Agro-zorgnetwerkkaart
Inzicht in het netwerk van
een agrarisch ondernemer

		
Notariaat
Afnemer producten

GGD Consultatiebureaus
De Luisterlijn (sensoor)
Praktijkondersteuning
huisarts (POHGGZ)

Slachtofferhulp

Wijkteams
Zelfmoordpreventie
hulplijn

Huisarts
Maatschappelijk
werk

Gezin
Buren, gemeenschap

Huisarts
Kerk; predikant,
pastoraal werk,
diaconie

Contactgegevens:

			
			
			

SO

Agrariër

Pastorale
Agrarische
Coaching

Sociale/ netwerk
clubs en vereningen
(bijv. kaartclub, carnaval)

				

Sportclubs

Vertrouwensloket
welzijn landbouwhuisdieren
Zorg om boer en
tuinder (ZOB)

A

A

DE LUISTERLIJN (SENSOOR):
0900-0767

LE

CI

MELDPUNT HUISELIJK
GEWELD:
0800-2000

					Mantelzorg

L

OVERZICHT ZORGVERLENERS:
www.zorgkaartnederland.nl

Met aandacht voor elkaar
werken we samen aan een gezonde sector
Meer informatie over de AgroZorgwijzer: www.agrozorgwijzer.nl

HULPVERLENING;
overzicht van professionele,
reguliere hulpverlening

									Regionale
belangen						
Voer/toeMaatschap
									behartiging
						
leverancier
						
									LTO-Noord
			 transporteur
									LLTB
Personeel
							
									ZLTO
				
									
											
										
		Agro
		coaching
Agro
mediation
Agro ondernemersLTO sociaal werk
begeleiding		
en ledenzorg
				
Regionale
LTO Noord,
initiatieven
LLTB,
(erfcoaches, keukenZLTO
tafelgesprekken)

									Vrienden
		
School/leerkracht/				
		 onderwijs

SPOED?
Bel 112
ZELFMOORDGEDACHTEN?
Bel 0900-0113

		Familie

Legenda:
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Aanvullingen op deze kaart?
Geef het door via
info@agrozorgwijzer.nl

Collega
boeren
		
KI
				
Vereniging
agrarische recht
		Landelijk
Bedrijfsverzorger (AB)				
			Belangenbehartigings				
Boekhouder
			organisaties
					
Waterschap
(Vee)handelaar/(RMO) transporteur
				
Loonwerker
			Agrarische bedrijfsadviseur
					
Relatiebeheerder
					 Studieclubs
bank/ financieel
					
advies
							
Vakorganisatie

TEU

Veilig thuis
Meldpunt huiselijk geweld

Dierenarts

RS

Verslavingszorg

Centra voor jeugd
en gezin (CJG)

DE

GGD openbare
geestelijke
gezondheidszorg
(“Bemoeizorg”)

			
OmgevingsBuitendienst
			/Milieudienst
leverancier/experts
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HU

		
		

Kwaliteitscontrole
IKB
Qclip
		

Accountants/boekhoudkantoor

GGZ psychologische en
psychiatrische
zorg
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Branchorganisaties
zuivelnl
Avined

IS

Hoe donkerder de kleur van de ring,
hoe bekender deze persoon of
organisatie, over het algemeen, is
voor de ondernemer. Klik op de
naam in de cirkel voor een link
naar de bijbehorende website.
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Deze kaart helpt agrarische ondernemers en
hun omgeving in het vinden van de juiste hulp.
En het geeft de professionele hulpverlener inzicht
in het netwerk van een agrarisch ondernemer.
Hulpverlener en netwerk kunnen zo samen de
ondernemer voorzien van de juiste hulp.
Het doel is inzicht geven in iedereen die
een rol kan spelen voor het welzijn
van de ondernemer.
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AGRARISCH;
overzicht van alle partijen
waarmee een agrariër contact
heeft voor zijn bedrijf
SOCIAAL;
overzicht van het reguliere,
sociale netwerk
AGRARISCHE SOCIALE
ONDERSTEUNING;
agrarische instellingen en
organisaties die zich richten
op de (psycho-)sociale kant
van het ondernemen en de
ondernemer

Link naar website

