Mijn toekomst, hoe bepaal ik een koers waar ik weer in kan
geloven?
In de keukentafelgesprekken die we voerden met boeren, merkten we dat boeren de behoefte
hebben om na te denken over de toekomst. Echter, vaak ontbreekt de tijd of gunt men zichzelf de
tijd niet om hierover na te denken. Zowel de toekomst van het bedrijf als de toekomst van henzelf. Er
is wel de wens om na te denken over de toekomst en over de stappen die je moet nemen om daar te
komen.
Deze training geeft je de mogelijkheid om eens achterover te leunen en na te denken over je
toekomst. Hoe ziet het bedrijf er over 10 jaar uit? Hoe ziet jouw leven er dan uit? Wat zou je heel
graag willen? En hoe kom je daar dan?
Ook nemen we de maatschappelijke omgeving van het bedrijf mee. Hoe ontwikkelt de maatschappij
zich? Welke trends zijn er waar je als bedrijf bij kunt aansluiten? Hoe past jouw bedrijf bij de wereld
waarin je over 10 jaar leeft?
Het resultaat van de training is:
•
•
•
•
•

Je hebt nagedacht over de toekomst van je bedrijf en je weet wat je graag wilt en waar je blij
van wordt;
Je weet wat je sterke kanten en je zwakke kanten zijn;
Je denkt na over de maatschappelijk omgeving van je bedrijf;
Je zoekt uit welke richting bij jou past middels opdrachten;
Je hebt een helder beeld van de toekomst van je bedrijf.

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:
2 april, 16 april, 14 mei, 28 mei en een terugkomdatum in overleg.
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