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Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen van Arvalis,
Projecten LTO Noord, ZLTO en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen voor specifieke
kennis en expertise

Werving
Nadat de werving voor de eerste ronde was afgerond, is in maart 2012 de informatie over de
mogelijkheid tot aanmelden voor de tweede (en laatste) ronde - inclusief het aanmeldformulier opgenomen op www.multifunctionelelandbouw.net. Hiervan is in de projectnieuwsbrieven van
zowel april als juli 2012 melding gemaakt. De gedachte hierachter is dat indien een netwerk van
ondernemers met een passend vraagstuk zich aan dient en dat om de energie/actualiteit niet te
verliezen de begeleiding beter direct kan starten in plaats van te wachten op de tweede
wervingsronde, er gebruik gemaakt kan worden van die mogelijkheid. Er zijn voortijdig aan de
daadwerkelijke werving voor de tweede ronde echter geen aanmeldingen ontvangen.
Tevens is na de eerste ronde voortdurend aandacht betsteed aan het verkrijgen van
(groeps)aanmeldingen uit West- en Midden-Nederland, de regio’s waaruit in de eerste ronde een
gering aantal aanmeldingen is ontvangen. Dit door de medewerkers van de LTO Noord
organisaties actief de mogelijkheden van het project aan te laten kaarten bij ondernemers en
samenwerkingsverbanden hiervan. Hierin zijn ook de ondernemers/samenwerkingsverbanden uit
de betreffende regio mee genomen, die in de eerste ronde contact hadden gelegd met het NMO
project, maar geen aanmelding indienden.
De verdere communicatie over de werving voor de tweede ronde is eind augustus 2012 gestart
met als doel om voor eind 2012 nog 8 netwerken te selecteren. Het volgende is uitgezet:
•

Vermelding op www.multifunctionelelandbouw.net met daarbij het digitale aanmeldformulier
(bijlage 1)

•

Bericht aan contactpersonen van MFL samenwerkingsverbanden, ongeveer 350 mailadressen
(bijlage 2)

•

Bericht aan relaties, circa 130 adressen (bijlage 3)

•

Persbericht, ongeveer 70 adressen (bijlage 4)

•

Vermelding op sites en in berichten/nieuwsbrieven van de projectorganisaties

•

Diverse twitterberichten vanuit @landbouwbreed (mfl.net) en een aantal projectteamleden

Vooruitlopend hierop zijn medio juli 2012 mails verzonden aan:
•

degenen die in de wervingsperiode voor de eerste ronde per mail of telefonisch contact hadden
opgenomen, maar geen aanmelding indienden.
•
de leden van de klankbordgroep
•
netwerkbegeleiders van LTO en WUR
•
deelnemers 1e ronde (via de netwerkbegeleiders)
Dit om hen alvast te attenderen en te verzoeken het verder te communiceren in het eigen netwerk.
De communicatie-uitingen resulteerden in diverse berichten op sites, nieuwsbrieven en dergelijke.
Onder andere de Ondernemersacademie, Boerenkans, Boerderij, Zuivelzicht en Ondernemende
Vrouwen Overijssel.
Elke ingediende groepsaanmelding, welke binnen kwam, ontving direct bericht over de verdere
procedure en de door de deelnemers individueel in te vullen digitale vragenlijst als onderdeel van
de intake. Bij de ontvangst van een individuele aanmelding is direct een reactiemail verzonden.
Hierin werd bedankt voor de interesse en aangegeven dat een aanmelding met een groep
ondernemers meer kans maakt om voor deelname aan het project geselecteerd te worden. En dat
het daarom aan te raden is om ondernemers met een vergelijkbaar vraagstuk (al dan niet via het
eigen samenwerkingsverband of de branche-/belangenorganisatie) te vragen mee te doen.
Op 1 oktober 2012 waren er minder dan 8 netwerkaanvragen ingediend. Daarom is de
wervingsperiode verlengd met een tweede deel. De mogelijkheid tot aanmelden bleef open.
Hiervoor is begin november 2012 de wervingsinformatie op www.multifunctionelelandbouw.net
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bijgewerkt (bijlage 5) en is begin december 2012 een bericht in de projectnieuwsbrief
opgenomen (bijlage 6). Verder is rechtstreeks contact onderhouden met een aantal mogelijk
kansrijke aanmeldingen, die of nog niet werden ingediend of nog niet aan de criteria voldeden met
als doel om hen te stimuleren een (bijgewerkte) aanmelding in te dienen. Uitgangspunt is altijd
geweest dat er wel voldoende energie vanuit het netwerk zelf komt. Tevens is de klankbordgroep
bij de hiervoor belegde bijeenkomst op 10 oktober 2012 gevraagd om een actieve rol te vervullen
in het communiceren richting ondernemers van de resterende mogelijkheid die het project biedt en
te prikkelen tot indiening van een vraagstuk op een relevant thema.
Tijdens de wervingsperiode (27 augustus tot 19 december 2012) zijn ruim 25 mails en telefoontjes
binnen gekomen met informatieverzoeken en vragen. Deze zijn afgehandeld en geregistreerd.

Aanmeldingen
1 oktober 2012 om 12.00 uur is de mogelijkheid tot aanmelden voor de tweede ronde (deel 1)
‘gesloten’. In totaal hebben 9 groepen met (tot dan toe) in totaal ruim 70 ondernemers zich
gemeld en zijn ook 8 individule aanmeldingen ontvangen. Het bleek ondanks de ruimere tijd dan
de eerste ronde opnieuw dat het vormen van een netwerk met 20 ondernemers niet gemakkelijk is
en veel tijd vraagt. Van de groepsaanmeldingen hadden vier 10 deelnemers en waren drie
aanvraag ‘incompleet’ d.w.z. dat het aantal deelnemers nog niet bekend was en het vraagstuk
onvoldoende concreet was uitgewerkt. Erzijn geen aanmeldingen voor netwerken uit de sectoren
kinderopvang en educatie ontvangen, wat wellicht door de omvang van deze sectoren is te
verklaren. De aangemelde ondernemers komen met name uit Gelderland en op de 2e plaats
Brabant. Er zijn amper tot geen aanmeldingen uit Groningen, Friesland, Zuid-Holland, NoordHolland, Utrecht en Zeeland binnen gekomen.
De verlengingsperiode om aan te melden (tweede ronde, deel 2) is 19 december 2012 gesloten.
Nog 3 groepen met (op het moment van intake) in totaal ruim 50 ondernemers hebben zich
gemeld. Deze zijn vooral afkomstig uit Noord en Oost Nederland.
De extra inspanningen om aanmeldingen uit West- en Midden-Nederland te ontvangen, hebben
geen resultaat gehad.
De ‘complete’ groepsaanmeldingen van deel 1 van de tweede ronde zijn voorgelegd aan de
klankbordgroepleden in de vergadering van 10 oktober 2012.. Met het verzoek om per aanmelding
(in de centrale groep) eventuele vraagtekens en aandachtspunten aan te geven, zodat die tijdens
de intakegesprekken en selectie-afweging gebruikt konden worden om de netwerkideeën te kiezen
met én de meeste energie én die het beste aansluiten bij wat nodig is om de betreffende sector
verder te professionaliseren. De in de eerste klankbordgroepbijeenkomst (voorjaar 2012)
geïnventariseerde thema’s per sector, welke actueel en relevant zijn om ondernemers in een
netwerk mee aan de slag te laten gaan voor een professionalisering, vormden de basis.
Om bij de klankbordgroep de ingediende groepsaanmeldingen van deel 2 van de tweede ronde te
toetsen en input terug te krijgen, zijn drie klankbordgroepleden 1-op-1 benaderd over de
aanmelding uit de sector welke zij vertegenwoordigen.
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Intake
Alle deelnemers van de groepen met een ‘complete’ aanmelding hebben een mail ontvangen
met het verzoek om individueel een digitale intakevragenlijst (bijlage 7) in te vullen. Ter
verbetering zijn twee aanpassingen aangebracht ten opzichte van de in de eerste ronde gebruikte
vragenlijst:
•

•

Om de gegevens van elke groep afzonderlijk te hebben, werd het bij voorbaat gescheiden in
het digitale systeem opgenomen. De eerste vraag met betrekking tot de contactpersoon kon
hiermee vervallen.
Bij het invulveld met de contactgegevens is een regel toegevoegd om indien beschikbaar de
twitternaam in te vullen.

Met de contactpersoon van de ‘complete’ aangemelde groepen is een afspraak voor een
telefonische intake gemaakt. Enkele vragen van de vragenlijst voor deze intake zijn op basis van
de ervaringen uit de eerste ronde aangepast. Aan de hand van de vragenlijst (bijlage 8) is het
telefoongesprek met twee leden van het projectteam gevoerd. Eventuele naar voren gekomen
aandachtpunten uit het ingevulde aanmeldformulier en de individuele intakes zijn expliciet mee
genomen. Van elk gesprek is een kort verslag gemaakt. Deze intakegesprekken zijn net als in de
eerste ronde bijzonder gewaardeerd door de contactpersonen. Feitelijk is er sprake van een actieve
selectie met interactie waardoor indieners van een vraagstuk zich meer gehoord weten dan
wanneer de selectie uitsluitend ‘vanaf papier’ zou plaats vinden. Ook de ondernemende houding
vanuit het project, met een strakke planning en zeer korte reactietijden werd op prijs gesteld.

Selectie
In deel 1 van de tweede ronde zijn eind oktober 2012 vier netwerken, waarvan twee onder
voorbehoud, geselecteerd om vanuit het project begeleid te worden. Kort daarop volgend is een
vijfde netwerk geselecteerd. Deze laatste was in eerste instantie ‘incompleet’, maar is in een korte
tijd geconcretiseerd waarop volgend de intake plaats vond.
In deel 2 van de tweede ronde zijn medio januari 2013 nog die netwerken geselecteerd. Deze alle
onder voorbehoud.
Het overzicht van de geselecteerde netwerken in de tweede ronde:
# dln
# dln
netwerknr aangemeld verwachting provincie
sector
2-6
10
14/20
Gld-Dr-Ov-NBstreekproducten /
ZH
markt

2-7

20

20

NB (/1 ZLD)

2-8

15

15

NB (1 ZLD)

2-15

11

11

L

2-18

14

20

L

2-19

12

15

2-20

14

14/20

Friesland

2-21

28

21

Noord en
Oost NL

GLD (/1Limb)

vragen/thema's
Hoe meer marktwaarde te maken bij volgens slow food
presidium geproduceerde brand rode rundervlees. Hoe
aan de strikte productievoorwaarden van het (recent
toegekende) presidium voldoen?

zorg / meerdere
sectoren
plattelandstoerisme /
meerdere sectoren
meerdere sectoren

Als (zorg)boeren competentie verder ontwikkelen om
te werken met personeel.
Doorontwikkelen pmc vergaderen op de boerderij.

plattelandstoerisme /
boerderijwinkels /
streekproducten

Verbeteren rendement door bepaalde kritische
succesfactoren (incl. kengetallen) onderling en met de
markt te vergelijken/analyseren.

Professionaliseren markt waarbij verbinding stadplatteland wordt gemaakt.
agrarisch natuurbeheer Doorontwikkelen samenwerking en aanpak agrarische
natuurverenigingen als terrein beherende organisatie.
streekproducten /
Rendementsverbetering door benutting van elkaars
markt
afzetkanalen (zorginstellingen, cateraars enz) en
samenwerking op vlak van logistiek, kwaliteit en
facturering.
agrarisch natuurbeheer Ontwikkelen van nieuwe pmc's met Maatschappelijk
/ meerdere sectoren Toegevoegde Waarde inspelend op het nieuwe GLB en
realisatie overkoepelende samenwerkingsstructuur
met een aantal agrarisch natuurverenigingen.
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Dat met deze selectie het uitgangspunt van gemiddeld 20 direct betrokken ondernemers per
netwerk niet gehaald wordt, is overlegd met de begeleidingscommissie. Afgesproken is te
werken met een eerste en tweede schil. De tweede schil is gedefiniëerd als ondernemers die op
een (inter)actieve wijze worden geïnformeerd over de resultaten van het netwerk. Tijdens de
begeleiding van de netwerken blijft dit een punt van aandacht.
Bij de te selecteren netwerken zijn binnen de LTO organisaties en Wageningen UR de
netwerkbegeleiders benoemd. Hierbij is gekeken naar hun trackrecord op het gebied van
procesbegeleiding, het werken met ondernemers, inhoudelijke expertise van de multifunctionele
landbouw en geografische spreiding.
Alle contactpersonen van de aangemelde groepen ontvingen een mail of hun netwerkvraagstuk wel
of niet is geselecteerd. Van de individuele aanmeldingen is bekeken welke hiervan desgewenst bij
een geselecteerd netwerk aan kunnen sluiten gezien de overlap van de kennisvraag. Dit bleek niet
te passen. Ook waren de individuele aanmeldingen zo divers qua vraag en regio dat het niet
mogelijk was deze te selecteren, binnen de kaders van het project. Naast de nieuwe individuele
aanmeldingen zijn hierbij ook de niet geplaatste individuele aanmeldingen van de eerste ronde
meegenomen (in totaal 9 ondernemers). Alle individuele aanmeldingen hebben hiervan bericht
ontvangen.
De netwerkbegeleiders van de LTO organisaties en de daaraan gekoppelde WUR-begeleider hebben
bericht ontvangen over de inhoud en samenstelling van het netwerk(en) die zij begeleiden. Zij
hebben de informatie van de aanmelding, de deelnemersgegevens, het resultaat van de digitale
individuele intakes en het verslag van de telefonisch intake met de contactpersoon ontvangen.
De onder voorbehoud geselecteerde netwerken hebben een go/no go aantekening mee gekregen.
Dit omdat het idee en de kern van het netwerk wel binnen de criteria van het project passen, maar
er tegelijkertijd op bepaalde aspecten twijfels zijn. Bijvoorbeeld of het doel wel voldoende
gezamenlijk is omdat de intakes van de individuele netwerkdeelnemers verschillen laten zien. Of
twijfel of alle aangemelde deelnemers voldoende actief deel gaan nemen, voldoende tijd
beschikbaar hebben, etc.
Een lid van het projectteam is als waarnemer bij de eerste netwerkbijeenkomst van de ‘go/no go
netwerken’ geweest. Dit projectteamlid heeft op basis van de resultaten en waarnemingen met
betrekking tot de algemene en specifike kritische succesfactoren een advies aan de projectleider
gegeven. De projectleider nam op basis daarvan het go / no go besluit, waarvan het netwerk
binnen enkele dagen op de hoogte is gebracht.
De totaal vijf onder voorbehoud geselecteerde netwerken hebben allen een ‘go’-besluit gekregen.
Daarmee werd de resterende ruimte om in de tweede ronde nog acht netwerken te begleiden,
bereikt. Het was op basis van de aanmeldingen in de tweede ronde in eerste instantie niet de
verwachting dat het totaal aantal te vervullen netwerkplaatsen gehaald zou worden. Bij de selectieafweging in de tweede ronde is, op basis van de ervaring met de ontwikkeling van enkele
geselecteerde netwerken in de eeste ronde, kritischer beoordeeld.
In de projectnieuwsbrief van 7 februari 2013 is een bericht opgenomen over de nieuw
geselecteerde netwerken (bijlage 9). Ook via www.multifunctionelelandbouw.net is algemene
bekendheid gegeven aan de selectieresultaten.
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Tot slot
Het is een goede keuze geweest om de werving voor de tweede ronde direct na de
zomerperiode op te starten. Hiermee was er in 2012 nog ruimte voor verlenging van de
aanmeldingsperiodemet twee maanden, toen bleek dat het beschikbare aantal netwerkplaatsen in
eerste instantie niet werd gevuld. De einddatum van de aanmeldperiode kan namelijk tot op zekere
hoogte naar achteren geschoven worden, want elk netwerk dient een klein jaar de tijd te hebben
om opeen goede manier aan het gezamelijke vraagstuk te werken. In een kortere
begeleidingsperiode is het vrijwel niet te doen om de netwerkdoelen goed te realiseren en het
leervermogen en veerkracht van de deelnemende ondernemers te vergroten.
De planning voor de uitvoering van selectie en intake in de tweede ronde was strak . We wilden in
een korte tijd, transparant en op een wijze die past bij de stijl van de ondernemers duidelijkheid
bieden over het wel of niet selecteren van de netwerken. De gebruikte methode en hulpmiddelen
tijdens het wervings- en selectieproces werkten evenals in de eerste ronde bijzonder goed De
introductie van het onder voorbehoud selecten van netwerken en de aanpak van de go / no go
besluitvorming in de tweede ronde was een positieve toevoeging. Feitelijk wordt de actieve
beoordeling voortgezet tijdens de go/no go netwerkbijeenkomst. De aanwezigheid van een lid van
het projectteam, het delen van de waarnemingen en het advies aan de projectleider geeft de
netwerkdeelnemers nog meer het gevoel dat ze echt gehoord worden.
Het aantal ondernemers uit West- en Midden Nederland is, ondanks de extra inspanningen voor de
tweede ronde, bij de aanmeldingen opnieuw beperkt gebleven. In andere netwerkprojecten
(bijvoorbeeld in de veehouderij) zijn vergelijkbare ervaringen bekend. Werken in netwerken is een
manier van kennisontwikkelen en –delen. Deze leerlijn past niet bij elke ondernemer en bij elke
cultuur. Gezien de vermelde aanvullende inspanningen om wel meer netwerkaanvragen uit Westen Midden Nederland te ontvangen is het projectteam van mening dat er voldoende inzet is
geleverd.
De klankbordgroep heeft vastgesteld dat de communicatie over de mogelijkheden van het NMOproject om netwerken te begeleiden en over de mogelijkeden om netwerken aan te melden
voldoende is geweest. Er is ruimschoots via de communicatie kanalen die de meeste
multifunctionele ondernemers bereiken en op een wijze die bij de ondernemers aansluit bekendheid
aan de mogelijkheden gegeven.
Het vormen van netwerken met een aantal van 20 ondernemers bleek in de tweede ronde
wederom lastig. Mogelijk is dit ook een struikelblok bij het indienen van aanmeldingen geweest. Bij
de selectie-afweging van de toch ingediende aanmeldingen is dit deels ondervangen door de
mogelijkheid van een werkwijze met een eerste en tweede schil te bekijken. In veel
praktijknetwerken (in de landbouw en in de veehouderij) wordt gewerkt met een minimale omvang
van twee tot acht ondernemers en bestaan netwerken vaak uit vijf tot twaalf deelnemers. Enkele
netwerken, bijvoorbeeld in de akkerbouw en vollegronds groente werken met meer dan 25
deelnemers. De uitvoering vindt dan vaak in regionale subnetwerken plaats.
De grens van 20 deelnemers blijkt erg ambitieus, vanuit het perspectief van werving en selectie
van voldoende aantallen. Het zetten van stappen in sectorvraagstukken met een netwerk van
ondernemers bleek gezien de reacties wel in een behoefte te voorzien.
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Bijlage 1: Algemene wervingsinformatie met aanmeldformulier

Bent u ook op zoek naar een krachtige koers voor uw eigen multifunctionele bedrijf? Wilt u verder
ontwikkelen en professionaliseren, samen met collega's? Geef u dan op voor het project "Netwerken
Multifunctioneel Ondernemerschap". Begin 2012 zijn al 12 netwerken gestart. Eind 2012 gaan nog eens
acht netwerken van 20 ondernemers aan de slag. U kunt zich (met een groep collega-ondernemers)
aanmelden tot 1 oktober 2012, 12.00 uur.
Een netwerk bestaat uit een groep van (bij voorkeur) twintig ondernemers, die samen werken aan een
gezamenlijk doel. Welk doel? Dat bepaalt ieder netwerk zelf, of het nu om arbeidsorganisatie, marketing,
strategische ontwikkeling, innovatie, kwaliteitsborging, samenwerking of iets heel anders gaat. Dit project is voor
u een uitgelezen kans om uw eigen plannen te ontwikkelen en de toekomst van uw bedrijf te versterken.
Professionaliseringsslag
Tijdens 6 tot 8 netwerkbijeenkomsten delen de deelnemende ondernemers kennis met elkaar en worden experts
uit de sector ingeschakeld. De deelnemers vervullen een actieve rol bij het verspreiden van de opgedane kennis
buiten het netwerk, zodat collega ondernemers dezelfde professionaliseringslag kunnen maken.
Criteria en selectie
Om deel te nemen aan een netwerk dient u aan een aantal criteria te voldoen. Klik hier om de criteria te vinden.
Een vertegenwoordiger van het netwerk wordt uitgenodigd voor een persoonlijk of telefonisch intakegesprek.
Daarna vindt een selectie plaats. Meer informatie over de selectie vindt u hier.
Aanmelden nieuwe netwerken
Voor het aanmelden van een groep (van bij voorkeur) ondernemers, kunt u gebruik maken van het
aanmeldformulier. U kunt zich ook melden bij de branche- of belangenorganisatie van de multifunctionele
landbouw waar u bij aangesloten bent. Zij inventariseren de aanmeldingen en zorgen voor een gezamenlijke
aanmelding. Bent u niet aangesloten bij een branche- of belangenorganisatie? Gebruik dan ook het
aanmeldformulier. Aanmelden is mogelijk tot 1 oktober 2012, 12.00 uur.
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Bijlage 2: Bericht aan samenwerkingsverbanden 27 augustus 2012
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Bijlage 3: Bericht aan relaties 27 augustus 2012

Van: Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap [mailto:info@netwerkenmfl.nl]
Verzonden: maandag 27 augustus 2012 13:10
Aan:
Onderwerp: Tweede wervingsronde Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap: helpt u mee met
het vinden van deelnemers?

Geeft uw e-mailprogramma dit bericht niet goed weer? Lees de pagina dan online.

Informatie | Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap

Helpt u mee met het vinden van deelnemers?

Tweede wervingsronde Netwerken Multifunctioneel
Ondernemerschap
Eind van dit jaar start de tweede ronde met ondersteuning aan acht netwerken gericht op
multifunctioneel ondernemerschap. Voor ondernemers en netwerken uit uw
(werk)omgeving een uitgelezen kans om met professionele begeleiding vraagstukken uit te
werken die relevant zijn voor hun eigen bedrijf.

Elk (te vormen) netwerk van circa 20 personen, werkt gedurende een jaar aan een
zelfgekozen vraagstuk. Deelnemen aan het project “Netwerken Multifunctioneel
Ondernemerschap", betekent werken aan een krachtige koers als ondernemer en voor de
sector. Wij hopen dat u dit als kans ziet voor uw relaties/klanten en dat u hen wilt
attenderen op de mogelijkheden van dit project.
Het project “Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap" richt
zich op ondernemers met minimaal twee jaar ervaring, die zich
verder willen ontwikkelen en professionaliseren op het gebied van
zorglandbouw, plattelandstoerisme, agrarisch natuurbeheer,
boerderijeducatie, agrarische kinderopvang en
boerderijwinkels/afzet streekproducten. Tijdens 6 tot 8
netwerkbijeenkomsten delen zij kennis en leren zij van experts uit
de sector.
Van alle deelnemers in het netwerk wordt verwacht dat zij een actieve rol vervullen bij het
verspreiden van de opgedane kennis buiten het netwerk, zodat ook collega ondernemers
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dezelfde professionaliseringslag kunnen maken. Voor het verspreiden van kennis wordt
samengewerkt met branche- en belangenorganisaties in de multifunctionele landbouw.

Aanmelden
Kent u groepen of individuele ondernemers waarvoor dit project geschikt is? U kunt hen
eenvoudig doorverwijzen naar multifunctionelelandbouw.net/content/deelname voor meer
informatie. Aanmelden (bij voorkeur met een groep ondernemers) kan uiterlijk tot en met 1
oktober, 12.00 uur.
U vindt het persbericht op multifunctionelelandbouw.net/nieuws/unieke-kans-samen-werken-aaneen-robuuste-multifunctionele-landbouw . Mocht u gebruik maken van een nieuwsbrief of social
media, wilt u dan via deze media het project onder de aandacht te brengen? Neem bij vragen
contact op met Mariska van Koulil via 073-217 31 65 of mariska.van.koulil@zlto.nl.

Colofon
Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen van
Arvalis, Projecten LTO Noord, ZLTO en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen
voor specifieke kennis en expertise.

Wilt u geen berichten van ons meer ontvangen? Stuur dan een e-mail.
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Bijlage 4: Persbericht werving 27 augustus 2012
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Bijlage 5: Bijgewerkte algemene wervingsinformatie

Bent u ook op zoek naar een krachtige koers voor uw eigen multifunctionele bedrijf? Wilt u verder
ontwikkelen en professionaliseren, samen met collega's? Geef u dan op voor het project "Netwerken
Multifunctioneel Ondernemerschap". Vanaf 1 november 2012 wordt de laatste mogelijkheid tot aanmelden
geboden. Er is nog een ruimte voor drie nieuwe netwerken. Als deze zijn geselecteerd, sluit de
mogelijkheid tot aanmelden. Naar verwachting is dat uiterlijk in januari 2013.
Een netwerk bestaat uit een groep van (bij voorkeur) twintig ondernemers, die samen werken aan een
gezamenlijk doel. Welk doel? Dat bepaalt ieder netwerk zelf, of het nu om arbeidsorganisatie, marketing,
strategische ontwikkeling, innovatie, kwaliteitsborging, samenwerking of iets heel anders gaat. Dit project is voor
u een uitgelezen kans om uw eigen plannen te ontwikkelen en de toekomst van uw bedrijf te versterken.
Professionaliseringsslag
Tijdens 6 tot 8 netwerkbijeenkomsten delen de deelnemende ondernemers kennis met elkaar en worden experts
uit de sector ingeschakeld. De deelnemers vervullen een actieve rol bij het verspreiden van de opgedane kennis
buiten het netwerk, zodat collega ondernemers dezelfde professionaliseringslag kunnen maken.
Criteria en selectie
Om deel te nemen aan een netwerk dient u aan een aantal criteria te voldoen. Klik hier om de criteria te vinden.
Een vertegenwoordiger van het netwerk wordt uitgenodigd voor een persoonlijk of telefonisch intakegesprek.
Daarna vindt een selectie plaats. Meer informatie over de selectie vindt u hier.
Aanmelden nieuwe netwerken
Twaalf netwerken zijn begin 2012 gestart. In oktober 2012 zijn vier nieuwe netwerken geselecteerd. In de periode
tot begin 2013 starten nog vier netwerken. Wilt u zich met een groep (van bij voorkeur twintig) ondernemers
aanmelden voor Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap? Klik hier om uw netwerk op te geven.
U kunt zich ook melden bij de branche- of belangenorganisatie van de multifunctionele landbouw waar u bij
aangesloten bent. Zij inventariseren de aanmeldingen en zorgen voor een gezamenlijke aanmelding.
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Bijlage 6: Extra wervingsbericht in nieuwsbrief 7 december 2012
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Bijlage 7: Digitale vragenlijst individuele intake
Beste ,
U bent aangemeld als mogelijke deelnemer voor het project Netwerken Multifunctioneel
Ondernemerschap. Allereerst bedankt dat u mee wilt doen. Hier volgt een korte vragenlijst voor de
beoordeling of u en uw netwerkgroep in aanmerking komt voor deelname aan dit project. Het
projectteam doet namelijk een korte individuele intake, dit zal slechts 3 minuten duren. Hiervoor
vraag ik uw vriendelijke medewerking. De vragenlijst dient te worden ingevuld door degene die van
uw onderneming wilt gaan deelnemen aan de netwerkgroep en het bijwonen van de bijeenkomsten
hiervan. Het invullen is mogelijk tot ….

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan: ………….

Neem bij vragen gerust contact op met Mariska van Koulil (projectteam Netwerken Multifunctioneel
Ondernemerschap, tel. 073-217 35 15).
Met vriendelijke groet,

1. Hoe lang bent u al actief in de sector (bijv. zorg, toerisme, educatie)
waarvoor u aan een netwerk deelneemt?
Geef het aantal jaren door dat u actief bent.
jaar
Niet van toepassing

2. In welke mate houdt u zich bezig met de betreffende sector bij uw
onderneming?
Volledig
Samen met partner(s) gelijk verdeeld
Minder dan partner(s)
Niet

3. Wat is uw motivatie om aan het project deel te nemen? In dit project
gaat u gedurende een jaar met een groep collega-ondernemers aan
vraagstukken voor uw bedrijf werken?

Niet van toepassing.
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4. Wat wilt u met dit project bereiken voor uw eigen onderneming?

Niet van toepassing

5. Bent u bereid…
Ja

Misschien

Nee

Weet niet

de eigen praktijk, cases, kennis en
ervaringen in te brengen?
mee te denken met door andere
deelnemers ingebrachte cases?
om de met elkaar af te spreken
taken/verantwoordelijkheden uit te
voeren?
een jaar tijd vrij te maken voor het
bijwonen van alle
netwerkbijeenkomsten en acties die
daar uit voortvloeien? (minimaal 6
dagdelen)
150 euro bij te dragen voor zaalhuur
en consumpties?
niet-deelnemende collegaondernemers te tonen op welke
wijze zij hun onderneming kunnen
professionaliseren?
om over de resultaten van het
project te communiceren? (bijv.
interview)
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6. Heeft u tot slot opmerkingen en/of vragen?

Niet van toepassing.

7. Tot slot uw contactgegevens.
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Woonplaats
E-mail
Twitter

Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Bijlage 8: Vragenlijst telefonische intake contactpersoon aangemelde netwerken
1

Uitgangspunt is dat een netwerk 20 deelnemers heeft. U heeft aangegeven dat het netwerk XX
deelnemers heeft. Is dat het definitieve aantal of zijn er nog meer deelnemers die gevraagd
worden?

2

Indien een aantal andere ondernemers aan uw netwerk toegevoegd zouden worden, wat vindt
u daarvan? Welk voor- en nadelen ziet u? Speelt bij ……
Zo niet hoeveel ondernemers in 2e schil te bereiken. Kan dit frictie met zich mee brengen en zo
ja, op wat voor wijze?

3

Hoe goed kennen de deelnemers elkaar? Licht toe a.d.h.v. historie, gezamenlijke activiteiten,
samenwerkingen e.d. Hoe zou u de deelnemers typeren? Is de benodigde investering in tijd
mogelijk?

4

Hoe goed kennen de deelnemers het netwerkidee? Hoe zijn ze betrokken en verbonden met de
netwerkgedachte? Welke overlap met de netwerkvraagstukken van de eerste ronde kan er
zijn? Licht toe.

5

Hoe goed kennen de deelnemers het project? Licht toe. Eigen bijdrage bekend? Eigen inzet en
verantwoordelijkheid.

6

Wat weet u van het project? Hoe kijkt u hier tegenaan? Welke vragen heeft u?

7

De begeleiding vanuit het project wordt met publieke middelen betaald. Daarom moeten kennis
en ervaringen vanuit het netwerk gedeeld worden met anderen. Hoe gaat u dat doen? Welke
communicatiekanalen zijn te gebruiken? Spanning, op iets goeds uit gekomen, dit delen met
anderen? Ook procesleerpunten delen. / Match met sectorbelang

8

Is het mogelijk om het hele jaar netwerkactiviteiten te organiseren? Zo niet welke periode is
bezwaarlijk en waarom? Reisafstand

9

Waarom zou juist uw netwerk begeleiding moeten krijgen?

10 Hoe gaat u het netwerk doel realiseren wanneer uw netwerk niet gekozen wordt om begeleid te
worden?
11 Uiterlijk … duidelijkheid of aanmelding geselecteerd wordt.
12 Nog vragen?
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Bijlage 9: Bericht in nieuwsbrief over nieuwe netwerken 7 februari 2013
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