
In het buitengebied van de gemeente Aalten is in 2018 en 2019 op initiatief van de gemeente 
een ondersteuningsproject uitgevoerd onder boeren. Tweehonderd agrarische ondernemers 
hebben een keukentafelgesprek gevoerd met een agrarisch coach over hun bedrijfssituatie  
en toekomstplannen. In de notitie Platteland Aalten in beweging staan de conclusies van de 
eerste fase van het project.

Na de keukentafelgesprekken zijn coachingstrajecten uitgevoerd met ondernemers die daar 
behoefte aan hadden. Ook zijn groepstrainingen gegeven over thema’s die op meer bedrijven 
spelen. In deze notitie zetten we de resultaten van deze tweede fase van het project op een rij. 
Een enquête onder de deelnemers vormt hiervoor de basis.

Platteland Aalten in beweging
RESULTATEN COACHING EN TRAINING VAN BOEREN IN AALTEN 

‘Ik sta nu steviger in mijn schoenen’



In grafiek 1 staan de onderwerpen die tijdens de coaching aan de orde zijn geweest. De lichtgroene 
kolommen geven aan welke onder werpen volgens de deelnemers echt centraal hebben gestaan.

De thema’s communicatie, persoonlijke ontwikkeling, stress en overname springen eruit. Dat is op zich 
niet vreemd. Veel agrarische bedrijven staan op een keerpunt. Dalende marktprijzen en bijvoorbeeld 
strengere regelgeving dwingen tot het maken van keuzes over de toekomst van het bedrijf. Dat leidt  
op veel bedrijven tot spanningen, ook tussen gezinsleden. Verbetering van de communicatie en 
persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijk om beter zicht te krijgen  
op de eigen toekomst. En om vervolgens keuzes te maken.  
In veel trajecten heeft hier dan ook de nadruk op gelegen.

Het coachingstraject is door de deel nemers beoordeeld met een 
rapport cijfer: gemiddeld een ruime 8. 84% beveelt collega’s aan  

om een soortgelijk traject te volgen.

Een van de deelnemers meldt in de 
enquête: “Het is goed om met een 
deskundige, onafhankelijke gespreks
partner te spiegelen en onderwerpen  
te bespreken die niet alledaags ter  
sprake komen, maar wel belangrijk  
zijn om eens bij stil te staan.”

Bijna zeventig ondernemers volgden, vaak samen met hun 
partner, een kort coachingstraject (maximaal vier gesprekken) 
of een langer traject (vier tot acht gesprekken). Een aantal  
van deze trajecten is overigens nog niet helemaal afgerond. 

De meerderheid van de deelnemers is actief in de melkvee  
en/of varkenshouderij. Op 33% van de bedrijven is een  
opvolger aanwezig, 35% bevindt zich in de afbouwfase. 
De omvang van de bedrijven is naar eigen inschatting  
klein (46%), gemiddeld (47%) of groot (7%). De grote meerder  
heid van de deelnemers heeft een leeftijd tussen 40 en 65 jaar.

Resultaat van de

COACHINGSTRAJECTEN “ Wij hebben nog veel 
asbest op schuren die 
we niet meer gebruiken. 
Met de inkomsten uit 
ons bedrijf kunnen we 
de saneringskosten niet 
betalen. We kwamen er 
niet uit. Met de coach 
hebben we de opties 
op een rij gezet. En zo 
konden we een goede 
afweging maken.”  
Uit keukentafelgesprek

“ Ons huwelijk stond 
op springen door 
een conflict over de 
bedrijfsovername.  
De voortgang van het 
bedrijf stond op het spel. 
Door gevoeligheden te 
bespreken met elkaar en 
met de coach kunnen 
we nu weer naar de 
toekomst kijken.”  
Uit keukentafelgesprek

Grafiek 2 
‘Aanbevelen aan andere?’
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Grafiek 1 ‘Onderwerpen die aan de orde zijn geweest’
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 Onderwerp aan de orde  Belangrijkste onderwerp



Platteland Aalten in beweging  de resultaten

DE VIJF ONDERWERPEN SAMENGEVAT
De deelnemers is gevraagd wat het coachingstraject hen persoonlijk heeft opgeleverd. 
Samengevat, met citaten uit de enquêteformulieren:

Beter zicht op eigen wensen
  “ Ik heb meer inzicht in mijzelf gekregen en dat helpt bij het maken van keuzes.  

We hebben vervolgens samen daadwerkelijk stappen ondernomen.”
  “ Ik heb nu in beeld welke persoonlijke doelen ik wil bereiken en wat mijn  

drijfveren daarbij zijn.”
  “ De gesprekken met de coach hebben mij geholpen om na te denken over  

wat ik echt wil.”
  “Ik maak me minder druk over zaken waar ik geen invloed op heb.”
  “ Wat moet ik doen als ik ben gestopt? Ik heb nu beter zicht op het soort  

werk dat bij mij past.”

Verbetering onderlinge communicatie
  “ Irritaties zijn uitgesproken, we hebben nu meer begrip voor elkaar.”
  “ We hebben samen gepraat over dingen die soms moeilijk zijn.”
  “ Ik weet nu hoe mijn partner ernaar kijkt. Daardoor is de onderlinge 

communicatie verbeterd.”

In gesprek over bedrijfsovername 
  “ We zijn nu serieus in gesprek met onze oudste zoon die interesse heeft om  

het bedrijf over te nemen.”
  “ De gesprekken hebben geleid tot een familiebijeenkomst waarin we allemaal 

hebben verteld hoe we tegen de overname van ons bedrijf aankijken.”
  “ We weten nu hoe onze kinderen tegen hun toekomst aankijken.”

Meerwaarde coach
  “ Wat goed om met iemand te kunnen praten in een tijd dat we gaan stoppen  

met ons bedrijf.”
  “ Fijn om iemand met een luisterend oor te treffen die zelf ook ervaring heeft  

met het boerenleven.”
  “ De coach hield mij een spiegel voor. Dat was verhelderend en soms ook 

bevestigend.”
  “Goed om met een onafhankelijke partij te kunnen sparren.”



Schroom om ideeën en gevoelens te delen met 
mensen uit de buurt was ook een reden om niet 
aan een training mee te doen.

Over het algemeen zijn de cursussen als leerzaam 
en zinvol ervaren. Het delen van ervaringen 
met collega’s die in vergelijkbare omstan dig
heden verkeren, heeft 
meerwaarde, vinden de 
meeste deelnemers. 
De trainingen hebben 
over het algemeen 
aan de doelen van de 
deelnemers beant woord; 
voor 56% grotendeels, 
voor 38% helemaal.

Opmerkingen die vaker door de deelnemers  
over het nut van de training zijn gemaakt: 
  “ Het delen van ervaringen helpt om je eigen 

denkproces in beeld te krijgen.”
  “ Het is interessant om met gelijkgestemden  

te brainstormen.”
  “ Door de training weet ik nu beter hoe ik 

communicatieproblemen kan voorkomen  
en oplossen.”

  “ Ik ben mij bewuster geworden van hoe ik  
met anderen communiceer.”

  “ Ik ben erachter gekomen dat ik niet de  
enige ben met twijfels over de toekomst.”

Platteland Aalten in beweging

SLOTCONCLUSIE
Veel agrarische ondernemers hebben behoefte aan coaching, ook al zullen ze  
dat niet zo gauw uit zichzelf uitspreken. Er komen thema’s op tafel die vaak niet 
eerder zijn besproken in het gezin. Mensen worden gestimuleerd om met elkaar  
te praten over de toekomst, bedrijfsopvolging, wel of niet stoppen, stress en  
over de onderlinge communicatie. Juist in de agrarische sector waar wonen en 
werken zo met elkaar verweven zijn, is dat belangrijk.

De thema’s van de trainingen die zijn aangeboden, waren nieuw voor de  
meeste deelnemers. Boeren zijn gewend om vakinhoudelijke cursussen te volgen. 
De meerwaarde van deze bijeenkomsten zit vooral in het delen van ervaringen 
en met elkaar te praten over ‘moeilijke’ onderwerpen als communicatie, stress, 
motivatie en toekomst. Dit werd ervaren als zinvol, maar ook als spannend.

Naast de individuele coachingstrajecten zijn 
in het project vijf trainingen georganiseerd 
voor kleine groepen ondernemers over 
vraagstukken die op meerdere bedrijven 
spelen. Het ging om trainingen over:
  Motivatie
  Bedrijfsopvolging
  Nieuwe verdienmodellen
  Communicatie
  Leven na bedrijfsoverdracht

De deelnemers kwamen vijf keer bij elkaar, 
waaronder een terugkombijeenkomst. Het aantal 
ondernemers per training varieerde van drie 
tot negen. In totaal hebben 29 ondernemers 
meegedaan waarvan er 20 de enquête hebben 
ingevuld. Dit aantal is eigenlijk te klein om 
conclusies te trekken over het effect van de 
verschillende trainingen. 

Mensen die niet deelnamen, gaven als reden  
aan dat de trainingen in een drukke periode  
van het jaar gepland zijn (voorjaar 2019). 

Resultaat van de

TRAININGEN

Grafiek 3 ‘Doel bereikt?’
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