
Agricall: jaarresultaten 2005 

 

In februari maakten de medewerkers van Agricall de balans op van het voorbije jaar. Op basis van de 

cijfers konden ze concluderen dat 2005 een productief jaar was: een stijging van het aantal 

telefonische oproepen ten opzichte van 2004, meer begeleidingen dan in alle voorgaande jaren, meer 

dan 1500 gesensibiliseerden, een hele reeks persartikels en radio-items over Agricall en de afronding 

van de inhoudelijke uitwerking van Stresspack, een boekje dat land- en tuinbouwers moet inlichten 

over stress in de sector. 

 

Meer lezen over Agricall in 2005? Klik hier!

 

Figuur: aantal telefonische oproepen 

 In 2005 kreeg Agricall 66 nieuwe 

telefonische aanmeldingen van boeren of 

tuinbouwers. Enkel in 2003 waren er meer 

aanmeldingen, namelijk 70. De reden 

waarom 2003 een nog drukker jaar was, is 

volgens de Agricallmedewerkers door het 

feit dat 2003 een crisisjaar was voor de 

sector: zo werden enkele pluimveehouders 

getroffen door de vogelpest.  
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Meer dan een derde (24) van de nieuwe aanmeldingen in 2005 waren afkomstig van West-Vlaamse 

boeren. Dit is niet verwonderlijk: het grootste aantal Vlaamse boeren bevindt zich immers in deze 

provincie.  

Bij 35 van de 66 nieuwe aanmeldingen was de basishulpvraag psychologisch: stressklachten, 

depressie, conflicten binnen het gezin, enz.  

Figuur: aantal begeleidingen 

 Daarnaast werden in 2005 43 land- en 

tuinbouwers, eventueel samen met hun 

gezin, begeleid. In totaal bereikte Agricall 

zo 88 mensen met een persoonlijke 

begeleiding van 1 tot 5 gesprekken.  

Dit betekent een enorme stijging ten 

opzichte van het jaar 2004, waarin slechts 

25 mensen begeleid werden door Agricall.  
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Agricall is niet enkel bezig met het begeleiden van land- en tuinbouwers, maar ook met de 

sensibilisatie van de ganse sector over de stressrisico’s waarmee boeren- en tuinders geconfronteerd 

kunnen worden en over het bestaan van Agricall. 

Zo vonden in 2005 60 sensibilisaties plaats, waarbij 1111 land- en tuinbouwers en 424 personen uit 

de omkaderingsberoepen kennismaakten met het werk van Agricall. In totaal werden dus 1535 

mensen gesensibiliseerd.  

 

Ook de pers had belangstelling voor Agricall in 2005: zo verschenen er artikels in het Nieuwsblad en 

Het Laatste Nieuws. Daarnaast kwam Agricall ook ter sprake in ‘De Wandelgangen’ op Radio 1 en in 

het VTM-radionieuws. Tot slot werd één van de psychologen van Agricall geïnterviewd door de ROB 

(Regionale Omroep Brabant).  

 

In 2005 werd daarnaast ook de inhoud van Stresspack afgewerkt. Het boekje werd daarna 

geëvalueerd door een aantal experten en gebruikers. Zij waren allemaal heel enthousiast over het 

initiatief en de uitwerking ervan.  

 

2005 was dus een ‘goed’ jaar voor Agricall. Deze goed kan tussen aanhalingstekens geplaatst worden: 

op zich is het geen goed nieuws dat er blijkbaar veel boeren zijn met problemen, maar het feit dat ze 

met Agricall geholpen kunnen worden is wel een erg positief gegeven. 

 

 

 

 


