eigen regie in
agrarisch ondernemen
Met plezier blijven boeren in de Krimpenerwaard en zelf de regie houden
in agrarisch ondernemen. Daar zet Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard
op in. Veranderende omstandigheden in het gebied vragen om aanpassingsvermogen van de melkveehouder. Hoe doe je dat op een manier
die bij je past? In het programma Mijn Koers ondersteunen we melkveehouders in de Krimpenerwaard die hun koers voor de toekomst willen
bepalen én vormgeven. Zelf of samen met anderen.
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Perspectieven voor de toekomst
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De Krimpenerwaard is een uniek gebied. En de ene boer is
de andere niet. Daarom hebben we 9 verschillende toekomstperspectieven geschetst voor de melkveehouderij in de
Krimpenerwaard. Ze geven een richting en beeld van wat
kan binnen de omstandigheden in de sector en in het gebied.
Het perspectieven boekje is bedoeld als inspiratiebron om
na te denken over de eigen keuzes in agrarisch ondernemen.
Het is het vertrekpunt in het programma Mijn Koers.

Het programma
Mijn Koers bestaat uit
5 bijeenkomsten:
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Mijn Koers in het kort
Mijn Koers is een traject van ruim een half jaar waarin een groep van 5 tot 7 ondernemers onder
begeleiding in een aantal bijeenkomsten nadenkt over hun keuzes voor de toekomst. In Mijn Koers
ontdekken/bepalen zij wat bij hen past, welk ondernemersperspectief daarbij hoort en toetsten zij
hun perspectief bij mensen in hun omgeving. Vervolgens maken zij een plan met concrete acties
en stappen om hun doel te bereiken. Mijn Koers betekent keuzes maken. Een actiegericht programma, bedoeld voor ondernemers die zichzelf en hun toekomst serieus nemen, stappen durven
zetten en zelf aan het roer willen blijven.

Begeleiding vanuit Proeftuin Krimpenerwaard
Het programma wordt opgezet en begeleid vanuit de Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard.
Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van alle expertkennis, innovatiekracht en netwerken van
de Proeftuin. Waar nodig of gewenst schakelen we ook experts ‘van buiten’ in.

Melkveehouderij in de Krimpenerwaard

164

14.063
melkkoeien

± 111.941.480 liter melk totaal

± 86

Koeien per
bedrijf

± 8.000

liter melk per koe

± 700.000 liter melk per bedrijf

Bijeenkomst:
Puzzelen met de perspectieven. Welke perspectieven passen bij mij en
mijn bedrijf, gegeven de
omstandigheden in het
gebied en op het bedrijf.
Keukentafel gesprek:
Elke deelnemer aan Mijn
Koers toetst zijn of haar
keuze. “Hoe kijken mijn
partner, adviseurs, voerleverancier, bank en andere
erfbetreders aan tegen
mijn keuze?”
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Bijeenkomst:
Actieplan. Opstellen plan
om de koers concreet
vorm te geven.
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Bijeenkomst:
Presentatie van het plan.
Presenteren en bespreken van het plan met
mede-deelnemers en
eventueel deskundigen.
Tijdens Mijn Koers worden
ondernemers ondersteund
met de kennis en kunde
die in de Proeftuin
beschikbaar is.

Mijn Koers wordt begeleid door Barend Meerkerk (PPP-Agro Advies),
Bert Philipsen (WUR) en René Schepers (Schepers Adviseurs).

bedrijven

Bijeenkomst:
wat past bij mij als mens
en ondernemer?

8.000
ha grasland
in gebruik

± 14.000 liter melk per hectare

Doe
je mee?

een ontdekkingstocht
voor melkveehouders
die koers willen kiezen
en vorm geven aan hun
toekomst!

Mijn Koers deelnemers: Melkveehouders uit de Krimpenerwaard
We zoeken melkveehouders
•
•
•
•

die zich willen oriënteren op de toekomstige koers van hun bedrijf;
met ambitie, een open mind, en bereidheid om te delen
(bijv. technische resultaten, inzichten en ervaring);
die tijd (5 bijeenkomsten) willen investeren in zichzelf, kritisch durven kijken
en samen willen werken met collega’s, erfbetreders en anderen;
opgedane kennis en ervaring willen delen met anderen/in het gebied.

Aanmelden
We starten begin 2020 met een eerste groep van maximaal 5-7 deelnemers.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 20 december aanmelden per mail naar
b.meerkerk@ppp-agro.nl of telefoon op 06-53670143.
Het begeleidende team van Mijn Koers selecteert de deelnemers en informeert hen uiterlijk 8 januari
over deelname en start van Mijn Koers. Deelname is gratis, het programma wordt gefinancierd door
Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard.
Met vriendelijke groet, namens Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard
Barend Meerkerk
Mobiel 06-53670143
E-mail b.meerkerk@ppp-agro.nl

www.proeftuinkrimpenerwaard.nl
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