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Initiatief van Provincie Overijssel
Provincie Overijssel financiert tot eind 2021 de inzet van erfcoaches in Overijssel 

om erfeigenaren in het buitengebied te helpen bij het verduurzamen en verbeteren 

van hun erf. Voor het buitengebied van de gemeenten Kampen, Zwartewaterland 

en Zwolle zet de erfcoach IJsseldelta het netwerk en de mogelijkheden van de drie 

gemeenten en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta in om erfeigenaren te helpen bij 

hun vragen en voornemens voor de toekomst van hun erf. De erfcoach bevordert 

samen met u dat het prettig wonen, werken en leven 

blijft op het platteland.

Meer weten? Neem contact op!

Wilt u graag met een erfcoach in gesprek over 

de toekomst van uw bedrijf of erf? Zet de 

eerste stap en bel of mail met Jan-Olaf 

Tjabringa. Daarnaast werkt Jan Olaf Tjabringa 

ook als erfcoach in Steenwijkerland. 

J a n - O l a f  T j a b r i n g a

06-27095640

info@gcijsseldelta.nl  

“ Ik wil het asbest van mijn 

schuur laten verwijderen 

en op het nieuwe dak 

zonnepanelen leggen. Zijn 

er subsidies beschikbaar?”

“ In de oude koestal willen 

wij een naschoolse 

opvang starten. Ik wil 

graag met een erfcoach 

naar onze plannen kijken.”

“ Hoe maak ik mijn erf groener en kan ik meer 

rekening houden met biodiversiteit?”

“ Wij knappen een oude boerderij op tot woonhuis 

en willen het erf goed inpassen in het landschap. 

Hoe pakken we dit aan?”

“ Van de hypotheek op mijn bedrijf heb ik slapeloze 

nachten. Daardoor ben ik overdag niet fit. Wie kan 

mij helpen dit te doorbreken?

www.digitaleerfcoach.nlwww.gcijsseldelta.nl/erfcoach



Hoe werkt het?
De erfcoach denkt met agrariërs en andere erfeigenaren 

in het buitengebied mee over de toekomst. In het 

buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt 

kansen voor de toekomst van uw erf en uzelf! 

De coach helpt u om de kansen en mogelijkheden op 

een rijtje te zetten en te kijken welke stappen u kunt 

zetten. Hij is ook op de hoogte van regelingen en 

subsidies en kan u verwijzen naar het juiste loket. De 

gesprekken met de erfcoach zijn gratis.

“ Ik denk erover om te 

stoppen met mijn 

melkveebedrijf. 

Waar moet ik 

allemaal aan denken 

en wie kan mij 

ondersteunen?”

Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de erfcoach terecht. 

Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over:

• Vergroenen en landschappelijke inpassing van het erf

• Transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie

• Veiligheid

• Duurzaamheid, zoals zonne- en windenergie

• Agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere 

bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen

• Asbestsanering

• Veiligheid: hoe om te gaan met gewenst en ongewenst bezoek op uw erf

• Sociale knelpunten door wonen en/of werken op het erf

MET WELKE VRAGEN KAN IK 
TERECHT BIJ EEN ERFCOACH?

“ Als veehouder stel ik 

mijn erf graag open 

voor het publiek. 

Welke veiligheids-

maatregelen moet ik 

nemen?”

De erfcoach staat 
klaar voor:

 Agrarisch ondernemers

 Particulieren met een erf in het buitengebied

 Particulieren die gaan verhuizen naar het buitengebied
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Waarom?
De provincie en gemeenten vinden de erven 

belangrijk voor het platteland. De partners 

willen de erfeigenaren stimuleren hun erf te 

verduurzamen en verbeteren. Zo worden de 

erven klaargemaakt voor de toekomst en 

blijft het prettig wonen, werken en leven in 

het buitengebied van de IJsseldelta. 


