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Monique te Kiefte: „We hebben veel verhalen van boeren gehoord. Omdat ik zelf ervaringsdeskundige ben, kon ik heel goed inspelen op de zorgen en behoeften van de boeren.”

‘Keukentafelgesprek
doorbreekt taboe’
In de Gelderse gemeente Aalten is een bijzonder project afgerond. Bijna alle
boeren binnen de gemeentegrenzen kregen een keukentafelgesprek met
agrarische coaches „Het is vooral taboedoorbrekend geweest. Boeren durfden nu ook onderling te praten over problemen op hun bedrijf.”

D

e boer staat zwaar onder
druk: financieel, fysiek en
emotioneel. De vele ontwikkelingen hebben vergaande
gevolgen, niet alleen voor de
bedrijven, maar ook voor de
families achter de bedrijven.
Gemeente Aalten, een sterke
boerengemeenschap, besefte dat er
op het boerenbedrijf veel speelt, en
wilde dit in kaart brengen en weten
hoe de boeren dit ervaren. Op die manier zou de gemeente, waar mogelijk,
haar dienstverlening hierop kunnen
afstemmen. Ze vroegen agrarisch
coach Monique te Kiefte om met een
team van agrarische coaches (Rob
Huinink, Wim Korsten en Lizanne
Roeleven)
keukentafelgesprekken
met alle boeren in de gemeente aan
te gaan.

erachter dat het keukentafelgesprek
een totaal ander gesprek was en dat
wij echte onafhankelijke gesprekspartners waren. Alles wat op tafel
kwam, was vertrouwelijk en geen
enkele persoonlijke of bedrijfsinformatie zou met de gemeente gedeeld
worden. We hebben veel verhalen van
boeren gehoord en omdat ik zelf ervaringsdeskundige ben, kon ik heel
goed inspelen op de problemen, zorgen en behoeften van de boeren. Dat
gold ook voor de andere coaches.”
Eén van de problemen waar veel
Aaltense boeren mee kampen, is het
opruimen van asbest. Velen hebben
dat vooruitgeschoven, vanwege de
hoge opruimingskosten. Menig boer
zit met zijn handen in het haar hoe
de financiën rond te krijgen. Andere
aspecten als bedrijfsverbreding en
-beëindiging, fosfaatregels of financi-

Vertrouwelijk en persoonlijk
De gesprekken vonden afgelopen
zomer plaats en inmiddels is ook de
evaluatie afgerond. „We hadden nooit
verwacht dat ruim tachtig procent
van de boeren in Aalten mee zouden
doen”, vertelt Te Kiefte. Zij heeft een
varkensbedrijf in Meddo (Winterswijk) en studeerde als varkenshoudster psychologie. „In eerste instantie
waren boeren wat terughoudend. Ze
dachten een zoveelste gesprek te krijgen over bedrijfsvoering, regels en
wetgeving. Maar al snel kwamen ze

De gesprekken aan
de keukentafel
hebben echt geholpen
ële zorgen waren ook veel besproken
onderwerpen. Volgens Te Kiefte ervoeren de meeste boeren de gesprekken als waardevol. „Er waren boeren
die vooraf zeiden dat ze een dergelijk

gesprek niet nodig hadden, maar achteraf vonden ze het zeer waardevol.”
„De gesprekken waren een bijzonder
positieve ervaring”, zegt voormalig
eendenvermeerderaar Gerrit Hiddink, die vanuit een persoonlijke behoefte heel bewust deelnam aan het
project. „Te Kiefte heeft mij op het
goede spoor gezet en inzicht gegeven
dat ik actie moest ondernemen. Zonder deze gesprekken had ik waarschijnlijk nog geen stappen gezet.”

Hoge kosten asbest
Gerrit Hiddink (66) besloot in maart
te stoppen met zijn bedrijf, dat broedeieren voor Pekingeenden produceerde. Maar hij had nog geen concrete plannen om het bedrijf op een
goede manier definitief te beëindigen. „Ik ben hier geboren en getogen
en mijn ouders woonden hier. Dan is
het moeilijk om te stoppen. Je praat
er ook niet gemakkelijk met anderen
over. Bovendien liep ik ook tegen de
hoge kosten voor het opruimen van
asbest op. Ik had begeleiding nodig,
een steuntje in de rug. Al in april
heb ik Te Kiefte gebeld en vier keer
met haar gesproken. De gesprekken
luchtten op en brachten mij helderheid, want ze kwam met hele concrete vragen. Bijvoorbeeld: ‘Als je nu
niet stopt, wat denk je dat er dan gaat
gebeuren?’ Natuurlijk, heb je zelf ook
bij zo’n vraag stilgestaan, maar het

helpt echt om er met iemand over te
praten.”
Inmiddels heeft Hiddink een plan gemaakt, waarbij zijn zoon het onroerend goed overneemt en straks ook
de asbestopruiming regelt. Op deze
manier is het voor Hiddink financieel gemakkelijker om te stoppen. „De
keukentafelgesprekken hebben echt
geholpen. Dit zouden meer boeren
moeten doen.”

Aaltense boeren
In totaal werden zo’n tweehonderd
gesprekken gevoerd en daaruit kwam
een beeld hoe de huidige situatie op
de agrarische bedrijven in Aalten is.
Zo’n 75 procent van de ondernemers
is ouder dan 50 jaar. Op zo’n veertig
procent van de bedrijven wordt een
deel van het inkomen buiten het bedrijf verdiend. Versoepeling van het
ruimtelijke beleid in Aalten, een proactieve rol van de gemeente bij de asbestsanering op agrarische bedrijven
en een programma van trainingen en
workshops – deze aanbevelingen komen voort uit een groot project onder
boeren dat in de gemeente Aalten
wordt uitgevoerd. Te Kiefte: „De gemeente Aalten heeft positief gereageerd op de resultaten en er komt ook
al een vervolgtraject. De gemeente
steekt zijn nek uit en dat is lovenswaardig. Dit project werkt beter dan
een loketje of bureautje opzetten
waar boeren naar toe kunnen bellen
met vragen en problemen. Boeren
bellen niet of komen niet langs. De
drempel is te hoog. De kracht van
het project is – omdat iedereen werd
bezocht – dat men onderling hierover
ook met elkaar durfde te praten. Er
ontstond ‘reuring’ en er kwam een
collectieve bewustwording. Hierdoor
is het project toch taboe doorbrekend
geweest.”
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