
 

AGENDA 
 

Betreft: Coördinatorenoverleg 

Datum: 19 september 2018 

Tijd: 9.30 uur - 11.30 uur 

Locatie Bezoekerscentrum Grebbelinie, Buursteeg 2, Renswoude 

Aan: Paulien Keijzer (Kromme Rijn), Heleen van Beek (Salland), Marieke 

Everhardus (Vallei), Linda Jansen en Linda Bruijsten (Rijk van Nijmegen / 

Maas en Waal), Paul ten Velde (Vechtdal), Juul Smeets en Geert Plender 

(Projecten LTO Noord) 

  
1. Opening en vaststellen agenda 

Juul opent het eerste overleg.  

 

2. Kennismakingsronde 

Omdat niet iedereen elkaar kent, lijkt het goed om te starten met een kennismakingsronde waarbij 

alle coördinatoren zich voorstellen. Wie ben je? Bij welke streek ben je betrokken? Hoe ben je daar bij 

betrokken geraakt? Hoe ervaar je het coördinatorschap tot nu toe? Daarnaast geven ze een korte 

weergave van ontwikkelingen in de eigen streek. 

 

Heleen van Beek – coördinator Salland 

Heleen komt uit Diepenveen. Ze heeft een melkveebedrijf samen met haar man, maar heeft geen 

agrarische achtergrond van vroeger uit. Ze is zowel deelnemer als coördinator van Salland Boert en Eet 

Bewust. Heleen is iets langer dan een jaar betrokken als coördinator in Salland. Salland Boert Bewust 

heeft LEADER-subsidie tot en met 2019. In 2017 is de streek opgestart. 2018 is de streek gestart met 

activiteiten. De streek heeft veel partners uit het bedrijfsleven. Belangrijkste uitdaging: hoe gaan we 

verder na 2019? Zoekende naar activiteiten die we in de wintermaanden kunnen gaan doen. Het 

streekteam van Salland wilt bewust een doorkijk maken: wat willen we in de toekomst wel en niet 

oppakken? Nu voel je je telkens vereerd als je ergens voor gevraagd wordt, maar het vraagt ook veel 

van je deelnemers. Belangrijk om goed te blijven focussen. Over het algemeen zijn het in Salland 

enthousiaste boeren om aan de slag te gaan als je ze benadert. Nu is het de uitdaging dat ze ook zelf 

dingen gaan aandragen om op te pakken.  

Salland Boert Bewust is ontstaan vanuit vraag naar verbinding in het gebied. Thema is belangrijk, maar 

portefeuille Salland LTO zat op dat moment te vol. Vallei Boert Bewust heeft ondernemers in Salland 

daarom getriggerd om ook een streek op te richten. Op dit moment heeft de streek 65 deelnemers. 

Mensen melden zich steeds meer aan. Heleen merkt op dat deelnemers waarden hechten aan het feit 

dat het niet uitmaakt wat voor type of segment bedrijf je hebt, dat helpt om spanning tussen 

bijvoorbeeld gangbaar en biologisch te verminderen.  

 

 



 

Geert Plender – vervangend projectleider communicatie Projecten LTO Noord 

Geert is de vervanging van Mirthe in het project Boert Bewust tijdens haar zwangerschapsverlof. Geert 

is opgegroeid op de boerderij en is zelfstandige in de communicatiewereld. Binnen zijn vakgebied richt 

hij zich op veel thema’s rondom duurzaamheid waaronder ook landbouw. Geert geeft aan dat het 

concept Boert Bewust laat zien dat het voeren van een gesprek je verder brengt en dat je beter gaat 

snappen waar de mening van de ander vandaan komt en dan kun je ook tot oplossingen komen.  

Geert sluit aan bij dit overleg omdat hij de afgelopen maanden betrokken is geweest bij de 

ontwikkelingen binnen Boert Bewust en deze graag aan de coördinatoren wilt toelichten. In de loop 

van september/oktober zal hij het stokje weer overdragen aan Mirthe. 

 

Fenna Bruijsten – Coördinator Rijk van Nijmegen – Maas en Waal 

Fenna Bruijsten draagt het coördinatorschap samen met Linda Janssen in Rijk van Nijmegen en Maas 

en Waal. Fenna is druk met het opzetten van haar eigen belevenisboerderij in de buurt van Nijmegen. 

Een bedrijf met meerdere sectoren, een winkel en een restaurant. De boerderijwinkel en restaurant 

moeten ook deels dienen als afzetkanaal voor collega-boeren in de omgeving. Fenna heeft tijdens haar 

studie toerisme en marketingonderzoek gedaan naar de relatie boer-burger. Je merkt dat agrariërs te 

veel willen zenden en niet vertellen wat de burger eigenlijk wilt horen. Fenna is opgegroeid op een 

varkensbedrijf. Collega coördinator Linda is op dit moment werkzaam bij de POV. Zij heeft een groot 

netwerk en veel ervaring opgedaan in eerdere projecten. Ze heeft veel contact met veehouders en 

weet goed wat er speelt op het erf.  

Wat betreft de opstart van Rijk van Nijmegen. Eind 2016 is een groepje varkenshouders bij elkaar 

gekomen om pr op touw te zetten en samen iets te organiseren. Het initiatief werd positief ontvangen 

in het gebied en toen zijn anderen sectoren daarbij aangesloten. Geïnspireerd door de Vallei is er een 

inspiratie avond georganiseerd over het concept Boert Bewust. Er bleek voldoende animo en Fenna en 

Linda zijn toen vanaf het begin samen de kar gaan trekken. Opstart problemen gehad, maar inmiddels 

zijn ze goed opgang. Rabobank sponsort onder andere de borden, scoren en catering. ZLTO en 

Rabobank willen daarnaast ook trainingen verzorgen voor de deelnemers. 

Er waren geen gebiedscoöperatie en/of fondsen waar het initiatief (financieel) onder gebracht kon 

worden. Organisatorisch bleek ZLTO ook geen optie om het initiatief onder te brengen. Wel heeft ZLTO 

financiële steun verleend. Uiteindelijk is gekozen voor een stichting, stichting Boert Bewust Zuid, als 

formele organisatie die ruimte biedt om meer streken onder te brengen. 1 juli 2018 hebben ze de 

eerste twee borden onthuld en er staan vijf nieuwe borden op de planning (verbonden met DAFW, 

bakkie bij de boer, dierendag, politieke partij, gemeentelijk bestuur). Op dit moment zijn ze druk bezig 

met het scoren van nieuwe deelnemers. Onlangs hebben ze ook bijeenkomst georganiseerd voor 

potentiële deelnemers om eventuele vragen te beantwoorden. Later deze week komen de huidige 

deelnemers bij elkaar om werkgroepen te vormen voor activiteiten. Ook Fenne beaamt dat het een 

uitdaging blijft om deelnemers in de benen te houden. Je moet het de deelnemers echt aanreiken.  

Oorspronkelijk was het idee om Land van Cuijk ook erbij te trekken. Land van Cuijk is tijdelijk even 

geparkeerd, maar maken nadrukkelijk wel ruimte om hun later aan te haken. Er zit nu ook iemand uit 

Cuijk in de stuurgroep om de verbinding warm te houden. 

 



 

Marieke Everhardus – coördinator Vallei 

Marieke Everhardus is in 2016 begonnen bij de Vallei als coördinator. Toen draaide de streek al drie 

jaar. Twee dagen in de week is Marieke werkzaam voor Vallei Boert Bewust. Marieke heeft een 

agrarische achtergrond maar heeft geen actief bedrijf meer. Vallei Boert Bewust is begonnen bij O-gen 

met Paulien (nu betrokken bij Kromme Rijn). Op gegeven moment stopte de subsidie en ze moesten 

op eigen benen verder en dat is ook gelukt. Marieke geeft aan dat het concept politiek gezien goed 

valt. Dat merk je ook aan het bedrijfsleven die ons nu ondersteunt. De vallei heeft nu 86 deelnemers, 

maar het begint te verzadigen qua aanmeldingen. Na twee a drie jaar kwam er een dipje onder de 

deelnemers. Het is en blijft een mooi project maar de motor viel even stil. Afgelopen jaar is er daarom 

een peiling gehouden wat de deelnemers zelf wilden. Deelnemers gaven Boert Bewust gemiddeld een 

7,5 dus eigenlijk zijn ze heel tevreden. Zij hebben zichzelf toen de vraag gesteld als streekorganisatie: 

hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen dan meer mee gaan doen? Samen met René Schepers hebben 

ze een doorkijk gemaakt samen met de deelnemers. Nu is er een instapkaart ontwikkeld waar mensen 

op kunnen intekenen. Op die manier doet iedereen waar hij of zij goed in is en doen ze wat ze zelf leuk 

vinden. Deelnemers lijken het prettig te vinden om te kunnen kiezen en zich dan ook voor dat stukje 

verantwoordelijk te voelen. Het blijft een aandachtspunt om deelnemers gemotiveerd te houden. 

Deelnemers van de Vallei zijn automatisch lid van O-gen in verband met de financiële organisatie.  

 

Paulien Keijzer – projectleider/ coördinator Kromme Rijn 

Paulien Keijzer is werkzaam bij O-gen en is al enige tijd betrokken bij Boert Bewust. Ze geeft aan niet 

echt een coördinator van een gebied te zijn, maar projectleiding verzorgt vanuit O-gen voor Kromme 

Rijn Boert Bewust. In het verleden was ze betrokken bij de opstart in de Vallei. In de Kromme Rijn 

begonnen deelnemers zich ook te melden, vooral vanuit de fruitteelt. Gerdien Kleijer, voorheen 

Projecten LTO Noord, is ook nog betrokken geweest bij het maken van een plan. Daaruit is een 

initiatiefgroep opgestaan. Eind 2015 is de Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust gestart. In de eerste 

periode sluiten mensen zich makkelijk aan, daarna is het gekelderd. Hoewel er subsidie is tot 2019 blijft 

het feit dat de begroting in de Kromme Rijn niet rond is een heikel punt. Dat motiveert het team en de 

deelnemers niet. Het Kromme Rijn gebied is al druk met vele activiteiten en dat maakt het aanvragen 

van geld niet makkelijk, met name met het vinden van cofinanciering. Veel potentiële deelnemers zien 

Boert Bewust in de Kromme Rijn als overbodig omdat er al zoveel gedaan en georganiseerd wordt. 

Kromme Rijn heeft nu rond de 25 deelnemers, de doelstelling ligt op 35 deelnemers en de verwachting 

is dat ze dit wel gaan halen.  

 

Paul te Velde – coördinator Vechtdal 

Paul te Velde komt uit Almelo (Twente). Hij beheert natuurgebieden, heeft een koppel brandrode 

runderen en hij runt een adviesbureau als ZZP’er. Sinds 2010 is hij betrokken bij de groenblauwe 

diensten. Daarbij is hij ook de grens overgestoken naar het Vechtdal als werkgebied via Stichting Vitaal 

Platteland Hardenberg. Nu is hij ook aan de slag voor Vechtdal Boert Bewust. Sinds begin dit jaar zij ze 

aan de slag met het opzetten van het plan en dat is afgelopen juli afgerond. Er zijn een aantal 

bijeenkomsten georganiseerd in het gebied om enthousiasme te kweken en het lijkt goed te worden 

ontvangen. 27 september is de Vechtdaldag en dan gaan ze het eerste bord lanceren bij de eerste 



 

deelnemer. Ze zijn er meteen achter gekomen dat ze de potentiële deelnemers beter moeten 

informeren over wat deelname precies inhoudt, bijvoorbeeld de score procedure. Bij de eerste 

deelnemer verliep het niet soepel. De uitdaging voor Vechtdal op dit moment is om een beter 

verwachtingspatronen te schetsen. Nu gaan ze aan de slag met het zoeken van financiering en het 

werven van deelnemers. 

 

3. Ontwikkelingen Boert Bewust  

In de afgelopen maanden zijn (op basis van signalen uit de streken) een aantal acties opgepakt die ook 

van invloed zijn op de streken. Tijdens het overleg is van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle 

coördinatoren bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Geert en Juul hebben een presentatie 

verzorgt over de ontwikkelingen rondom onder andere de toolkit, website, Boert Bewust Score, QR-

codes en communicatiemiddelen van Boert Bewust. Aan de coördinatoren is gevraagd hierop te 

reageren en eventuele wensen en behoeften aan te geven. Punten aangedragen door de 

coördinatoren zijn: 

- Toolkit 

o Mogelijkheid voor coördinatoren om documenten toe te voegen aan de toolkit voor 

onderlinge kennisuitwisseling 

o Hoe houden we elkaar op de hoogte van nieuwe documenten/updates/ mogelijkheden? 

Inrichten van een push-bericht? Mail met vermelding van de update en daarbij een link 

naar de toolkit? 

- Communicatie 

o Wenselijk om de huisstijl beter te gebruiken. De voorgestelde ‘huisstijltool’ lijkt hiervoor 

een geschikte oplossing. Geert en Juul nemen dit mee in hun voorstel richting de 

stuurgroep. 

- QR-codes  

o Niet meer werkende QR-codes vervangen met een sticker en gebruik QR-code op nieuwe 

borden continueren. Uitgangspunt is om gebruik van QR-codes te stimuleren in plaats van 

ervan af te stappen. Bijvoorbeeld door deze in activiteiten te betrekken.  

o Eventueel naast QR-code ook de URL naar het deelnemersprofiel vermelden op het bord. 

Bijvoorbeeld www.vechtdalboertbewust.nl/markhorstbloembollen 

- Instapgeld deelnemers  

o Coördinatoren begrijpen verhoging instapgeld. Aandachtspunt is hoe kunnen ze dit 

communiceren richting deelnemers. Wellicht goed om samen ergens op te schrijven: wat 

krijgt de deelnemer ervoor terug? Zorg ervoor dat het uitlegbaar en inzichtelijk blijft 

waarom het instapgeld is zoals het is.  

- Contributie en verdienmodellen streken Boert Bewust 

o Alle streken gaan een keer de projectfase verlaten. De coördinatoren willen dit punt 

meenemen naar een vervolg overleg. Goed om dit zowel bij het afgezantenoverleg en 

coördinatorenoverleg bij de kop te pakken. Belangrijk om hier een lijn in te trekken die 

werkt voor alle streken, met name wat betreft de hoogte van eventuele contributie.  Qua 

verdienmodellen kunnen samen verschillende opties worden verkend.  

http://www.vechtdalboertbewust.nl/markhorstbloembollen


 

 

4. Coördinatorenoverleg 

Dit overleg is het eerste coördinatorenoverleg. Tijdens dit overleg is besproken hoe het 

coördinatorenoverleg in het vervolg wordt ingericht. Denk hierbij aan zaken als rolverdeling (wie is de 

voorzitter, wie notuleert, een vast persoon of rouleren), welke onderwerpen worden wel of niet 

besproken in dit overleg en wat moet het doel zijn van het overleg, locatie bepalen, etcetera.  

 

De volgende afspraken zijn hierover gemaakt: 

- De locatie wordt gerouleerd door de streken 

- De streek die dient als locatie heeft ook de taak om een agenda op te stellen en te notuleren 

- Er zal worden gewerkt met een actielijst 

- Het doel van het overleg moet zijn om elkaar organisatorisch te versterken en te inspireren 

- De coördinatoren vinden het wenselijk als Juul en/of Mirthe blijft aansluiten bij het overleg om 

korte lijnen te houden en om mee te denken met nieuwe ideeën.  

 

5. Inspiratie, activiteiten en methode 

Om iedereen de gelegenheid te geven om kennis en informatie uit te wisselen en/of op te halen 

kunnen tijdens dit punt inhoudelijke vraagstukken van alle coördinatoren bespreekbaar worden 

gemaakt. Ook is het voorstel om tijdens dit punt de belangrijkste successen en missers tot nu toe uit 

te wisselen. Wat is de leukste/succesvolste activiteit die je tot nu toe hebt georganiseerd? Wat zijn de 

belangrijkste succesfactoren? Wat zijn belangrijke leerpunten? Vervolgens kunnen we gezamenlijk 

naar de toekomst kijken. Wat hebben we nodig? Wat willen we organiseren? Kunnen we elkaar 

ondersteunen en hoe? 

 

Dit agenda punt is niet besproken tijdens dit overleg, maar wordt tijdens het volgende 

coördinatorenoverleg meegenomen.  

 

6. W.v.t.t.k. en rondvraag 

Overige punten en/of vragen die aanbod zijn gekomen tijdens het overleg: 

Praktisch en kostentechnisch kan het handig zijn om bestellingen van de borden bij Henriette te 

combineren. Heleen geeft aan niet altijd aan het gewenste minimum van tien borden te komen en zou 

graag leveringen combineren met Vechtdal. 

 

- Fenna merkt op dat ze verschillende keren tijdens dit overleg superhandige en goede dingen heeft 

gehoord. De vraag is: hoe kan ik als coördinator erachter komen wat iedereen heeft binnen zijn 

eigen streek en wat mogelijk ook voor de eigen streek nuttig is? Goed om voor iedere streek te 

inventariseren wat er is, wat mogelijk ook anderen streken kan helpen. Genoemde voorbeeld is 

het gebruiken van een demobord in Salland. 



 

- Het is handig voor coördinatoren om eigen inloggegevens te hebben voor de toolkit in plaats van 

via het streekteam. Onder andere Paul heeft nog geen eigen inlog. Geert zal zorgen dat deze 

worden aangemaakt.  

- Het takenpakket van de scoorders levert vragen op. Het komt niet alle streken goed uit dat de 

scoorders de teksten en foto’s maken. Sommige coördinatoren willen/kunnen dit zelf doen en/of 

leggen deze verantwoordelijkheid liever bij de ondernemer zelf neer. Wat ook zou kunnen is dat 

de scoorder een extra format om het verhaal op te bouwen meeneemt om samen met de 

ondernemer in te vullen. Dat format kan dan tegelijk met de scoreformulieren worden aangeleverd 

bij de coördinator. De coördinator maakt vervolgens de tekst en koppelt deze terug aan de 

ondernemer met het verzoek om foto’s aan te leveren. Wanneer de coördinator de foto’s moet 

maken ben je heel erg weersafhankelijk en is misschien niet het hele gezin op dat moment 

aanwezig. De coördinatoren zijn van mening dat een fotomoment beter los van het scoren kan 

worden gepland. De vraag aan Juul en Geert is om dit onderwerp ook bespreekbaar te maken 

binnen de stuurgroep en het afgezantenoverleg. 

 

7. Afsluiting en plannen volgende overleg 

Het volgende overleg staat gepland op 9 november 2018 om 09:30 - 11:30 uur aan de Raalterweg 49 

in Diepenveen (Salland). 

 

8. Actielijst Coördinatorenoverleg Boert Bewust: 19 september 2018 

De grijs gemarkeerde actiepunten zijn afgeronde actiepunten. Deze worden bij het volgende overleg van de 

actielijst verwijderd.  

Nr. Actie Door Stavaza 

1 Aanmaken inloggegevens toolkit voor Paul te Velde Geert  
 

2 Doorgeven (indicatie) bordbestellingen om leveringen te kunnen 
combineren. In dit geval heeft de actie betrekking op Vechtdal en 
Salland. 

 
Paul/Heleen 
 

Doorlopend 
 

3 Takenpakket scoorders t.o.v. coördinatoren bespreekbaar maken Juul/Geert  

4 Inventariseren middelen en diensten in eigen streek die mogelijk ook 
handig zijn voor de anderen streken 

Iedereen   

5 Huisstijltool, mogelijkheden verkennen en inrichten Geert   

6 Toolkit doorontwikkelen Juul / Mirthe  

7 Ontwikkelen verdienmodellen Boert Bewust Iedereen Doorlopend 

 
9. Afspraken/besluitenlijst Coördinatorenoverleg Boert Bewust: 19 september 2018 

Nr. Datum Actie 

1 19.09.2018 De locatie van het coördinatorenoverleg rouleert door de streken. 

2 19.09.2018 De streek die dient als locatie is ook verantwoordelijk voor het opstellen van de 
agenda en notuleren van het overleg. 

3 19.09.2018 Het doel van het overleg moet zijn om elkaar organisatorisch te versterken en te 
inspireren 

   

   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


