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Monique te Kiefte uit Winterswijk, varkenshoudster en coach voor familiebedrijven:

‘Ik help boeren om stap te zetten’
Ze komen niet verder,
hun hoofd zit vol door
de dagelijkse stress,
ze lijden aan een tunnelvisie en denken
dat er niks meer kan.
Monique te Kiefte,
coach voor agrarische
familiebedrijven, helpt
varkens- en melkveehoudsters met problemen bij het maken
van keuzes en zoeken
van oplossingen. „Ik
zie het niet als zwakte
wanneer je een coach
inroept, maar juist als
sterkte.”

Monique te Kiefte over boeren met ernstige problemen: „Ze lijden vaak aan een soort tunnelvisie. Uiteindelijk kom je samen tot een soort van oplossing.”
Tekst: Lauk Bouhuijzen
Beeld: Ellen Meinen

Z

e heeft een voorsprong als
ze als coach bij varkensen melkveehouders aan de
keukentafel zit om over de problemen van nu en de toekomst
te praten. Monique te Kiefte (48)
geeft dat direct toe.
Ze heeft zelf namelijk in Winterswijk-Meddo een varkensbedrijf. „Dan weet je waar het over
gaat als het om lage prijzen, dure
mestafzet en altijd maar over die
kritiek van dierengroepen praat.
Bij een onderzoek dit voorjaar in
de gemeente Hof van Twente naar
verborgen leed in de landbouw,
waaraan ik meewerkte, kwamen
geld, mest en de vele kritiek als
drie grootste problemen naar voren. Dat herken ik direct.”
De geboren Twentse (Ambt-Delden) is pas sinds 2015 zelfstandig
coach voor boeren familiebedrij-

ven in vooral Oost-Nederland.
Zo’n twintig jaar geleden kocht
ze samen met haar man Jan het
bedrijf in de Achterhoek, toen
nog een fokbedrijf voor gelten.
Hoe leuk ze dat werk ook vond
en vindt, ze wilde altijd graag iets
gaan doen met mensen. In 2010
begon ze een hbo-opleiding toegepaste psychologie bij Saxion
en studeerde in 2014 af.
Nu is ze, na twee jaar leerlingbegeleider op een vmbo-school
geweest te zijn, zelfstandig
coach voor varkens- en melkveehouders. Bovendien werkte
ze mee aan onderzoeken in Hof
van Twente en in Almelo (SPOA,
stichting
Plattelandsontwikkeling Almelo) en gaat dat doen in
Bronckhorst.

Indruk
Vooral de gesprekken (samen
met Paulien Hogenkamp) in Hof

van Twente (met 36 van de 38 zeugenhouders) maakten indruk.
„Je denkt veel te weten over
wat er leeft in de sector, maar ik
schrok er van. In de varkenshouderij gaat het financieel gezien al
jaren erg slecht. Ik ken de dagelijkse praktijk, heb een beroepsgeheim en ik ben onafhankelijk,
dat maakt het wat minder moeilijk. Boeren weten heel goed dat
iedere adviseur uit de periferie
die bij hen komt ook een eigen
belang heeft.”

Vervolg
Onderzoeken zoals in Twente en
de Achterhoek zijn een goede
zaak, zo denkt ze. „Als er tenminste een vervolg op komt zodat
de mensen de hulp krijgen die
ze nodig hebben. Die hulp kan
heel divers zijn. De een wil iets
technisch weten over Rood voor
Rood, de ander heeft coaching

Bedrijfsgegevens
Monique te Kiefte heeft samen
met haar man Jan een bedrijf met
260 zeugen en 1.000 vleesvarkens in Winterswijk-Meddo (GD).
Daarnaast is ze psycholoog en
actief met haar bedrijf 'Te Kiefte
Coaching' voor agrarische familiebedrijven. Ook werkt of werkte
ze mee aan onderzoeken zoals in
Hof van Twente naar verborgen
leed op het platteland.
Datum: 11 juli.
Tijd: 14.00 -15.30uur.
Koffie: Monique drinkt
haar koffie met melk,
zonder suiker.
Lauk Bouhuijzen op de koffie bij Monique te Kiefte in
Winterswijk-Meddo.

nodig om te weten welke kant ze
op moeten.”
Het is voor boerenbedrijven
niet makkelijk te bepalen welke
weg zij moeten inslaan. „Die zijn
anders dan gewone ondernemingen. Het zijn bijvoorbeeld bijna
altijd familiebedrijven. In Hof van
Twente ging het om 36 bedrijven
maar bij elk bedrijf heb je te maken met twee of drie generaties.
En er is de nauwe verwevenheid
tussen bedrijf en familie. Boeren
en boerinnen wonen waar ze werken, 24 uur per dag en 7 dagen in
de week. Dat zie je bij gewone
bedrijven nauwelijks. Een boer
die gedwongen moet stoppen is
meteen alles kwijt: zijn werk, zijn
woonomgeving en al zijn sociale
contacten zoals buren, collega’s
en anderen in zijn netwerk. Die
angst leeft sterk. En er is de onzekerheid. Je bent als boer al 50plus. Wat moet en kun je dan als
je geen boer meer bent?”

Intensief
Als coach werkt ze met familiebedrijven met ernstige problemen.
„Dat zijn heel intensieve gesprekken gedurende minimaal enkele
maanden en soms nog langer. Al
gebeurt het ook dat ee of twee gesprekken al voldoende zijn om de
mensen verder te helpen. Ze komen bij mij via bijvoorbeeld accountants en banken. Bovendien
geef ik zelf communicatietrainingen en werk mee aan onderzoeken. Vaak weten ze niet eens
precies wat ze willen, daar moet
je eerst achter zien te komen. Dat
is niet makkelijk. Hun hoofd zit
vol, ze kunnen zelf geen besluit
nemen, hebben veel stress en lijden vaak aan een soort tunnel-

visie. Uiteindelijk kom je samen
tot een soort van oplossing, al is
dat misschien niet de oplossing
die ze zelf van te voren in hun
hoofd hadden. Volgens mij zijn
er namelijk altijd mogelijkheden.
Ik draag ze alleen niet zelf aan.
Zoals Socrates al zei, alle kennis
ligt in de mensen zelf. Iedereen
heeft sterke en zwakke punten.
Voor jouw toekomst is het belangrijk om die te kennen. Zodat
je je als persoon verder kunt ontwikkelen. En dat je bewust bent
van wat er allemaal speelt, want
anders overkomt het je.”
Burgers hebben vaak geen idee
wat er speelt, stelt ze. „Die snappen niet goed wat er zo anders
is in de agrarische sector dan bij
gewone bedrijven. Die gaan tenslotte ook failliet als ze het niet
meer kunnen bolwerken. Maar ik
wijs dan op het grote belang van
de landbouw op het platteland.
Zonder boeren zal dat heel snel
verpauperen. Een gezonde agrarische sector is daarom een maatschappelijk belang.”

Toekomst
Cynisch gezegd, haar werk als
coach heeft in deze tijden een
grote toekomst. „Zo zie ik dat zelf
niet. Het is waar dat er veel werk
te doen is. En dat ik boeren kan
helpen stappen te zetten.”
Hoe houdt ze dat energievretende werk zelf vol? „Ik focus
op dingen die ik kan veranderen
en niet op dingen die ik niet kan
veranderen. Het zijn vaak indringende gesprekken, maar die zet
ik tijdens de rit naar huis van me
af. Ik vind mezelf een professional als toegepast psycholoog, dan
moet je dat kunnen.”

