Hoe houd ik mijn motivatie in moeilijke
marktomstandigheden?
De agrarische sector staat onder druk. Regelgeving, schaalvergroting, negatieve berichtgeving in de
media, veranderde financieringsmogelijkheden, fosfaatwetgeving. Zaken waar je geen, of maar
beperkt, invloed op hebt. De zekerheid lijkt voorbij dat je met hard werken een inkomen kunt
verdienen. Hoe ga je hiermee om? Hoe blijf jij gemotiveerd om met plezier ‘te boeren’, met alles wat
daarbij hoort?
Daarnaast hebben boeren vaak te maken met negatieve berichtgeving in de media. Veel mensen
vinden wat van je bedrijf. Hoe ga je hiermee om? De marges worden krapper. Harder werken voor
hetzelfde inkomen. Waaraan besteed jij je tijd? Hoe vind je de balans tussen werk en privé? Dit alles
bij elkaar kan stress opleveren. Hoe ga je om met stress?
In deze training ga je op een interactieve manier op zoek naar hoe je gemotiveerd blijft om het
bedrijf te leiden. Je kijkt naar hoe jij je tijd indeelt. Waar wordt je blij van en wat kost je energie?
Het is een praktische training, waar je gelijk de volgende dag al profijt van hebt.
Het resultaat van de training is:
•
•
•

Je weet hoe je met moeilijke marktomstandigheden en regelgeving omgaat, zodat je met
meer plezier je werk doet.
Je weet waar je je tijd aan besteed, waar je blij van wordt en wat je energie kost.
Je hebt meer inzicht in je tijd tussen bedrijf en privé, zodat je daar een goede balans in kunt
vinden

De training beslaat 4 dagdelen en een terugkomdagdeel.
Kosten:
€ 100,00 voor 1 persoon. Als van hetzelfde bedrijf meer mensen een training volgen (dezelfde of een
andere) is het tarief € 50,- per extra deelnemer.
Locatie:
De training vindt plaats in een locatie in Aalten. Dit hoor je na inschrijving.
Trainer:
Monique te Kiefte.
Data:
28 maart, 11 april, 9 mei, 23 mei en een terugkomdatum in overleg.
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