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Stappenplan Boert Bewust streek  
 
Elke streek kent zijn eigen dynamiek als het gaat om het opzetten van Boert Bewust. De koepel 
ondersteunt de streken bij de opstart met ureninzet van de stuurgroep en een projectleider. De 
ondersteuning van het proces is om te komen tot een gedragen uitvoeringsproject voor de opstart van 
Boert Bewust in de betreffende 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 wat doet en wat dit kost. Op deze manier werk je doel en resultaatgericht. Dit 
vraagt ook een bepaalde professionaliteit van de streek. 
 
Het stappenplan helpt initiatiefnemers in de streken om de opstartfase te overzien en de juiste 
stappen vooruit te kunnen zetten. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt en is dus onderhevig aan 
verandering. Bij twijfel of vragen kun je altijd contact opnemen met de stuurgroep en/of een 
projectleider van Projecten LTO Noord.   
 
Producten en diensten 
 
Vanuit Stichting Boert Bewust zijn er producten en diensten beschikbaar die je helpen bij het opstarten 

van een eigen Boert Bewust streek. Alle genoemde sjablonen, formats, handleidingen en dergelijke 

zijn te downloaden van onze website www.boertbewust.nl. Je ontvangt inloggegevens waarmee je 

toegang krijgt tot de zogeheten ‘toolkit’. Voor alle sjablonen geldt dat je er een streekeigen invulling 

aan kunt geven. Neem bij interesse voor ondersteuning bij de uitvoering of trainingen contact op met 

Juul Smeets via jsmeets@projectenltonoord.nl.  

In het project Boert Bewust 2017-2020 is voor 5 nieuw te ontwikkelen streken ondersteuning begroot. 

Op dit moment zijn de streken Achterhoek, IJsseldelta, Rivierengebied, Rijk van Nijmegen, Maas en 

Waal en Vechtdal in opstart. Als er een nieuwe streek komt waar interesse is, moet samen met de 

initiatiefnemers extra financiering worden gezocht.  

De volgende stappen zijn te onderscheiden bij de opstart van Boert Bewust in de streek.  
 

1. Contact opnemen met Boert Bewust 
Denk je dat Boert Bewust iets is voor jouw streek? Neem dan contact op met de stuurgroep Boert 
Bewust. Zij kunnen in eerste instantie uitleggen wat Boert Bewust is.  
 

 Lisanne Oskam: 06-12162841 

 Jan Overeem: 06-21877585 

 Wilma van der Louw: 06-12168015 
 
Beschikbare producten: 

- Handleiding Boert Bewust  
- Stappenplan  
- Verslagen afgezantenoverleg 

 

 

http://www.boertbewust.nl/
mailto:jsmeets@projectenltonoord.nl
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2. Draagvlak creëren voor Boert Bewust 
Om te kijken of er interesse is in jouw streek voor Boert Bewust is het raadzaam om een 
inspiratiebijeenkomst organiseren. De organisatie hiervan ligt bij de streken zelf. Per streek kan het 
verschillen of je eerst een bijeenkomst met alleen boeren organiseert of meteen potentiële partners 
en de samenleving betrekt.  
 
Beschikbare producten en diensten:  
 
2.1 Organisatie van de bijeenkomst 

- Ondersteuning van de stuurgroep in aanpak bijeenkomsten 
 
2.2 Invulling van de bijeenkomst 

- Standaard PowerPointpresentatie over Boert Bewust  
- Inspirerende presentatie van de stuurgroep tijdens de bijeenkomst 

 
2.3 Promotiemateriaal 

- Wervende flyer voor deelnemers  
- Wervende flyer voor partners  
- Bierviltjes (ja, ik ben geïnteresseerd in Boert Bewust) (Per streek kan je 150 stuks aanvragen 

bij Mirthe Post. Als je er meer wilt, kun je dit drukbestand tegen eigen kosten zelf laten 
bijdrukken bij een lokale drukker.  
 

3. Werkgroep samenstellen 
Als er enthousiasme is, stel dan een groep samen die zich wil inzetten om Boert Bewust in de streek 
mogelijk te maken. Dit noemen we de werkgroep. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om 
een streek op te starten en schrijft hiervoor een projectplan. Maak ook gebruik van enthousiaste 
partners in je streek, zij kunnen je voorzien van advies en ondersteuning. Let op: het is belangrijk dat 
je als boeren en tuinders zelf aan het roer blijft. Het succes van het label zit in de trekkracht van de 
boeren zelf. Verdeel de taken onderling.  
 
Beschikbare producten: 

- Briefpapier (sjabloon) 
- Verslag (sjabloon)  
- Agenda (sjabloon)  
- Memo (sjabloon)  

 

4. Workshop organiseren met boeren en samenleving/partners over Boert Bewust met 
iemand van de huidige stuurgroep 

Vraag stellen wat je met Boert Bewust in de streek specifiek wilt bereiken? 
Vraag stellen wat is je geografische gebied? Heeft de streek een eigenheid? 
 
Beschikbare producten en diensten: 

- PowerPointpresentatie voor partners (sjabloon)  
- PowerPointpresentatie voor partners met informatie over Boert Bewust (sjabloon) 
- Inspirerende presentatie van de stuurgroep op de bijeenkomst 
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5. Maak een projectplan hoe je Boert Bewust wilt gaan opzetten 
Binnen Boert Bewust werken we op projectmatige wijze. Het advies is een projectplan voor de opstart 
van Boert Bewust te maken van een periode van 3 jaar. Daarna moet de streek à la Vallei zelfstandig 
kunnen blijven voortbestaan. Denk ook na over wie je financiers kunnen zijn en betrek deze eventueel 
bij het formuleren van je projectplan (zodat zij onderdelen kunnen uitvoeren/financieren).  
 
De volgende activiteiten dienen minimaal voor te komen in het projectplan.: 
 

a) Boert Bewust bedrijven en ondernemers 

 Bekendheid geven aan Boert Bewust  

 Boeren werven en certificeren volgens landelijke aanpak  

 certificeringskosten (€ 25,- uur, 4 uur per bedrijf, 0,19 cent per kilometer) 
 

b) Boert Bewust activiteiten  

 Gezamenlijke basis activiteiten bedenken voor dialoog en betrokkenheid, pr en 
communicatie 

 Trainingen voor deelnemers (afnemen en aanhaken bij trainingen landelijk koepel 
Verbindend Ondernemen en Acteren in de samenleving) 

 
c) Boert Bewust als netwerk 

 Partnerschappen ontwikkelen en behouden voor toekomst 

 Maatschappelijk netwerk onderhouden 

 Netwerk Boert Bewust faciliteren 
 

d) Boert Bewust herkenbaarheid 

 Plaatsen borden (€412,- per deelnemer) 

 Website en social media: website (€1.000 euro), logo en icoon ontwikkeling (€ 200) 

 Informatievoorziening (nieuwsbrief) 
 

e) Boert Bewust projectorganisatie 

 Instellen stuurgroep en opnemen kosten 

 Instellen projectcoördinator, communicatiekosten  

 Verbinding Stichting Boert Bewust  

 Toekomstbestendigheid ontwikkelen na 3e jaar  
 
Beschikbare producten en diensten: 

- Projectplan (sjabloon) 
- Ondersteuning bij het schrijven van het projectplan door Projecten LTO Noord 
 

6. Kiezen van een rechtsvorm 
Het oprichten van een nieuwe Boert Bewust streek vraagt ook om een formele oprichting, 

bijvoorbeeld om een bankrekening nummer te kunnen openen. Dat betekent dat er een keuze moet 

worden gemaakt ten aanzien van de organisatie- en rechtsvorm die de streek organisatie aanneemt. 
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De keuze die hierin gemaakt wordt is van invloed op de organisatiestructuur. Als streek heb je daarin 

twee opties: 

- Aansluiten bij een bestaande stichting en/of coöperatie 

- Oprichten van een eigen stichting of vereniging  

Meer informatie vind je in de toolkit in het document ‘Kiezen van een rechtsvorm’. Hierin worden 

beide opties verder toegelicht (voor- en nadelen, eventuele kosten) en wat je moet regelen wanneer 

je een bepaalde keuze maakt. Het is vooral belangrijk dat je een vorm kiest die het beste past bij je 

eigen streek. De keuze die je maakt kan ook gevolgen hebben voor je financieringsmogelijkheden 

en/of je formele verantwoordelijkheden als streekteam. Het is daarom belangrijk dat je je bewust 

bent van de mogelijkheden en consequenties die een bepaalde rechtsvorm met zich meebrengt.  

 
7. Begroting maken en financiering zoeken 
Passend bij de grote van het projectplan een financiering zoeken.  
 
Beschikbare producten en diensten: 

- Begroting (sjabloon)  
- Ondersteuning bij het zoeken van financiering door Projecten LTO Noord en de stuurgroep 

 

Stap 7. Opzetten communicatieaanpak 
 
Als je projectplan er ligt, kun je een afspraak maken met een projectleider communicatie van 

Projecten LTO Noord. Contactpersoon is normaal gesproken Mirthe Post 

(mpost@projectenltonoord.nl), maar wordt nu tijdelijk vervangen door Geert Plender 

(gplender@projectenltonoord.nl).Tijdens een gesprek zullen we de onderwerpen bespreken die 

nodig zijn om te regelen voordat jullie van start kunnen gaan. Tijdens dit gesprek kun je alle vragen 

stellen die je hebt over de communicatieaanpak. Daarna kun je zelf een communicatieplan of 

kalender opstellen. Hierin kun je ons vragen om mee te kijken, maar het is niet mogelijk dat de 

Stichting een kant-en-klaar plan voor jullie streek maakt of uitvoert.  

- Logo (zie paragraaf 4.1 van de handleiding) 
- Informatieborden (zie paragraaf 4.2 van de handleiding) 
- Streekwebsite (zie paragraaf 4.3 van de handleiding) 

Stap 8. Uitvoering streekproject 
Pas als je het projectplan en de financiering hebt staan, ga je dus echt aan de slag met het opzetten 
van Boert Bewust. 
 
Beschikbare producten en diensten:  

- Certificeringschema’s  
- Mailchimp (mailingssysteem) 
- Tips en trucs voor het gebruik van social media  

- Tips en trucs voor het schrijven van een deelnemersprofiel door scoorders 

- Standaard beeldmateriaal voor gebruik op website en social media  

mailto:mpost@projectenltonoord.nl
mailto:gplender@projectenltonoord.nl


 

5 
Versie augustus 2018 

Trainingen  

- Introductietraining Boert Bewust voor trekkers van nieuwe gebieden, coördinatoren en 
scoorders. In de training worden de basisbeginselen van het Boert Bewust gedachtegoed 
uitgelegd en toegelicht. 

- Training voor coördinatoren met uitleg over de werkwijze van de website. 
- Communicatietraining ‘social media voor beginners’ met praktische tips voor gebruik van 

social media om je verhaal te vertellen. 
- Communicatietraining ‘social media voor gevorderden’ om je bedrijfspagina door te 

ontwikkelen aan de hand van een contentstrategie.  
- Workshop ‘acteren met je omgeving’. Deze wordt ook aangeboden via LTO Academie voor 

bestuurders. 
 


