Leergang van Droom naar Bedrijf
perspectief voor biologische starters

Zie je jezelf in de toekomst op een eigen biologisch of multifunctioneel bedrijf maar weet je nog niet hoe je
daar komt? Wij helpen je graag op weg. Komende winter biedt Landgilde voor het eerst de leergang ‘van
droom naar bedrijf; perspectief voor biologische starters’, waarin we begeleiding en kansen bieden voor
starters in de biologische en multifunctionele landbouw.
-

Verhelder je eigen plan onder begeleiding van ervaren bedrijfsadviseurs en coaches
Neem concrete stappen om je droom te realiseren
Krijg inzicht in je eigen kwaliteiten en valkuilen en hoe je hiermee kunt werken
Ontmoet de bank en stel gericht vragen over financiering
Bouw je netwerk en maak een advertentie voor Landgilde zodat je vindbaar wordt.

In de leergang beginnen we bij jouw uitgangspositie, en werken stapsgewijs toe naar het concretiseren van
je eigen plan. We besteden aandacht aan persoonlijke thema’s zoals wat wil ik en waarom? wat houdt me
tegen? Hoe zit ik in elkaar en wat voor bedrijfsvoering past daarbij? Hoe communiceer ik mijn plan? En je
gaat in gesprek met experts die je verder kunnen helpen bij o.a. bedrijfssamenstelling, samenwerken en
rechtsvormen, financiering, marketing en afzet, en gezin/wonen.
Uitkomst van het traject is dat je een bedrijfsplan hebt liggen waarmee je naar de bank kunt, en/of een
concreet persoonlijk leerplan waarmee je de komende jaren naar een eigen bedrijf toegroeit.

Wanneer? De leergang bestaat uit 4 trainingsdagen:
20 november & 11 december 2018, en 8 & 29 januari
2019. In mei of juni 2019 zal een terugkommiddag
gepland worden.
Waar? De Hoge Born, Wageningen.

Kosten? Het traject kost €330. Dit is incl. koffie/thee;
zelf lunch meenemen. Stellen kunnen samen
meedoen voor €495.
Aanmelden? Voor meer informatie en aanmelden,
kijk op landgilde.nl of neem contact op met Lian
Kasper via lkasper@landco.nl.

Leergang van Droom naar Bedrijf
perspectief voor biologische starters

Programma (10.30 -16.00)

Ochtend - zakelijk

Middag - persoonlijk

Dag 1 - Wat wil ik?

Intro: stapsgewijs (bedrijfs-)
plan maken, kernwaarden

Wat wil ik en waarom?

Dag 2 - Hoe ziet mijn plan
eruit?

Bedrijfsvorm, grootte,
takken, locatie, exploitatie

Wat zijn mijn kwaliteiten en
wat voor bedrijfsvoering past
dus bij mij? Wat kan ik zelf en
waar heb ik hulp bij nodig?

Dag 3 - Hoe ga ik verdienen
en hoe financier ik mijn
plan?

Afzet, marktanalyse en
financiering. Vraaggesprek
met de bank met evt. pitch
en feedback.

Hoeveel wil ik verdienen? Wat
heb ik al in mijn netwerk en
wat heb ik nog nodig? Wie zet
ik in?

Dag 4 - Hoe communiceer
ik mijn plan en wat zijn
mijn vervolgstappen?

Plan-presentaties en oproep
voor Landgilde

Hoe kom ik er? Vaststellen
persoonlijk stappenplan/
ontwikkelplan

Dag 5 - Terugkommiddag

Wat is er te vieren, waar loop
ik tegenaan, en hoe weer
verder?

Landgilde is een initiatief van Warmonderhof, de BD vereniging en Land & Co en wordt gesteund
door BD Grondbeheer en biologische boeren. Met advertenties op www.landgilde.nl, training en
begeleiding bij start en opvolging wil Landgilde vraag en aanbod in de biologische landbouw bij elkaar
brengen. Deze leergang wordt georganiseerd door:
Maria van Boxtel is landbouwadviseur met jarenlange ervaring met bedrijfsstart en -opvolging in de
biologische en multifunctionele landbouw.
Lian Kasper is loopbaan- en levenscoach en trainer met een achtergrond in de BD landbouw en
plattelands-ontwikkeling.

Deze leergang valt binnen het project ‘Land in Verbinding’, mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en de EU.

