
ACTIEPLAN WELBEVINDEN VOOR DE VLAAMSE LAND- EN TUINBOUWSECTOR

 - Mogelijkheden creëren om rust en ontspanning in te 
bouwen - 

 - Loopbaanbegeleiding en coaching - 

 - Advies op maat - 

 - Inzetten op meer waardering en verbinding met de 
burger - 

3.3 De (financiële) positie van de land- en tuinbouw(st)ers 
versterken

3.4 Beroepsrisico's inperken en streven naar een betere 
work-life balans

 - Preventie en verzekeringen - 
 - Aantrekken van competente en betaalbare werkkrachten 

- 

2.4 Vaardigheden versterken via begeleiding op maat

 - Lerende netwerken - - Mensen naar hulp toeleiden - 

2.3 Vaardigheden versterken via (naschoolse) vorming

 - De positie van de landbouw(st)er in de keten versterken - 

 - Systemen voor betere prijzen voor de landbouw(st)ers - 

- De landbouw-, zorg- en welzijnssector verbinden - 

1.3 De toegang tot het hulpaanbod verbeteren

- Communicatie over het hulpaanbod - 

 - Vorming van leerkrachten en aanpassingen doorvoeren 
in de leerplannen - 

 - Het vormingsaanbod optimaliseren -

 - Andere aanpak van controles - 

3.2 Werken aan een toekomstperspectief en een betere 
waardering voor de land- en tuinbouw(st)ers

 - Werken aan rechtszekerheid en perspectief op lange 
termijn

Strategieën Strategieën Strategieën
2.1 Tools ontwikkelen waar landbouw(st)ers zelf mee aan de 

slag kunnen

 - Tools ontwikkelen - 

 - Administratieve last verminderen - 
- Open praatcultuur stimuleren - 

1.2 Het hulpaanbod voor land- en tuinbouw(st)ers 
optimaliseren

- Boeren op een Kruispunt als centraal aanspreekpunt 
met een uitgebreid aanbod - 

2.2 Vaardigheden versterken via onderwijs

 - Lespakketten ontwikkelen en implementeren rond 
specifieke thema's - 

- Inzetten op netwerken en ontmoeting - 

3.1 Knelpunten op vlak van regelgeving aanpakken

 - Eenvoudige, geïntegreerde en praktisch haalbare 
regelgeving - 

SPOOR 1 SPOOR 2 SPOOR 3

Barrières naar hulpverlening wegwerken

1.1 Mentale gezondheid en problemen bespreekbaar 
maken

- Sensibiliseren en communiceren -

Individuele vaardigheden versterken Stressfactoren (blijven) aanpakken



Sensibiliseren en communiceren 

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Sensibiliserende artikels in Boer&Tuinder, website www.boerenbond.be en wekelijkse nieuwsbrief op maat Boerenbond L geen info (lopend)
Inzetten op getuigenissen en het delen van persoonlijke verhalen m.b.t. het thema welbevinden via alle communicatiekanalen Ferm L Boeren op een Kruispunt (lopend)
Maandelijks op sociale media (Facebook & Instagram) jongeren in de land- en tuinbouw bewust maken van het belang van mentaal 
welzijn 

Groene Kring L Boeren op een Kruispunt (lopend)

Communicatie over welbevinden: op een specifieke pagina op de website, in de nieuwsbrieven die naar alle landbouwers gaan, via 
persteksten, … 

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

Sensibiliseren en communiceren via sociale media, website, nieuwsbrieven, Youtube Boeren op een Kruispunt L geen info (lopend)
Aanbod vormingen rond mentaal welbevinden Boeren op een Kruispunt L Tal van organisaties (lopend)
Folders om het thema welbevinden bespreekbaar te maken, zowel online als op papier Boeren op een Kruispunt L geen info (lopend)
Aanwezigheid op beurzen, panelgesprekken … Boeren op een Kruispunt L Tal van organisaties (lopend)
Thema bespreekbaar maken tijdens de reguliere audits PreventAgri L geen info (lopend)
Blijvend in de media proberen komen. Dit werkt duidelijk om de boer de drempel te doen overschrijden Boeren op een Kruispunt L geen info (lopend)
Meer inzetten op storytelling om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken Boerenbond N geen info geen info over timing
Inzetten van sociale media (Facebook, Instagram …) Boerenbond N geen info geen info over timing
Sensibiliseren en communiceren over mentale gezondheid en welbevinden via De Drietand, website, nieuwsbrief, sociale media. 
Algemeen en via getuigenissen.

ABS - VABS - JABS N Evt. ism externe redacteur Voorjaar 2022

Minstens tweemaal per jaar een artikel brengen over mentaal welbevinden in haar ledenblad Stiel dat bij 3500 jongeren in de land- 
en tuinbouw thuis belandt.

Groene Kring N Boeren op een Kruispunt … Zomer 2022

Vzw Psyche wil op vraag mee nadenken over communicatiestrategie en beeldvorming geestelijke gezondheid specifiek richting 
doelgroep landbouwers.

Vzw Psyche N
Landbouworganisaties, Boeren op 
een Kruispunt …

geen info over timing

Webinar voor veehouders met als titel “motiVEEren’ rond welbevinden en motivatie.
Departement Landbouw en 
Visserij

N geen info jan/22

Het departement zal aandacht schenken aan het inbrengen van het thema welbevinden bij de verschillende projectoproepen en zal 
hierbij oog hebben voor samenwerking binnen de landbouw- en zorgsector om maximale winsten te halen uit deze projecten.  

Departement Landbouw en 
Visserij

L en N geen info 2022 en Nieuw GLB

Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging sensibiliseert over de sociale uitdagingen in het kader van een bedrijfsopvolging. Dit doen we 
onder meer door het uitwisselen van ervaringen tussen landbouwers (bv. in onze inspiratieavond bedrijfsopvolging), door deze 
thema's stelselmatig op te nemen in onze artikels en in onze spiksplinternieuwe podcastreeks "over-later" 
(https://www.podbean.com/ew/pb-kpvjx-1132f4d) 

Kenniscentrum 
Bedrijfsopvolging

L geen info (lopend)

Bioforum zal sensibiliseren en communiceren over het hulpaanbod via hun website en magazine Bioforum N geen info jun/22
Gastspreker 'Boeren op een kruispunt' in opleidingsonderdeel 'Duurzaamheid in de landbouw' => werken aan de naambekendheid 
van Boeren op een kruispunt, studenten verkennen eveneens de website

Odisee Hogeschool L Odisee - Agro- en biotechnologie (lopend)

VLESP engageert zich om voor hun campagne voor Mannen de communicatie ook naar landbouwers te richten. Indien mogelijk 
wordt een getuigenis van een landbouwer opgenomen in de campagne.

VLESP N geen info mrt/22

Campagne 4 voor 12 VLESP, Te Gek L geen info (lopend)
Centrum ter Preventie van Zelfdoding engageert zich om specifiek voor landbouwers een webinar te geven over suïcidepreventie, 
naar analogie met de al bestaande webinars voor het brede publiek. Dit zal gebeuren in samenwerking met het Departement 
Landbouw en Visserij

CPZ N geen info geen info over timing

SPOOR 1: BARRIERES NAAR HULPVERLENING WEGWERKEN 

STRATEGIE: MENTALE GEZONDHEID EN PROBLEMEN BESPREEKBAAR MAKEN



Om het thema meer bespreekbaar te maken, nemen het Varkensloket, Pluimveeloket en Rundveeloket (hierna ILVO 
veehouderijloketten genoemd) dit thema op in hun communicatie en initiatieven. Daarnaast plaatsen ze permanente info en links op 
de website en nemen ze nieuwtjes op in de nieuwsbrieven.

ILVO N geen info geen info over timing

Inzetten op netwerken en ontmoeting

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Lokale en regionale afdelingen van de Landelijke Gilden organiseren (informele) ontmoetingsmomenten waarop land- en 
tuinbouwers uitgenodigd worden

Boerenbond L Landelijke Gilden (lopend)

Inzetten op ledenwerving en ledenbehoud Boerenbond L geen info (lopend)
Een sociaal netwerk draagt bij tot meer welbevinden. Daarom willen we met Ferm boerinnen blijven stimuleren om van hun erf te 
komen, en deel uit te maken van een actief lokaal verenigingsleven. Dit doet Ferm door hen binnen het brede netwerk met elkaar te 
verbinden, door ontmoetingen te creëren en faciliteren, door vormingen en activiteiten te organiseren. Daarbij horen we hun stem 
en hun mening (gehoord voelen is essentieel) waarmee we actief mee aan de slag gaan.

Ferm L geen info (lopend)

Groene Kring engageert zich om te blijven inzetten op haar beweging van jongeren in de land- en tuinbouw die op lokaal, regionaal, 
nationaal en internationaal vlak samenkomt. Zo wil ze voor duizenden jongeren in de land- en tuinbouw ontmoeting blijven 
faciliteren.

Groene Kring L geen info (lopend)

Groene Kring engageert zich om steeds ledenwerving te doen op diverse kanalen, lokaal en nationaal niveau en gericht op de 
doelgroep om zo mensen die niet zo vanzelf zouden aansluiten ook aansluiting te doen vinden bij andere jonge boeren en tuinders.

Groene Kring L geen info (lopend)

Groene Kring engageert zich om haar lidgelden betaalbaar te houden voor haar leden (slechts stijgend met inflatie, nu 22 euro). Groene Kring L geen info (lopend)

Het departement Landbouw en Visserij subsidieert cursussen, lerende netwerken en studiemomenten binnen ruime thema’s die ook 
mogelijkheid bieden voor netwerking binnen de sectoren.

Departement Landbouw en
Visserij

L geen info (lopend)

Inzetten op een actief lokaal verenigingsleven / uitstappen / gezamenlijke activiteiten ABS - VABS - JABS N Tal van organisaties geen info over timing
Groene Kring zal vanaf september 2022 een pakket uitbrengen dat leden aantrekt om eens te “proeven” van Groene Kring, om zo 
laagdrempelig in het netwerk te rollen. 

Groene Kring N geen info sep/22

Groene Kring wil jongeren in de land- en tuinbouw en universiteitsstudenten verbinden door middel van ontmoetingstafels. Zo 
worden jongeren in de land- en tuinbouw uit hun eigen leefwereld gehaald en vinden beide groepen, door uitwisseling, aansluiting 
bij elkaar. (Positief voor welzijn omdat deze gesprekken verbindend zijn en boeren midden in de maatschappij plaatsen en “van het 
erf halen”.)

Groene Kring N De Warmste Week 2022

Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseert vanaf 2023 netwerkmomenten en ontmoetingen om landbouwers onderling en de landbouw 
en zorg met elkaar in verbinding te brengen en ervaringen uit te wisselen binnen thema’s die verband houden met het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Departement Landbouw en
Visserij

N geen info 2023 (start nieuwe GLB) 

Bioforum wil regionale netwerken van bioboeren opzetten, deze zijn gericht op ontmoeting en het creëren van kansen voor 
samenwerking. Dit loopt momenteel al in 1 regio.

Bioforum N Inagro is partner in de Westhoek
Loopt al in de
Westhoek, start in de
zomer van 2022 in Oost-

De ILVO veehouderijloketten initiëren diverse activiteiten en projecten waarin landbouwers participeren en kennis/ervaringen 
kunnen uitwisselen met elkaar.

ILVO L geen info (lopend)

Open praatcultuur stimuleren 

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Bijeenkomsten/vergaderingen afsluiten met een ‘informeel’ moment Boerenbond L geen info (lopend)



Communiceren over alle facetten van welbevinden op verschillende laagdrempelige manieren. Dit kan via de communicatiekanalen 
van het netwerk van Ferm. Maar het thema ook een voorname plaats geven bij vormingen en activiteiten. Dit kan op verschillende 
manieren: fysiek samenkomen (en daarin diversifiëren tussen ‘inspireren met grote groep’, vormingen met kleinere groepen, lerende 
netwerken, etc). en een online aanbod voorzien (webinars, etc.). Het thema krijgt bij Ferm voor agravrouwen een voorname plaats in 
het steraanbod maar het komt ook aan bod in andere vormingen. Daarnaast wil Ferm voor agravrouwen inzetten op 
vormingen/activiteiten voor koppels.

Ferm L en N ILVO, Boeren op een Kruispunt (lopend)

Organiseren van infomomenten om technische zaken uit te diepen of te verduidelijken: deze momenten kunnen dan een 
ontmoetingsplaats zijn voor mensen die worstelen met mentale thema’s

Prevent Agri L Lesgeverspool Prevent Agri (lopend)

Tijdens onze winterbijeenkomsten/CSA-conferentie zijn er workshops rond welbevinden. CSA-netwerk L Ad hoc externe sprekers (lopend)

Op de inspiratieavond bedrijfsopvolging van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging nodigen we het volledige gezin uit. Dus ook de 
niet-overnemende broers en zussen en de partner. Met een rollenspel en ronde tafelgesprekken nodigen we mensen uit om na te 
denken over hun uitdagingen en dit ook uit te wisselen met de mede-aanwezigen. Op deze manier krijg je heel snel een actieve 
uitwisseling tussen de aanwezigen (waarbij ze zich herkennen in de verhalen van de ander --> "we zijn niet alleen")

Kenniscentrum 
bedrijfsopvolging

L geen info (lopend)

Onze psychologen werken hier ook rond, niet alleen via vormingen, maar ook in het kader van de begeleidingen op maat Boeren op een Kruispunt L Onze freelance psychologen (lopend)
Lotgenotenvergaderingen voor gefailleerden, nabestaanden ... Boeren op een Kruispunt L geen info (lopend)
Groene Kring zorgt ervoor dat de activiteiten en vormingen die ze organiseert zo vaak als mogelijk gepaard gaan met een 
community-aspect, zoals de mogelijkheid om te blijven “plakken”.

Groene Kring L geen info (lopend)

Nieuwe communicatietools stimuleren (o.a. opstart Whatsappgroepen) Boerenbond N geen info geen info over timing
Nieuwe methodiek van het Kenniscentrum bedrijfsopvolging: de podcast, waarin ervaringen van land- en tuinbouwers afgewisseld 
worden door tips van specialisten en consulenten. https://www.podbean.com/ew/pb-kpvjx-1132f4d

Kenniscentrum 
bedrijfsopvolging

N geen info geen info over timing

Nieuwe initiatieven lanceren om het thema bespreekbaar te maken, bv. wandeltochten Ferm N Boeren op een Kruispunt 2022

Info: Dubbelklik op de cellen met een > om ze in- of uit te klappen, 2x na elkaar gaat niet, tenzij je eerst een andere cel selecteert



Boeren op een Kruispunt als centraal aanspreekpunt met een uitgebreid aanbod

> Engagementen organisatie lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Als structurele partner blijven we inzetten op een constructieve samenwerking met Boeren op een Kruispunt vzw Boerenbond L Boeren op een Kruispunt (lopend)
Huidige relatie/werking i.s.m. Boeren op een Kruispunt bestendigen en verder uitdiepen ABS – VABS – JABS L Boeren op een Kruispunt (lopend)
Een proactief hulpaanbod in Vlaanderen realiseren (i.s.m. Boeren op een Kruispunt). Dit mee uitdragen vanuit Ferm voor 
agravrouwen en Steunpunt Korte Keten.

Ferm L Boeren op een Kruispunt (lopend)

De Minister van Landbouw ondersteunt enkel Boeren op een Kruispunt als centraal en eerste aanspreekpunt voor landbouwers om 
hen een specifiek hulpaanbod te bieden ikv welbevinden. Zij voorzien een aanbod op maat en werken ook samen met diverse 
schakels in de landbouw- en zorgsector. Daarvoor voorziet Boeren op een Kruispunt een nieuwe en versterkte werking.  

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

Landelijk infopunt voor vrouwen werd geïntegreerd binnen Boeren op een Kruispunt, synergiën versterken, inzetten op een sterker 
eerstelijnsadvies

Ferm en Boeren op een 
Kruispunt

N geen info 2022

Boeren op een Kruispunt wil het centrale aanspreekpunt zijn voor het welzijn in de landbouw, gebaseerd op 7 pijlers : 1) Preventie en 
sensibiliseren, 2) Anonieme hulp (telefonisch en via chat) ‘de landbouwlijn’, 3) Eerstelijnshulp (al dan niet anoniem) : 
infomomenten/zitdagen – agrokompas (digitaal kompas) – FAQ op de website, 4) Begeleidingen op maat, 5) Nazorg, 6) Crisishulp 
(zowel op persoonlijk vlak, op bedrijfsvlak , als op sectorieel vlak), 7) Vrijwilligersbeleid. Door alle pijlers in the picture te zetten zal 
dit het imago van BoeK positief beïnvloeden. We zijn beschikbaar op verschillende wijzen: telefonisch, via chat, digitaal, fysiek … Wij 
doen dit reeds, maar willen dit brede gamma kunnen aanbieden

Boeren op een Kruispunt
Deels L, 
deels N

Diverse organisaties binnen en 
buiten de landbouw

(lopend)

Gebruik van een nieuw aanmeldformulier om hulpvragen nog beter in kaart te brengen en op te volgen Boeren op een Kruispunt N Ferm geen info over timing
Andere naam zoeken voor adviseur bv. agrocoach of … Boeren op een Kruispunt N geen info 2022
Onderslogan zoeken voor Boeren op een Kruispunt, die een meer positieve en toekomstgerichte feeling geeft Boeren op een Kruispunt N geen info 2022

De 5 Vlaamse provincies ondersteunen het welbevinden van de landbouwers door de financiële ondersteuning van Boeren op een 
Kruispunt vzw.

Provincie Antwerpen, 
Limburg, Vlaams-Brabant, 
Oost-Vlaanderen en West-
Vlaanderen

L geen info (lopend)

Verbinden van de landbouw-, zorg- en welzijnssector

> Engagementen organisatie lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Het hulpaanbod actief aan bod brengen in de communicatiekanalen van Ferm. Zowel aandacht besteden aan de instanties als aan 
tools/methodieken/trajecten.

Ferm L
Boeren op een Kruispunt, de zorg- 
en welzijns-sector

(lopend)

Contact met Domus Medica, ter verspreiding van bekendmaking van Boeren op een Kruispunt, meedelen signaalherkenning en 
doorverwijsmogelijkheden naar Boeren op een Kruispunt

Boeren op een Kruispunt L Domus Medica 1/12/2021

Contact met de 79 huisartsenkringen (mailing met vraag voorstelling Boeren op een Kruispunt , doorverwijsmogelijkheden e.d.) Boeren op een Kruispunt N Huisartsen-kringen 2022

Samenwerking in kader van project GBO Noorderkempen Boeren op een Kruispunt L geen info (lopend)

SPOOR 1: BARRIERES NAAR HULPVERLENING WEGWERKEN

STRATEGIE: HET HULPAANBOD VOOR LAND- EN TUINBOUW(ST)ERS OPTIMALISEREN



Boeren op een Kruispunt kwam zich voorstellen op een netwerkdag van het GBO. Op die manier zijn de GBO-partners 
(OCMW/CAW/mutualiteiten) op de hoogte van het aanbod en de werking van Boeren op een Kruispunt. Verder is er ook een 
kennismaking geweest tussen de nieuwe coördinator GBO en de nieuwe adviseur Boeren op een Kruispunt in de regio Antwerpen. 
Het aanbod van Boeren op een Kruispunt werd nog eens duidelijk gemaakt, maar daarnaast werd ook het aanbod van het CAW, 
OCMW en de mutualiteiten duidelijk gemaakt aan Boeren op een Kruispunt, zodat ook doorverwijzingen in de andere richting 
kunnen plaatsvinden.

GBO Noorder-Kempen L Boeren op een Kruispunt
Al geweest, maar het 
contact blijft bestaan.

Er werd een lokale agrozorgwijzer uitgewerkt. Deze agrozorgwijzer zal proactief worden verdeeld aan alle land- en tuinbouwers in 
de regio Noorderkempen. Verder zal de online versie te vinden zijn op de websites van de zes gemeentes en op het intranet van de 
GBO-partners.

GBO Noorder-Kempen L
Boerenbond: om de Agrozorgwijzer 
proactief te verdelen

Reeds gestart. Proactief 
verdelen: voorjaar 2022

Het departement Landbouw en Visserij volgt het lopende beleid rond armoede en eenzaamheid op en zoekt naar mogelijke links  
van dit beleid naar welbevinden van de landbouwer

Departement Landbouw en 
Visserij

N geen info 2022

Departement Landbouw en Visserij maakt kennis met de organisaties binnen de reguliere zorg- en hulpverlening en verkent samen 
met hen en Boeren op een Kruispunt mogelijke opportuniteiten voor de ondersteuning van landbouwers en toetst af naar mogelijke 
nieuwe engagementen naar de toekomst.

Departement Landbouw en 
Visserij

N geen info 2022

CLB’s worden door het departement Landbouw en Visserij geïnformeerd over Boeren op een Kruispunt als eerstelijnsondersteuning 
voor landbouwers waarnaar zij indien nodig kunnen doorverwijzen als zij signalen opvangen over onwelbevinden bij kinderen en 
jongeren uit landbouwersgezinnen.

Departement Landbouw en 
Visserij

N Boeren op een Kruispunt geen info over timing

Ferm en Boeren op een Kruispunt ontwikkelden een Agrokompas (www.agrokompas.be), dit zullen we nog verder optimaliseren en 
een aanpak uitwerken om deze uit te rollen op Vlaams en lokaal niveau

Boeren op een Kruispunt N geen info geen info over timing

Ferm en Boeren op een Kruispunt zijn bezig met het ontwikkelen van een Agrokompas (aanpassing Agrozorgwijzer naar Vlaamse 
context). De GBO-partners (CAW/OCMW/mutualiteiten) zullen als welzijnsorganisaties feedback en aanvullingen geven om het 
Agrokompas te verbeteren. Zo wordt het welzijnsaspect erin uitgebreid.

GBO Noorder-Kempen N Ferm en Boeren op een Kruispunt Voorjaar 2022

Vzw Psyche staat ervoor open om, in overleg met andere organisaties, informatie en communicatie mee te verspreiden richting 
diverse stakeholders.

Vzw Psyche N geen info geen info over timing

VIVEL onderzoekt de mogelijkheden om de brug te kunnen maken tussen de landbouw-, zorg- en welzijnssector VIVEL N geen info geen info over timing

Info: Dubbelklik op de cellen met een > om ze in- of uit te klappen, 2x na elkaar gaat niet, tenzij je eerst een andere cel selecteert



Communicatie over het hulpaanbod

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Boeren op een Kruispunt-adviseur op landbouwbeurzen – verder te bekijken op ‘toekomstige’ beurzen ABS – VABS - JABS L Boeren op een Kruispunt (lopend)

De landingspagina agrokompas verder uitwerken en verspreiden, met input van de stakeholders. Ferm L
Boeren op een Kruispunt, alle 
landbouworganisaties, hulp-
organisaties, etc

(lopend)

Aanwezigheid op beurzen Boeren op een Kruispunt L (lopend)

GBO Noorderkempen (Antwerpen): Het GBO Noorderkempen (GBO-NK) heeft tot doel een brede en herkenbare laagdrempelige toegang 
tot hulp te realiseren voor elke burger in de regio en de onderbescherming van zowel gekende als nog niet gekende hulpvragers tegen 
te gaan. De intensieve samenwerking die als gevolg van het geïntegreerd breed onthaal tot stand komt tussen de drie kernpartners 
zorgt ervoor dat elke burger toegang heeft tot de sociale grondrechten en de meest optimale hulp- en dienstverlening gegarandeerd 
wordt. De samenwerking leidt tot betere contacten tussen de kernpartners, meer kennisdeling, kennisverbreding en afstemming, zodat 
de sociale grondrechten van de burger, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren, worden gegarandeerd en er 
kwaliteitsvolle antwoorden komen op zijn welzijnsvraag. - Onderzoek toont aan dat land- en tuinbouwers een risicogroep vormen op 
vlak van onderbescherming. Zij kampen met een mix van bedrijfs-, persoons-, gezins-, omgevings- en maatschappij gebonden 
problemen, maar nemen omwille van een verscheidenheid aan factoren doorgaans niet de stap naar de hulp- en dienstverlening. Over 
de problemen waar seizoenarbeiders mee geconfronteerd worden is vooralsnog weinig tot geen studiemateriaal terug te vinden. 
Desondanks leert de ervaring ons dat seizoenarbeiders weldegelijk een risicogroep vormen wat betreft onderbescherming. Het GBO 
Noorderkempen wil dan ook stappen ondernemen om beide doelgroepen, die dikwijls op hetzelfde erf wonen en leven, te 
ondersteunen. - De keuze van GBO Noorderkempen voor de doelgroep van land- en tuinbouwers en seizoenarbeiders is goed gewikt 
en gewogen: het gaat om een relatief grote groep van mensen in een kwetsbare positie maar die de basiswerkers van de drie 
kernpartners weinig of niet zien, of zij weten niet dat het om mensen van deze doelgroep gaat, het blijft verborgen, onder de radar.

Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin

L CAW, DMW en OCMW (lopend)

Het departement Landbouw en Visserij werkt aan een optimalisatie van haar bereikbaarheid naar de landbouwer en verwijst gepast 
door waar nodig.

Departement Landbouw en 
Visserij

L (lopend)

Uitbouw website met specifieke aandacht voor het hulpaanbod Boerenbond N geen info over timing
Initiatief Boeren Op een Kruispunt integreren in onze audits Prevent Agri N geen info over timing

GBO ELZ Westhoek (West-Vlaanderen): GBO ELZ Westhoek wenst invulling te geven aan volgende 2 strategische doelstellingen: 1) De 
toegankelijkheid verhogen door geïntegreerde en integrale onthaaltrajecten te realiseren waarbij elke kernpartner verantwoordelijk is 
om binnen de GBO-samenwerking stappen te zetten en onthaal als hulpverleningsvorm te organiseren. De partners hebben 
samenwerkingsafspraken gemaakt over vraagverheldering, over intake en doorverwijzing. Dit betekent concreet bij elke (kern)partner 
1) de implementatie van een GBO-vraagverhelderingsinstrument in ieders werking, 2) het gebruik v/d  de ‘Sociale Rechten Checklist’ 
binnen het onthaaltraject van zijn cliënt en 3) de realisatie van een GBO-workflow om warme, naadloze doorverwijzing te 
bewerkstellingen. 2) Op basis van lokale en regionale noden gerichte acties opzetten om rechten (automatisch) toe te kennen/te 
realiseren en onderbescherming tegen te gaan. Hierbij zal naast de uitbouw van een ‘lerend netwerk Lokaal Proactief Handelen’, het 
experimenteren met (automatisch) rechtentoekenning en een verdere expertise ontwikkeling binnen het samenwerkingsverband 
vooral gefocust worden op het uitwerken van proactieve en vindplaatsgerichte acties specifiek gericht naar landbouwers (en andere 
zelfstandige ondernemers). Zij zijn nog te sterk ondervertegenwoordigd bij de cliënten die de partners momenteel bereiken. Om 
problemen bespreekbaar te maken, toegang tot het hulpaanbod te verbeteren en het hulpaanbod naar landbouwers en andere 
zelfstandigen te optimaliseren wordt hiervoor samenwerking gezocht met Dyzo[1], Boeren op een Kruispunt, landbouwverenigingen en 
ILVO. (Er wordt nagegaan hoe het Vlaamse Actieplan om het welbevinden bij landbouwers te verbeteren (ILVO | 2022) mee in 
uitvoering kan gebracht worden op lokaal niveau.

Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin

N, onder 
voor-
behoud van 
goed-
keuring 
project-
aanvraag

CAW, DMW en OCMW jan/22

Zelfmoordlijn 1813 en andere hulplijnen zoals tele-onthaal, de druglijn … VLESP, CPZ, CGG-SP L geen info (lopend)

SPOOR 1: BARRIERES NAAR HULPVERLENING WEGWERKEN

STRATEGIE: DE TOEGANG TOT HET HULPAANBOD VERBETEREN



Platform zelfmoord1813.be VLESP, CPZ, CGG-SP L geen info (lopend)
De ILVO veehouderijloketten geven het hulpaanbod en het agrokompas meer bekendheid in de sector door het een plaatsje te geven 
op hun websites en communiceren relevante info hierover in de nieuwsbrieven. We zorgen ook dat er doorgelinkt kan worden naar 
het hulpaanbod. 

ILVO N geen info geen info over timing

Mutualiteiten gaan na hoe ze landbouwers kunnen informeren over hun aanbod.
Christelijke mutualiteit, 
Liberale mutualiteit, 
socialistische mutualiteit

N geen info geen info over timing

geen info over timing
Mensen naar hulp toeleiden

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Opzetten van gerichte belacties in het kader van crisissituaties Boerenbond L (lopend)
Laagdrempelig eerstelijnsdienstverlening aanbieden en correcte doorverwijzing naar gespecialiseerde dienstverlening Boerenbond L (lopend)
Landbouwsters proactief benaderen en bevragen hoe het met hen gaat. Dit ook opnemen in het vormingsaanbod en in de 
communicatiekanalen van het netwerk Ferm.

Ferm L
Boeren op een Kruispunt en hulp-
organisaties

(lopend)

Er wordt een werkgroep gestart rond welbevinden die in eerste instantie zal focussen op de noden binnen het CSA-Netwerk, maar ook 
de wisselwerking in het oog houdt met initiatieven en partners in de sector

CSA-netwerk L jan/22

Tools en opleidingen voor erfbetreders, zowel via adviseurs als free lance psychologen. Boeren op een Kruispunt L
Voornamelijk partners binnen de 
landbouwwereld

(lopend)

Centrum ter preventie van Zelfdoding engageert zich om specifiek voor erfbetreders een webinar te geven over suïcidepreventie naar 
analogie met de al bestaande webinars voor ‘verkenners’ ikv het initiatief zelfstandige in nood. Dit zal gebeuren in samenwerking met 
het departement Landbouw en Visserij.

CPZ N geen info geen info over timing

Laagdrempelig eerstelijnsdienstverlening aanbieden, makkelijk bereikbaar via een centraal nummer, ook welkom voor een 'gewone 
babbel'

Boerenbond N geen info geen info over timing

Implementatie deontologische code als kader voor medewerkers m.b.t. ‘moeilijke en gevoelige’ situaties Boerenbond N geen info geen info over timing
Initiatief Boeren op een Kruispunt integreren in onze audits Prevent Agri N geen info geen info over timing
Periodiek vorming en ondersteuning (externe coaching…) voorzien voor consulenten die in contact komen met jonge boeren met 
mentale zorgen

Groene Kring L geen info (lopend)

Kernleden ondersteunen met vorming om gesprek met mensen met mentale moeilijkheden te kunnen aanvatten Groene Kring L Boeren op een Kruispunt (lopend)
Communicatiemedewerkers, dossierhouders en consulenten aan de start van hun loopbaan opleiding geven rond het thema 
welbevinden bij jonge boeren.

Groene Kring N Boeren op een Kruispunt jan/22

Groene Kring engageert zich om in haar organisatie iemand aan te duiden die als aanspreekpunt en expertisepunt kan dienen rond 
mentaal welzijn (binnen de mogelijkheden van de organisatie).

Groene Kring N
Boeren op een Kruispunt, andere 
organisaties

geen info over timing

In het Europese project Farmwell wordt de mogelijke rol die erfbetreders kunnen spelen in het oppikken van signalen en het gesprek 
over mentaal welzijn aangaan, geëvalueerd en bediscussieerd met land- en tuinbouwers. Samen met hen en Boeren op een Kruispunt 
denken we na over eventuele acties of sociale innovaties die ingezet kunnen worden in de Vlaamse context. 

ILVO, Ferm, Boerenbond 
innoveert

L Boeren op een Kruispunt (lopend)

VAC bouwt een vertrouwensrelatie op met al hun klanten-landbouw(st)ers een verantwoordelijke dossierbeheerder aan te stellen die 
fungeert als eerste aanspreekpunt.

VAC L geen info (lopend)

De ILVO veehouderijloketten zijn een onafhankelijk aanspreekpunt voor verschillende stakeholders in de sector. Als er vragen komen 
voor ondersteuning of hulp tracht men steeds naar de juiste plek door te verwijzen. Dit kan via de website, mail, telefoon of fysiek. 

ILVO L en N geen info (lopend)

Het departement Landbouw en Visserij voorziet communicatiemateriaal voor organisaties van erfbetreders om hen te sensibiliseren en 
tips mee te geven.

Departement Landbouw en 
Visserij

N geen info geen info over timing

Het departement Landbouw en Visserij heeft een participatief traject gelopen om samen met de verschillende actoren in de landbouw 
te verkennen hoe outreachend naar de landbouwer kan opgetreden worden en wie deze rol zou kunnen opnemen. Het departement 
Landbouw en Visserij werkt ook een vorming uit voor zijn controleurs waarbij aan de hand van intervisiemomenten en korte filmpjes 
ingegaan wordt over hoe outreachend kan worden opgetreden naar de landbouwers en waarbij handvaten worden aangereikt om het 
gesprek met de landbouwer aan te gaan om hulp of ondersteuning te vragen.

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info 2022



Opzetten van een participatief proces om samen met mensen uit de landbouw- en de welzijns- en zorgwereld filmpjes te maken over 
welzijn op het landbouwbedrijf. Dit om het thema bespreekbaar te maken bij erfbetreders en ook de mensen uit de welzijns- en 
zorgsector meer vertrouwd te maken met de context van de landbouwsector en met de werking van Boeren op een Kruispunt. 

Departement Landbouw en 
Visserij

N Tal van organisaties 2022

VLESP neemt vanuit haar expertise deel aan het participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw en Visserij, voor 
het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden van de 
landbouwer te ondersteunen.

VLESP N geen info geen info over timing

VAC voorziet opleidingen voor zijn medewerkers over het bestaande hulpaanbod en doorverwijsmogelijkheden VAC N
Sociaal secretariaten, ziekenfondsen, 
Boeren op een Kruispunt

geen info over timing

VeDa engageert zich om de dierenartsen te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel worden 
opgenomen in de interne communicatie.

VeDa N geen info geen info over timing

VeDa engageert zich om deel te nemen aan het participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw en Visserij, voor 
het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden van de 
landbouwer te ondersteunen.

VeDa N geen info geen info over timing

VeDa onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’ VeDa N geen info geen info over timing
BFA engageert zich om de leden van de organisatie sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel worden 
opgenomen in de communicatie naar de leden.

BFA N geen info geen info over timing

BFA engageert zich om deel te nemen aan een participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw en Visserij, voor 
het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden van de 
landbouwer te ondersteunen.

BFA N geen info geen info over timing

BFA onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’ BFA N geen info geen info over timing
FEGRA zal de acties ondersteunen die zullen worden ondernomen om het welzijn van Vlaamse landbouwers te versterken. FEGRA N geen info geen info over timing
FEGRA zal door middel van een filmpje haar leden bewust maken van de rol die zij in hun contacten kunnen spelen om de 
landbouwers te ondersteunen.

FEGRA N geen info geen info over timing

SBB engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel worden 
opgenomen in de communicatie naar de medewerkers.

SBB N geen info geen info over timing

SBB engageert zich om deel te nemen aan een participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw en Visserij, voor 
het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden van de 
landbouwer te ondersteunen.

SBB N geen info geen info over timing

SBB onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. SBB N geen info geen info over timing
LIBA engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel worden 
opgenomen in de communicatie naar de medewerkers.

LIBA N geen info geen info over timing

LIBA engageert zich om deel te nemen aan een participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw en Visserij, voor 
het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden van de 
landbouwer te ondersteunen.

LIBA N geen info geen info over timing

LIBA onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’ . LIBA N geen info geen info over timing
Boerenbond engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel 
worden opgenomen in de interne communicatie.

Boerenbond N geen info geen info over timing

Boerenbond engageert zich om deel te nemen aan een participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw en 
Visserij, voor het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden 
van de landbouwer te ondersteunen.

Boerenbond N geen info geen info over timing

Boerenbond onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. Boerenbond N geen info geen info over timing
DGZ engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel worden 
opgenomen in de interne communicatie.

DGZ N geen info geen info over timing

DGZ engageert zich engageert zich om deel te nemen aan een participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw en 
Visserij, voor het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden 
van de landbouwer te ondersteunen.

DGZ N geen info geen info over timing

DGZ onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. DGZ N geen info geen info over timing



MCC engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel worden 
opgenomen in de interne communicatie.

MCC N geen info geen info over timing

MCC engageert zich engageert zich om deel te nemen aan een participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw en 
Visserij, voor het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden 
van de landbouwer te ondersteunen.

MCC N geen info geen info over timing

MCC onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. MCC N geen info geen info over timing
VIVEE engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel worden 
opgenomen in de interne communicatie.

VIVEE N geen info geen info over timing

VIVEE engageert zich engageert zich om deel te nemen aan een participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw 
en Visserij, voor het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden 
van de landbouwer te ondersteunen.

VIVEE N geen info geen info over timing

VIVEE onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. VIVEE N geen info geen info over timing
KBC engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel worden 
opgenomen in de interne communicatie.

KBC N geen info geen info over timing

KBC engageert zich om deel te nemen aan een participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw en Visserij, voor 
het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden van de 
landbouwer te ondersteunen.

KBC N geen info geen info over timing

KBC onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. KBC N geen info geen info over timing
ING engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel worden 
opgenomen in de interne communicatie.

ING N geen info geen info over timing

ING engageert zich om deel te nemen aan een participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw en Visserij, voor 
het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden van de 
landbouwer te ondersteunen.

ING N geen info geen info over timing

ING onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’ ING N geen info geen info over timing
CRELAN engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel worden 
opgenomen in de interne communicatie.

CRELAN N geen info geen info over timing

CRELAN engageert zich om deel te nemen aan een participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw en Visserij, 
voor het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden van de 
landbouwer te ondersteunen.

CRELAN N geen info geen info over timing

CRELAN onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’ CRELAN N geen info geen info over timing
BNP Paribas Fortis engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel 
worden opgenomen in de interne communicatie.

BNP Paribas Fortis N geen info geen info over timing

BNP Paribas Fortis engageert zich om deel te nemen aan een participatief traject, georganiseerd door het departement Landbouw en 
Visserij, voor het opmaken van een filmpje om erfbetreders te sensibiliseren over de rol die zij kunnen hebben om het welbevinden 
van de landbouwer te ondersteunen.

BNP Paribas Fortis N geen info geen info over timing

BNP Paribas Fortis onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’ BNP Paribas Fortis N geen info geen info over timing
Het consortium ‘Praktijkcentra Plant’ engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de 
landbouwers. Er zal een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Praktijkcentra Plant N geen info geen info over timing

Het consortium ‘Praktijkcentra Plant’ onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’ Praktijkcentra Plant N geen info geen info over timing
Het Praktijkcentrum Inagro engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er zal 
een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Inagro N geen info geen info over timing

Het Praktijkcentrum Inagro onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. Op deze manier weten landbouwers dat de adviseur 
oprecht met hen begaan is. 

Inagro N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum KBIVB engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. 
Er zal een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Vlaams Praktijkcentrum KBIVB N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum KBIVB onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. Vlaams Praktijkcentrum KBIVB N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum PCS engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er 
zal een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Vlaams Praktijkcentrum PCS N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum PCS onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. Vlaams Praktijkcentrum PCS N geen info geen info over timing



Het Vlaams Praktijkcentrum PCA engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er 
zal een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Vlaams Praktijkcentrum PCA N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum PCA onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. Vlaams Praktijkcentrum PCA N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum Proefstation voor de groenteteelt engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het 
welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Vlaams Praktijkcentrum 
Proefstation voor de 
groenteteelt

N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum Proefstation voor de groenteteelt onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’ . Op deze manier 
weten landbouwers dat de adviseur oprecht met hen begaan is.

Vlaams Praktijkcentrum 
Proefstation voor de 
groenteteelt

N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum PCF engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er 
zal een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Vlaams Praktijkcentrum PCF N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum PCF onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. Vlaams Praktijkcentrum PCF N geen info geen info over timing
Het Vlaams Praktijkcentrum LCG engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er 
zal een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Vlaams Praktijkcentrum LCG N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum LCG onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. Vlaams Praktijkcentrum LCG N geen info geen info over timing
Het Vlaams Praktijkcentrum VCBT engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. 
Er zal een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Vlaams Praktijkcentrum VCBT N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum VCBT onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. Vlaams Praktijkcentrum VCBT N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum LCV engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er 
zal een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Vlaams Praktijkcentrum LCV N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum LCV onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. Vlaams Praktijkcentrum LCV N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum ‘Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant’ engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het 
welbevinden van de landbouwers. Er zal een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Vlaams Praktijkcentrum 
Praktijkpunt Landbouw 
Vlaams-Brabant

N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum ‘Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant’ onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’.
Vlaams Praktijkcentrum 
Praktijkpunt Landbouw 
Vlaams-Brabant

N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum PCH engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er 
zal een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Vlaams Praktijkcentrum PCH N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum PCH onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. Vlaams Praktijkcentrum PCH N geen info geen info over timing
Het Vlaams Praktijkcentrum PCG engageert zich om haar medewerkers te sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwers. Er 
zal een artikel worden opgenomen in de interne communicatie.

Vlaams Praktijkcentrum PCG N geen info geen info over timing

Het Vlaams Praktijkcentrum PCG onderschrijft de ‘aandachtspunten voor erfbetreders’. Vlaams Praktijkcentrum PCG N geen info geen info over timing
Domus Medica engageert zich om via de huisartsenkringen te sensibiliseren over het welbevinden van de landbouwer en om aandacht 
hieraan te besteden wanneer een landbouwer op doktersbezoek komt.

Domus Medica N geen info geen info over timing

Domus Medica engageert zich om te informeren en sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwer. Er zal binnen de interne 
communicatie en via de huisartsenkringen worden bericht over het actieplan welbevinden en over de mogelijkheid om door te 
verwijzen naar Boeren op een Kruispunt.

Domus Medica N geen info geen info over timing

Het Vlaams Apothekers Netwerk zet in op preventie binnen de mogelijkheden van het apothekersnetwerk. Er zal extra aandacht zijn 
voor het welbevinden van de landbouwers indien er een passend moment hiervoor is tijdens het apothekersbezoek.

Vlaams Apothekers Netwerk N geen info geen info over timing

Het Vlaams Apothekers Netwerk engageert zich om te informeren en sensibiliseren rond het welbevinden van de landbouwer. Er zal 
een artikel worden opgenomen in de nieuwsbrief van het Vlaams Apothekers Netwerk over het actieplan welbevinden en over de 
mogelijkheid om door te verwijzen naar Boeren op een Kruispunt.

Vlaams Apothekers Netwerk N geen info geen info over timing

Rode Kruis Vlaanderen bezit een grote expertise rond EHBP (Eerste Hulp bij Psychologische problemen, gevoelig zijn voor signalen, 
sterker maken in het gesprek aangaan en het zelfzorgplan). Rode Kruis Vlaanderen is bereid om binnen haar mogelijkheden en binnen 
haar werking deze expertise te delen met landbouwers en erfbetreders.

Rode Kruis Vlaanderen N geen info geen info over timing



Info: Dubbelklik op de cellen met een > om ze in- of uit te klappen, 2x na elkaar gaat niet, tenzij je eerst een andere cel selecteert



Tools ontwikkelen 

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Inzetten op ontwikkelen, gebruiken en bekendmaking van nieuwe en bestaande tools Boerenbond L en N geen info (lopend)
Focus, de financiële managementtool van Boerenbond, nog meer in de markt zetten Boerenbond N geen info geen info over timing
Aanbod m.b.t. arbeidsorganisatie uitwerken Boerenbond N geen info geen info over timing
Ondernemersscan, uitgewerkt via project “Uitzicht door Inzicht”  herlanceren Boerenbond N geen info geen info over timing
Boerenbond wil innovatie, wat betreft het ontwikkelen van tools, verankeren in hun structurele werking. Boerenbond N geen info geen info over timing
Inzetten op nieuwe communicatietechnieken (webinars, tutorials …) Boerenbond N geen info geen info over timing
Reeds ontwikkelde tools voor land- en tuinbouw uitdragen naar boerinnen (daarvoor is een overzicht van bestaande tools en 
methodieken wel een must).

Ferm L en N
Boeren op een Kruispunt en andere 
landbouworganisaties

(lopend)

Via de website zijn diverse tools beschikbaar, gaande van boer vol talent, ken jezelf of diverse rekentools Boeren op een Kruispunt L geen info (lopend)
Groene Kring blijft, de competentieverkenner van Kenniscentrum Bedrijfsopvolging mee ondersteunen. Groene Kring L geen info (lopend)
In onze competentieverkenner polsen we naar het "kunnen", maar ook naar de motivatie --> doe je de taak omdat het moet of omdat 
je het graag doet? Indien veel zaken aangeduid worden als "omdat het moet" nodigen we uit om dit toch eens goed te bekijken: hoe 
ga je dit op langere termijn volhouden? Deze competentieverkenner is intussen al een aantal jaar oud en de bedoeling is om deze op 
termijn een update te geven (met nog meer het welbevinden in het achterhoofd o.a.)

Kenniscentrum 
Bedrijfsopvolging

L geen info (lopend)

Het departement Landbouw en Visserij zal de ontwikkelde tools die worden uitgewerkt in het kader van de projecten die zij 
subsidieert verzamelen en voor iedereen toegankelijk maken.

Departement Landbouw en 
Visserij

N geen info 2022-2023

Verdienwijzer breed communiceren en verder optimaliseren ILVO L   geen info 2022-2023
De ILVO veehouderijloketten zetten in op het ontwikkelen, inventariseren, beschikbaar stellen en communiceren van diverse 
(reken)tools die de landbouwers in staat stellen hun bedrijfsvoering te verbeteren.

ILVO L geen info

Info: Dubbelklik op de cellen met een > om ze in- of uit te klappen, 2x na elkaar gaat niet, tenzij je eerst een andere cel selecteert

SPOOR 2: INDIVIDUELE VAARDIGHEDEN VERSTERKEN

STRATEGIE: TOOLS ONTWIKKELEN WAAR LANDBOUW(ST)ERS ZELF MEE AAN DE SLAG KUNNEN



Lespakketten ontwikkelen en implementeren rond specifieke thema's

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

EIP operationele groep "Mentaal welbevinden begint op school" zet in op het ontwikkelen van een lessentraject rond mentaal 
welbevinden voor het hoger onderwijs op maat van de doelgroep toekomstige/jonge land- en tuinbouwers

Vlaams Instituut Gezond 
Leven, Boeren op een 
Kruispunt, ILVO, Groene Kring, 
JABS, Odisee Hogeschool

N geen info 1/12/2021

Project Warmste week: welbevinden aanbrengen op secundaire landbouwscholen. Boeren op een Kruispunt N Groene Kring, JABS 2022
Scholen kunnen het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging uitnodigen om te spreken over bedrijfsopvolging (sociale aspecten, 
samenwerking …). Afhankelijk van de wensen van de school kan dit 2 uur tot een ganse dag zijn. 

Kenniscentrum 
Bedrijfsopvolging

L geen info

Het thema suïcidepreventie integreren in de opleiding tot landbouwer VLESP N ILVO, Boeren op een Kruispunt

Nog te bepalen 
(afhankelijk van 
concretisering en 
goedkeuring Vlaams 
actieplan 
suïcidepreventie)

ILVO levert technische kennis aan voor het onderwijs (via diverse kanalen) en ontvangt klasgroepen voor 
studiemomenten/workshops/demo's. 

ILVO L geen info (lopend)

Vorming van leerkrachten en aanpassingen doorvoeren in de leerplannen 

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Agrocampus organiseert studiedagen voor leerkrachten en uitwisselingsplatform voor onderwijsdirecties Boerenbond L geen info (lopend)
Groene Kring wil graag een netwerk binnen het onderwijsveld ontwikkelen om zo te kunnen wegen op de kwaliteit van het lespakket 
van jonge boeren. Zo zorgen we ervoor dat jongeren met meer gedegen kennis starten in de sector.

Groene Kring N Boerenbond, scholen, overheid 2022

ILVO organiseert jaarlijks een infodag voor leerkrachten secundair onderwijs waar onderzoeksresultaten worden voorgesteld. ILVO L geen info (lopend)
Via de ILVO veehouderijloketten (o.a. digitale kanalen, studiedagen en demo's) wordt de nodige informatie aan leerkrachten 
aangeboden om hun lessen inhoudelijk te stofferen/te verbeteren/up to date te houden.

ILVO L geen info (lopend)

Professionaliseringsinitiatief leraren rond welbevinden in land- en tuinbouw in samenwerking met externe partners. Katholieke onderwijskoepel N geen info geen info over timing
Informatie uitwisselen rond dit thema via het eigen lerend netwerk (leerkrachten - middenkader - directies). Katholieke onderwijskoepel N geen info geen info over timing
Via onze (lerende) netwerken deze thematiek inbrengen en kennis, materiaal en ervaringen delen. Katholieke onderwijskoepel N geen info geen info over timing

Aandacht voor dit thema in de leerplannen van toepassing in de studierichtingen land- en tuinbouw:                                                                  
1. De weerbaarheid en mondigheid van leerlingen versterken en inoefenen - sociale en communicatieve vaardigheden                                
2. De leerlingen de weg wijzen om hulp te zoeken bij psychische/sociale problematieken                                                                                           
3. De leerlingen strategieën aanleren om op een effectieve en creatieve manier om te gaan met problemen                                                      
4. De leerlingen financieel, economisch vormen met aandacht voor actualiteit, bedrijfsbeheer en bedrijfsspecifieke administratie             
5. De leerlingen een degelijke maar ook brede opleiding bieden binnen de sector zodat ze creatief en flexibel kunnen inspelen op 
veranderingen en aandacht hebben voor innovaties.                                                                                                                                                                 
6. De leerlingen voorbereiden op arbeidsmarkt of hoger onderwijs maar ook vormen als persoon die op actieve manier participeert in 
de brede samenleving                                                                                                                                                                                                                               
7. De leerlingen stimuleren om te handelen met aandacht voor veiligheid, preventie en beroepsrisico’s op het land- en tuinbouwbedrijf

Katholieke onderwijskoepel

N

geen info geen info over timing

SPOOR 2: INDIVIDUELE VAARDIGHEDEN VERSTERKEN

STRATEGIE: VAARDIGHEDEN VERSTERKEN VIA ONDERWIJS



Het GO! wil het tweede spoor van het actieplan Welbevinden mee onderschrijven en dan vooral de doelstelling die aansluiten bij de 
leerplannen. De transversale eindtermen 1 t.e.m. 7 van de nieuwe leerplannen hebben expliciet aandacht voor de doelstellingen van het 
actieplan welbevinden. Het is overigens zo dat het GO! zijn leerlingen altijd – onafhankelijk van de studierichting- integraal bekijkt en 
werkt aan de brede 21e eeuwse vaardigheden om het welbevinden en het leren te versterken. 

GO! Onderwijskoepel

N

geen info geen info over timing

Ook aan de professionalisering (opleiding en vorming) van leerkrachten door externe partners (o.a. Ilvo) wil het GO! haar medewerking 
verlenen. De lerende netwerken binnen het GO! zullen hierop aangesproken worden. Contactpersoon voor het GO! is pedagogisch 
begeleider Patricia Sieuw (patricia.sieuw@g-o.be ) 

GO! Onderwijskoepel
N

geen info geen info over timing

Info: Dubbelklik op de cellen met een > om ze in- of uit te klappen, 2x na elkaar gaat niet, tenzij je eerst een andere cel selecteert

mailto:patricia.sieuw@g-o.be
mailto:patricia.sieuw@g-o.be
mailto:patricia.sieuw@g-o.be


Het vormingsaanbod optimaliseren

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Naschoolse vorming organiseren die verschillende doelgroepen aanspreekt met een interessant programma waarbij de nodige 
aandacht gaat naar mentale veerkracht en economisch inzicht

Boerenbond L geen info (lopend)

Uitbouw van nieuwe formules (webinars, lunchdates …) Boerenbond N geen info geen info over timing
Aanbod beter/meer bekend maken Boerenbond L en N geen info (lopend)
Integratie tools in starterscursussen AgroCampus Boerenbond N geen info geen info over timing
Weerbaarheid bedrijfsleiders bij controles verhogen Boerenbond N geen info geen info over timing
Opleiding ‘Ken uw rechten en plichten bij een controle’ Boerenbond N geen info geen info over timing
Opleiding ‘Ken je kostprijs’ Boerenbond L en N geen info (lopend)
Boerenbond wil innovatie, wat betreft het ontwikkelen van vormingen, verankeren in hun structurele werking. Boerenbond N geen info geen info over timing

Het thema welbevinden een voorname plaats geven in het vormingsaanbod van Ferm (Ferm, Ferm voor agravrouwen, Steunpunt Korte 
Keten, etc)

Ferm L geen info (lopend)

Een open blik creëren met een vormingsaanbod gericht op change, nieuwe verdienmodellen, impulsen uit andere sectoren, nieuwe 
leermethodieken, etc

Ferm L en N geen info (lopend)

Vorming aanbieden over hoe tewerkstellen en leiden van medewerkers op je bedrijf Ferm L geen info (lopend)

Groene Kring blijft haar junior Classes rond de thema’s management, financieel inzicht en communicatie organiseren en optimaliseren. Groene Kring L geen info (lopend)

Groene Kring blijft als partner van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging inzetten op reeds bestaande vormingen rond 
bedrijfsovername.

Groene Kring L Kenniscentrum Bedrijfsopvolging (lopend)

Groene Kring blijft samen met Boerenbond de starterscursus ondersteunen en engageert zich om welzijn hierin een prominente plaats 
te geven.

Groene Kring L, N Boerenbond 2022-2023

Kenniscentrum Bedrijfsopvolging biedt een specifieke voordacht aan met praktische tips en tricks voor de samenwerking op een land- 
of tuinbouwbedrijf.

Kenniscentrum 
Bedrijfsopvolging

L geen info (lopend)

Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging biedt een vorming aan rond taakverdeling en communicatie op het bedrijf (momenteel op 
vraag); we bekijken of het mogelijk is om dit structureel in het vormingsaanbod op te nemen.

Kenniscentrum 
Bedrijfsopvolging

L geen info (lopend)

We dagen onze cursisten regelmatig uit om kleine presentaties te geven voor de groep over hun stagebedrijf, een onderwerp dat ze 
zelf hebben uitgediept en uiteindelijk ook hun volledig toekomstig bedrijfsplan; daardoor leren ze spreken voor een groep en hun visie 
en waarden delen met anderen

Landwijzer L geen info (lopend)

In onze lessen marketing zetten we in op een sterke bewustwording en formulering van de missie en visie van de toekomstige 
bedrijven en de communicatie ervan naar hun doelpubliek; het allergrootste deel van onze alumni is actief in de korte keten en streeft 
naar / ontvangt een eerlijke vergoeding voor hun arbeid.

Landwijzer L geen info (lopend)

We voorzien lessen rond fysiek welbevinden (o.a. rugscholing) en algemeen welbevinden (o.a. work-live balance) Landwijzer L geen info (lopend)

Het departement Landbouw en Visserij zal inzetten om de beschikbare informatie over het landbouwgerelateerd vormingsaanbod en 
het advies op maat dat via het departement wordt ondersteund te centraliseren in het kader van het nieuwe GLB op haar website.

Departement Landbouw en 
Visserij

N geen info 2023

Adviseurs spreken in de starterscursussen Boeren op een Kruispunt L NAC, AgroCampus (lopend)
Webinars, fysieke 1 op 1 vormingen, willen we nog meer doen Boeren op een Kruispunt L Diverse organisaties (lopend)
Vormingen rond signaalherkenning en doorverwijsmogelijkheden naar Boeren op een Kruispunt Boeren op een Kruispunt L Diverse landbouworganisaties (lopend)
Geven van vormingen in de starterscursussen Boeren op een Kruispunt L NAC, AgroCampus (lopend)
Aanbod vormingen rond mentaal welbevinden Boeren op een Kruispunt L Tal van organisaties (lopend)

SPOOR 2: INDIVIDUELE VAARDIGHEDEN VERSTERKEN

STRATEGIE: VAARDIGHEDEN VERSTERKEN VIA (NASCHOOLSE) VORMING



Vormingen geven, ook via onze freelance-psychologen (bv die herstelacademie ) Boeren op een Kruispunt ? geen info geen info
De ILVO veehouderijloketten verzorgen presentaties over diverse thema’s, uitdagingen en actuele onderzoeksresultaten in allerlei 
naschoolse vormingen (bv. starterscursussen type A en B, studiedagen ...)

ILVO L geen info (lopend)

Lerende netwerken

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Verdere uitbouw van bedrijfsleiderskringen Boerenbond L geen info (lopend)
Inzetten op intervisie/lerende netwerken rond specifieke thema’s en welbepaalde doelgroepen Boerenbond L en N geen info (lopend)
Opstart lerende netwerken Boerenbond N Boerenbond innoveert, Ferm, ILVO geen info over timing
Lerende netwerken ontwikkelen die een bijdrage leveren aan het welbevinden in de sector en die inzetten op intervisie en 
terugkoppeling. We willen hier nieuwe leermethodieken in integreren.

Ferm N Boeren op een Kruispunt geen info over timing

Met onze psychologen zijn er reed 4 intervisies per jaar Boeren op een Kruispunt L geen info (lopend)
We hielden tot voor corona reeds meetings met lotgenoten (vb gefailleerden, nabestaanden): dit kan opnieuw worden opgepakt zodra 
mogelijk en misschien ook dieper uitgewerkt

Boeren op een Kruispunt
Similis, VLESP, contactclowns, 
Verder …

Groene Kring zet in op vorming en lerende netwerken rond visie en inzicht in en op je bedrijf. Groene Kring N geen info 2022-2023
Groene Kring zet lerende netwerken op voor overnemers en bekijkt de mogelijkheden voor andere lerende netwerken. Groene Kring L Kenniscentrum bedrijfsopvolging (lopend)
Lerend netwerk "jonge overnemers" --> nieuw initiatief van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging waarbij we een groepje jongeren die 
denken over bedrijfsopvolging samen aan het denken willen zetten over de uitdagingen die op hen afkomen. Indien succesvol willen 
we ook het lerend netwerk voor overlaters opstarten. 

Kenniscentrum 
Bedrijfsopvolging

N Groene Kring geen info over timing

Groene Kring heeft reeds whatsappgroepen op lokaal, sectoraal, regionaal en nationaal niveau en zal deze behouden. Hier vindt 
uitwisseling plaats tussen jonge boeren onderling.

Groene Kring L geen info (lopend)

Groene Kring engageert zich om de begeleiding, opleiding en coaching van haar kernleden te behouden en te versterken Groene Kring L en N geen info (lopend)
Binnen Bioforum zetten we in op biobedrijfsnetwerken: lerende netwerken per sector voor biologische landbouwers. Bioforum L Praktijkcentra (lopend)
We werken actief aan de ondersteuning van de groepsdynamiek, zodat onze cursisten niet enkel van docenten en stageboeren, maar 
ook van elkaar leren en zo onderling een netwerk vormen; daardoor groeien vanuit de samenwerking tussen onze cursisten vaak 
levenslange contacten.

Landwijzer L geen info (lopend)

We zetten sterk in op het vormen van netwerken onder actieve bio-boeren en lagen mee aan de basis van het ontstaan van de 
Biobedrijfsnetwerken, het CSA-Netwerk en De Landgenoten, ondersteunende netwerken, waar heel wat van onze alumni gebruik van 
maken.

Landwijzer L geen info (lopend)

We zetten supervisie, intervisie en individuele begeleiding in waarbij zelfevaluatie, persoonlijke ontwikkeling en vragen rond de eigen 
persoonlijke toekomst en het eigen welzijn structureel aan bod komen; daardoor worden die thema's bespreekbaar en leren onze 
cursisten die ook delen met anderen binnen de vertrouwelijkheid van een kleine groep met een gestructureerde methodiek.

Landwijzer L geen info (lopend)

We organiseren ook intervisiegroepen voor onze alumni, actief in de landbouw Landwijzer L geen info (lopend)

Binnen onze structuren willen we zeker inzetten op het versterken van vaardigheden en informatie-uitwisseling tussen onze leden-
landbouwers en hen zeker ‘netwerken’ aanbieden en zorgen voor kennisdeling (wat eigenlijk al heel veel gebeurt) en informatie- 
uitwisseling.

ABS – VABS - JABS L geen info (lopend)

Binnen het Europese project Farmwell wordt nagedacht over de opzet van een lerend netwerk rond mentaal welbevinden voor 
landbouwers in Vlaanderen. 

ILVO, Ferm, Boerenbond 
innoveert

L geen info (lopend)

Info: Dubbelklik op de cellen met een > om ze in- of uit te klappen, 2x na elkaar gaat niet, tenzij je eerst een andere cel selecteert



Loopbaanbegeleiding en coaching

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Uitwerken loopbaanbegeleiding en coaching Boerenbond N Acerta geen info over timing
Opleiding eigen medewerkers Boerenbond L en N (lopend)

Loopbaanbegeleiding meer onder de aandacht brengen bij land- en tuinbouwers Ferm N
Boeren op een Kruispunt en de 
andere landbouworganisaties

geen info over timing

Opleidingen op maat via EDUplus (kosteloos vormingsaanbod voor werknemers en werkgevers uit de groene sectoren) Prevent Agri L EDUplus (lopend)
We werken buiten het leertraject mee aan de invulling van een participatief, ontwikkelingsgericht garantiesysteem (collegiale toetsing) 
onder biodynamische bedrijven, waar niet de harde controle op de normen met bijhorende sancties centraal staat, maar naast die 
norm-controle -en ter aanvulling ervan- wordt gewerkt aan positieve ondersteuning en coaching van de bedrijfsontwikkeling door 
collega's.

Landwijzer L geen info (lopend)

Zowel in het 1e, het 2e als het 3e jaar van ons leertraject voorzien we individuele begeleiding en advies op maat, die toeneemt naar 
het einde van het leertraject.

Landwijzer L geen info (lopend)

We organiseren op regelmatige basis vormingsdagen voor onze hoofddocenten (die hoofdzakelijk zelf actief zijn in de biolandbouw) 
waarop we vooral samen inhoudelijk werken rond interactieve didactiek en coaching van de cursisten.

Landwijzer L geen info (lopend)

Vanuit het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging begeleiden wij de samenwerkingsgesprekken tussen familieleden op land- en 
tuinbouwbedrijven. Heel veel mensen gaan hier snel aan voorbij ("we zijn familie, dat wijst zichzelf uit, ...") --> maar het is een van de 
belangrijkste thema's om te bespreken voor de overname en doorheen de samenwerking. Daarbij is onder meer een wekelijks overleg 
zeker geen overbodige luxe. De te bespreken thema's bij een samenwerking vind je terug in onze brochure "geef je samenwerking 
kleur" (www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be/samenwerken). Ook in onze podcast halen we dit thema meermaals aan.

Kenniscentrum 
Bedrijfsopvolging

L geen info (lopend)

In alle familiegesprekken die we doen rond bedrijfsopvolging nemen we de impact op de persoon en het gezin uitdrukkelijk mee op. 
(core-business KCBO)

Kenniscentrum 
Bedrijfsopvolging

L geen info (lopend)

Het departement Landbouw en Visserij en de VDAB gaan samen onderzoeken hoe loopbaanbegeleiding meer ingang kan vinden in de 
land- en tuinbouwsector.

Departement Landbouw en 
Visserij, VDAB

N geen info geen info over timing

Advies op maat

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Boerenbond wil innovatie, wat betreft het ontwikkelen van adviesdiensten, verankeren in hun structurele werking. Boerenbond N geen info geen info over timing
Advies op maat voor vrouwen in land- en tuinbouw blijven laten realiseren door Boeren op een Kruispunt Ferm L Boeren op een Kruispunt (lopend)

Verderzetten van onze werking mbt begeleiding op maat van het bedrijf en de persoon. Hierbij doen we reeds beroep op externe 
partners, zowel binnen als buiten de landbouwsector. We hanteren een holistische benadering en bekijken bedrijf, gezin en persoon. 
Het heeft immers geen zin om niet breed te werken. Men woont waar men werkt en werkt waar men woont.

Boeren op een Kruispunt L

Loopbaancoaches, 
Landbouwconsulenten, Steunpunt 
Korte Keten, Innovatiesteunpunt, 
Inagro, ILVO …

(lopend)

Het departement Landbouw en Visserij biedt via KRATOS subsidie voor advies op maat dat thematisch kan gaan over management 
skills, timemanagement, coping strategieën, zoeken naar juiste verdienmodel op lange termijn, enz.

Departement Landbouw en 
Visserij

N geen info
Nieuwe GLB 
2023

Het departement Landbouw en Visserij zal inzetten om de beschikbare informatie over het landbouwgerelateerd vormingsaanbod en 
het advies op maat dat via het departement wordt ondersteund  te centraliseren in het kader van het nieuwe GLB op haar website.

Departement Landbouw en 
Visserij

N geen info 2023

VAC zet erop in om in zijn contacten met landbouw(st)ers hun bedrijfseconomisch inzicht te versterken VAC L geen info (lopend)
VAC legt in zijn contacten met landbouw(st)ers steeds de nadruk op de sterke punten van de bedrijfsvoering, maar zal ook de zwakke 
punten benoemen en de nodige actie ondernemen 

VAC L geen info (lopend)

SPOOR 2: INDIVIDUELE VAARDIGHEDEN VERSTERKEN

STRATEGIE: VAARDIGHEDEN VERSTERKEN VIA BEGELEIDING OP MAAT



Op het vlak van de agrarische onderneming: vooraleer een beslissing wordt genomen, zowel strategisch of tactisch leggen we vanuit 
VAC de nadruk op voordenken.  De agrarische ondernemer dient voldoende informatie te vergaren over alle facetten van een plan 
vooraleer een beslissing een te nemen. Goede raad is goud waard.

VAC L geen info (lopend)

Indien mogelijk, worden vragen naar advies door de ILVO veehouderijloketten beantwoord of wordt er doorverwezen naar de juiste 
instanties. 

ILVO L geen info (lopend)

Info: Dubbelklik op de cellen met een > om ze in- of uit te klappen, 2x na elkaar gaat niet, tenzij je eerst een andere cel selecteert





Eenvoudige, geïntegreerde en praktisch haalbare regelgeving

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Syndicale belangenverdediging met het oog op rechtvaardige wetgeving en een gecoördineerd en standvastig beleid waarbij rekening 
gehouden wordt met de economische haalbaarheid van de regelgeving voor de land- en tuinbouwbedrijven

Boerenbond L geen info (lopend)

Verderzetting van stages voor beleidsmakers Boerenbond L geen info (lopend)
Initiatieven waarbij administraties en ambtenaren de dagdagelijkse realiteit leren van een land- en tuinbouwbedrijf Boerenbond L geen info (lopend)
Opvolging van bedrijven met controles op welzijn door Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW), doorgeven van deze bedrijven 
aan Prevent Agri ter opvolging

Prevent Agri L Vak-organisaties, ILVO (lopend)

Via ons bestuursorgaan geven we beleidsadviezen naar de diverse overheden Boeren op een Kruispunt L geen info (lopend)
Groene Kring engageert zich om te blijven inzetten op beleid dat boeren stimuleert en geen regels invoert die niet afgestemd zijn op 
landbouwbedrijven.

Groene Kring L Beleid (lopend)

Groene Kring engageert zich om te blijven pleiten voor beleid dat kijkt op de lange termijn. Groene Kring L Beleidsmakers (lopend)
Groene Kring heeft een escaperoom ontwikkeld waarmee op een laagdrempelige manier wordt uitgelegd wat het is om een 
landbouwer te zijn. Deze wordt volop gebruikt met beleidsmakers vanaf de coronasituatie dit toelaat.

Groene Kring N Beleid 2022

Groene Kring blijft beleidsmakers meenemen naar land- en tuinbouwers om hen voeling te geven met de praktijk. Groene Kring L geen info (lopend)
Het departement Landbouw en Visserij stelt zijn expertise ter beschikken aan de collega’s van de Vlaamse overheid om bij de 
ontwikkeling van nieuwe regelgeving hun expertise ikv landbouw en de gelinkte socio-economische afwegingen mee te geven

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

Het departement Landbouw en Visserij zal in overleg met andere betrokken administraties nagaan hoe er op een betere en 
overzichtelijkere wijze kan gecommuniceerd worden naar de landbouwsector. 

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

Er wordt een nota opgesteld waarin alle knelpunten die doorheen het traject van het actieplan en de Customer Journey 
geïnventariseerd worden en waarin good practices gedeeld worden

ILVO + Departement 
Landbouw en Visserij

N geen info 2022

Eén van onze kerntaken blijven uitoefenen: ontmoetingsmomenten en lobbyen met/bij politici en beleidsmakers en hen wijzen op 
deze problematiek.

ABS – VABS - JABS L geen info (lopend)

Afstemming regelgeving met haalbaarheid in de praktijk: MilkBE wordt door de overheid steeds meer gezien als overlegpartner en 
klankbordgroep om de praktische toepassing en economische haalbaarheid van (nieuwe) regels af te toetsen. De samenwerking in het 
kader van het convenant Enterische emissies is hier een sprekend voorbeeld van, evenals het overleg over het wettelijk kader voor de 
uitbetaling van rauwe melk naar kwaliteit.

MilkBE L geen info (lopend)

In het overleg met de overheid is de insteek van VAC steeds om zo weinig mogelijk uitzonderingen op te nemen in de regelgeving. We 
verdedigen steeds ons standpunt voor generieke regelgeving die ondanks de specifieke bedrijfstakken toepasbaar moeten zijn voor 
alle bedrijfstakken.

VAC L geen info (lopend)

VAC informeert over regelgeving op een duidelijke en begrijpbare manier, op maat van de leden-landbouw(st)ers. We doen dit via ons 
ledenblad VAC-flash.

VAC L geen info (lopend)

De ILVO veehouderijloketten bundelen relevante info omtrent regelgeving die ze verspreiden via hun (digitale) communicatiekanalen. 
Landbouwers kunnen er terecht met vragen, waarna ze een gepast antwoord ontvangen of worden doorverwezen naar de juiste 
instanties. Het aanbod aan informatie wordt ook uitgebreid/aangepast op basis van de ontvangen vragen

ILVO L geen info (lopend)

Administratieve last verminderen

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Gebruiksvriendelijke info via ledenbladen, nieuwsbrieven, website … Boerenbond L geen info (lopend)
Inzetten op nieuwe communicatietechnieken (webinars, tutorials …) Boerenbond N geen info
Personaliseerbare sjablonen opmaken voor de sector mbt arbeidsveiligheid. Prevent Agri L TWW (lopend)

SPOOR 3: STRESSFACTOREN (BLIJVEN) AANPAKKEN

STRATEGIE: KNELPUNTEN OP VLAK VAN REGELGEVING AANPAKKEN



Djust Connect: digitaal deelplatform voor het delen van data in de agrovoedingsketen  ILVO L
AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ, 
Milcobel

(lopend)

Eén van onze kerntaken blijven uitoefenen: ontmoetingsmomenten en lobbyen met/bij politici en beleidsmakers en hen wijzen op 
deze problematiek.

ABS – VABS - JABS geen info (lopend)

Het departement Landbouw en visserij schrijft zich in in het once only principe en het maximaal gebruiken van data die reeds 
beschikbaar zijn bij de overheid.

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

Het departement Landbouw en Visserij zal bij uitwerking van het nieuw GLB steeds nagaan hoe de landbouwer optimaal kan 
geïnformeerd en ondersteund worden (bijvoorbeeld via meldingen bij het invullen van de verzamelaanvraag). Bij de concrete 
uitwerking blijft het departement Landbouw en Visserij oog hebben voor de administratieve last voor de landbouwer en zal indien 
nodig dit ook aankaarten bij andere instanties.

Departement Landbouw en 
Visserij

N geen info 2023

De deelnemers aan het overleg vanwege het VAC verzorgen tevens de administratieve dienstverlening aan de agrarische ondernemer 
en kunnen dus vanuit de ervaringen tijdens een overleg wijzen op praktische bezwaren.

VAC L geen info (lopend)

Andere aanpak van controles

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Streven naar rechtvaardige regelgeving met correcte boeteregeling Boerenbond L geen info (lopend)

Overleg met en tussen controle-instanties Boerenbond L geen info (lopend)

Opvolging van controles Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) binnen bedrijven Prevent Agri L geen info (lopend)

Richtlijnen voor aanpak van controles: MilkBE beheert het IKM-lastenboek en selecteert de inspectie-instellingen die de audits 
uitvoeren. De criteria waaraan de inspectie-instellingen moeten voldoen omvatten o.a. het volgen van gemeenschappelijke opleidingen 
om de uniformiteit tussen de auditors en de inspectie-instellingen te bewaken en een verplichte stage voor nieuwe auditors. Naast het 
lastenboek verdeelt MilkBE ook werkinstructies voor de auditors die ervoor moeten zorgen dat alle borgingspunten op dezelfde manier 
worden geïnterpreteerd en toegepast.

MilkBE L geen info (lopend)

Geschillencommissie: MilkBE is bevoegd voor het samenroepen van een geschillencommissie wanneer een producent niet akkoord is 
met het besluit van een IKM-audit. De geschillencommissie is steeds paritair samengesteld, voor de verhouding leveraars/kopers en 
voor de verhouding Vlaanderen/Wallonië.

MilkBE L geen info (lopend)

Ruimte voor rechtzettingen: binnen het IKM-lastenboek zijn er A en B-punten. A-punten zijn zeer belangrijke punten die steeds in orde 
moeten zijn. Een beperkt aantal non-conformiteiten voor B-punten is toegestaan, zolang deze tijdens de komende 6 maanden worden 
rechtgezet. Daarenboven kan een auditor aangeven dat het beoogde doel van het betreffende borgingspunt voldoende verzekerd 
wordt, maar wordt bereikt mits een andere, maar even doeltreffende methode. Verder is het ook mogelijk dat de melkveehouder 
bepaalde bewijsstukken nog nazendt binnen een afgesproken termijn. Zo wordt een marge gecreëerd voor het rechtzetten van 
onbedoelde fouten. Bij vragen kunnen melkveehouders ook steeds terecht bij een adviserende dienst en controleurs zullen hen daar 
ook naar verwijzen.

MilkBE L geen info (lopend)

Het departement Landbouw en Visserij organiseert in 2023 ihkv het nieuwe GLB opnieuw democontroles, waarbij landbouwers 
uitgenodigd worden op een landbouwbedrijf en daar kunnen zien hoe een controle uitgevoerd wordt. Dit zijn goede momenten om te 
netwerken en op concrete vragen rond controles overleg te hebben met landbouwers.

Departement Landbouw en 
Visserij

N geen info
Terug opstarten in 2023 
n.a.v. nieuwe GLB

Controleurs vinden allerhande sectorinformatie terug op de websites van de ILVO veehouderijloketten en kunnen er net als andere 
stakeholders terecht met concrete vragen over de veehouderij. 

ILVO L geen info (lopend)

Info: Dubbelklik op de cellen met een > om ze in- of uit te klappen, 2x na elkaar gaat niet, tenzij je eerst een andere cel selecteert



STRATEGIE: WERKEN AAN EEN TOEKOMSTPERSPECTIEF EN EEN BETERE WAARDERING VOOR DE LAND- EN TUINBOUW(ST)ERS

Werken aan rechtszekerheid en perspectief op lange termijn

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Syndicale belangenverdediging met het oog op rechtvaardige wetgeving en een gecoördineerd en standvastig beleid waarbij 
rekening gehouden wordt met de economische haalbaarheid van de regelgeving voor de land- en tuinbouwbedrijven

Boerenbond L geen info (lopend)

Activiteiten van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging structureel verankeren Boerenbond N geen info geen info over timing
Groene Kring engageert zich om te blijven vechten voor zekerheid en perspectief op de lange termijn voor jonge boeren door overleg 
en actie.

Groene Kring L geen info (lopend)

Groene Kring engageert zich om de lange termijn zekerheid en perspectief voorop te stellen in de syndicale werking van de 
organisatie.

Groene Kring L geen info (lopend)

Groene Kring engageert zich om een actieve partner te blijven van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging. Groene Kring L geen info (lopend)
Het departement Landbouw en Visserij toont via zijn conjuctuurbarometer de lange termijn perpectieven in de landbouw en 
communiceert hierover naar de sector en de keten. Dit wordt verder uitgewerkt voor diverse sectoren.

Departement Landbouw en 
Visserij

L en N geen info (lopend)

Tijdens een overleg benadrukt VAC waar nodig de juridische zekerheden, of het ontbreken ervan in bepaalde voorstelen. VAC L geen info (lopend)

Inzetten op meer waardering en verbinding met de burger

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Activiteiten/initiatieven Boerentrots continueren Boerenbond L en N geen info (lopend)
Nieuwe strategie Plattelandsklassen Boerenbond N geen info geen info over timing
Dag van de landbouw Boerenbond L Landelijke Gilden (lopend)
Nieuwe media inzetten voor communicatie naar het brede publiek Boerenbond L en N geen info (lopend)
Opleidingen ‘Boeren voor de klas’ Boerenbond N VLAJO geen info over timing
Ons verder keihard dagelijks inzetten om de burgers en brede maatschappij te informeren over landbouw en landbouwers en hierbij 
constant inspelen op de media (incl. sociale media) en proberen ‘positieve’ berichtgeving te creëren.

ABS – VABS – JABS L geen info (lopend)

Consument en producent met elkaar in verbinding brengen vanuit het sterk netwerk Ferm. Ferm L geen info (lopend)
Inzetten op communicatie met onze deelnemers over thema’s als eerlijk loon, wat duurzaamheid inhoudt … CSA-netwerk N geen info Midden 2022
Groene Kring wil door Boerentrots het imago van de landbouwer bij de burger verbeteren. Groene Kring L Boerenbond (lopend)
Groene Kring engageert zich om jaarlijks acties voor het imago van de land- en tuinbouwer te blijven doen. Groene Kring L geen info (lopend)
Groene Kring zal jaarlijks 2 farm runs organiseren, waarbij 2000 burgers doorheen landbouwbedrijven wandelen en lopen en zo de 
sector leren kennen.

Groene Kring L Golazo mei/22

De landbouwsector in een positief daglicht stellen: via een MilkBE persbericht spreekt de volledige zuivelsector met één stem, wat de 
kracht van de boodschap ten goede komt. MilkBE communiceert voornamelijk via de landbouwpers, maar in al haar persberichten 
wordt er rekening mee gehouden dat de burger/consument kan meelezen. Steeds wordt de focus gelegd op een positieve 
boodschap. Door middel van proactieve communicatie en door haar acties op het vlak van duurzaamheid, kwaliteit en 
voedselveiligheid draagt MilkBE bij tot het bevorderen van het imago van melk en zuivelproducten, en de zuivelketen in het 
algemeen.

MilkBE L geen info (lopend)

Via schoolprogramma’s wordt de verdeling van verse groenten/fruit en melk op scholen vanuit de Europese Unie en Vlaanderen 
ondersteund. Dit wordt ook meegenomen als actie in het actieplan armoede.

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

Overschotten van de groenten en fruitveilingen worden volgens de richtlijnen in de Europese wetgevende kaders gratis bedeeld aan 
armoede-organisaties. Dit is ook meegenomen als actie in het actieplan armoede en wordt gecontroleerd door het departement 
Landbouw en Visserij.

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

Het Vlaams Ruraal Netwerk heeft als taak om door communicatie en netwerking verbindend op te treden tussen alle actoren op het 
platteland

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

SPOOR 3: STRESSFACTOREN (BLIJVEN) AANPAKKEN



Via plattelandsklassen en boerderijklassen worden initiatieven ondersteund door het departement Landbouw en Visserij om 
leerlingen kennis te laten maken met de landbouwpraktijk

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

ILVO neemt deel aan initiatieven zoals Dag van de Landbouw of de Open bedrijvendag. Op die manier informeert ILVO de burger en 
brede maatschappij over de moderne landbouw die we vandaag kennen en het onderzoek dat gebeurt binnen de sector.

ILVO L geen info (lopend)

ILVO zet haar communicatiekanalen in om breed te communiceren over landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek en om 
innovatieve projecten binnen de sector in de kijker te zetten.

ILVO L geen info (lopend)

Het departement Landbouw en Visserij legt contacten met uitgeverijen zodat in onderwijsboeken niet-landbouwonderwijs correcte 
en genuanceerde manier informatie staat over onze Vlaamse land- en tuinbouw.

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

Het departement Landbouw en Visserij besteedt in tweets/sociale media/persberichten aandacht aan de belangrijke rol die 
landbouwers spelen in voedselbevoorrading en als landschapsbouwer.

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

VAC heeft in al zijn communicatie aandacht voor positieve berichtgeving en zal ook andere organisaties aansporen om positieve 
zaken te benadrukken.

VAC L geen info (lopend)

Info: Dubbelklik op de cellen met een > om ze in- of uit te klappen, 2x na elkaar gaat niet, tenzij je eerst een andere cel selecteert



De positie van de landbouw(st)er in de keten versterken

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Inzetten op een ketenoverleg waarbij iedere partner zijn verantwoordelijkheid neemt Boerenbond L Partners keten-overleg (lopend)
Ketenoverleg: mee in het DNA van MilkBE zit het organiseren en faciliteren van structureel overleg binnen de keten met vaste 
overlegstructuren voor uiteenlopende domeinen. Daarenboven beheert MilkBE de gedragscode voor overeenkomsten en contracten 
tussen melkproducenten en kopers van melk. Deze gedragscode definieert minimale voorwaarden voor geschreven contracten zoals 
bijvoorbeeld een minimale opzegtermijn.

MilkBE L geen info (lopend)

Landbouwers beter voeling laten krijgen met de eindgebruiker: informatie over de wensen van de afnemer en bij uitbreiding de 
maatschappij in het algemeen kan doorstromen binnen de keten via de MilkBE overlegorganen. Op vlak van kwaliteit wordt er onder 
meer gewerkt via het interprofessioneel IKM-lastenboek en via interprofessioneel opgestelde en opgevolgde opvolgingsprocedures om 
de verwachtingen van de afnemers van de zuivelindustrie te vertalen naar goede praktijken bij de melkveehouders. Ook op vlak van 
duurzaamheid wordt het nemen van relevante initiatieven in de melkveehouderij gestimuleerd via de duurzaamheidsmonitor.

MilkBE L geen info (lopend)

Marktcijfers beschikbaar stellen en transparantie: MilkBE plant in 2022 een overzichtelijke wegwijzer op haar website te plaatsen met 
links naar openbare weblocaties met relevante marktinformatie voor de zuivelsector.

MilkBE N geen info geen info over timing

Groene Kring engageert zich om de consument en supermarkt te blijven uitdagen om een eerlijke prijs bij de consument te brengen. 
Door middel van overleg en actie.

Groene Kring L geen info (lopend)

In het nieuwe GLB zullen maatregelen opgenomen worden die er op gericht zijn om de positie van de landbouwers in de keten te 
versterken.

Departement Landbouw en 
Visserij

N geen info Nieuwe GLB 2023

Het departement Landbouw en Visserij brengt transparantie over de marktwerking door de publicatie van cijfers in de keten op de 
cijferwebsite. De cijferwebsite werd gelanceerd in 2021 en zal de komende jaren verder in detail worden gevoed met aanvullende 
cijfers en data.

Departement Landbouw en 
Visserij

L en N geen info (lopend)

Boerenbond werkt binnen het project 'Siertelers en keten sterk' rond het verstevigen van de positie van siertelers in de keten en het 
verduurzamen van relaties met hun beste klanten. Boerenbond innoveert L AVBS en PCS (lopend)

Systemen voor betere prijzen voor de landbouw(st)ers 

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Als lid van de Europese landbouwkoepelorganisatie Copa zetten we in op Europese coördinatie en streven we naar een gelijk speelveld Boerenbond L en N geen info (lopend)

Stimuleren van oprichting productenorganisaties en brancheorganisaties Boerenbond L en N geen info (lopend)

Syndicale belangenverdediging via de ledenorganisaties: ons huidig werk hieromtrent sowieso bestendigen en verder uitbouwen. ABS – VABS - JABS L geen info (lopend)

Info: Dubbelklik op de cellen met een > om ze in- of uit te klappen, 2x na elkaar gaat niet, tenzij je eerst een andere cel selecteert

SPOOR 3: STRESSFACTOREN (BLIJVEN) AANPAKKEN

STRATEGIE: DE (FINANCIËLE) POSITIE VAN DE LAND- EN TUINBOUW(ST)ERS VERSTERKEN



Preventie en verzekeringen

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Aanbod bedrijfshulpverzekering van “WERKERS agro bedrijfshulp” in de aandacht brengen. Boerenbond N Groep Werkers

Gericht aanbod naar specifieke doelgroepen mbt verschillende veiligheidsaspecten (PBM, verkeersveiligheid, mestgassen …) Boerenbond L en N
Politie, brandweer, PreventAgri, 
groep Werkers, …

(lopend)

Het departement Landbouw en Visserij subsidieert erkende brede weersverzekeringen die de landbouwers de mogelijkheid geven zich 
te verzekeren tegen teeltschade door ongunstige weersomstandigheden.

Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

Meer aandacht voor preventie en uitgebreid aanbod verzekeringen: via de werking van de commissie Botulisme zet men in op 
communicatie in de landbouwpers ter preventie van een botulisme-uitbraak op een melkveebedrijf. In het geval een melkveehouder 
toch te maken krijgt met een uitbraak is een tussenkomst mogelijk vanuit het door MilkBE beheerde solidariteitsfonds waaraan alle 
melkveehouders en aangesloten kopers van melk bijdragen.

MilkBE L geen info (lopend)

Het thema (arbeids)veiligheid en preventie wordt vermeld op de websites van de ILVO veehouderijloketten. Er wordt verwezen/gelinkt 
naar relevante instanties die op deze materie focussen 

ILVO L geen info (lopend)

Aantrekken van competente en betaalbare werkkrachten

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Aanbod Groep Werkers (bedrijfshulpverzekering, aanneming en uitzenden) verder uitbouwen en beter bekend maken Boerenbond L en N Groep Werkers (lopend)
Tewerkstellingsprojecten vereenvoudigen + bedrijven klaar maken voor de indienstname eerste werknemer Prevent Agri L Inagro, vak-organisaties (lopend)
Facebookpagina waarop boeren en werkgevers hun vragen kunnen plaatsen https://www.facebook.com/BoerVolTalent Boeren op een Kruispunt L geen info (lopend)

De 5 Vlaamse provincies ondersteunen het welbevinden van de landbouwers door de financiële ondersteuning van Werkers vzw en 
Agro-Aanneming vzw.

Provincie Antwerpen, 
Limburg, Vlaams-Brabant, 
Oost-Vlaanderen en West-
Vlaanderen

L geen info (lopend)

Mogelijkheden creëren om rust en ontspanning in te bouwen

> Engagementen organisatie 
lopend of 
nieuw

mogelijke partners indicatie start uitrol

Aanbod “vakantie” van Groep WERKERS beter bekend maken Boerenbond L en N Groep Werkers (lopend)
Activiteiten van lokale landelijke gilden beter in de verf zetten Boerenbond L en N Landelijke Gilden (lopend)
Binnen onze organisatie gebeuren zeker op lokaal vlak al heel wat zaken, we zullen proberen om deze te bestendigen en verder uit te 
bouwen.

ABS – VABS – JABS L geen info (lopend)

Een vormingsaanbod waarin naast harde managementskills ook aandacht is voor soft skills, voor ontspanning (me-time) en leuke 
activiteiten.

Ferm L geen info (lopend)

Met Dag van de Boerin schenken we vrouwen in land- en tuinbouw een dag met ontspanning Ferm L geen info (lopend)
Groene Kring blijft jaarlijks een nationale reis organiseren en blijft ook ad hoc studiereizen organiseren. Groene Kring L geen info (lopend)
Groene Kring blijft, samen met Kenniscentrum Bedrijfsopvolging inzetten op gezonde familiale samenwerking en relaties tussen 
jongere boeren en hun ouders.

Groene Kring L Kenniscentrum Bedrijfsopvolging (lopend)

De minister van landbouw ondersteunt bedrijfshulp via subsidie aan werkers vzw (ziekte, vorming, vakantie).
Departement Landbouw en 
Visserij

L geen info (lopend)

Info: Dubbelklik op de cellen met een > om ze in- of uit te klappen, 2x na elkaar gaat niet, tenzij je eerst een andere cel selecteert

SPOOR 3: STRESSFACTOREN (BLIJVEN) AANPAKKEN

STRATEGIE: BEROEPSRISICO'S INPERKEN EN STREVEN NAAR EEN BETERE WORK-LIFE BALANS
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