Agro Ondernemersscan

Benieuwd naar de kansen
voor uw agrarisch bedrijf?
Maak gebruik van de Ondernemersscan
De Agro Ondernemersscan heeft als doel agrarisch ondernemers die vastlopen of
dreigen vast te lopen met zichzelf en/of hun bedrijf te begeleiden in de keuzes die
gemaakt kunnen en moeten worden. Met de ondernemersscan brengen we de
verbeterruimte voor u als ondernemer en uw bedrijf op 11 thema’s in kaart. De kracht
van de scan is dat vanuit een multidisciplinaire aanpak met verschillende expertises
wordt gekeken naar de mogelijkheden. Met de deskundigheid vanuit diverse lokale en
regionale specialisten en adviseurs krijgt u een totaaloplossing aangeboden. Deze
deskundigen zijn nauw betrokken bij de agrarische sector en de lokale markt. Indien
gewenst kan vervolgens gezamenlijk een ontwikkeltraject gestart worden om ook
binnen een realistische termijn daadwerkelijk vooruitgang te boeken.

Voor wie?








U heeft een agrarisch bedrijf, gevestigd in de gemeenten Barneveld, Ede,
Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal of
Wageningen
U wilt stappen zetten, u weet alleen nog niet precies hoe en wat?
U heeft behoefte aan een scan die o.a. ingaat op thema’s als:
ondernemerschap, strategie, marketing, locatie, kansen en bedreigingen,
personeel, financiële positie en overname / opvolging
U wilt dit samen met experts / specialisten aanpakken (multidisciplinair)
U bent ondernemend en wilt zelf actief aan de slag. U bepaalt de
vervolgstappen. Er wordt u niets opgedrongen.

Wilt u meer
informatie?
Neem contact op
met het Agroloket
E-mail:
agroloket@
landbouwnetwerk
salentein.nl
Telefoon:
(033) 277 63 90
(keuze 2)

Bijdrage
U betaalt een eigen bijdrage van € 500,-. Hiervoor wordt de scan afgenomen, vindt
een multidisciplinaire beoordeling plaats en krijgt u een gedegen advies.
Afhankelijk van uw keuze kan een vervolgtraject ingezet worden met één of meerdere
specialisten / adviseurs om het advies te concretiseren. Dit is maatwerk en hiervoor
worden nieuwe (financiële) afspraken met u gemaakt.

Partners
Dit traject is ontwikkeld en wordt (financieel) mogelijk gemaakt door :





Schuiteman Corporate Finance
Van Westreenen Adviseurs
Bureau Land-schap
Rabobank Gelderse Vallei

Kijk voor meer informatie op www.landbouwnetwerksalentein.nl.

Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. Persoonlijke gegevens en
bedrijfsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

