Zicht op de Toekomst
Ondernemersbegeleiding voor boeren

Ariën Verbeek, zoon: “Tijdens de gesprekken die we als gezin hadden,
raakte ik ervan overtuigd dat ik het bedrijf wilde overnemen. Maar dan
wordt het wel een ander bedrijf dan het nu is. Ik sluit verbreding niet
uit.”

Grip op jouw toekomst
Hoe houd je als agrarisch ondernemer en boerenfamilie in deze roerige tijden grip op de toekomst
van jouw bedrijf? Waar liggen kansen? Welke mogelijkheden zijn er? Dit verschilt sterk per bedrijf,
persoon en familie. Om te weten wat er kan met jouw bedrijf en om te bepalen welke richting je op
wilt, kun je deelnemen aan het traject Zicht op de Toekomst.

Onafhankelijke ondernemersbegeleiding
In het traject sta jij als ondernemer centraal, de uitkomst moet passen bij jou en je familie. De
ondernemersbegeleiders die je coachen zijn onafhankelijk en zorgvuldig geselecteerd. Zij kennen
de sector en beschikken over een netwerk van gespecialiseerde adviseurs. Bij specialistische vragen
weten de ondernemersbegeleiders waar jij aan het juiste adres bent.

Van kosteloos verkennend gesprek tot zicht op je toekomst
•
•

•
•

Zit je met vragen over de toekomst van jouw bedrijf, bel dan het Agroloket.
Het Agroloket brengt je in contact met de ondernemersbegeleider voor een verkennend
gesprek. In dit gesprek wordt gekeken naar het bedrijf en de situatie waarin het verkeert.
Wat voor soort bedrijf is het? Welke rol hebben familieleden? Hoe is de situatie, zakelijk en
persoonlijk? Als de situatie goed in kaart is gebracht, wordt het doel van het traject samen
bepaald.
Na het verkennende gesprek volgen gesprekken met jouw begeleider naar keuze.
Het traject dat je helpt bij het maken van keuzes en grip geeft op de toekomst, duurt
ongeveer een half jaar.

Aanmelden en kosten
Aanmelden voor het traject Zicht op de Toekomst kan via het Agroloket op telefoonnummer
033-277 6390 (keuze 2) of e-mail agroloket@landbouwnetwerksalentein.nl. Het
verkenningsgesprek is kosteloos. Voor verdere deelname betaal je een eigen bijdrage van € 500,-.
Hiervoor krijg je individuele begeleiding tijdens zes gesprekken en een voucher t.w.v. € 400,-. De
voucher kun je inwisselen voor specialistisch advies of extra gesprekken met je coach.
Ondernemers uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel,
Veenendaal of Wageningen kunnen zich aanmelden voor Zicht op de Toekomst. 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.

