Het CCA, een christelijke agrarische vereniging met een missie!

Kosten
Het CCA is een vereniging zonder winstoogmerk, maar
het werk dat gedaan wordt brengt wel de nodige
kosten met zich mee. Vandaar dat voor verschillende
activiteiten een kleine bijdrage wordt gevraagd. Voor
cursussen en workshops is dit sterk afhankelijk van
tijdsduur en locatie. Wat betreft de persoonlijke
bezoeken, het eerste bezoek is per definitie gratis.
Indien meerdere bezoeken gewenst zijn wordt
gezamenlijk overlegd hoe deze er praktisch uit komen
te zien en wat de kosten zijn. Onze stelregel is: kosten
voor hulpverlening mogen nooit iemands welzijn in
de weg staan.

Contact
Voor meer informatie over Pastorale Agrarische
Coaching kunt u, voor uzelf of voor anderen, contact
opnemen met de PAC – coördinator van het CCA:
Jan den Boer, tel. nr. 06-20790099
Ook kunt u meer informatie vinden op onze website:
www.cca-nederland.nl.
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Vanuit haar missie heeft het CCA Pastorale Agrarische
Coaching (PAC) ontwikkeld. Hiermee proberen we
agrarische ondernemers – vanuit een christelijke
levensovertuiging - te helpen met verschillende
vraagstukken en problemen die in deze sector een
rol spelen en hen persoonlijk raken.

PAC kent twee hoofdactiviteiten, namelijk:
toerusting en zorg
PAC-toerusting: Het CCA verzorgt jaarlijks workshops,
cursussen en gespreksgroepen. Agrarische ondernemers
worden hiermee toegerust bij de vormgeving van
hun geloof met betrekking tot partner, bedrijf en
omgeving. Op deze bijeenkomsten komen als eerste
bedrijfsspecifieke zaken aan de orde, met name.
in relatie met geloof. Tevens zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid en samenwerking belangrijke
aandachtsvelden. De bijeenkomsten worden verzorgd
door speciaal hiervoor opgeleide coaches.
Uitspraak van een deelnemer aan de cursus´Doelgericht ondernemen´:

‘Ik heb een beter zicht gekregen over het
doel van mijn leven als veehouder.´
PAC-zorg: Het CCA leidt, middels cursussen, agrariërs op
tot pastorale agrarische coaches. Zij zijn een luisterend
oor voor hen die behoefte hebben aan hulp of persoonlijk advies. Deze coaches verstaan en spreken de taal van
boer en tuinder. Door middel van gesprekken ´aan de
keukentafel’ begeleidt de coach de hulpvrager en indien
gewenst zijn gezin. De gesprekken vinden in principe
plaats bij de ondernemer thuis.

Uitspraak van een gezin dat ervaring heeft met PAC-zorg:

´We weten nu waar we staan en wat we
moeten doen om uit de impasse te komen.
De coach heeft al luisterend en vragend
onszelf de beste weg laten vinden.
Een veilig en betrouwbaar gevoel,
zo’n coach naast je.´

De coach: De pastorale agrarische coaches zijn over het
algemeen praktiserend boer of tuinder. Zij hebben de
kennis en vaardigheden om hulp te verlenen en kunnen
ten alle tijde een beroep doen op professionele coaches.
Netwerk: De pastorale agrarische coaches van het
CCA beschikken over een groot netwerk van advies- en
zorginstellingen. Daarmee is de coach in staat om,
indien nodig, de hulpvrager in contact te brengen met
de juiste hulpverleners of raadgevers.

Waarom PAC?
Gebleken is dat kerkelijk Nederland de snel voortgaande
ontwikkelingen in de agrarische sector niet kan
bijhouden. Predikanten en ouderlingen kunnen zich
dikwijls moeilijk inleven in de leef- en werksituatie van
agrariërs. Het gevolg hiervan is dat agrariërs de drempel
om bij een kerk aan te kloppen voor hulp regelmatig als
hoog ervaren.
De coaches van het CCA spreken de taal van de sector,
hebben een christelijke levensovertuiging en zijn relatief
gezien een ´vreemde´ waarmee in vertrouwen zaken
gedeeld kunnen worden.
Middels het PAC-werk proberen we in de eerste plaats
de boer of tuinder en zijn gezin te ondersteunen.
Daarnaast wil het CCA ook en vooral een verlengstuk
zijn van de plaatselijke kerkelijke gemeenschap.

Uitspraak van een PKN-predikant uit een gemeente die ervaring
heeft met het werk van CCA:

‘Ik heb ervaren dat de coach van het CCA kan
zorgen voor een stukje pastoraat op maat.
Daarnaast zijn ze van toegevoegde waarde bij
onze gemeenteopbouw.´

