
fruitteelt 23-201716

Nu én in de toekomst een succesvol fruitteeltbedrijf 

Van idee naar actie

Het Ondernemerschap Programma is bedoeld voor fruit-

telers die actief met de toekomst van hun bedrijf bezig 

willen zijn. Dus: wilt u de mouwen opstropen en kansen 

benutten? Durft u te investeren in de toekomst van uw 

bedrijf en daarmee uw concurrentiekracht en de resulta-

ten verbeteren? Het Ondernemerschap Programma helpt u 

écht vooruit! 

Aan de slag!
Is uw belangstelling gewekt? Tijdens een persoonlijke 

kennismaking leggen de programmaleiders u graag uit 

wat de inhoud en doelen van het programma zijn. Besluit 

u daarna om mee te gaan doen, dan volgt er zowel een 

persoonlijkheidstest als een bedrijfsscan. Deze brengen uw 

kansen en uitdagingen in kaart, en helpen u later de juiste 

stappen te zetten op weg naar groei en verbetering.

De kern van het programma bestaat uit de vijf themabij-

eenkomsten. De vijf thema’s zijn:

* de toekomst van uw bedrijf;

* u als persoon achter uw bedrijf;

* de juiste keuzes maken voor een beter rendement;

* afzetkansen creëren;

* samenwerken met de juiste partners. 

Bij de aftrap en na afronding van het programma heeft 

u een individueel begeleidingsgesprek met een onderne-

merscoach. Deze coach is uw klankbord en motiveert u 

om aan de slag te gaan met het actieplan dat u tijdens  

het programma opstelt. Naast deze twee gesprekken, 

kunt u drie extra individuele coachingssessies afnemen. 

Zo houdt u tijdens het programma ‘een stok achter de 

deur’, waardoor u aandacht en tijd blijft besteden aan 

de toekomst van uw bedrijf. Ook nadat u het programma 

heeft afgerond, kunt u nog extra sessies afspreken met 

uw coach. 

Wat levert het u op?
Tijdens het programma stelt u een doordacht actieplan 

op, dat is toegespitst op uw bedrijf voor de komende drie 

tot vijf jaar. Daardoor krijgt u meer grip op uw huidige en 

toekomstige resultaten. U weet hoe u het actieplan waar 

kunt maken, wie u daarvoor nodig hebt en hoe u deze 

samenwerking kunt vormgeven.

U raakt geïnspireerd door de praktijkverhalen van succes-

volle telers uit diverse sectoren. U ontdekt wat zij wel én 

niet doen om tot goede resultaten te komen. 

De bedrijfsscan laat zien wat de kansen en bedreigingen 

zijn in de markt en binnen uw bedrijf. Door de persoon-

lijkheidstest en de gesprekken met de ondernemerscoach, 

weet u waar u staat als ondernemer. U kent uw kwalitei-

ten en weet deze te benutten om uw plannen te realise-

ren. 

Praktische informatie
Het programma begint in januari 2018 en loopt tot april 

2018. Tijdens de drie weken tussen elke bijeenkomst ver-

werkt u de stof en brengt u die direct in de praktijk. De 

bijeenkomsten duren van 14.00 tot 21.00 uur. De groepen 

bestaan uit maximaal 18 fruitteeltondernemers uit het 

hele land. 

Deelname aan het programma kost € 2.995 excl. btw 

(€ 3.23,95 incl. btw). De drie extra individuele coachings-

sessies tijdens het programma kosten € 995 excl. btw 

(€ 1.203,95 incl. btw). Ook de coachingssessies na afloop 

van het programma, kosten € 995 excl. btw (€ 1.203,95 incl. 

btw).

PATRICIA HOOGERVORST, PHOOGERVORST@NFOFRUIT.NL

Ondernemerschap

Kansen in de markt zien, maar niet precies weten hoe ze te verzilveren. Dat is heel in het kort het 

resultaat van de dialoogbijeenkomsten die de NFO en de Rabobank dit jaar organiseerden. Het 

Ondernemerschap Programma dat komend voorjaar van start gaat, gaat telers op weg helpen. 
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Subsidie via Colland
De NFO heeft het Collandfonds ar-

beidsmarktbeleid gevraagd om het 

Ondernemerschap Programma te 

subsidiëren. Het bestuur van het 

Collandfonds beslist hier definitief 

over in december. Fruittelers die zijn 

aangesloten bij Colland, betalen in dat 

geval € 2.000 excl. btw (€ 2.420 incl. 

btw) voor deelname aan het program-

ma. Voor extra coachingssessies tijdens 

het programma is geen subsidie mogelijk. 

Voor extra sessies na afloop van het pro-

gramma is wel subsidie mogelijk. Hier-

voor gelden wel bepaalde voorwaarden, 

zoals een goed plan voor uw bedrijf. 

Fruittelers vragen de subsidie aan bij de 

NFO. Het aantal deelnemers dat er ge-

bruik van kan maken, is beperkt. Schrijf u 

dus snel in! 

Kom naar de gratis informatiebijeenkomst op woensdag 22 november in Bergschenhoek! 
Zie de aankondiging op pagina 4 in deze Fruitteelt. 

Guido van Veldhoven (fruitteler): ‘Wat ik vooral goed 

aan vind aan het programma, zijn de persoonlijke ge-

sprekken met een coach en de scan van je bedrijf en 

die van jezelf als ondernemer. Daarmee heb je echt iets 

tastbaars in handen en weet je welke punten je op moet 

pakken.’

Erik Smithuis 

(Ondernemerschap 

Academy): ‘Dit programma 

helpt fruittelers om hun 

concurrentiekracht te 

versterken en hun bedrijf klaar 

te maken voor de toekomst.’

Foto: Ondernemerschap 

Academy

Arne Bac (Rabobank): 

‘Succesvolle fruittelers 

beschikken naast 

vakmanschap over betere 

ondernemerschaps

vaardigheden. Die 

vaardigheden kun je trainen 

en ontwikkelen.’

Foto: Anton Oostveen

Arold van Zee (fruitteler): 

‘Met dit programma haal 

je meer uit jezelf en zo 

vergroot je je kansen om verder 

te groeien!’

Foto: Caroline van Assche, NFO

John Kusters (fruitteler): 

‘Deze opleiding houdt de 

ondernemer een spiegel voor. 

Het resultaat is een rendabele 

boomgaard.’ 

Foto: John Kusters


