Agro Groeiversneller: voor wie zijn grenzen wil verleggen …!
De Agro Groeiversneller is een intensief (voorlopig: eenjarig) trainings-,
intervisie- en coachingstraject voor ambitieuze ondernemers uit verschillende
takken van de land- en tuinbouw. Dat wil zeggen dat u welkom bent als u een
sterke groeiambitie (in omvang) hebt, maar ook als u met ideeën voor
verbreding of intensieve (keten)samenwerking rond loopt.
De dynamiek in de agrarische sectoren is groot, met name rond het begrip
‘duurzaamheid’. Het gaat hierbij om de drie P’s: people, planet en profit. Welke
ambities heb je als agrarische ondernemer op deze drie aspecten van
duurzaamheid? Hoe kun je die ambities bereiken? Met welke partijen ga je
daarbij in zee? Hoe weet je nu zeker dat je de goede keuzes hebt gemaakt?
Bij zulke vragen kunnen training, intervisie en coaching een goede bijdrage
leveren aan een vruchtbaar proces van bewustwording, besluitvorming,
kennistoename, netwerkvorming en competentieontwikkeling. De Agro
Groeiversneller helpt u als ondernemer om de juiste keuzes te maken, te
onderbouwen en uit te voeren.

Programma Agro Groeiversneller:
• Eerste half jaar: u maakt als ondernemer een ‘strategische foto’, d.w.z.
een scherp en gedetailleerd beeld hoe uw bedrijf er over vijf jaar uit zou
moeten zien. Die foto wordt door u zelf concreet en realistisch ontworpen
op basis van de drie O’s, de Ondernemer, de Onderneming en de
Omgeving (landschap, buren, maar ook markt, keten, maatschappij, etc.).
• Op basis van de strategische foto schrijft u zelf (met begeleiding) een
gedetailleerd plan voor de ontwikkeling van uw bedrijf inclusief uw eigen
competenties (kennis en vaardigheden) voor de komende jaren.
• Het jaar wordt afgerond met een workshop over een vraagstuk dat bij
meerdere ondernemers in de groep leeft en cruciaal is voor de
verwezenlijking van het plan.
• Coaching gedurende het jaar door ervaren managers/externe sparring
partners uit het bedrijfsleven.

Resultaten Agro Groeiversneller:
• Een heldere ‘strategische foto’ van bedrijf en ondernemer over vijf jaar;
• Een ‘sterk’ plan voor de realisatie van de foto;
• Theoretische goed onderbouwde maar tegelijkertijd praktisch toegespitste
handvatten voor de oplossing van deelvragen in het plan. Daarbij kunt u
leren van de uitwisseling tussen diverse agrosectoren en uit meerdere
windstreken en van bedrijven van buiten de sector;
• Goede onderbouwing van keuzes door coaching en intervisie;
• Het geboden programma is niet vrijblijvend en is een stok achter de deur
om de benodigde stappen in het plan ook daadwerkelijk te zetten.
Organisatie:
• AgroCenter voor Duurzaam Ondernemen, onderdeel van Wageningen
UR – Bert Smit, bertb.smit@wur.nl, tel. 0320-293 528; Pieter van
Reeuwijk, pieter.vanreeuwijk@wur.nl, tel. 0320-291 646.
• CAH – Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten – Wiggele
Oosterhoff, tel. 0321- 386 523.
Deelname:
• De doelgroep bestaat uit gemotiveerde ondernemers die:
o grote stappen willen zetten,
o bereid zijn om geld en tijd in het traject te investeren, en
o informatie en kennis willen halen en brengen.
• Aanmelding voor de ronde in 2011 bij Bert Smit of Pieter van Reeuwijk tot
uiterlijk vrijdag 18 maart 2011.
• Er kunnen in 2011 maximaal 12 ondernemers aan het traject meedoen.
• Selectie van aanmeldingen vindt plaats op volgorde van aanmelding en de
bevindingen van een intakegesprek.
• De kosten voor deelname in 2011 bedragen € 1.000,- excl. BTW p.p.
• De strategische foto is een afgerond traject, waarbij u:
o u zelf hebt getraind (persoonlijk);
o precies weet waar u met het bedrijf naar toe wil;
o een plan op papier hebt staan, dat u daadwerkelijk kunt gebruiken
om derden, bijvoorbeeld de bank, te overtuigen.
Onze ambitie:
• Wij hopen dat op basis van goede resultaten in 2011 ruimte ontstaat
(zowel qua bestuurlijk draagvlak als financieel) om de Agro
Groeiversneller nog één of twee jaar voort te zetten. U als deelnemer van
de pilot in 2011 kunt dan met voorrang instromen. Het programma in
eventuele vervolg jaren wordt samen met de deelnemers, dus
vraaggestuurd en praktijkgericht ingevuld. De geselecteerde onderwerpen
worden door dé experts aan de orde gesteld middels workshops en
huiswerk. Het gaat steeds om onderwerpen die relevant of
doorslaggevend zijn bij het verder invullen en toepassen van het beoogde
bedrijfsplan. De deelnamekosten van een eventueel vervolgtraject zijn
nog niet vastgesteld.
• Onze ambitie op langere termijn is om een driejarige Agro Groeiversneller
in de markt te zetten die op vaste tijden in het jaar van start gaat, zodat
ook in de toekomst ondernemers met stevige groeiplannen jaarlijks
kunnen instromen.

