
Aandacht voor agrarische ondernemers en hun omgeving
Professionele trainingen voor erfbetreders: signalen opvangen, gespreksvoering en suïcidepreventie 

Wanneer een boer op mentaal vlak (extra) steun kan 
gebruiken, willen erfbetreders en collega-boeren graag een 
helpende hand bieden. Maar hoe werkt dat precies en wat 
zijn ieders verantwoordelijkheden? Er zijn diverse trainingen 
die leren tijdig te signaleren, in gesprek te komen en 

wanneer nodig leren doorverwijzen naar de juiste instanties. 
AgroZorgwijzer brengt de trainingen breed onder de aandacht 
en denkt mee over passende trainingen voor erfbetreders,
boeren, medewerkers, bestuurders en vrijwilligers. De trainingen 
zijn ook incompany mogelijk.

Training Omschrijving Tijdsduur Aantal deelnemers Richtprijs **

Workshop signaleren 
en verwijzen voor 
erfbetreders *

Deze workshop is bedoeld voor erfbetreders die wel signalen opvangen, maar niet precies 
weten wat ze daarmee moeten. Tijdens de workshop maken erfbetreders kennis met tijdig  
signaleren, in gesprek komen en wanneer nodig doorverwijzen naar de juiste instanties. 

1,5 uur Maximaal 15 € 400 
Prijs per workshop

Basistraining 
signaleren en 
verwijzen voor 
erfbetreders *

Deze training is bedoeld voor erfbetreders die wel signalen opvangen, maar niet precies weten 
wat ze daarmee moeten. Tijdens deze trainingssessie wordt ingegaan op het herkennen van 
signalen aan de hand van de AgroZorg wijzer en krijgen de deelnemers inzicht in het vangnet. 
Er wordt actief geoefend met praktijkvoorbeelden, waarbij de rol van de erfbetreder helder 
wordt. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om het gesprek te voeren en op de juiste 
manier door te verwijzen. 

3 uur Maximaal 15 € 800 
Prijs per training

Signalen 
verminderde 
dierzorg

De training, ontwikkeld door het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren, geeft hand-
vatten voor het opvangen van signalen die wijzen op verminderde dierzorg. Wellicht komt 
die voort uit persoonlijke of psychische problemen bij de boer. De deelnemers bespreken 
praktische dilemma’s en leren hoe ze kunnen handelen wanneer een boer worstelt met 
problemen. Om praktijk-ervaringen te delen is aanvullend een terugkomdag (dagdeel) mogelijk.

4 uur Maximaal 12 € 1.200 
Prijs per training 

Oordeelloos 
communiceren 
met agrariërs

Hoe herken je psychosociale problemen en/of stress bij de boer en hoe maak je dit 
bespreekbaar door middel van het voeren van een oordeelloos gesprek? Deelnemers krijgen 
een zo passend mogelijk advies over verder te ondernemen stappen. Dit alles binnen de 
zorgvuldigheid en vertrouwen van de klantrelatie. In de dagtraining is er ruimte om met elkaar 
te oefenen, deze wordt dan ook aanbevolen.

4 uur 

8 uur

Maximaal 12

Maximaal 12

€ 1.200 
Prijs per training 

€ 2.000 
Prijs per training

Suicidepreventie-
training gatekeeper  
voor de agrarsiche 
sector

Samen met 113 Zelfmoordpreventie organiseert AgroZorgwijzer deze training speciaal voor
de agrarische sector. Het richt zich op iedereen die mensen met zelfmoordgedachten kan
begeleiden naar professionele hulp. Erfbetreders leren signalen herkennen, inschatten 
hoe ernstig een situatie is en goed doorverwijzen. De theorie en oefeningen sluiten aan bij 
herkenbare situaties en er is voldoende ruimte voor het delen van persoonlijke ervaringen. 
Naast deze training biedt 113 ook opfriscursussen aan, om de deelnemers op de hoogte te 
brengen van de laatste kennis en gespreksvaardigheden te oefenen.

4 uur Maximaal 10 € 950
Prijs per training

Intervisie * Intervisie is een bijeenkomst die op regelmatige basis plaatsvindt met een vaste groep 
erfbetreders. Door het stellen van vragen en het delen van elkaars ervaringen kunnen 
deelnemers van elkaar leren, steun vinden bij elkaar en hun reflectie verdiepen. 
Verschillende thema’s rondom signalen opvangen en gespreksvoering worden behandeld. 

2 uur Maximaal 15 € 300 
Prijs per 
bijeenkomst

Individuele 
consultatie voor 
erfbetreders

De erfbetreder spreekt een-op-een met een coach over een ontstane, lastige situatie. 
Ze sparren telefonisch over de handelswijze tot nu toe en over de beste vervolgaanpak.

30 min – 1 uur Individueel € 70 - 100 
Per gesprek

Consultancy 
mbt inbedden 
aandacht voor 
signaleren en 
verwijzen *

Tijdens de trainingen wordt duidelijk welke behoefte de erfbetreders hebben als het gaat 
om een intern vangnet waar zij vragen en signalen kunnen delen binnen de organisatie.
Als follow up kunt u de trainers uitnodigen om de organisatie te adviseren over het invullen
van zo’n intern vangnet.

In overleg  Niet van toepassing In overleg 

Zorg om Boer en 
Tuinder (ZOB)

Vrijwilligers van Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) hebben veel ervaring met praktijksituaties. 
Tijdens de training lichten zij graag toe hoe zij georganiseerd zijn en hoe zij werken. 

In overleg 

Vertrouwensloket 
Welzijn Landbouw-
huisdieren

Betrokkenen bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren werken dagelijks aan 
meldingen in het kader van verminderde dierzorg. Tijdens de training lichten zij graag toe hoe 
zij georganiseerd zijn en hoe zij werken. 

In overleg 

Dit overzicht is met zorg samengesteld. AgroZorgwijzer is inhoudelijk niet verantwoordelijk voor de trainingen. Versie juni 2020
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 *  Bij iedere training of workshop vindt vooraf een (telefonische) intake plaats en naderhand een nagesprek/advies.
 **  Alle prijzen zijn exclusief btw en reiskostenvergoeding. De suïcidepreventietraining is vrijgesteld van btw.


