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Verdienmodellen. Mogelijkheden om tot een beter 

rendement van het bedrijf te komen. 

Het agrarisch bedrijf staat onder druk. Regelgeving, maatschappelijke veranderingen, dierziektes- en 

schandalen, schaalgrootte, financieringsmogelijkheden, investeringsbesluiten: alles lijkt te 

veranderen en niet altijd positief. De tijd dat je als boer rustig je koers kon bepalen op basis van 

doorgaan op de vertrouwde weg is voorbij. Ook het opvolgen van de adviezen van bank, voorlichter 

en accountant is niet langer vanzelfsprekend. 

In deze training onderzoeken we:  Welke verschillende verdienmodellen zijn er? Wat zijn de voor- en 

nadelen? Wat er nodig is om het te realiseren? Hoe je kan onderzoeken welke opbrengsten je kan 

verwachten? Ook stellen we ons de vraag welke combinaties van activiteiten bij elkaar passen en 

welke niet. Niet in de laatste plaats kijken we welke verdienmodellen bij jou als ondernemer passen. 

Samenhangend kijken we naar de ondernemerskwaliteiten die er nodig zijn. 

We behandelen zaken als: neventakken, energieopwekking, natuurbeheer, meerwaardeconcepten, 

streekproducten. Eigen voorbeelden en ideeën van de deelnemers zijn welkom! 

Ook kijken we met elkaar wat andere verdienmodellen jou kunnen opleveren aan zaken als 

werkplezier, onafhankelijkheid, nieuwe contacten, nieuwe zin in de toekomst. Meer inzicht in 

alternatieven kan ook opleveren dat je jezelf bevestigd ziet in je bestaande keuze. 

 

Het resultaat van de training is: 

• Je hebt een goed inzicht in welke mogelijkheden er zijn in verdienmodellen 

• Per verdienmodel heb je een idee wat daar voor nodig is 

• Je hebt een idee welke kwaliteiten van jou als ondernemer gevraagd worden  

• Je bent misschien geïnspireerd om een bepaalde keuze voor jouw bedrijf verder te 
onderzoeken 
 

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: 

Wim Korsten. 

 

Data: 

26 maart, 9 april, 7 mei, 21 mei en een terugkomdatum in overleg. 


