Project bedrijfsontwikkeling agrarische bedrijven
De ondernemersbegeleiders stellen zich voor……

Beste deelnemer,
Bijgaand de profielen van de vijf ondernemersbegeleiders waar u een leuze uit kunt maken. Alle vijf
beschikken over ruime kennis en ervaring en zijn zorgvuldig door ons geselecteerd. Hun kennis en
ervaring in de agrarische sector van belang, maar hun rol is gericht op het ondersteunen van u in uw
keuzes, niet op het geven van concrete adviezen!
Indien er tijdens het traject specialistische kennis nodig is schakelt u externe adviseurs in. In overleg
met uw ondernemersbegeleider is daar ook een budget van maximaal € 500,- voor beschikbaar.
Alle ondernemersbegeleiders zijn dus uitstekend, maar er moet een klik zijn om goed met elkaar te
werken. Maakt u dus in alle rust uw keuze met dit gegeven in het achterhoofd.
De ondernemersbegeleiders die u hieronder vindt zijn:
• Willy Kempen
• Derk Pullen
• Dik Veefkind
• Maryse Versteeg-Nieuwenhuizen
• Dorine Zwaan
Nadat u uw keuze hebt doorgegeven (mail/telefoon) neemt ik nog even contact met u op voor de
verdere afspraken,
Met vriendelijke groet,
Wim Korsten
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Profiel Willy Kempen
Naam: Willy Kempen-van Veen
Leeftijd: 58 jaar
Woonplaats: Aarlanderveen (ZH)
Professionele achtergrond
Ik ben geboren op een melkveehouderijbedrijf/kaasmakerij in
Aarlanderveen in een groot gezin. Daar is de liefde voor
de agrarische sector ontstaan.
Na mijn opleiding aan de Christelijke Agrarische Hogeschool trouwde
ik de plaatselijke loonwerker en weet daardoor vanuit eigen ervaring
wat de hectiek van het ondernemerschap inhoudt. Daarnaast ben ik
hobbyboer en trots op mijn stamboek Dexter koeien.
Vanuit passie voor de agrarische sector en voor wat een mens
beweegt ben ik in 2013 gestart als zelfstandig agrarisch
ondernemerscoach en registermediator. Met ruim 35 jaar ervaring in
het werken met en voor agrariërs kan ik bieden waar mijn bedrijf voor staat: “Perspectief op de
boerderij”.
Wat kan je van mij verwachten?
Op een bedrijf kunnen verschillende vraagstukken leven:
Gaan we stoppen of zetten we het bedrijf voort?
Gaan wij verbreden of de hoofdtak uitbreiden?
Hoe zorgen we dat we als ouders en opvolger op een goede manier samenwerken waarbij ieder
voldoening vindt en gelukkig is?
Door de juiste vragen te stellen geef ik jou inzicht in jouw eigen situatie. Ik begeleid jou stap voor
stap naar jouw eigen gedragen einddoel waardoor je kan zeggen: Ik heb weer rust en overzicht, ik zie
nieuw perspectief.
Als begeleider ben ik constant alert op de drijfveren en kwaliteiten van ondernemers. Deze krijgen
een belangrijke plaats bij de te nemen beslissingen. Naar mijn idee komen ondernemers het verst als
ze vanuit hun eigen kracht kunnen werken. Ik ondersteun jou graag daarbij op een open en
respectvolle wijze. Daarnaast zijn verbinden, samenwerken en vertrouwen kernwoorden voor mij.
Kenmerkend voor mijn werkwijze
praktische doorpakker, mensgericht, betrokken, brede kennis agrarische sector, gecertificeerd coach,
registermediator
Specifiek is daarnaast mijn groot agrarisch netwerk en mijn vaardigheden om, met mijn achtergrond
als registermediator, ondernemers binnen het familiebedrijf op een lijn te brengen.
Meer informatie:
www.willykempen.nl
https://www.linkedin.com/in/willykempen/
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Profiel Derk Pullen
Naam: Derk Pullen
Leeftijd: 55 jaar
Woonplaats: Zwolle
Professionele achtergrond
Na mijn opleiding aan de Agrarische Hogeschool heb ik ruim 30 jaar
gewerkt
(voor o.a. overheid, diverse brancheorganisaties, financiële
dienstverlening)
als adviseur in en voor de agrarische sector.
En sinds ruim 1½ jaar werk ik als zelfstandig adviseur voor groene
ondernemers in het buitengebied. Dat geeft ruimte, vrijheid en
onafhankelijkheid die ik waardeer, die energie geeft!
Van vaktechnisch voorlichter ontwikkeld en doorgegroeid naar
de rol van adviseur, begeleider, ondernemerscoach. Ik heb veel ervaring met
ondernemersvragen rond innovatief en maatschappelijk ondernemerschap,
en veranderingsprocessen. Ruim 20 jaar ervaring in de zogenoemde
multifunctionele landbouw. Werk veel voor individueel ondernemers maar ook met groepen – van
oriëntatie- en ontwikkeltrajecten t/m bedrijfseconomische studiegroepen.
Link met agrarisch
Geboren en getogen in het agrarisch buitengebied van de gemeente Hardenberg. Boeren zit bij me in
de genen. Als adviseur had en heb ik het voorrecht om, vanuit heel verschillende posities en rollen,
heel direct betrokken te zijn bij agrarisch ondernemers, bij hun gezin, bij hun bedrijf. Vaak op
scharnierpunten van het leven. Dat doe ik met veel plezier. Steeds onder de indruk van het verhaal
achter de mens, de boer, zijn kracht én z’n kwetsbaarheid. En tegelijk genietend van
ondernemerszin, veerkracht, inventiviteit!
Wat kunnen mensen van mij verwachten?
Ik heb een open, onbevangen benadering, ben onderzoekend, nieuwsgierig, heb een groot
inlevingsvermogen. Ik ben tegelijk ook kritisch, onafhankelijk, een tikkeltje eigenzinnig. Ik geniet er
van om mensen (weer) in beweging te krijgen, een poosje samen op te lopen, kansen te ont-dekken.
Gebruik daarvoor soms minder voor de hand liggende middelen. Ik biedt structuur, overzicht, rust.
Geef mensen huiswerk mee. Want: het echte werk gebeurt tussen de bedrijven door. Met oog voor
het te bereiken doel en hart voor de weg die er naar toe leidt.
Waarmee onderscheid ik mij?
Met alleen maar bewogenheid & bevlogenheid wordt het ‘m niet – zonder bewogenheid &
bevlogenheid wordt ’t hem zeker niet. Ik ontdek graag, met de ander, de Zin in het leven.
De verbinding, de balans zoeken en (opnieuw) ontdekken: “Er is een keus – en ik pak hem aan!”
Meer informatie:
https://www.linkedin.com/in/derkpullen/
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Profiel Dik Veefkind
Naam: Dirk Veefkind
Leeftijd: 49 jaar
Woonplaats: Heerhugowaard (NH)
Getrouwd met Judith en vader van 5 kinderen.
In 2013 ben ik gestart met mijn bedrijf AgroCoach. Als zelfstandig
agrarisch coach en agrarisch mediator houd ik mij dagelijks bezig
met het coachen van ondernemers (en hun gezinnen) in de
agrarische sector. Al vanaf mijn vroegste jeugd ben ik betrokken
geweest bij het boerenleven, en dat is tot op de dag van vandaag
niet veranderd.
Professionele achtergrond
Na mijn studietijd ben ik 9 jaar werkzaam geweest
in het agrarisch onderwijs, als docent veehouderij en techniek. Vervolgens heb ik de overstap
gemaakt naar het agrarisch bedrijfsleven waar ik 7 jaar als agrarisch bedrijfsadviseur voor een
accountantsorganisatie werkzaam ben geweest. Ik heb mij daar onder andere bezig gehouden met
het begeleiden en coachen van veehouders en akkerbouwers op het gebied van
rendementsbegeleiding, strategische vraagstukken en wet- en regelgeving.
Na deze periode ben ik 3 jaar werkzaam geweest in de mengvoersector en de agrarische advisering.
De laatste 3 jaar voor de start als zelfstandig ondernemer was ik accountmanager agrarische
financieringen bij FrieslandBank. Ik ben sinds 2003 als vrijwilliger betrokken bij het CCA (Contact
Christen Agrariërs) als trainer en coach.Ik ben opgeleid aan o.a. de agrarische hogeschool, en de
opleidingen tot professioneel coach en mediator.
Wat kunt u van mij verwachten?
Mijn uitgangspunt is: “het beste uit jezelf en je bedrijf halen”. U vormt onlosmakelijk één geheel met
uw bedrijf. U bent (samen met uw partner/gezin) de spil van uw onderneming. Daarbij komt dat
privé en werk in elkaar overloopt, de huidige situatie in de landbouw niet altijd makkelijk en
rooskleurig is en dat stelt u regelmatig voor de nodige uitdagingen.
Ik kan u helpen het beste uit uzelf (uw talenten, uw mogelijkheden) en uw bedrijf te halen. Als coach
ben ik persoonlijk bij u en uw situatie betrokken, met een toegankelijke en professionele aanpak.
Het menselijke aspect (zoals communicatie en relatie) vormen de belangrijkste schakels in het succes
van uw bedrijf en in uw leven. Ik kan kritisch zijn en zal als het nodig is u een spiegel voorhouden.
Verder ben ik een vriendelijk en rustig mens en kan goed luisteren. Daarnaast ben ik een man van de
praktijk. Oplossingen moeten wel werkbaar en haalbaar voor u en uw omgeving zijn.
Hartelijke groet,
Dik Veefkind
d.veefkind@agrocoach.nl
www.agrocoach.nl
06-53583325
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Profiel Maryse Vesteeg-Nieuwenhuizen
Naam: Maryse Versteeg-Nieuwenhuizen
Leeftijd: 41
Plaats: Harmelen (Utrecht)
Ik ben opgegroeid als boerendochter in het Groene Hart. Inmiddels heb
ik samen met mijn man een melkveebedrijf in Harmelen (Utr.) en ken
daardoor de agrarische sector en het ondernemerschap van binnenuit.
Ik heb in 2012 MAVIN training & coaching (www.mavintraining.nl)
opgericht en zet hier mijn talent in om met mijn brede blik en
inlevingsvermogen mensen in de agrarische sector te
begeleiden in hun ontwikkelproces. Ik gebruik daarbij verschillende
bronnen van kennis en kunde opgedaan tijdens o.a. mijn studie aan
Christelijke Agrarische Hogeschool, Universiteit Wageningen,
coachopleiding en diverse cursussen met verschillende methodes. Ik benader mensen met open
vizier, alles kan en mag gezegd worden.
Zoekt u iemand die betrouwbaar en betrokken is, vertrouwen geeft, rust uitstraalt en u kan
motiveren? Waarbij u als persoon centraal staat? Ik ben er van overtuigd dat mensen tot veel meer
in staat zijn dan ze zelf voor mogelijk houden, als ze weten wat van waarde is, zelf (weer) aan het
roer staan in hun situatie en keuzes in hun leven. Daarbij zet ik graag mensen in hun kracht, zodat ze
meer energie en verantwoordelijkheid krijgen voor hun persoonlijke groei en ontwikkeling.
Zo werk ik: in het oriëntatiegesprek gaan we kijken wat uw hulpvraag is, wat u wil bereiken en wat
uw verwachting van het traject is. Ieder begeleidingstraject is maatwerk, gericht op de persoonlijke
hulpvraag en doelstelling van u als agrarisch ondernemer.
Steekwoorden: persoonsgericht, christen, gecertificeerd coach, getrouwd, levenservaring,
ondernemer, verandermanagement, brede kennis agrarische sector.
Meer informatie:
https://www.linkedin.com/in/maryseversteegnieuwenhuizen/
T: 06 -23 97 61 01
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Profiel Dorine Zwaan
Naam: Dorine Zwaan
Leeftijd: 42 jaar
Wonend in: De Bilt met mijn man Arjan en onze 2 kinderen.
Professionele en agrarische achtergrond: Ik ben geboren op een Drents
melkveehouderijbedrijf en vanuit de passie voor het agrarisch
ondernemen heb ik landbouweconomie gestudeerd op de hogere
landbouwschool. Direct na die opleiding heb ik lang bij de bank
gewerkt in verschillende (agrarische) functies en werkgebieden, maar
altijd met als doel om ondernemers te laten ondernemen. Sinds een
jaar ben ik zelfstandig ondernemerscoach en registermediator omdat ik
merk dat hier mijn hart ligt.
Wat kunnen mensen van mij verwachten?
Ik ben oprecht geïnteresseerd in de drijfveren en doelen van de ondernemer(s) en zal deze als
leidraad gebruiken in het traject. Mijn ervaring is dat ondernemers niet altijd helder hebben wat hun
drijft. Daar gaan we dan samen naar op zoek. Door mijn sterke analytische en financiële achtergrond
is het mijn kracht om complexe zaken eenvoudig te maken en zo te zorgen dat iedereen in staat is
om op de juiste gronden een plan te maken. Ik verbind ratio en emotie.
Bent u ondernemer en vraagt u zich af hoe u verder kan of moet? Dan begeleid ik u graag. U bevindt
zich waarschijnlijk op een cruciaal punt in uw ondernemers bestaan. Starten, van koers wijzigen, (een
andere) samenwerking, investering, of staken of doorgaan? Op deze momenten maakt u het verschil.
U heeft altijd een keuze, ook al voelt dat niet altijd zo. Cruciale stappen vragen een goede verbinding
tussen wat u wilt en wat er kan, en dat in afstemming met uw omgeving. En zijn jullie het (mogelijk)
onderling niet eens? Ook dan kan ik jullie prima bijstaan. Door mijn mediationervaring lukt het vaak
toch om een gezamenlijk plan op te maken. Samen zorgen we ervoor dat u zicht krijgt op de
belangrijkste punten (zowel rationeel als emotioneel), zodat u zelf die vervolgstap kunt maken.
Meer informatie:
Linkedin: www.linkedin.com/in/dorine-zwaan/
Website: www.dorinezwaan.nl

