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Door: Claudia Hooiveld & Else Vlieland 

           Bedrijfsadviseurs en trainers in de agrarische sector 

 

Van idee naar actie: 

 

nu én in de toekomst 

een succesvol land- en 

tuinbouwbedrijf 



Ondernemerschap Boer & Tuinder 
 
 
 

Wie twijfelt nu niet zo nu en dan hoe hij verder wil met zijn bedrijf? 

Een lastige vraag waarop niet zomaar een antwoord te vinden is.  

 

Nederlandse boeren en tuinders leveren niet alleen een belangrijke 

bijdrage aan de productie van gezond en veilig voedsel. Ook de 

sierteelt staat wereldwijd hoog aangeschreven.  

Met de aantrekkende economie neemt het bestedingsniveau van 

consumenten in Nederland en een groot deel van Europa toe. 

Diezelfde consument die zich steeds meer bewust is van de 

omstandigheden waaronder de productie plaatsvindt. De vraag naar 

duurzaam en biologisch geteelde producten neemt daardoor hand 

over hand toe.  

 

Daar tegenover staat  de groeiende wereldbevolking, die zorgt voor 

een druk op de voedselproductie. Een andere invloed is de afname 

van fossiele brandstoffen. Dit heeft gevolgen voor de transportkosten 

en het machinepark van menig boer. Bij tuinders speelt de zoektocht 

naar een alternatief voor gas als energiebron. Al met al de nodige 

onzekerheden én veel kansen.  

 

De ervaring leert dat de boer en tuinder dit wel herkennen, maar niet 

precies weten welke kansen zij kunnen benutten op een manier die 

past bij hun ondernemerschap.  

 
 
Met deze cursus uit het programma Ondernemerschap Boer & 
Tuinder gaat u op ontdekkingsreis naar uw stip aan de horizon.  
 



Van januari  tot april 2018 vond met groot succes de eerste cursus 

Mijn Stip aan de Horizon plaats. Tijdens deze cursus leren wij boeren 

en tuinders objectief te kijken naar zichzelf, hun onderneming en de 

omgeving. 

Vervolgens begeleiden we hen bij het formuleren van hun doelen en 

gaan zij naar huis met een praktisch actieplan waarmee zij hun 

doelen kunnen bereiken. 

 

Op verzoek starten wij in oktober en november 2018 opnieuw met de 

cursus.  Wij dagen u uit om te investeren in uw ondernemerschap en 

te werken aan uw bedrijf!  

 

Programma 

1. Start met een kennismakingsgesprek 

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we de 

inhoud van het programma en bepalen we samen of deelname 

voor u de gewenste resultaten kunnen opleveren. 

 

2. Bijeenkomst 1: Inzicht in jezelf 

Met het Structogram in de hand maakt u opnieuw kennis met 

uzelf. 

 

3. Bijeenkomst 2: De 3 O’s (Onderneming, Omgeving, Ondernemer) 

Door het online vullen van de door Wageningen Economics 

Research ontwikkelde tool krijgt u inzicht in uw onderneming, de 

omgeving en uzelf als ondernemer. 

 

4. Bijeenkomst 3: Missie, visie en doelstellingen  

Waarom bent u boer of tuinder? Waar staat u over 3-5 jaar en hoe 

gaat u dat realiseren? 



5. Bijeenkomst 4: Strategiekeuze en voorwaarden 

U leert om de strategieën te bepalen om uw doelen te bereiken. 

Daarbij vult u de voorwaarden in om succesvol te zijn. U heeft nu 

zoveel bagage, dat u voor de volgende bijeenkomst een volwaardig 

actieplan gaat opstellen. 

 

6. Bijeenkomst 5: Tijd voor actie! 

Door het presenteren van uw actieplan aan uw medecursisten gaat 

u gericht op weg naar uw stip aan de horizon. 

 

Doelgroep 

Wanneer u deelneemt aan de cursus is het belangrijk dat u écht 

keuzes wilt maken, ook als dit betekent dat u veranderingen moet 

realiseren binnen uw bedrijf. De cursus is bedoeld voor de boer en 

tuinder die de mouwen op wil stropen, kansen wil benutten. Die 

durft te investeren in zichzelf en in de toekomst door te werken aan 

het bedrijf in plaats van in het bedrijf. 

 

Er kunnen per groep maximaal 8 ondernemers deelnemen aan deze 

cursus. Wij streven ernaar om uit verschillende agrarische sectoren 

boeren en tuinders bij elkaar te brengen, zodat we maximaal van 

elkaar kunnen leren.  

 

Werkwijze 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek 

Deze cursus vraagt van u een investering in tijd en geld. Wij willen er 

zeker van zijn dat uw deelname daadwerkelijk van meerwaarde is 

voor u en uw bedrijf.  



Voorafgaand aan uw inschrijving bespreken we graag en vrijblijvend 

of de cursus u echt gaat helpen om uw stip aan de horizon te 

bereiken. 

 

Inzicht in jezelf 

Tijdens de eerste bijeenkomst krijgt u inzicht in de manier waarop u 

bewust en onbewust werkt en reageert op gebeurtenissen. De 

begeleiding wordt verzorgd door een gecertificeerd Structogram 

trainer. 

Wij kiezen ervoor dit in een groepsbijeenkomst te doen om hiermee 

het onderling vertrouwen te creëren, dat van belang is bij het 

doorlopen van de cursus. 

 

Online tool 

Wageningen Economics Research heeft een online ‘strategische 

management’ tool ontwikkeld, speciaal gericht op de agrarische 

sector.  

Als gecertificeerde Interactieve Strategisch Management  (ISM) 

trainers maken wij samen met u optimaal gebruik van deze tool.  

 

Investering 

Uw investering voor de cursus bedraagt per deelnemer € 1.099,- excl. 

BTW. 

De provincie Flevoland kent een voucherregeling voor ondernemers 

die hun kennis willen uitbreiden. Als u daarvoor in aanmerking komt, 

neemt de provincie maximaal 50% van de kosten voor haar rekening. 

Uiteraard willen wij u graag bij de aanvraagprocedure helpen. 

 

 

 



Resultaten 

 U kent de kracht en zwaktes van uw bedrijf en de kansen en 

bedreigingen in de markt. 

 U heeft een goed doordacht actieplan toegespitst op uw eigen 

bedrijf. 

 U bent geïnspireerd geraakt door de praktijkverhalen van 

collega’s. 

 U weet hoe u het actieplan waar kunt maken en wie en wat u 

daarvoor nodig hebt. 

 

Data & Locatie 

Het  programma start voor groep 1 op vrijdag 12 oktober en voor 

groep 2 op 2 november 2018. Tussen elke bijeenkomst zit een 

periode van 2 à 3 weken zodat u de ruimte hebt om het geleerde te 

laten indalen en direct in de praktijk te brengen. 

De bijeenkomsten zijn op de vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur, 

maar in onderling overleg binnen de groep kan hiervan afgeweken 

worden. 

 

Alle bijeenkomsten worden gehouden in een toepasselijke locatie: 

het voormalige Landbouwhuis aan De Deel 22a in Emmeloord. We 

zijn te gast bij het CvJO. 

 

Aanmelden 

Opgeven kan door middel van het sturen van een mail naar: 

info@claudiahooiveld.nl  

 

 

 



Wilt u meer weten? Neem contact op met: 

Claudia Hooiveld, tel. 06-12132894 

Else Vlieland, tel. 06-33662504 

Of kijk op de website: claudiahooiveld.nl 

 

Trainers 

Wie is Claudia Hooiveld? Ik ben opgegroeid op een akkerbouw bedrijf 

in de Flevopolder en als agrarisch bedrijfskundige afgestudeerd. Door 

25 jaar werkervaring en het volgen van diverse opleidingen heb ik mij 

ontwikkeld tot een ervaren coach en trainer. Daarnaast ondersteun ik 

ondernemers in de het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. 

 

Ik ben een doorpakker, praktisch ingesteld en enthousiast.  

Samenwerken, vertrouwen en oprechtheid zijn kernwoorden voor 

mij. Als begeleider ben ik constant alert op de drijfveren en 

kwaliteiten van ondernemers. Naar mijn idee komen ondernemers 

het verst als ze vanuit hun eigen kracht kunnen werken. Vandaar mijn 

slogan ‘Krachtig verder’. 

 
Wie is Else Vlieland? Ik ben opgegroeid in het westen van het land en 

heb jarenlang met mijn partner een boomkwekerij gerund. Daarnaast 

heb ik werkervaring in diverse administratieve en financiële functies.  

Op latere leeftijd afgestudeerd als MER-bedrijfskundige, begeleid ik 

nu verschillende agrarische ondernemingen. 

 

Integriteit en betrouwbaarheid zijn voor mij kernbegrippen, waarbij 

wederzijds vertrouwen de sleutel is voor een succesvolle 

samenwerking. Belangrijk voor mij is dat ondernemers inzicht hebben 

in hun financiële positie en snappen wat dit betekent. Zo maken zij 

bewuste en onderbouwde keuzes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Verhelderend, confronterend, 
inspirerend” 
   

  

“Met de bezem door mijn 
gedachten” 

 

“Praktisch toepasbaar” 
 

“Met en voor elkaar tot resultaat 
komen” 

“Geen poespas” 

“Weer ruimte voor ontwikkeling” 
 


