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Uw kenmerk 

Onderwerp Ons kenmerk 
uitnodiging gesprek toekomstperspectief agrariërs Z-22-01233_2021-41006 

Beste agrariërs in de gemeente Voorst, 

Hier in de gemeente Voorst werken wij graag, samen met de boeren, aan landbouw met perspec-
tief. 
Alleen samen kom je verder. Daarom is het goed om elkaar te kennen en om elkaar te begrijpen. 
Dan kunnen wij ook beter rekening houden met elkaars wensen en mogelijkheden. Vijf onafhanke-
lijke, ervaren, agrarische coaches schuiven daarom graag bij u aan aan de keukentafel voor een 
gesprek. 
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Vrijblijvend en anoniem 
In samenwerking met een groep boeren in onze gemeente hebben wij de 'keukentafelgesprekken' 
voorbereid. Wij hebben vijf ervaren, agrarische coaches gevraagd om in gesprek te gaan met on-
ze agrariërs. Deze onafhankelijke coaches hebben allemaal ervaring in de landbouw. Zij kennen 
en snappen de wereld van de agrarische ondernemers. De keukentafelgesprekken met de coa-
ches zijn geheel vrijblijvend en anoniem. 

Persoonlijk gesprek 
In december 2019 spraken wij al een aantal agrarische ondernemers in de gemeente Voorst tij-
dens een energieavond. De gemeente organiseerde deze bijeenkomst over energie, ingestoken 
vanuit de landbouw. In een persoonlijk gesprek hopen wij meer te horen over wat er speelt op de 
individuele boerenbedrijven. Hoe is bijvoorbeeld de bedrijfssituatie nu en wat zijn de vooruitzichten 
voor de toekomst? Welke ontwikkelingen zijn er in de buurt? Wat zijn knelpunten in de regelge-
ving, de verkaveling en financiering? Denkt u aan uitbreiding, heeft u een opvolger, zijn er zorgen 
of wensen, enzovoort. Wat kunnen wij als gemeente voor uw bedrijf of uw sector betekenen? 

Aanmelden 
Heeft u interesse in een keukentafelgesprek? Stuur dan een e-mail 
naar keukentafelgesprek@hetontwikkelbedrijf.nl. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te 
nemen met de coach van uw voorkeur. Bekijk daarvoor de meegestuurde flyer voor een kennis-

 

making met de coaches en hun contactgegevens. 

NB. Het gesprek met de coach is gratis; de gemeente en de provincie Gelderland dragen samen 
de kosten voor de keukentafelgesprekken. Informatie uit de keukentafelgesprekken wordt anoniem 
en vertrouwelijk verzameld en verwerkt in een algemeen rapport over de agrarische sector in 
de gemeente Voorst. Hierbij worden geen individuele bedrijven genoemd. 
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Paula J~irritsma-Verkade 
burgemeester 

te Wolbers-Cents 

Belafspraak 
De coaches nemen binnen enkele weken na verzending van deze brief telefonisch contact op met 
de agrarische ondernemers met wie nog niet gesproken is. Zij vragen u dan of u alsnog een af-
spraak voor een keukentafelgesprek wilt maken. De verzending van de brieven gebeurt per post-
codegebied. Wilt u sowieso niet gebeld worden? Dan kunt u dit doorgeven via 
keukentafelgesprek@hetontwikkelbedrijf.nl. 

Vragen 
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Monique Loeters. Haar telefoonnummer 
is 0571-27 98 38. Haar e-mailadres is m.loeters@voorst.nl. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag te bereiken. 

Meer informatie over de coaches en de keukentafelgesprekken vindt u op: 
www.voorst.nl/keukentafelgesprekken. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wette akers 

secretaris 
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