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Wat doe je als je ziet dat het niet goed gaat op een bedrijf? Hoe breng je het ter Wat doe je als je ziet dat het niet goed gaat op een bedrijf? Hoe breng je het ter Wat doe je als je ziet dat het niet goed gaat op een bedrijf? Hoe breng je het ter Wat doe je als je ziet dat het niet goed gaat op een bedrijf? Hoe breng je het ter 

sprake en hoe help je een boer om op een reële manier naar de toekomst te laten sprake en hoe help je een boer om op een reële manier naar de toekomst te laten sprake en hoe help je een boer om op een reële manier naar de toekomst te laten sprake en hoe help je een boer om op een reële manier naar de toekomst te laten 

kijken? kijken? kijken? kijken? Het Loket BHet Loket BHet Loket BHet Loket Boerenkans oerenkans oerenkans oerenkans kan daarbij helpen. kan daarbij helpen. kan daarbij helpen. kan daarbij helpen.     

    

Advies op maat Advies op maat Advies op maat Advies op maat     

Boerenkans is een loket voor boeren en tuinders die zich bezinnen op de toekomst 

van hun bedrijf. Boeren en tuinders kunnen er terecht voor advies op maat. 

Boerenkans biedt adviesgesprekken aan, maar verwijst ook door naar de juiste 

personen uit een brede pool van adviseurs. Zij helpen gericht om alternatieven te 

vinden, binnen of buiten het agrarische bedrijf.  

    

VerwijzenVerwijzenVerwijzenVerwijzen    

Boerenkans richt zich daarnaast op de zogenaamde erfbetreders; bijvoorbeeld 

bedrijfsadviseurs, accountants, dierenartsen, veevoerconsulenten, handelaren of 

mensen van de bedrijfsverzorging. Als erfbetreder signaleert u misschien eerder 

problemen dan boeren en tuinders zelf. U kunt de agrariër hier natuurlijk op wijzen 

en zelf meedenken, maar u kunt ook verwijzen naar het Loket Boerenkans.  

    

BijeenkomstenBijeenkomstenBijeenkomstenBijeenkomsten    

Boerenkans organiseert regelmatig bijeenkomsten, zowel voor boeren en tuinders 

als voor hun netwerk. In september starten we met een serie bijeenkomsten ‘Keuzes 

maken voor de toekomst’, in samenwerking met het programma ’Stap voor stap’ van 

Stimuland. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij een bedrijf dat in het verleden een 

ingrijpende keuze heeft gemaakt. Zo krijgt u een beeld van de mogelijkheden voor 

boeren om een andere tak van sport op te zetten of om in een ander beroep aan de 

slag te gaan. Meer informatie vindt u in de agenda van Boerenkans.  

 

In september staan de volgende bijeenkomsten op de agenda: 

• 7 september - Afschaffing melkquotum: Stoppen of doorgaan als er geen 

opvolger is 

• 15 september - Keuzes maken voor de toekomst: van melkveehouderij tot 

wijngoed 

• 20 september - Keuzes maken voor de toekomst: Boerderijkamers bij 

Twentekiek 

• 27 september - Keuzes maken voor de toekomst: Werken in de zuivelsector 

• 6 oktober - Keuzes maken voor de toekomst: Aan de slag als zzp-er 

    



VerwijzenVerwijzenVerwijzenVerwijzen    

U kunt onder andere verwijzen naar Boerenkans met de hiervoor gemaakte 

ansichtkaart voor boeren. Voor de erfbetreders is er een ‘signaakaart’ met daarop 

een overzicht van de belangrijkste signalen dat het niet goed gaat op een bedrijf. U 

kunt beide kaarten downloaden op de website, maar u kunt ook gratis exemplaren 

aanvragen via info@boerenkans.nl.  

 

Boerenkans is een driejarig project, gestart in het voorjaar van 2010. Het wordt 

gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.  

Meer informatie vindt u op www.boerenkans.nl 

 


