
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Boerenkans 

 

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

de toekomst van hun bedrijf: stoppen, doorgaan of iets nieuws 

beginnen? Boerenkans biedt adviesgesprekken aan en put daarbij uit 

een brede pool van adviseurs. Deze helpen gericht om alternatieven te 

vinden, binnen of buiten het agrarische bedrijf. Daarnaast organiseert 

Boerenkans regelmatig bijeenkomsten voor boeren en tuinders, maar 

ook voor hun erfbetreders en adviseurs. 

 

Boerenkans is een driejarig project, gestart in het voorjaar 2010, 

gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie.  

 

www.boerenkans.nlwww.boerenkans.nlwww.boerenkans.nlwww.boerenkans.nl    
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Crisis op het erf  
Wat nu? 

 

Gratis coaching voor bedrijfsadviseurs 

Professionele begeleiding in lastige situaties  

 

1 februari – 1 maart 2013 

Foto: ‘t Blauwe Kieltje 



 

  

 

    

Professionele begeleiding  

voor lastige situaties 
Heeft u als bedrijfsadviseur een vraag over agrarische bedrijven in 

crisis? Van 1 februari tot 1 maart 2013 biedt Boerenkans agrarische 

bedrijfsadviseurs de mogelijkheid om gratis een uur met een 

deskundige te ‘sparren’ over lastige situaties of dilemma’s rondom 

crisis op het erf.  

 

 

 

Met welke vragen kunt u bij ons terecht? 

� GespGespGespGespreksvoering in tijden van crisisreksvoering in tijden van crisisreksvoering in tijden van crisisreksvoering in tijden van crisis 

U bent agrarisch adviseur en u komt bij agrariërs over de vloer die 

een moeilijke fase doormaken met hun bedrijf, of waar u signalen 

opvangt dat het niet goed gaat. 

 

Het bedrijf zit in crisis, de ondernemer staat onder spanning. U 

komt voor een gesprek over de bedrijfsvoering of het financieel 

management en merkt dat de ondernemer vol emoties zit en dat 

een inhoudelijk gesprek lastig is.  

Het kan ook zijn dat u de signalen die u opvangt met de ondernemer 

wilt bespreken, maar niet goed weet hoe u dit kunt aanpakken. 

Hoe gaat u hiermee om? Wat moet u doen? Wat is een passende 

aanpak? Hoe voert u een gesprek met de ondernemer? 

 

Wilt u sparren over gespreksvoering in tijden van crisis?  

Maak dan een afspraak met Lizanne Roeleven, Roeleven & Co, 

training en coaching. 

info@roeleven-co.nl 

 

Praktische informatie 
� Van 1 februari tot 1 maart 2013 kunt u contact opnemen over 

situaties waarin u vastloopt.  

� Stuur een e-mail met uw vraag of dilemma naar één van de contact-

personen. Wij nemen contact met u op en maken een afspraak voor 

een telefoongesprek van een uur, waarin u professionele 

begeleiding krijgt.  

� Deelname is kosteloos.  

    

    

    

    

    

� InfoInfoInfoInformatie over agrariërs in crisisrmatie over agrariërs in crisisrmatie over agrariërs in crisisrmatie over agrariërs in crisis    

 Misschien is een gesprek met de agrariër niet direct nodig, maar 

wilt u eerst eens meer wat meer weten over agrariërs in crisis. 

 

 Speelt het vaker? In welke gebieden? Wat zijn opvallende 

kenmerken van een bedrijf in crisis? Wie kunt u inschakelen om de 

boer te helpen als u dat zelf niet wilt of kunt? Hoe komt u met hen 

in contact? 

 

Voor allerlei informatieve vragen over agrarische ondernemers in 

crisis kunt u contact leggen met Bora Avric van MOVISIE.  

 b.avric@movisie.nl 

 

� Overige vragenOverige vragenOverige vragenOverige vragen    

Ook als u een andere vraag heeft rond dit thema, kunt u terecht bij 

Bora Avric. Hij zoekt dan in het netwerk van Boerenkans iemand die 

uw vraag het beste kan beantwoorden. 

b.avric@movisie.nl 


