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1. Leeswijzer 
 

Dit document bevat een omschrijving van het gedachtengoed van Boert Bewust en de praktische 
uitvoering van de onderdelen van het concept. Deze handleiding is onderhevig aan verandering op 
basis van ervaringen uit de streken.  
 
Indien nodig wordt dit document geactualiseerd en geaccordeerd in de stuurgroep van Stichting Boert 
Bewust.  
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2. Werkwijze en formule Boert Bewust 
 

2.1 De kracht van Boert Bewust 

Boert Bewust gaat over het leggen van verbinding tussen boeren en de samenleving. Boeren en 
tuinders doen werk waar de hele Nederlandse samenleving trots op mag zijn. Zij doen dit met passie 
en produceren het voedsel op verantwoorde wijze en werken hard aan de ontwikkeling van hun 
bedrijf. Stichting Boert Bewust vindt het belangrijk dat de samenleving de boeren en tuinders 
waardeert om hun werk en meer betrokken raakt bij de herkomst van hun voedsel en dat boeren en 
tuinders de samenleving meeneemt en betrekt bij hun bedrijven. Alleen zo ontstaat dialoog en 
wederzijds begrip en meer betrokkenheid. Boert Bewust zorgt dat boeren zichtbaar worden, opgeleid 
worden om goed te acteren in de samenleving, geeft hen een handvat het juiste verhaal te vertellen 
en zorgt voor meer betrokkenheid met de samenleving. Alle sectoren kunnen meedoen. Boert Bewust 
vertelt het verhaal van de Nederlandse land en tuinbouw en neemt daarbij een actieve netwerkfunctie 
aan. Samengevat opereert Boert Bewust in drie kolommen namelijk (1) het vertellen van het verhaal 
van Bewuste Boeren, (2) het organiseren van activiteiten ten behoeve van verbinden met de 
samenleving, en (3) als agrarisch ondernemers actief onderdeel uitmaken van het bestaande 
streeknetwerk. Dat is de kracht van Boert Bewust.  
 
In de bijlage is het model toegevoegd waarop een visuele weergave is te zien van het concept Boert 
Bewust. 
 

2.2   Doel en ambitie Boert Bewust 

Boert Bewust heeft als doel. 'Het door ontwikkelen en positioneren van de land- en tuinbouw in 
verschillende streken als maatschappelijk verantwoorde en transparante ondernemingen, die continu 
in beweging zijn. Dit door middel van een bedrijfslabel, gedragen door agrarisch ondernemers en 
burgers in de streken’. Het komt voort uit de lokale variant ‘Vallei Boert Bewust’. Dit initiatief is een 
groot succes. Meer streken zijn enthousiast en zien dat Boert Bewust een manier is om het contact 
met de samenleving vorm te geven vanuit proactieve communicatie. Om andere streken te 
ondersteunen bij de ontwikkeling tot Boert Bewust streek, te faciliteren en de formule te positioneren 
is begin 2016 Stichting Boert Bewust opgericht. Boert Bewust streeft naar minimaal 500 Boert Bewust 
Boeren in 10 streken in 2020. Effect hiervan is dat het leidt tot meer begrip en participatie van burgers 
en andere organisaties. Ook draagt het bij aan de transparantie en openheid vanuit de boeren. De 
succesformule zit in het enthousiasme en de trekkracht van de gezamenlijke ondernemers in de 
streken. Boeren en tuinders (en burgers) pakken zelf de organisatie op.  
 

2.3  Het project Boert Bewust 2017-2020   

Stichting Boert Bewust ontwikkelt de beweging Boert Bewust via het project ‘Boert Bewust 2017-
2020’. Dit project zorgt ervoor dat het doel en de ambitie op een projectmatige, resultaatgerichte 
manier vorm krijgt. De Stichting werkt in het project aan 3 doelen: 

 Ondersteunen van 8 streken bij de opstart van Boert Bewust 

 Opleiden en trainen van boeren en tuinders in communicatie/verbinding met hun omgeving 
o Workshops ‘Acteren in de samenleving’ 
o Praktijkscholen voor Verbindend Ondernemen 
o Ondersteuning bij nieuwe interactieve communicatie en eenduidige communicatie 

(website BB, sjablonen, formats etc.) 

 Opzetten verdienmodellen ondernemers met samenleving en de organisatie Boert Bewust 
opzetten. 

http://www.valleiboertbewust.nl/
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Het project faciliteert en ondersteunt. Op de website van Boert Bewust staat (achter de inlog) een 
overzicht van de af te nemen producten voor de streek. In de streken komt de ontwikkeling en 
uitvoering van projecten en activiteiten zoveel mogelijk tot stand als zelfstandige projecten. Stichting 
Boert Bewust ondersteunt de streken hierbij door bruikbare informatie en sjablonen te delen. 
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3. Organisatie 
 

3.1  Organisatie 

 
Stichtingsbestuur 

 Lisanne Oskam  

 Kees van Dijk 

 Jan Overeem 
 
Stuurgroep Boert Bewust 

 Lisanne Oskam (voorzitter). Thema’s: ontwikkeling partnerschappen en streekontwikkeling 

 Kees van Dijk (penningmeester). Thema’s: financiën project, streekontwikkeling 

 Jan Overeem (lid). Thema’s: Boert Bewust Score, streekontwikkeling  

 Wilma van der Louw (lid). Thema’s: communicatie en streekontwikkeling 

 Wessel van Olst (LTO Noord) 

 Nog een vacante functie 
 
Uitvoerend projectteam Projecten LTO Noord en LTO Noord 

 Liesbeth van der Vegt, (projectleider) 

 Juul Smeets, (uitvoerend projectleider, streekontwikkeling) 

 Mirthe Post, (communicatie)  

 Geert Plender (communicatie, als vervanging van Mirthe tijdens haar verlof) 

 Janneke von Rotz (projectmedewerker)  

 LTO Noord (financiële administratie)  

 

3.2 Organisatiestructuur Boert Bewust  

Boert Bewust streken verbinden zich aan de samenwerking met Stichting Boert Bewust. Deze 
samenwerking versterkt het uitdragen van het label Boert Bewust.  
 
De Stichting bestaat uit een stuurgroep, bestaande uit een aantal vertegenwoordigers vanuit de 
streken. De stuurgroep heeft als taak de aansturing van de landelijke organisatie, het overkoepelende 
project en het bewaken van de verbinding tussen de landelijke stichting en de streken. Via het 
afgezantenoverleg vindt er afstemming plaats met de streken en advisering richting de stuurgroep. 
Ook op lokaal niveau moet er een bestuur komen met voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit 
om te zorgen dat ook daar structuur komt. Zowel landelijk als in de streken zijn coördinatoren aan het 
werk. Landelijk om te faciliteren en te ondersteunen (wat op landelijk niveau efficiënt kan) en regionaal 
om uit te voeren.  
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Organogram en organisatie 
Organogram Rollen en taken 

 
 
 
 

 

Boert Bewust 

 Bewaking merk en gedachtengoed 

 Betrekken en binden landelijke partners en 
financiering 

 Boert Bewust Scoringssystematiek  

 Aanbieden formats; logo, bord;, website; 
scoringsschema’s; draaiboeken 

 Organiseren inspiratie en kennis delen  

 Ondersteuning streken aanpak 

 Verantwoordelijk voor landelijke 
communicatie uitingen en aanspreekpunt 
voor landelijke pers 

 Organiseren afgezantenoverleg vanuit de 
streken als adviserend aan landelijke 
stuurgroep 

Streken Boert Bewust 

 Verantwoordelijk voor ontwikkeling en 
draagvlak opstart en uitvoer in de streek, 
autonoom 

 Controle maatschappijpunten Boert 
Bewust Score 

 Streekactiviteiten organiseren en social 
media en streekcommunicatie 

 Deelnemersbijdrage aan Stichting (na 
projectfase opstart) 

 Betrekken en binden regionale partners en 
financiering 

 Afvaardiging in afgezantenoverleg 

 Adviseren en suggesties voor personen in 
landelijke stuurgroep  

 Deelname in werkgroepen (o.a. Boert 
Bewust Score en financieel) 
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4. Uitgangspunten Boert Bewust formule  
 

De meerwaarde van de Boert Bewust aanpak formule zit in de herkenbaarheid en eenduidigheid. Om 
dit te bewaken zijn er een aantal uitgangspunten waarlangs Boert Bewust werkt.  
 
Voor vragen over de communicatiemiddelen neem dan contact op met Mirthe Post, projectleider 
communicatie. 
 

4.1  Logo 

Er is een vastgesteld logo. Door met 1 logo en 1 huisstijl te werken vergroot dit de herkenbaarheid 
onder burgers, boeren en stakeholders. Het logo en de naam is gedeponeerd bij het merkenbureau. 
Het logo wordt in overleg met de streek ‘gepersonaliseerd’ en versterkt. Het is mogelijk om maximaal 
3 icoontjes in het logo op te nemen. De tenaamstelling naast het logo verschilt per streek. Er is een 
variatie mogelijk in naam om streekeigenheid weer te geven. Bijvoorbeeld Kromme Rijn Boert en Teelt 
Bewust, Salland Boert en Eet Bewust. Het is de bedoeling dat de streeknaam als eerste wordt 
genoemd, gevolgd door Boert en daarna maximaal 1 extra woord voordat Bewust de naam afsluit. 
 

4.2  Borden 

Het frame, grootte en het uiterlijk van het bord liggen vast. Het bord wordt gepersonaliseerd met de 
streeknaam en de bedrijfsnaam. Het is hier mogelijk om te kiezen uit een aantal vastgestelde 
lettertypes. Daarnaast is het mogelijk om het bord per streek te personaliseren met de aanwezige 
iconen dieren of teelten. Als er een nieuw icoon gemaakt moet worden komt dit als kosten voor de 
streek. De borden en het frame worden centraal besteld bij één leverancier. Dit om de uitstraling te 
waarborgen en efficiëntie te behalen in aanschaf voor de streken (groepskorting). De borden kosten 
bij afname van minimaal 10 stuks €486,42 per stuk incl. BTW. Dit is inclusief frame, drukwerk en 
bezorging binnen 75 km vanaf Renswoude. De kosten van het bord zijn €55,- (excl. BTW) per stuk 
duurder geworden dan voorheen in verband met een materiaal wisseling naar eikenhouten frames. 
Dit komt de houdbaarheid en kwaliteit van de borden ten goede. 
 
Het bestellen van de borden is de verantwoordelijkheid van de streek coördinator. Ondernemers 
dienen eerst gescoord te worden als deelnemers alvorens de borden worden besteld. Zodra de 
coördinator een seintje heeft ontvangen van de scoorders dat een deelnemer is goedgekeurd dan pas 
gaat de coördinator over tot het bestellen van de borden. De coördinator kan dit doen door contact te 
zoeken met Krachtig Media, zie ook: http://krachtigmedia.nl/  
 

4.3  Website 

Er is één landingspagina www.boertbewust.nl die doorverwijst naar alle streekwebsites. Deze 
streekpagina’s zijn ook direct bereikbaar via hun eigen adres. Het frame van de website is voor alle 
streken gelijk. Een aantal pagina’s bevatten voor alle streken ongeveer dezelfde tekst. Daarnaast zijn 
een aantal pagina’s tekstueel vrij in te vullen. Op de website heeft elke streek deelnemer zijn eigen 
pagina. Hierop staan onder andere de behaalde Boert Bewust Score, maar ook een eigen verhaal over 
hun bedrijf en een foto map. De invulling van de site is een verantwoordelijkheid van de streken. Het 
format wordt aangeleverd. Een streek betaalt de kosten voor haar eigen pagina. Dit gaat om eenmalig 
600 euro voor hosting, service en support + jaarlijks €50,- aan terugkomende kosten voor een SSL-
certificaat)  

 

http://krachtigmedia.nl/
http://www.boertbewust.nl/
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4.4  Boert Bewust Score 

De Boert Bewust Scoringsschema’s zijn voor iedere streek per diersoort en teelt gelijk. Wijzigingen aan 
het schema worden door een aantal vertegenwoordigers uit de betreffende sector besproken en aan 
de Stichting voorgelegd ter goedkeuring. Elke 2 jaar worden de schema’s aangepast. In voorbereidende 
gesprekken met ondernemers wordt het schema gebruikt om een beeld te krijgen van het bedrijf. De 
Boert Bewust Score is niet bedoeld als afrekensysteem. Het is een soort checklist om te bezien of het 
bedrijf past binnen het gedachtengoed van Boert Bewust. Ook helpt het de ondernemers om het 
verhaal over hun bedrijf samen te stellen. Het Boert Bewust Score van deelnemers wordt gedaan door 
één van de door Boert Bewust aangestelde scoorders. Deze scoorder maakt een basis tekst voor op de 
website en maakt samen met de ondernemer een aantal foto’s, deze worden aangeleverd bij de 
coördinator, die het vervolgens terugkoppelt aan de desbetreffende deelnemer. De voorkeur heeft dat 
tijdens het score af en toe iemand wordt betrokken die een rol kan spelen in de verbinding; denk aan 
een burgermeester of een journalist. Hierdoor krijg je zinvolle feedback, kun je het gesprek aangaan 
en je hebt als het goed is iemand die aan zijn omgeving verteld over zijn/haar beleving. De streek 
betaalt de kosten voor het scoren van deelnemers. Deze bedragen €25,- per uur excl. BTW en €0,19 
cent per kilometer. Er wordt uitgegaan van 4 uur per deelnemer. Indien een deelnemer meerdere 
bedrijfstakken heeft komt hier een half uur per scoringsschema bij. De reisuren worden niet apart 
vergoed. Herscore vindt bij elke deelnemer om de 3 jaar plaats. Vragen over de Boert Bewust Score 
kunnen gesteld worden bij Jan Overeem.  
 

4.5   Voorwaarden deelname  van agrarische ondernemers 

Agrarische ondernemers uit alle sectoren kunnen deelnemen aan Boert Bewust in de streken.  
De ondernemer die meedoet aan Boert Bewust:  
•         Heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en wil dit verder 

doorontwikkelen 
•         Ziet meerwaarde in kennis onderhouden, delen en ontwikkelen door middel van bijv. Social 

Media, het ontvangen van groepen, boerderij-educatie etc.   
•         Staat open voor de maatschappij en wil de directe omgeving betrekken bij het bedrijf 
•         Zet duurzaamheid  centraal in de bedrijfsontwikkeling en bedrijfsvoering 
•         Is ambassadeur voor de agrarische sector en bouwt hier met collega’s verder aan 

               Is bereid financieel bij te dragen aan de communicatiemiddelen en de organisatie (een   
eenmalige bijdrage van €550,- bij de opstart en een jaarlijkse nader te bepalen 
contributiebedrag) 

 

4.6   Voorwaarden deelname individuele agrarische ondernemers of rand streek  

Het uitgangspunt is dat Boert Bewust als streek wordt ontwikkeld inclusief een eigen streeknaam. De 
succesformule zit in het enthousiasme en de trekkracht van de gezamenlijke ondernemers in de 
streken. Een streekaanpak zorgt voor verbinding tussen boeren en partners in de streek. Dit draagt bij 
aan het organisatorische vermogen (coördinator) en daarmee continuïteit.  
 
Er is een uitzonderingsregel wanneer het opstarten van een streek op korte termijn niet mogelijk is, 
maar de ondernemer uit het betreffende gebied wel aan de slag wil met het concept. In dat geval:  
 

 Zien we dit als een kans van waaruit een streekaanpak kan ontstaan;  

 Krijgt de deelnemer een bord zonder streeknaam, op het bord wordt ruimte gelaten om eventueel 
later een streeknaam toe te voegen; 



 

10 

08 aug 2018, Stichting Boert Bewust, versie 8 

 

 Sluiten deze deelnemers organisatorisch aan bij de dichtstbijzijnde streek (i.v.m. website, Boert 
Bewust Score en trainingen) zolang er geen eigen streekaanpak is, de opbrengsten en kosten 
verbonden aan zijn of haar lidmaatschap komen dan ook ten goede/ten laste van de 
dichtstbijzijnde streek; 

 Sluiten, zodra een passende andere streek is opgestart, daarbij aan.  

 Ondernemers betalen € 550, voor plaatsing van een bord, Boert Bewust Score en eigen plaats op 
de website  
 

4.7   Voorwaarden deelname niet land en tuinbouw bedrijven  

Alleen primaire land en tuinbouwbedrijven kunnen deelnemer zijn van Boert Bewust. Zij worden 

volgens de Boert Bewust systematiek gescoord. Daarnaast zijn er meerdere groepen te 

onderscheiden die het gedachtengoed ondersteunen en willen uitdragen in de streek. Dit zijn de 

individuele inwoners van de streek (consumenten/burgers), (non-agri) bedrijfsleven, en aan sector 

aanverwante partijen, organisaties en bedrijven. Om te voorkomen dat er discussies blijven ontstaan 

over wie lid en wie partner mag worden, is besloten dat alleen ‘primair agrarisch ondernemers’ lid 

kunnen worden van Boert Bewust als deelnemer. Alle andere agrarisch gerelateerde bedrijven 

behoren tot de ‘vrienden van...’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan landwinkels, campings, agrarisch 

natuurbeheer, etc. Op deze manier blijven we dichter bij de kern van het concept en is er een 

heldere scheidingslijn. 

De volgende opties zijn mogelijk:  
 
Wij zijn vrienden van Boert Bewust 
Deze optie is bestemd voor aan de sector aanverwante partijen, 
organisaties en bedrijven die Boert Bewust (streken) willen 
ondersteunen d.m.v. partner en/of sponsorschap. Deze partners 
ontvangen een ‘Wij zijn vrienden van… (streeknaam) bordje (A5).  
 
Als uitgangspunt voor ieder sponsorschap bieden we een basispakket 

aan. Dit basis pakket bestaat uit:  

 Een ‘Vrienden van…’ bordje voor aan de gevel of in het 

kantoor van de partner 

 Logo op de website tussen alle andere vrienden van Boert 

Bewust 

 Een uitnodiging voor al onze evenementen 

Voor het basis pakket hanteren we een richtprijs van €750,- per jaar 

met een doorlooptijd van minimaal 3 jaar.  

Wij begrijpen dat sommige vrienden meer exposure willen geven aan de samenwerking. Daarom 

bieden we alle vrienden van Boert Bewust de optie om een ‘groot vrienden van bedrijfsbord’ te 

plaatsen tegen betaling van een meerprijs van €550,- (eenmalig).  

In overleg met de betreffende partij wordt besproken van welke producten en diensten hij/zij nog 
meer gebruik wil maken en welke vergoeding daar tegenover staat. Denk aan een groot 
informatiebord, vermelding op de website en sponsoren van specifieke evenementen. Voor meer 
informatie en tips zie het document achter de inlog over sponsor- en partnerschappen. 
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‘Ik ben vriend van [streeknaam] Boert Bewust’ 
Streken kunnen ervoor kiezen om ook consumenten aan zich te binden. Hiervoor is op dit moment 
geen specifieke uitwerking. Het staat de streken geheel vrij om hier eigen invulling aan te geven. Denk 
bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van producten die tegen nader te bepalen bedrag kunt meegeven 
aan consumenten. Enkele voorbeelden ter inspiratie: 

- Boodschappen tas met logo van Boert Bewust 
- Een winkelmuntje met daarop het Boert Bewust logo 

- Een magneet sticker (te gebruiken op koelkast en/of auto) 

- 4x per jaar een nieuwsbrief met activiteiten overzicht 

- Gratis deelname aan activiteiten  

- [x aantal] tegoedbonnen voor streekproducten 
 
Je kunt consumenten op verschillende manieren vragen om een bijdrage. Bijvoorbeeld door aan 
bepaalde producten een prijs te hangen en/of door een soort fanclub lidmaatschap te ontwikkelen. 
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5. Financiën 
 

5.1 Kosten producten en diensten 

 

 Streek Individuele agrarische 
bedrijven 

Aanverwante partijen, 
organisaties en bedrijven 

Inwoners 

Benaming XX Boert Bewust Boert Bewust 
deelnemers 

Wij zijn vrienden van Boert 
Bewust 
 

‘Ik ben vriend van 
[streeknaam] 
Boert Bewust 
 

Bijdrage  2.000 euro instap 
tot 2020 

€ 550 instap bijdrage 
 voor drie jaar 

Instapbijdrage van min. 750,- 
per jaar en verbinding voor 3 
jaar 

 

Producten  Landelijke 
organisatie 
productenlijst 

Conform streek 
projectplan 

Vrienden van bordje, 
Vermelding website, 
uitnodiging en vermelding 
voor evenementen. Verdere 
tegenprestaties afhankelijk 
van hoogte bijdrage  

Welkomstpakket, 
4x update en 
evenement van 
boer/tuinder 

Website 600 euro excl. BTW 
en jaarlijkse kosten 
€50,- 

   

Boert Bewust 
Score 

€ 25 per uur excl. 
BTW en 0,19 cent 
per km (reistijd niet 
vergoed) 

   

Groot 
informatiebord 

€486,42 - (incl. btw) 
en 0,19 cent p/km 

 € 550 eenmalig  

     

 

5.2  Financiële partners 

Naast de landelijk financiële partners die door de Stichting worden benaderd, benadert de streek ook 
zelf regionale/lokale financiële partners om Boert Bewust in de streek te realiseren. Afstemming over 
welke partners benaderd worden vindt plaats tussen streken en de landelijke organisatie in het 
afgezantenoverleg of onderling tussen streek en stuurgroepleden. De reden hiervoor is om te 
voorkomen dat dezelfde partners worden benaderd door streken en de landelijke organisatie. Maar 
ook om van elkaar te leren welke insteek gekozen wordt voor partnerschap (incidenteel partnerschap 
of structureel partnerschap). Voor de uitgebreide uitleg en handvaten voor sponsor- en 
partnerschappen zie het document achter de inlog.  
 

5.2 Contributie versus ondersteuning aan de streken 

Voor het gebruik van de huisstijl en de producten van het landelijke project betalen de streken bij 
instap een bijdrage van €2000,- euro. Tot 2020 wordt deze eenmalige bijdrage verwacht.  
 
Samen met de streken zullen we gaan bekijken wat de bijdrage na 2020 zal zijn.  
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5.3  Deelnemersbijdrage 

Deelnemers van Boert Bewust in de streek betalen bij opstart van het project een eigen bijdrage van 
€550,- euro. Dit bedrag wordt gebruikt voor de Boert Bewust Score, het maken van een persoonlijke 
pagina op de website, het bord en communicatie. De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage aan 
de streek zodra het project op eigen benen staat (meestal na 3 jaar) om Boert Bewust in de streek te 
blijven organiseren. De hoogte van het bedrag kan door de streek zelf worden vastgesteld. Ter 
informatie: Vallei Boert Bewust deelnemers betalen een lidmaatschap van € 125,00 per jaar. Hierin is 
ook een afdracht aan de gebiedscoöperatie O-gen opgenomen voor de geboden ondersteuning. 
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6. Boert Bewust in de streek 
 

6.1  Projectmatige opstart Boert Bewust in een streek 

Binnen Boert Bewust werken we op projectmatige wijze aan de opstart van Boert Bewust in de streken. 
Een projectmatige aanpak levert op dat duidelijk is waaraan gewerkt wordt, wie dat doen en wat dit 
kost. Op deze manier werk je doel en resultaatgericht. Dit vraagt ook een bepaalde professionaliteit 
van de streek. De streek is zelf verantwoordelijk voor het initiëren en opstarten van Boert Bewust in 
de streek. Dit omvat zowel het enthousiasmeren van boeren, maar ook van burgers, partners en 
politiek. Vanuit de landelijke organisatie Boert Bewust is ondersteuning beschikbaar op het gebied van 
delen van ervaringen, projectmatige aanpak van de opstart en de ondersteuning bij het zoeken naar 
financiering (bijvoorbeeld via provinciale subsidies). De streek dient zelf voor de benodigde 
(co)financiering te zorgen (cash of kind) afhankelijk van de regeling.  
 
In het stappenplan, te vinden op de website achter de inlog, is te lezen welke stappen moeten 
worden doorlopen om een Boert Bewust streek te starten en wat daarbij verwacht kan worden 
vanuit de landelijke stichting Boert Bewust. 
 

6.2  Activiteiten per streek  

De streek is vrij in het organiseren van activiteiten in het kader van Boert Bewust. Doormiddel van 
draaiboeken en sjablonen, aangeboden door de landelijke organisatie, kunnen de streken leren van 
elkaars activiteiten en hieruit inspiratie opdoen om het boer- burger contact te stimuleren. De streken 
zijn zelf verantwoordelijk voor de proactieve positieve communicatie (o.a. via social media) en 
streekactiviteiten. Zaken die regionaal spelen worden door de regionale Boert Bewust streken 
opgepakt. Landelijke zaken worden via de landelijke organisatie Boert Bewust bediend. Goede 
afstemming maakt het verhaal sterker.  
 

6.3  Afscheid nemen van een deelnemer of streek 

Het naleven van de samenwerkingsafspraken tussen de streken en de landelijke Stichting is van groot 
belang voor het positioneren van het label Boert Bewust. Mochten er problemen optreden met een 
deelnemende streek vanwege het niet naleven van de afspraken of het onjuist voeren van de formule 
dan kan de Stichting Boert Bewust besluiten de overeenkomst met deze streek te verbreken.  
  
Daarnaast zijn er afspraken tussen de streek en deelnemers. De streek is verantwoordelijk voor het 
jaarlijks behalen van de maatschappij punten. Mocht blijken dat een deelnemer deze niet behaald of 
op andere wijze niet meer past binnen het label Boert Bewust, dan is de streek zelf aan zet om met de 
deelnemer in gesprek te gaan en indien nodig de overeenkomst met deze deelnemer te verbreken, 
het bord te verwijderen en de deelnemer van de website te verwijderen. Behouden van het bord is 
voor een stoppende deelnemer niet mogelijk aangezien het bord gekoppeld is aan de Boert Bewust 
Score en het lidmaatschap. 
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Bijlage: Het model Boert Bewust 
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Organisatie, rolverdeling, financiën, randactiviteiten, communicatie enz. 


