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Samen  aan de keukentafel :
Wat wordt mijn koers?

“Toekomst voor stoppende agrarische ondernemers.”



Als betrokken en gepassioneerde veehouder bent u onderdeel van een sector die wereldwijd een vooraanstaande 

positie heeft verworven. Desondanks vormt de acceptatie en waardering van deze sector in haar eigen regio een 

steeds groter knelpunt. Met name geuroverlast zorgt voor maatschappelijke onrust en een negatieve waardering van 

de sector. 

U beseft dat er, met oog voor een gezonde en duurzame toekomst voor uw sector, keuzes gemaakt moeten worden. 

Keuzes die mede uw koers voor de toekomst bepalen, denk daarbij aan:

 

 •  Investeren in innovatie?

 •  Nieuwe verdienmodellen?

 •  Stoppen?

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen worden door de rijksoverheid landelijke regelingen voor stoppers 

opengesteld, zoals stoppers 2020 en warme sanering varkenshouderij. Deze regelingen bieden onder andere moge-

lijkheden voor varkenshouderijen om te stoppen. Regelingen die ook voor u van groot belang kunnen zijn, omdat ze 

u kunnen stimuleren tot nieuwe inzichten en kansen in onze dynamische omgeving.

Ga de uitdaging aan en bepaal uw toekomstige koers!

Inleiding
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beëindigen



“Toekomst voor stoppende agrarische ondernemers.”

Saneren/
beëindigen

Coaches met expertise : Samen aan de slag

Welke toekomst ziet u als ondernemer? Overweegt u te stoppen? Of wilt u een andere functie zoeken 

voor uw bedrijfslocatie? Hoe kunt u hierin doorpakken? Waar vindt u ondersteuning? 

Om antwoord te vinden op deze en nog vele andere vragen stelt de provincie Limburg onafhankelijke, betrokken en 

professionele coaches beschikbaar die beschikken over diverse expertises en samen met u aan de slag gaan. 

Tijdens intensieve keukentafelgesprekken kijken de coaches samen met u naar de diverse keuzemogelijkheden en 

wordt bekeken op welke wijze uw bedrijf geholpen kan worden. 

Voelt u zich aangesproken door deze aanpak? En vraagt u zich ook af welke mogelijkheden er voor u als ondernemer 

zijn? Schrijf u dan in via het digitale loket ‘Samen aan de keukentafel’ via www.limburg.nl/aandekeukentafel.

Het digitaal loket wordt van 1 t/m 21 mei opengesteld door de Provincie Limburg samen met de gemeenten in Noord- 

en Midden-Limburg. Varkenshouders of andere ondernemers in de veehouderij kunnen zich via dit loket aanmelden 

als zij overwegen te stoppen met hun bedrijf of bedrijfslocatie(s). Ook biedt het digitale loket meer informatie over de 

regeling en het coaching traject. 

Zicht op uw toekomst      
Schrij f u in via het digitaal loket!

?



Contactgegevens aanmelden

Wie komt er in aanmerking?
In eerste instantie biedt het coaching traject plek voor 60 bedrijven. Na 21 mei worden deze geselecteerd 

aan de hand van drie criteria: 

 1. Varkensbedrijven die overwegen deel te nemen aan de warme sanering voor varkenshouderij;

 2. Bedrijven die zijn aangemeld voor stoppers 2020;

 3. Overige bedrijven

Indien er per 22 mei minder dan 60 aanmeldingen zijn, blijft het digitaal loket langer geopend.

Dan geldt deelname op volgorde van binnenkomst. 

1 t/m 21 mei:   Openstelling digitaal loket

23 t/m 29 mei:   Beoordeling  inschrijvingen 

Juni 2019:   Positief beoordeelde verzoeken worden opgepakt in een vervolgtraject,   

  waarbij onafhankelijke coaches met de ondernemers in gesprek gaan   

  over de mogelijkheden en oplossingen voor hun varkenshouderij. 

Tijdspad traject

Gaat u de uitdaging aan?

Meld u tussen 1 en 21 mei 2019 aan voor ‘Samen aan de keukentafel’ via www.limburg.nl/aandekeukentafel en 

bepaal uw koers voor de toekomst!


