Casusbeschrijvingen PAC-trajecten
Gefingeerde beschrijvingen gebaseerd op werkelijke situaties

Casus 1: Zorgen door lage melkprijs
Piet en zijn vrouw Marie (niet hun echte namen) hebben een melkveebedrijf. Door lage melkprijzen
kunnen ze hun rekeningen niet meer betalen. Piet slaapt er niet meer van. Hij heeft zich nooit zo
met ‘geld’ bemoeid. Dat kwam altijd voldoende binnen en Marie betaalde de rekeningen netjes op
tijd. Maar nu lukt dat niet meer. Via de ouders van Marie komt Piet bij het CCA uit en krijgt hij,
samen met Marie, een aantal PAC-gesprekken. Piet en Marie brengen hun zorgen onder woorden en
de spanningen die dat oplevert in hun gezin. Dat geeft lucht, al zijn de problemen nog niet opgelost.
De PAC begrijpt hen; hij heeft in zijn jeugd een soortgelijke situatie op het ouderlijke bedrijf
meegemaakt. Ook bidt de PAC aan het eind van elk gesprek met het echtpaar en probeert hij hen te
bemoedigen vanuit de Bijbel (dit is geen verplichting maar een optie waarvoor met wederzijdse
instemming kan worden gekozen).
Na een aantal gesprekken geeft Piet aan weer goed
te slapen, zodat hij weer energie heeft om naar
oplossingen te zoeken. Aanvullend op de sociale en
geloofsaspecten helpt de PAC hem om zijn
inkomsten en kosten op een rij te krijgen. Hij
neemt met Piet en Marie hun toekomstplannen
door, zodat zij samen tot keuzes komen waarmee
kosten en inkomsten beter met elkaar in balans
komen. Piet heeft zelf concrete stappen
geformuleerd die passen bij hem, zijn gezin en zijn
bedrijf. Hij kan, samen met Marie, weer verder en
gericht aan oplossingen werken.

Casus 2: Frustratie door wegvallen opvolger
Klaas en Joke (niet hun eigen namen) hebben een melkveebedrijf met behoorlijk wat vee. Joke
maakt zich zorgen over Klaas en zijn gezondheid, vindt dat hij te gespannen is. De broer van Klaas
helpt wel eens en ook hun zoon Kees (niet zijn echt naam) helpt regelmatig. Het is de bedoeling en
verwachting dat Kees het bedrijf over gaat nemen. Echter, Kees heeft verkering gekregen en samen
met zijn aanstaande echtgenote heeft hij besloten het bedrijf niet over te nemen. Klaas vindt dit
verschrikkelijk en wordt nog meer gespannen.
Joke belt het CCA en vraagt een PAC-gesprek aan, hoewel ze zich afvraagt of haar man wel wil
praten. Zij vindt het echter van levensbelang dat het spanningsniveau omlaag gaat. Zij heeft
vroeger, op haar ouderlijk bedrijf, een ruiming in verband met mkz meegemaakt en is daardoor
anders tegen het boerenbedrijf aan gaan kijken. Ze hecht zich niet meer al te zeer aan het vee, in
tegenstelling tot Klaas, die bij wijze van spreken nog geen kalf kan verkopen.
Het is dus spannend hoe het intakegesprek zal verlopen, maar de kennismaking gaat goed en Klaas
toont zich bereid, met name ook voor Joke, om een aantal gesprekken met de PAC te voeren.
Duidelijk wordt dat het bedrijf Klaas’ levenswerk is, waar hij moeilijk afstand van kan nemen. Door
de gesprekken heen komt er bij Klaas ruimte om na te denken over andere opties voor de toekomst
van het bedrijf, bijvoorbeeld door de opvolging samen te doen met iemand van buiten de familie.
Daarnaast wordt een traject afgesproken met een psycholoog om met deze rouwprocessen (afscheid
nemen van je levenswerk en van je droom dat je zoon het bedrijf overneemt is een vorm van
rouwen) aan de gang te gaan. Bovendien zijn er in dit proces toch wel grote verschillen tussen Klaas
en Joke aan het licht gekomen en hoe ga je daar mee om? Daar gaan ze over in gesprek.

