
“Dierenwelzijn heeft op mijn erf de laatste tijd niet voldoende prioriteit
gehad. Veel andere zaken vroegen om mijn aandacht. Ik wil de zorg
voor mijn dieren wel weer op orde krijgen, maar de tijd ontbreekt me
en ik weet soms niet meer waar te beginnen.”

Herkent u zich in bovenstaande?

Soms lijken problemen zich op te
stapelen. Op het gebied van financiën,
mentale of fysieke problemen. Daardoor
kan uw bedrijf langzaam in een
neerwaartse spiraal komen.

Heeft u beroepsmatig de zorg over
landbouwhuisdieren? En wilt u geholpen
worden om weer grip te krijgen op uw
bedrijf? Het Vertrouwensloket biedt de
mogelijkheid om deel te nemen aan een
professioneel begeleidingstraject. Om
ergere problemen voor mens en dier te
voorkomen.

“Ik was echt opgelucht toen 
mij een helpende hand werd 

geboden. Ik overzag het 
niet meer, maar gelukkig 

heb ik de boel nu weer op de 
rails”

Bron: anonieme veehouder

De nabijheid en hulp van het Vertrouwensloket kan 
het verschil van de wereld maken, voor dier én mens.



Het Vertrouwensloket gelooft dat geen veehouder zijn dieren
bewust verwaarloost. Daar zit altijd een verhaal achter. Daarom
biedt het Vertrouwensloket u financieel- en bedrijfsadvies, maar
ook psychosociale steun of begeleiden we u in het eerste contact
met andere soorten maatschappelijke hulp.

Wat doet het Vertrouwensloket na aanmelding?

Nadat we uw aanmelding ontvangen, schakelt het Vertrouwensloket
een kundig team in van twee mensen die bekend zijn met de
agrarische sector. Bijvoorbeeld een agrarisch bedrijfsadviseur en
psychosociaal begeleider. Of een dierenarts en een agrarisch
bedrijfsadviseur. Zij nemen rechtstreeks contact met u op om u te
helpen. Bij het eerste gesprek bespreekt u samen het dierenwelzijn,
maar is er ook aandacht voor uw bedrijf en uw persoonlijke situatie.
Samen zoeken we naar goede en structurele oplossingen. Heeft u
vertrouwen in het team? Dan stelt u gezamenlijk een plan van
aanpak op met daarin afspraken en vervolgstappen. Voor deelname
aan een traject worden geen kosten doorberekend aan u als
veehouder. Uw anonimiteit is gewaarborgd.

Plan van aanpak

Zowel de bedrijfssituatie, de gezondheid en het welzijn van uw
dieren en uw persoonlijke situatie komen aan de orde. Uw deelname
aan het traject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Want als u start
met het plan van aanpak dan onderschrijft u, evenals de begeleiders,
dat u zich gaat inzetten. Samen met de begeleiders en eventueel
overige betrokken hulpverleners gaat u aan de slag met de
uitvoering van de gestelde acties. Een traject is er op gericht om u en
uw gezin weer op eigen kracht verder te laten gaan. Daarbij mag/kan
de dierzorg niet (meer) ter discussie staan.

Aanmelden voor hulp

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het
Vertrouwensloket. Maar uw erfbetreder wil u ook met
ons in contact brengen. Wij gaan uiterst vertrouwelijk
om met uw situatie. Wilt u graag eerst wat meer
informatie? Schroom niet om contact op te nemen.
Telefonisch: 06 - 22 43 57 57 of online via:
www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl


