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Eigenlijk zou coaching en training voor boer en burger 

hetzelfde moeten zijn. De praktijk is weerbarstiger, zo weet 

agrarisch coach en boerin Maryse Versteeg. „Boeren zijn 

doeners, geen praters. Ze tonen niet snel hun emoties. En 

bedrijf en privé lopen altijd door elkaar.”

H
et is absoluut een voordeel dat 
ze geboren en getogen is op 
een boerenbedrijf (melkvee, 
aardappelen) in Zevenhoven 
(ZH) en nu al weer tien jaar op 

melkveebedrijf de Mariahoeve in Harme-
len (UT) woont, samen met Peter en hun 
twee jonge zoons. Maryse Versteeg, 41 
jaar en sinds 2012 actief onder de naam 
Mavin als agrarisch coach en trainer, geeft 
het meteen toe. „Als in zo’n gesprek de 
term fosfaatplafond valt, dan kijk ik niet 
meteen naar het plafond. Ik heb zelf aard-
appelen gerooid en gesorteerd, ik ken het 
werk. Nu hier in Harmelen doe ik op de 
boerderij vooral de administratie en hand- 
en spandiensten’’. 

Het zijn maar voorbeelden, die onderstre-
pen dat haar praktische kennis van het 
boerenleven (aangevuld met studies aan 
de HAS in Dronten en Wageningen, plus 
functies bij CAH Dronten en Agrifirm) een 
groot voordeel is bij haar werk als coach 
om boeren en boerinnen te helpen met het 
maken van bijvoorbeeld de goede keuzes. 
„Ik houd ze eigenlijk een soort van spiegel 
voor. Waarom doen ze iets? Wat willen ze 
en wat heeft een keuze voor gevolgen? Ik 
help ze met het vinden van antwoorden 
op vragen waar ze soms al heel lang mee 
rondlopen. Die antwoorden moeten zij 
vinden, niet ik.” Dat gebeurt tijdens een se-
rie intensieve gesprekken in een korter of 
langer traject. „Soms een paar maanden, 
soms langer. Het moeten in ieder geval 
geen jaren worden, dan is het voor mij 
geen coaching meer. Dan wordt een cliënt 
te afhankelijk van die coach.”

Tussen coaching en training van boer en 
burger zou in principe geen verschil moe-
ten bestaan. Het gaat steeds om gedrag, 
emotie, zingeving, zicht op jezelf, maar 
de dagelijkse praktijk is weerbarstiger. 
„De agrarische sector heeft natuurlijk zijn 
eigen jargon. Boeren zijn gemiddeld ook 
meer doeners dan praters. Met nog harder 
werken gaat een probleem wel over, zo 
denken ze vaak. Maar soms gaat dat dus 
niet. Je komt in de agrarische sector altijd 

de sterke familiebanden en de vermen-
ging van bedrijf en privé tegen. Aan 
de keukentafel loopt dat allemaal door 
elkaar heen. Zelfs op familiefeestjes gaat 
het vaak over het bedrijf. En je hebt te 
maken met de aangetrouwde familie die 
soms andere verwachtingen heeft.”

De meeste van haar cliënten zijn boerin-
nen, zowel actief op een agrarisch bedrijf 
als aangetrouwd en niet op de boerderij 
werkend. „Vrouwen praten meestal mak-
kelijker over hun emoties en gevoelens. 
Over hoe moeilijk ze het vinden om al die 
ballen steeds maar in de lucht te moeten 
houden: gezin, bedrijf, familie, werk. Of 
dat het altijd maar beter en perfecter 
moet. En of ze wel gelukkig zijn, omdat ze 
hun oude beroep niet meer uitoefenen. Ze 
willen vaak weer rust in hun hoofd.”
Zo’n traject is intensief. „Je gaat samen 
zo’n probleem ontrafelen. Ik werk met een 
systeem met begrippen als onder andere 
de perfectionist, de rampdenker en de 
eiser. Vaak hoor je dan: daar herken ik 
me wel in, ik ben altijd zo druk. Het gaat 
niet alleen om het hoofd, maar ook om het 
lichaam. Die hebben invloed op elkaar. Ik 
betrek graag de omgeving erbij: wat heeft 

die voor invloed, wat wil die wel of niet 
van jou? En wat vind je zelf leuk? Of je 
nu boer of onderwijzer bent, elk vak heeft 
minder leuke kanten. Maar je krijgt meer 
energie als je doet wat je leuk vindt. Het 
geeft mij veel voldoening als ik na afloop 
merk hoe iemand op weg geholpen is.”

Haar echtgenoot, veehouder Peter Ver-
steeg, kan zich daarbij wel iets voorstel-
len. Hij is nuchter en praktisch, druk 
met zijn 75 koeien en onder meer de 
fokveeclub. „Ik was in het begin ook best 
sceptisch over dit werk van Maryse. Al dat 
gewroet in andermans leven, dat hoefde 
voor mij niet zo. Nu ik wel eens wat glo-
baals hoor over wat en hoe zij dat doet, 
vind ik het toch heel mooi.”

Het blijft jammer dat coaching en training 
in de agrarische sector nog steeds relatief 
onbekend is, zegt Maryse. „Mijn zus werkt 
bij een accountantskantoor en krijgt daar 
geregeld de kans voor zelfreflectie. Daar-
mee kun je een burn-out voorkomen. Ter-
wijl veel boeren juist denken: een burn-
out, dat is iets voor mensen op kantoor. 
Dat kan mij nooit overkomen, want ik 
werk altijd lekker in de buitenlucht. Dan 

vergeten ze voor het gemak die groeiende 
berg met regels en wetten waar boeren 
mee te maken hebben. Allemaal weten ze 
hoe belangrijk onderhoud van de trekker 
is. Of dat de dierenarts de dieren preven-
tief onderzoekt, maar zichzelf gunnen ze 
dat niet.” Hebben organisaties en coöpe-
raties eigenlijk geen rol op dit gebied? 
„Jazeker, maar wat mij betreft vooral om 
problemen te signaleren. Zij komen veel 
op dat erf, kunnen zien dat het niet goed 
gaat. Dan zouden ze zo’n boer of boerin 
moeten doorverwijzen. Bovendien, niet 
alle boeren zijn lid van LTO. En sommigen 
die wel lid zijn, willen juist liever naar een 
onafhankelijke coach zoals ik ben.”

Met Mavin (Hebreeuws voor ‘zij die be-
grijpt’ maar ook de afkorting van Maryse, 
Versteeg en Nieuwenhuizen, haar meisjes-
naam) heeft ze vooral cliënten in Utrecht, 
Zuid-Holland en Gelderland. „Heen en 
weer rijden naar Friesland is niet handig 
als iemand contact opneemt. Daarom 
werk ik met een groep agrarische coa-
ches in het hele land samen. Ik kom bij de 
mensen thuis op de boerderij, maar liever 
spreek ik af op een neutrale plek zoals 
het Coachhuis. Waarom? Omdat je aan 
de keukentafel toch vaak gestoord wordt. 
Daar lopen bedrijfs- en privézaken door 
elkaar. Als de pieper van de melkrobot 
afgaat, dan kun je niet wachten.” 
Zorgen lage prijzen of de kritiek van 
sommige burgers op de sector voor meer 
cliënten? „Slechte prijzen hebben vaak 
directe gevolgen voor het gezin. Er is 
minder te besteden en dat zorgt voor meer 
druk op relaties. Dan kan coaching een 
goede zaak zijn. Bij die kritiek op de sec-
tor valt het volgens mij nog wel mee. Het 
kan natuurlijk soms de laatste druppel 
zijn als er al langer problemen zijn.”

‘Boer meer doener 
dan prater’

Boerin Maryse Versteeg is agrarisch coach
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