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BOERENBOND - MERKEN EN OMSCHRIJVING 

Boerenbond geeft je een antwoord op je vragen 

Op 32 plaatsen in Vlaanderen zijn er zitdagen. Ook bij jou in de buurt! Een uitgebreide en ervaren ploeg dienstbetoonconsulenten 

staat ter jouwe beschikking en helpt je verder bij de meest uiteenlopende vragen over de uitbating van je bedrijf. Bij syndicale 

problemen kan je rekenen op een actieve ploeg regio- en sectorconsulenten.  

Boerenbond begeleidt je in moeilijke dossiers 

Zie je door het bos de bomen niet meer? Of sta je in je bedrijfsvoering voor belangrijke keuzes of beslissingen. Een uitgebreid 

consulentenkorps kan je daarbij adviseren.  

Boerenbond zorgt voor jouw bijscholing en contacten 

Ons vormingscentrum NCBL organiseert jaarlijks meer dan 9000 vormingsuren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Je 

wisselt ervaringen uit met collega’s. Bedrijfs-, demo en proefveldbezoeken geven je de kans ten velde kennis op te doen. Als lid 

heb je toegang tot alle vormingsactiviteiten: centraal, provinciaal of door de plaatselijke bedrijfsgilden en studiekringen ingericht. 

Boerenbond reikt je heel wat informatie aan 

Als lid ontvang je veel meer dan het ledenblad Boer&Tuinder. Er zijn niet alleen de 14-daagse vaktijdschriften, maar ook via digitale 

weg blijf je up-to-date. Je hebt toegang tot het ledengedeelte van de website met markt- en prijsberichten op maat van jouw bedrijf 

en mogelijkheid tot gratis downloaden van Boerenbondpublicaties en formulieren. Via e-nieuwsbrieven ontvang je up to date info 

over jouw sector; 

Boerenbond neemt het op voor jouw belangen 

De straat wordt steeds minder het strijdtoneel van syndicale belangenbehartiging. Vandaag treedt Boerenbond meer dan ooit in 

overleg met de overheid, administraties en belangengroepen om, op basis van degelijk studiewerk en gericht op maatschappelijke 

aanvaardbaarheid de belangen van de sector maximaal te verdedigen  

www.boerenbond.be 

www.facebook.be/boerenbond 

www. twitter.com/boerenbond 

LANDELIJKE GILDEN 

Landelijke Gilden is een vereniging voor iedereen die houdt van het platteland en graag onder de mensen vertoeft. We hebben 

afdelingen in heel wat dorpen. Lokaal organiseren onze vrijwilligers ontspannende en interessante activiteiten onze leden, 

dorpsbewoners en hun gezin. Onze bekendste activiteiten zijn onze recreatieve fietstochten, de Nationale Streekzoektocht, Open 

tuinen en de Dag van de Landbouw. Samen zetten we ons in voor de eigenheid en leefbaarheid van het platteland en de land- en 

tuinbouw. 

Snuif de sfeer op: https://youtu.be/J6jEPJgPQTg 

www.landelijkegilden.be 

www.facebook.com/landelijkegilden 

www.twitter.com/landelijkegilde 

GROENE KRING 

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Ze brengt jonge land- en 

tuinbouwers samen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Leden kunnen er terecht voor heel wat activiteiten, bedrijfsbezoeken 
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en grote evenementen. Ook opleiding maakt deel uit van het aanbod van Groene Kring. Zo is de vereniging vooral gekend van de 

starterscursussen, het rijbewijs G en de lessenreeks ‘generatieoverdracht doordacht’. Groene Kring zet bovendien sterk in op de 

belangenverdediging van jonge land- en tuinbouwers via een sterke vertegenwoordiging in diverse structuren, overleg met de 

overheid en met ludieke acties. Neem zeker een kijkje op de website www.groenekring.be of op de facebookpagina 

www.facebook.com/groenekringnationaal 

AGRO|DIENSTEN 

Het agrobeheercentrum Eco²  is de koepelorganisatie van de agrobeheergroepen (ABG’s) in Vlaanderen. ABG’s zijn 

samenwerkingsverbanden van landbouwers rond agrarisch landschaps- en natuurbeheer. De 27 bestaande ABG’s werken rond 

thema’s zoals akkervogelbeheer, waterconservering, houtkantenbeheer, graslandbeheer, bloemenranden … en zijn een initiatief 

van lokale landbouwers. Het creëren van zowel een ecologische als economische meerwaarde staat centraal.  

Agro|aanneming is een coöperatief aannemingsbedrijf, opgericht in de schoot van agro|bedrijfshulp. Agro|aanneming levert via een 

ploeg gemotiveerde bedrijfsverzorgers specialistische hulp op land- en tuinbouwbedrijven (stalreiniging, klauwverzorging …) 

Daarnaast voeren we met 700 land- en tuinbouwers verschillende aannemingswerken uit. Uitblinkers hierin zijn de winterdiensten 

en verschillende werken in landschaps- en natuurbeheer. Agro|aanneming coördineert deze activiteiten van offerte tot facturatie. 

KENNISCENTRUM BEDRIJFSOPVOLGING 

Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging is een initiatief dat voortgekomen is uit het besef van het belang van een goed 

opvolgingsproces. Het komende decennium zullen immers heel wat bedrijfsleiders moeten nadenken over de continuïteit van hun 

bedrijf.   

De bedrijfsopvolging is een sleutelmoment, zowel voor de opvolger als voor de overdrager. Omdat dit binnen de land- en tuinbouw 

vaak een familiaal gebeuren is, komt er – meer dan in andere sectoren – ook een belangrijk emotioneel en sociaal luik bij kijken 

waarbij een tijdige voorbereiding en planning, met bijhorende afspraken en een duidelijke communicatie van essentieel belang zijn. 

Met de oprichting van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging willen we de bedrijfsoverdracht maximale kansen geven en een goed 

kader aanbieden.  

Dit door een eerste gratis en vertrouwelijk aanspreekpunt te vormen waar families en bedrijven terecht kunnen voor hun vragen 

rond opvolging. De medewerkers stellen vast in welke fase van het opvolgingsproces het familiebedrijf zich bevindt, overloopt de 

zaken waar nog bij stil gestaan moet worden en indien nodig wordt doorverwezen naar de dienstverleners die op dat moment het 

best geplaatst zijn om het bedrijf verder te helpen.  

Daarnaast helpt het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging het voortraject van het opvolgingsproces grondig voor te bereiden, met als 

doel de communicatie over de sociale aspecten binnen het familiebedrijf op een objectieve manier te laten verlopen. Daarbij wordt 

onder meer stilgestaan bij de ambities van de verschillende gezinsleden, de motivatie, visie en strategie en de toekomstige 

samenwerking. 


