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De Agro Groeiversneller gaat door!
In 2011 hebben zeven boeren en tuinder(s) meegedaan aan de Agro Groeiversneller, een intensief coachings-,
intervisie- en trainingstraject voor (agrarische) ondernemers met meer dan gemiddelde ambitie. Aan het eind van
2011, na zes bijeenkomsten, is het traject door de deelnemers geëvalueerd met als conclusie dat zes
ondernemers ook in 2012 doorgaan, al is er nog onzekerheid over de financiering vanuit het ministerie van EL&I!
Mening van een deelnemer
Een van de deelnemers heeft zijn eigen beleving van het traject op papier gezet: ‘Ik vind dat de bijeenkomsten
zeer positief waren. Er zat een goede opbouw in. Stuk theorie en zelf aan de slag gaan. Door het presenteren
hebben we elkaar leren kennen. Daarna de bijeenkomsten met de sprekers. Ik vond het niveau van de sprekers
zeer goed en ze voegden wat toe aan de trajecten waar iedereen mee bezig was. We hebben elkaar leren
kennen en waarderen en we wisten zo elkaar toch steeds te prikkelen om stappen te zetten.’

Het ‘strategische fotoboek’
De opdracht voor de deelnemers voor het afgelopen half jaar was hun eigen zogenaamde ‘strategische foto’ vorm
te geven, hun beeld over de toekomst van het bedrijf over vijf jaar. Bouwstenen daarvoor waren strategische
keuzes van de deelnemers en de onderbouwing daarvan (met behulp van ISM), het canvasmodel en externe
sprekers van buiten de directe agrarische wereld om voldoende ‘vergezichten’ op de foto te krijgen. Aan het eind
van 2011 concludeerden we dat het ‘strategische fotoboek’ nog niet voltooid was. Deelnemers die zich hadden
geconcentreerd op een aspect van het bedrijf hebben ‘scherpere kiekjes’ neergezet dan collega’s die in één keer
de ‘overzichtsfoto’ wilden ontwikkelen.
Hoe verder?
In 2012 willen de zes overgebleven deelnemers verder met het scherp krijgen van hun fotoboek. Dat betekent
keuzes maken om zich te kunnen focussen op deelonderwerpen, overigens zonder het snel veranderende
landschap van beleid, consument en markt, keten en technologie uit het oog te verliezen. Bij voldoende animo is
het ook mogelijk een nieuwe groep op te starten. Aanmelding bij Bert Smit.
Bert Smit (LEI, onderdeel van Wageningen UR)
Pieter de Wolf (PPO, onderdeel van Wageningen UR))
Met medewerking van de CAH in Dronten.

http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?e=15166&u=145964&li=177870&url=http://e...

14-1-2013

