
 

 

VOORAANKONDIGING | Stil leed op het platteland | Bijeenkomst voor erfbetreders 

Woensdag 23 november 2016 | 20.00 uur 

Restaurant De Hongerige Wolf | Coevorderweg 27B | Stegeren 

 
 

Van bedrijfsadviseurs in de agrarische sector en hulpverleners in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en 
Ommen krijgen we al langer signalen dat agrariërs en andere bewoners van het buitengebied, zowel bij 
bedrijfsproblemen als bij psychische problemen, lang wachten met het inschakelen van hulp. We mogen niet 
iedereen over één kam scheren, maar bewoners van het buitengebied lijken doorzetters, die het lang zelf 
proberen en vaak problemen aanpakken door nog harder te gaan werken. De keerzijde is dat problemen die 
op deze manier niet op te lossen zijn, erg uit de hand kunnen lopen. Als problemen te laat aangepakt worden, 
lopen schulden hoog op, leiden relatie-problemen tot een breuk, worden kinderen de dupe of worden 

psychische problemen onnodig complex. 
 

Problemen hebben is geen schande. Het is niet raar dat in deze ingewikkelde tijd een bedrijf niet vanzelf goed 
loopt. In Nederland komen psychische problemen veel voor, dat zal in onze regio niet anders zijn. En die 
problemen grijpen in elkaar: als je somber, angstig of onrustig bent, wordt het moeilijk een bedrijf goed 
draaiend te houden. Als het met het bedrijf niet goed loopt, is de kans groot dat je somber, angstig of onrustig 

wordt. Geen schande, maar wel iets om op een goede manier aan te pakken. 
 
Wij mogen hiervoor de ogen niet sluiten en willen dit gezamenlijk met alle erfbetreders in onze regio 
oppakken. Het is de bedoeling een platform op te richten waar agrariërs, bewoners uit het buitengebied, 
adviseurs en hulpverleners terecht kunnen om snel passende hulp te organiseren. Een platform met mensen 
uit de agrarische hoek, adviseurs en hulpverleners.  

 
Programma 
19.45 uur Ontvangst met koffie & thee 
20.00 uur Welkom door René de Vent, wethouder gemeente Hardenberg 
20.10 uur Opening door Paulien Hogenkamp, Agrarisch Consult & Coaching 
20.15 uur Regionale erfbetreders aan het woord 

20.45 uur Pauze 
21.00 uur Forumdiscussie: Wat signaleren we, wat doen we en wat kunnen we doen?   

21.45 uur Toelichting / uitleg vormen platform 
22.00 uur Afsluiten en napraten  
 

Opgave 
Graag horen we vooraf of u komt. U kunt zich opgeven via E info@stimuland.nl | T (0529) 47 81 80. 
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