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Onderwerp: Zorg om boer en tuinder 
 

Geachte griffier, beste lezer, 

 

Ik wend me tot u om binnen de provincies aandacht te vragen voor het volgende onderwerp. Op dit 
moment speelt er veel in de agrarische sector en de acties van de afgelopen tijd laten ook zien dat 
het beleid veel maatschappelijke onrust met zich meebrengt. De provincies worden belast met het 
uitvoeren van het beleid en zullen waarschijnlijk ook schrijnende situaties tegenkomen. Daarnaast 
komt uit de samenleving steeds vaker een roep om oog te hebben voor de sociaal emotionele kant 
en het psychisch welbevinden van de agrarische ondernemers.  Ik ben landelijk bestuurslid namens 
de stichting zorg om boer en tuinder, ZOB. Al meer dan 25 jaar bieden wij een luisterend oor aan 
agrarische ondernemers die op de een of andere manier vastlopen. 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. Door middel van dit bericht 
hoop ik de naamsbekendheid van ZOB te vergroten zodat meer hulpvragers ons weten te vinden. 
Meer informatie is te vinden op https://www.zorgomboerentuinder.nl en 
https://www.linkedin.com/company/zorg-om-boer-en-tuinder/  Indien mogelijk zou ik het zeer op 
prijs stellen als er binnen uw provincie aandacht gegeven kan worden aan ZOB. We hebben geen 
winstoogmerk en onze gesprekken met de hulpvragers zijn gratis en laagdrempelig.  Daarnaast lijkt 
het me zeer zinvol dat medewerkers van diverse overheden op de hoogte zijn van het bestaan van 
ZOB. Ik hoor graag van u.    

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Zorg om boer en tuinder 

Bestuurder regio Zuid 

06-18958776 

 




