Europese landbouwvrijstellingsverordening (702/2014) – Artikel 

22 Steun voor adviesdiensten* 

De steun is bedoeld om ondernemingen die in de landbouwsector actief 

zijn en jonge landbouwers te helpen profiteren van adviesdiensten om de 

economische en ecologische prestatie alsook de klimaatvriendelijkheid en -

bestendigheid van hun onderneming of investering te verbeteren. 

• Deze verordening betreft individuele activiteiten.  

• De steun wordt betaald aan de aanbieder van de acties inzake 

kennisoverdracht en voorlichting, dus geen betaling aan de 

begunstigden (boeren/tuinders). 

• De steun bedroeg ten hoogste € 1.500,-- per advies. Dit budget is 

december 2022 verruimd naar € 25.000 per 3 jaar. 

*Deze verordening is medio december 2022 gewijzigd. Wij hebben niet 

meer kunnen uitzoeken of er naast verruiming in budget ook andere 

voorwaarden zijn veranderd. Dit dient te worden gecheckt. 

 

Werkt deze verordening voor de beoogde individuele 

sociaaleconomische begeleiding? Wellicht. Voorheen werd slechts 

€1.500 per adviesdienst aangehouden. Dat is te weinig. Het lijkt er op dat 

dit budget per heden is verruimd. Overige voorwaarden dienen opnieuw te 

worden getoetst. 

 

3. De-minimisverordening voor de landbouwsector (1408/2013)  

Steun die verstrekt wordt op basis van een de-minimisverordening, heeft volgens 

de Europese Commissie maar beperkt effect op het handelsverkeer tussen 

lidstaten.  

• Op basis van de de-minimisverordening voor de landbouwsector (Verordening 

(EU) nr. 1408/2013) kan een maximaal steunbedrag van €20.000,- over drie 

belastingjaren als de-minimisssteun worden gegeven aan primaire producenten 

van landbouwproducten. 

http://lokaleregelgeving.overheid.nl/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1408
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• Hier valt ook andere de-minimissteun onder die een boer in die 

drie belastingjaren ontvangt. 

• Aandachtspunt: “Het totaalbedrag van de-minimissteun in 

Nederland over drie belastingjaren aan de 

landbouwproductiesector, mag niet hoger zijn dan het bedrag 

genoemd in Bijlage I van de landbouw de-minimisverordening.” 

Wat is dat totaalbedrag? 

 

Werkt deze verordening voor de beoogde individuele 

sociaaleconomische begeleiding? 

Ja, de individuele begeleiding past hier heel goed in. Voorbeelden zoals 

VAB-Impuls en Plattelandscoaches Utrecht maken gebruik van deze 

redenering.  

Een mogelijke lastigheid is dat andere eventuele de-minimissteun ook 

op deze vrijgestelde ruimte drukt. Dat kán betekenen dat niet alle 

boeren de-minimisruimte beschikbaar hebben. Of andersom, dat de 

individuele begeleiding op de de-minimisruimte van boeren drukt. 

Uiteraard is de de-minimisverordening daar ook precies voor bedoeld, 

om grenzen te stellen aan de steun.  

VAB-Impuls en Plattelandscoaches Utrecht zijn voor zover bekend in de 

praktijk hiermee nog geen knelpunten tegengekomen. 

   

4. Onder GLB / NSP brengen 

Deze variant dient nader worden onderzocht. 

  

 

 

 

 

 

Reflecties en advies 

• De de-minimisverordening voor de landbouwsector leek tot voor kort 

de meest passende staatssteunredenering. Echter, nu recent artikel 

22 van de landbouwvrijstellingsverordening is verruimd, is deze 

wellicht ook zeer passend. Dat moet worden getoetst.  

• Daarnaast kan de GLB/NSP-systematiek passend zijn, maar dat 

vraagt nadere uitwerking met experts op dat gebied. We doen de 

aanbeveling om dat serieus te verkennen, aangezien de ervaringen 

met de werkwijze van de collectieven als zeer positief worden 

ervaren. Mogelijk is de systematiek ook te ontwikkelen voor de 

individuele begeleiding. 

• Voor de staatssteunredeneringen 1 t/m 3 maakt het niet uit of deze 

worden toegepast in een landelijke regeling of in provinciale 

regelingen. Indien wordt gekozen voor provinciale regelingen, dan is 

in principe mogelijk dat iedere provincie een andere staatssteun-

redenering kiest. We adviseren met klem om in geval van provinciale 

regelingen allen dezelfde redenering te hanteren. We herkennen 

namelijk bij diverse partijen de wens om overal dezelfde systematiek 

toe te passen, zowel qua gelijkwaardigheid richting boeren en 

landelijke boerenorganisaties, als qua capaciteitsvraag. Het is 

namelijk erg veel werk voor provincies én voor het Rijk om voor 

iedere provincie aparte redeneringen uit te werken. Krachten 

bundelen en aanpakken synchroniseren is hier gewenst.
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Bijlage 3. Varianten instrumentarium 

De verschillende inzichten, behoeften en aanbevelingen kunnen op 

verschillende manieren worden verwerkt in een aanpak. De definitieve 

keus daarover is aan Rijk (financier) en provincies (verantwoordelijk 

voor NPLG-plannen en -gebiedsprocessen).  

 

De aanpak vraagt verschillende instrumenten voor de verschillende 

elementen van de aanpak:  

• Individuele gesprekken 

• Regionale coördinatie van de begeleiding 

• Activiteiten in het kader van communicatie en bewustwording van 

ondernemers 

• Opleidingen 

• Activiteiten en instrumentarium voor de inhoudelijke begeleiding 

(individueel en groepsgewijs) van de transitie. (Valt voor LNV-middelen 

buiten de scope van de individuele sociaaleconomische begeleiding, 

maar provincies zouden hier aanvullend op kunnen inzetten.) 

 

We hebben op hoofdlijnen enkele verschillende varianten onderscheiden. 

De voor- en nadelen zijn echter sterk afhankelijk van de verdere uitwerking 

van zo’n variant. 

 

1. Landelijke subsidieregeling, eventueel met provinciale modules 

Een landelijke subsidieregeling zou op verschillende manieren kunnen 

worden ingericht. Een regeling gericht op ondernemers kan bestaan uit 

een eenmalige aanvraag voor een budget voor de inhuur van een 

adviseur. Dat kan een vastgesteld aantal uren betreffen of worden 

opgeknipt in fasen of per jaar. Om op kwaliteit te kunnen toetsen, bevat 

de regeling eisen die aan een begeleider worden gesteld. Deze eisen 

moeten kunnen worden getoetst of onderbouwd. Bij SABE wordt 

daarvoor naar het BAS-register verwezen. Verantwoording gebeurt door 

de aanvrager. 

 

Voordelen 

• Relatief eenvoudig te organiseren 

• De aanpak is overal gelijk en het aanbod is in principe voor iedere 

boer gelijk 

 

Nadelen 

• Het is vooraf niet te voorspellen hoeveel uren begeleiding gewenst is. 

De oplossing is om de aanvraag op te knippen per jaar of per fase. 

Echter, dan zijn de kosten-baten zeer ongunstig: het werk dat het 

indienen van de aanvraag vergt in verhouding tot het budget / uren 

dat het voor de ondernemer oplevert. Ook is het veel werk voor 

LNV/RVO. 

• Het doen van een aanvraag wordt door boeren ervaren als een grote 

drempel en investering. Subsidieaanvragen zijn in de regel complex 

voor mensen die het niet frequent doen. Dat geldt vermoedelijk nóg 

sterker voor ondernemers die we met de sociaaleconomische 

begeleiding vooral willen bereiken. De ervaring leert dat om deze 

redenen vaak commerciële adviesbureaus aanvragen doen voor hun 

klanten en dan tevens de begeleiding leveren. Dat is niet altijd 

gewenst, qua kosten voor ondernemers, 



 

Adviesrapport meerjarige sociaaleconomische begeleiding van agrariërs ■ 20 december 2022 ■ Wing         43 

onafhankelijkheid/onpartijdigheid en de noodzaak dat de middelen bij 

de juiste boer terecht komen. 

• Een landelijke regeling is een anoniem en schriftelijk proces. Dat past 

niet bij de doelgroep en doel van de individuele begeleiding. 

• Een landelijke individuele regeling vraagt om heldere criteria voor een 

begeleider en een systeem van toetsing dat op afstand en anoniem 

kan.  

• Dat kan alleen met certificeringssystemen en bestaande certificeringen 

of databases. Dat is ongewenst. Zoals blijkt uit deze verkenning is van 

cruciaal belang dat de begeleiders worden gezien in een 

sollicitatieprocedure, waarin onder meer kan worden bekeken of 

iemand ook bij de regio past en het lokale netwerk kent. Dat kan enkel 

worden beoordeeld door regionale 

toetsingscommissies/coördinatiegroepen.  

• Voor ondernemers is er gevoelsmatig een grote afstand tot het Rijk. 

Gebiedsgericht werken vraagt ook een aanpak die gevoelsmatig 

‘dichtbij’ is. 

• Er is geen mogelijkheid om als provincie of regio te sturen of toezicht 

te houden op welke ondernemers meedoen. Zij zijn afhankelijk van of 

een agrariër een aanvraag doet. Ook is lastig een link te organiseren 

tussen de gebiedsprocessen en individuele processen. 

• Een landelijke regeling lijkt weinig mogelijkheden te bevatten voor 

maatwerk per provincie. Of dit voldoende mogelijk is met provinciale 

modules, dient te worden uitgewerkt. 

• De individuele sociaaleconomische begeleiding vraagt bij uitstek een 

persoonlijke aanpak. Daar hoort onder meer bij dat men een 

telefoonnummer kan bellen, iemand kent of via het netwerk al sprake 

is van vertrouwen, én liefst ook dat de boer zelf geen aanvraag hoeft 

te doen of daarbij in vertrouwde onafhankelijke sfeer wordt 

ondersteund. 

• Een individuele regeling is niet voldoende. Zoals uit deze verkenning 

blijkt, zijn ook aanvullende activiteiten nodig, zoals communicatie en 

bewustwording over de regeling, opleidingen en eventueel een vorm 

van coördinatie of aanspreekpunten in de regio.  

• Communicatie en bewustwording werkt onder meer via de lokale 

netwerken, inclusief gemeenten en provincies. Dat werkt alleen als er 

draagvlak is voor een regeling en gevoel van eigenaarschap. Dat 

werkt lastig met een landelijke regeling. 

 

B. Voor regionale consortia van coördinerende partijen 

Een landelijke subsidieregeling voor regionale uitvoerende partijen zou 

op verschillende manieren kunnen worden ingericht. Deze kan gericht 

zijn op een aanvraag door een consortium van samenwerkende partijen, 

die samen – bijvoorbeeld in een provincie of subregio – aan de slag 

willen om de begeleiding te coördineren en uitvoeren. Het collectief 

vraagt budget aan voor de coördinatie- en organisatiekosten en inhuur 

van coaches/begeleiders. Dit kan een eenmalige, jaarlijkse of meerjarige 

aanvraag zijn.  

 

Het is vooraf niet te voorspellen hoeveel uren begeleiding gewenst is. De 

oplossing is om met jaarlijkse aanvragen te werken en uitkering te 

koppelen aan daadwerkelijke gerealiseerde begeleiding. Deze regeling 

kan kaders bevatten waaraan alle aanpakken moeten voldoen, inclusief 

eisen die aan een begeleider worden gesteld. Deze moeten kunnen 

worden getoetst of onderbouwd. Verantwoording gebeurt door de 

aanvrager. 

Een voorwaarde is dat de aanvrager geen overheidsorgaan is. Wél is 

mogelijk om eisen op te nemen over het consortium en de eventuele rol 

daarin van een provincie.  
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Voordelen 

• Relatief eenvoudig te organiseren 

• De kaders en aanpak is overal gelijk, daarmee is het aanbod in 

principe voor iedere boer gelijk 

• Provinciale modules zijn mogelijk. Dat betekent dat maatwerk per 

provincie mogelijk is, mits het opstellen van de regeling in 

samenwerking tot stand komt. 

• De uitvoering komt in principe direct te liggen bij gebiedspartijen, dicht 

bij de boeren.  

• Boeren hoeven geen aanvraag te doen bij Rijk, dat gaat nu via het 

consortium. 

• Beoordeling en selectie van begeleiders kan door het regionale 

consortium. 

 

Nadelen 

• Sturing op aanvragen is lastig. Hoe kom je tot collectieven in de 

provincies, passend bij de gebiedsgerichte aanpakken? Het is 

afwachten welke partijen of consortia zich aandienen en hoe de 

beoordeling verloopt. Echter, vooral provincies en andere regionale 

overheden en organisaties kunnen beoordelen of een partij/consortium 

passend is voor dat gebied en op draagvlak kan rekenen. 

• Rol van provincies is in principe klein, maar dit is afhankelijk van de 

invulling van de regeling. Een (te) kleine rol is ongewenst vanwege de 

verantwoordelijkheid van provincies voor NPLG-plannen en  

-gebiedsprocessen.  

• Er is gevoelsmatig een grote afstand tot de regio. En dat werkt 

averechts. Gebiedsgericht werken vraagt ‘dichtbij’ de regio, ook qua 

aansturing en integratie in netwerken. 

• Er zijn vermoedelijk meerdere staatssteunredeneringen nodig. Het 

gaat niet alleen om individuele gesprekken, maar ook bijvoorbeeld om 

organisatie- en communicatie kosten. Dit moet worden uitgewerkt. 

Nader uitzoeken 

• Is het mogelijk dat een provincie onderdeel is van het aanvragende 

team? Dat is een mogelijk oplossing om de link met provincies te 

organiseren. Echter, de provincie kan dan niet in een toetsende of 

opdrachtgevende rol.  

• Is er voldoende ruimte voor maatwerk en sturing voor de provincies? 

Dat is afhankelijk van de mogelijkheden van de provinciale modules 

en de gezamenlijke uitwerking daarvan. Dat zal samen moeten 

worden uitgewerkt. Welk maatwerk precies nodig is en of ook met 

provinciale modules kan worden volstaan, is onderdeel van nadere 

uitwerking. 

 

C. Een regeling onder GLB/NSP 

Deze vraagt nadere verkenning met experts. Afhankelijk van de 

uitwerking worden ook de voor- en nadelen scherper. 

 

Een voorbeeld van een regeling onder GLB is BoerenNatuur met de 

Collectieven (ANLb). Hoe werkt dat? 

• Nederland is ingedeeld in leefgebieden, voortkomend uit het doel van 

het ANLb, het versterken leefgebieden van vogels of andere dieren 

en planten. Een provincie moet aangeven waar het budget ingezet 

mag worden. De provincie mag dus aansluiten bij de GGA, maar ook 

het hele grondgebied aanwijzen, zoals passend zou zijn voor 

begeleiding. 

• Provincies kunnen geld aanvragen bij Rijk. Binnen ANLb is een 

verdeelsleutel afgesproken over het landelijke budget. Provincies 

moeten dit co-financieren.  

• Collectieven maken plannen voor zes jaar en jaarlijks een jaarplan ter 

goedkeuring door de provincie. Als beide partijen het overeenkomen 

kan een plan tussentijds uitgebreid worden. 
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Er zijn landelijke kaders over waaraan de aanpak en organisatie moet 

voldoen. RVO beoordeelt de aanvragen en controleert de uitvoering en 

verzorgt de betaling. De betaling gebeurt bij de Collectieven achteraf. 

Dat zou voor individuele begeleiding ongewenst zijn, dat moet alles 

worden voorgefinancierd.  

• Bij het ANLb is het de eis dat een collectief gecertificeerd moet zijn om 

een aanvraag in te kunnen dienen. Er is een landelijke onafhankelijke 

certificeringscommissie. 

• Binnen het ANLb zijn door de overheid maximumvergoedingen 

vastgelegd, een doorvertaling van de catalogus groenblauwe diensten. 

Collectieven kunnen hiervan afwijken als ze vinden dat dit beter past 

bij hun omstandigheden. Maar je mag niet meer betalen dan het 

maximum.  

• Staatssteunredenering? Alle activiteiten die uitgevoerd worden binnen 

het ANLb zijn gebaseerd op de “koppeltabel”. Hierin worden 

individuele activiteiten omgezet naar een beheerpakket. De individuele 

activiteiten zijn gecheckt op staatssteun en daarmee alle pakketten 

ook. Voor individuele begeleiding zou een nieuwe koppeltabel nodig 

zijn. 

 

Voordelen 

• Landbouwpartijen/netwerken maken zelf een plan. Eigenaarschap, 

aansluiting bij wensen in gebied, de juiste partijen en mensen aan 

tafel. 

• Elk jaar bijgesteld plan, dus ruimte voor leren, anticiperen, flexibel zijn, 

meegroeien. 

• Provincie als ‘opdrachtgever’. 

 

Nadelen 

• Vraagt om het opzetten van nieuwe ‘collectieven’. Dit moet je dus 

enigszins sturen om te zorgen dat de op te zetten collectieven aan de 

ene kant passen bij het gebied en aan de andere kant bij de wensen van de 

subsidieverstrekker. Bij de start van het ANLb heeft de overheid een groep 

partijen een subsidie (7,5 miljoen) gegeven om de nieuwe collectieven op te 

richten, in te richten en de eerste gebiedsaanvraag voor te bereiden. Een 

dergelijke aanpak is ook hier mogelijk. Dat geeft grip op het ontstaan van die 

nieuwe collectieven. Door die nieuwe collectieven direct positie te geven en met 

elkaar af te laten stemmen kun je ervoor zorgen dat er geen sprake is van 

concurrentie maar van samenwerking. Feitelijk verdeel je Nederland dan in 

werkgebieden van de nieuwe collectieven. 

• Een snelle start is lastig. 

 

2. Incidentele subsidie 

Het is denkbaar dat het Rijk twaalf incidentele subsidies versterkt. 

Consortia moeten die zelf aanvragen. De beoordeling geschiedt op basis 

van de beleidsdoelen en de mate waarin het vooral daar aan bijdraagt. 

Duur is vier jaar. 

 

Voordelen 

• Veel ruimte voor maatwerk; aanvragers beslissen zelf aanpak, 

voorwaarden, etc.  

 

Nadelen 

• De voorwaarden zijn niet uitvoerig vastgelegd, dus aanvragen 

variëren vermoedelijk sterk.  

• We willen geen willekeurige subsidies, dus er zal toch voorbereiding 

gewenst zijn om tot consortia te komen en goede aanvragen.  

• Staatssteun mag voor elke aanvraag anders worden opgelost. Dat is 

ongewenst, we willen landelijk een gelijkwaardige aanpak bieden. 

• Het is veel werk voor een aanvrager, want 

- Geen duidelijk beoordelingskader 

- Concept indienen > toetsen > reactierondes 
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- Zelf staatssteun uitzoeken en aanpak ontwikkelen  

- Veel werk voor LNV 

 

Uitzoeken 

• Wat is hierbij de optimale rol van provincies? Zowel tijdens aanvraag 

als tijdens uitvoering? Hoe link met hun beleid, instrumentarium, 

gebiedsprocessen? 

 

3. Provinciale regeling (via NPLG-fonds of SPUK) 

Bij provinciale regelingen en overige activiteiten gaat het geld van Rijk 

naar provincies via een SPUK, bijv. vanuit het NPLG-fonds. Hierin staan 

landelijke kaders die voor alle provincies gelijk kunnen zijn en ook 

maatwerk kunnen bevatten.  

 

Provincies ontwikkelen zelf een aanpak en een regeling, of zorgen voor 

versterking/uitbreiding/aanpassing van bestaande regionale organisaties. 

Samenwerken tussen meerdere provincies is hierbij denkbaar. Provincies 

stemmen hierover nauw samen af met elkaar en met het Rijk, die hen 

faciliteert. Een eventuele modelverordening kan als voorbeeld dienen 

vanuit het Rijk. 

 

A. Voor individuele boeren en tuinders 

De inrichting van deze provinciale regeling voor individuele boeren en 

tuinders kan sterk overeenkomen met de landelijke, zoals beschreven in 

1A. De regeling gericht op ondernemers zou kunnen bestaan uit een 

eenmalige aanvraag voor een budget voor de inhuur van een adviseur. 

Dat kan een vastgesteld aantal uren betreffen of worden opgeknipt in 

fasen of per jaar. Deze regeling dient eisen te bevatten die aan een 

begeleider worden gesteld. Deze eisen moeten kunnen worden getoetst of 

onderbouwd. Verantwoording gebeurt door de aanvrager naar provincie, 

van provincie aan het Rijk. 

Voordelen 

• Er is meer maatwerk mogelijk dan bij een landelijke regeling.  

• De regeling kan onderdeel zijn van overige activiteiten door de 

provincie voor de coördinatie en organisatie van de begeleiding.  

 

Nadelen 

• De meeste nadelen komen overeen met de nadelen van de 

landelijke, individuele regeling.  

• Daarnaast vraagt het uitwerken van de regeling inclusief staatssteun-

aanpak veel werk voor provincies. Maar ook van het Rijk, die met de 

individuele provincies moet afstemmen daarover. 

• Te grote verschillen tussen provincies zijn niet gewenst. Het is dus 

nodig dat de regelingen in alle provincies grotendeels overeenkomen. 

• De kennis over staatssteun is mogelijk bij sommige provincies 

beperkt. Zij komen uiteindelijk allemaal bij staatssteuncoördinator van 

het Rijk terecht met zelfde vragen. 

 

B. Voor regionale consortia van coördinerende partijen 

Ook op provinciale schaal kan een regeling worden ontwikkeld voor 

uitvoerende partijen of consortia. 

 

Voordelen 

Veel voordelen komen overeen met de beschreven landelijke regeling voor 

consortia.  

• Daarnaast is de rol van provincies hierbij groter en meer passend, volgens de 

beschreven aanbevelingen en randvoorwaarden in dit advies. Een provincie kan 

beoordelen of de aanpak en betreffende partijen passen bij de gebieden. Ook 

kan de provincie voorwaarden opnemen over de wijze waarop afstemming 

plaatsvindt, over de samenhang met gebiedsprocessen en met andere 

programma’s en instrumentarium. 
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• Op provinciaal niveau kan een optimale balans worden gecreëerd 

tussen de regeling voor individuele begeleiding en overige 

benodigde/bestaande activiteiten, programma’s en instrumentarium.  

 

Nadelen 

• Er zijn vermoedelijk meerdere staatssteunredeneringen nodig. Het 

gaat niet alleen om individuele gesprekken, maar ook bijvoorbeeld om 

organisatie- en communicatiekosten. Dit moet worden uitgewerkt. 

 

C. Aanbesteding 

De provincies kunnen ook kiezen om de coördinatie via een 

aanbestedingsprocedure door middel van een opdracht te organiseren. 

Deze coördinatie kan op afstand liggen van de provincie, bij éen partij of 

samenwerkende consortia. Op deze manier kunnen provincies gesprekken 

voeren met partijen en op basis van eventuele referenties zelf een oordeel 

vormen en afspraken maken. Afspraken kunnen gemaakt worden over de 

taken die een provincie doet en die het coördinerend team doet. Zie 

daarvoor de aanbevelingen 2 en 4.   

 

Reflectie en advies 

Onze voorlopige conclusies op basis van een uitwerking op hoofdlijnen: 

• Regelingen voor individuele boeren lijken niet geschikt. 

• Er is meer nodig dan een regeling. Samenhang met de overige 

activiteiten is nodig. 

• In onze ogen zouden deze varianten allen potentieel interessant 

kunnen zijn: 

- Een nieuwe regeling onder GLB/NSP 

- Provinciale regeling voor consortia  

- Aanbesteding 

- Eventueel een landelijke regeling met provinciale 

modules 

Verdere uitwerking is nodig om hierover uitspraken te kunnen doen. 

Daarnaast is dit afhankelijk van voorkeuren van de verschillende 

provincies en Rijk.
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