
Mogelijk staatshulp voor boeren met psychische nood

2 dagen geleden Den Haag Ondernemen 199 keer gelezen reageer

Jaco Geurts van het CDA komt deze week met een voorstel in de Tweede Kamer om boeren bij

crisissituaties voortaan standaard hulpverlening en nazorg aan te bieden.

Veel boeren kampen met psychische nood en weten de weg naar de reguliere hulpverlening nauwelijks te

vinden. Ook rust hier een taboe op. Als het aan de Tweede Kamer ligt moet minister Schouten van Landbouw,

Natuur en Voedselveiligheid (LNV) hier werk van maken. Jaco Geurts zal daartoe tijdens het begrotingsdebat

van het ministerie zijn voorstel lanceren. De politicus wil ook dat de overheid voortaan bij ingrijpende

overheidsmaatregelen naar de sociaaleconomische gevolgen kijkt voor de agrarische sector. Coalitiepartijen

VVD, D66 en ChristenUnie steunen het voorstel in de Tweede Kamer.

Sociaal emotionele coaches

Momenteel wordt bijvoorbeeld vanuit de NVV al een stukje crisishulp geboden. Paulien Hogenkamp doet voor

deze organisatie concreet een stuk telefonische begeleiding. Dat is specifiek voor mensen die hun hart willen

luchten. Ze noemt zichzelf daarbij sociaal emotioneel coach. „In de vijf jaar dat ik dit soort werk doe, zijn

boeren al veel opener geworden over dit soort problemen. Je ziet ook dat gemeenten ons soort coaches steeds

meer begint in te schakelen voor een persoonlijk gesprek." Volgens Hogenkamp zijn er momenteel ruim tien

van dit soort daartoe opgeleide coaches op de agrarische bedrijven werkzaam. Ze spelen volgens haar ook een

waardevolle rol bij het 'rouw'proces van het beeindingen van een bedrijf.

Tekst: Broer de Boer

Groeide op in de NOP, op een gemengd landbouwbedrijf. Na de Hogere Agrarische School startte hij in 1980 bij

de varkens K.I. Tien jaar later ging hij naast deze baan voor Agrio schrijven. Zijn landbouwkundige en

technische kennis gebruikte hij vanaf 1996 als redacteur voor TNO en andere uitgevers. Sinds 2015 is hij weer

actief als redacteur voor Pig Business.

https://www.pigbusiness.nl/artikel/34280-mogelijk-staatshulp-voor-boeren-met-psychische-nood/#reageer
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