
Handleiding coördinatoren Landbouwbrigades

Verwachting coördinator meewerkdag

De coördinatoren hebben een sleutelfunctie binnen de Landbouwbrigades. Ze verbinden
deelnemers, boeren en de betrokken organisaties.

● Als coördinator ben je de brugpersoon tussen de deelnemers en de boer.in en
zorgt er zo voor dat alle informatie vlot doorstroomt.

○ Je neemt contact op met de boer.in voor de organisatie van de meewerkdag,
en geeft deze informatie door aan de deelnemers.

○ Je bent aanspreekpunt voor de deelnemers voor hun vragen.
● Je zorgt voor de praktische omkadering van de meewerkdag. Je geeft de nodige

informatie aan de deelnemers inzake transport, voeding en hoe de dag eruit zal zien.
De boer.in zorgt voor het opstellen van de taken en jij helpt om deze onder de groep
te verdelen.

● Je staat in voor de groepsdynamiek: je zorgt ervoor dat ieder zijn plek vindt in de
groep en houdt de sfeer in de gaten.

Voor de duidelijkheid lijsten we de taken van de coördinator op in drie etappes: voor, tijdens
en na de meewerkdag.

1. Voor de meewerkdag
Neem contact op met de boer of boerin om de verwachtingen en de te organiseren
logistieke aspecten te begrijpen. Bekijk hiervoor eerst de aanvraag die de boer.in gedaan
heeft via de website.

● Hoe zal de dag verlopen? Aankomstuur, locatie, uit te voeren taken, einduur…
● Welke verwachtingen en behoeften heeft de boer.in voor de meewerkdag?
● Zijn er speciale vaardigheden vereist?
● Is er voldoende gereedschap aanwezig op de boerderij?
● Moeten de deelnemers iets specifieks meenemen?
● Wat doen we als het regent?
● De deelnemers brengen normaal zelf hun lunch mee. Indien de boer.in zelf lunch

voorziet, is dat belangrijk om te weten en aan de deelnemers te laten weten.
● Is er drinkwater op de boerderij?
● Heeft de boerderij een EHBO-kit?
● Is er accommodatie (bv. in tent, meegebracht door de deelnemers) mogelijk?

Neem een   paar dagen voor de meewerkdag opnieuw contact op voor een laatste
afstemming met de boer.in. Vertel hem of haar dan ook het aantal brigadisten dat zich
ingeschreven heeft.



Neem contact op met de brigadisten.
Je krijgt een mail met het overzicht van alle brigadisten die zich op de meewerkdag hebben
ingeschreven.

● Geef de gedetailleerde planning en het dagprogramma door
● Geef de informatie die je met de boer.in besproken hebt:

○ eten en drinkwater
○ kledij en eventueel gereedschap
○ mogelijkheid tot overnachten
○ waar en hoe laat ze verwacht worden

● Geef de brigadisten jouw telefoonnummer zodat ze contact met je kunnen opnemen
indien nodig.

● Je kan gedeeld vervoer faciliteren voor de groep (bv. afspraken om dezelfde trein te
nemen, te carpoolen of samen te fietsen). Je kiest zelf hoe je het gemakkelijkste
communiceert over dergelijke praktische afspraken. Dat kan via mail zijn, maar de
website voorziet ook de mogelijkheid om een intern document te gebruiken (pad)
waarvan je de link kunt delen met de brigadisten. Dit kan handig zijn om bv het
carpoolen praktisch te regelen en telefoonnummers te delen. Het document
vernietigd zichzelf automatisch twee weken na de meewerkdag, zodat hier gedeelde
info niet langer dan noodzakelijk bewaard blijft.

● Vraag of ze je op de hoogte brengen als ze niet de hele dag kunnen komen, als er
bepaalde taken zijn die ze niet kunnen uitvoeren etc.

Stuur een paar dagen voor de meewerkdag opnieuw een mailtje met een herinnering en een
herhaling van de praktische informatie.

2. Tijdens de meewerkdag
Tijdens de meewerkdag ben jij het aanspreekpunt voor de deelnemers en de boer.in.

● Je bent iets vroeger dan de andere brigadisten aanwezig. Je verwelkomt hen (samen
met de boer.in). Voorzie zeker een kennismakingsrondje.

● Je herhaalt het programma van de dag, en verdeelt samen met de boer.in de
opgelijste taken onder de deelnemers.

● Je bevordert de groepsdynamiek en uitwisseling
○ Geef de voorkeur aan een horizontale werking met een fijne teamspirit,

groepscohesie en respect voor elkaar
○ Luister naar de deelnemers en de boer.in
○ Hou in de gaten dat iedereen zijn of haar plekje vindt
○ Het mag ook plezant zijn!

● Hou de veiligheid van de deelnemers in de gaten vb. werken met kleine machines of
op beperkte hoogte is toegestaan, maar moet voorzichtig gebeuren.

● Respecteer de aanwijzingen van de boer.in en de organisatie van de boerderij.
● Maak ook een paar leuke foto’s!
● Sluit de dag af met een kort feedback-rondje (bv. “ik ben dankbaar voor…”) met alle

deelnemers en de boer.in.



3. Na de meewerkdag
Na een fijne meewerkdag op het veld kom je weer thuis. Wat doe je dan nog?

● Stuur een bedankmailtje naar de deelnemers met enkele foto’s en een open vraag
naar feedback

● Stuur een bedankmailtje (of telefoontje) naar de boer.in en vraag om feedback
● Stuur een kort mailtje naar contact@landbouwbrigades.be met een debriefing:

○ Het aantal aanwezige brigadisten; of er brigadisten niet zijn komen opdagen
○ Een korte evaluatie: hoe was het werk? De boerderij? Het contact met de

boer.in? Met de deelnemers? Waren er moeilijkheden? Heb je advies voor
verbetering?

○ Enkele foto’s
● Optioneel: schrijf een artikeltje voor de website over de meewerkdag. Zo kunnen

brigadisten en boer.inn.en een beter idee krijgen hoe de meewerkdagen verlopen.
● Vertel aan anderen over de Landbouwbrigades!

mailto:contact@landbouwbrigades.be

