
Nieuwe Perspectieven voor agrarisch 
ondernemen

Hoe pak jij als agrarisch ondernemer kansen in de 
markt en speel je slim in op nieuwe ontwikkelingen 
om jouw zorgvuldig opgebouwde bedrijf gezond 
te houden? Dankzij het programma “Nieuwe 
Perspectieven” van OndernemersLift+ kun je 
vandaag nog aan de slag met je akkerbouw-, 

tuinbouw-, veeteeltbedrijf of nieuwe onderneming 
in het buitengebied van morgen. Dankzij 

Regio Deal Noordoost- Brabant is 
dat programma ook nog eens 

gratis.

Voor wie is het programma 
Nieuwe Perspectieven?

Het programma Nieuwe Perspectieven van 
OndernemersLift+ is voor ondernemers die actief 
zijn in de veeteelt, akkerbouw- of tuinbouw of 
nieuw ondernemen in het buitengebied in de 
regio Noordoost-Brabant. Het programma 
ondersteunt agrarische ondernemers en 
ondernemers in het buitengebied die hun bedrijf 
willen aanpassen aan de toekomst en nieuwe 
kansen willen benutten.

Opbouw van het programma Nieuwe 
Perspectieven

Het ontwikkelprogramma start in het najaar van 
2021 en bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
van het programma is bedoeld ter inspiratie. 
We laten je nadenken over welke rol jij daar als 

agrarisch ondernemer in de veranderende 
omstandigheden en marktkansen kunt 

pakken. Dit deel van het programma 
is jouw bron voor nieuwe 

ideeën.

Wil jij grip op de toekomst 
van je agrarisch bedrijf? Scan de QR-code:

  Of schrijf je in via www.ondernemersliftplus.nl



In het tweede deel 
van het programma ga je 
met andere ondernemers zelf aan 
de slag. Dat doe je in 6 tot 8 dagdelen 
onder begeleiding van een business coach.

Voorbereiding

Dankzij subsidies is deze 
‘Regiodeal’ van Noordoost-
Brabant helemaal gratis. Je betaalt 
als ondernemer voor het programma 
‘Nieuwe Perspectieven’ van OndernemersLift+ 
dus helemaal niets. Je moet je dan wel snel 
inschrijven. Dat doe je via de website 
www.ondernemersliftplus.nl, of scan de QR-code. 
Wij nemen daarna snel contact met je op voor 
een persoonlijk gesprek. Daarin bespreken we 
wat je als ondernemer bezighoudt, of het 
programma bij je past en stellen we een groep 
samen die het beste resultaat voor jou levert!

Tijdsbesteding

• Deel 1: Enkele
dagdelen om te komen tot 
een waardevol concept.

Als je al een goed idee hebt, stroom je gelijk 
in bij:

• Deel 2: 6-8 dagdelen & persoonlijke
begeleiding.

Groepsgrootte

• Deel 1: maximaal 8 deelnemers
• Deel 2: maximaal 6 deelnemers per groep

Start

Najaar 2021 (exacte datum wordt nog bekend 
gemaakt). De groepen die het tweede deel van 
het programma volgen, zodra er voldoende 
aanmeldingen zijn.

Doelbepaling
Van idee naar een uitdagend doel! 
Waar sta jij over een paar jaar?

Communiceren
Beter samenwerken met jouw team, klanten 
en leveranciers, belangrijk om anderen mee te 
nemen in jouw nieuw idee.
Innoveren
Hoe creëer je nog meer waarde voor jouw 
doelgroep?

Innovatie organiseren
Hoe zorg je voor dat alle (nieuwe) taken 
worden ingevuld?

Innovatie financieren
Hoe betaal je vernieuwing en hoe pluk jij de 
vruchten daarvan?




