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Welke projecten en initiatieven zijn er allemaal te vinden in de Foodvalley regio? In deze ﬂyer vindt u een greep uit
het overzicht. Meer informatie over het gehele aanbod in het gebied vindt u via het Agroloket van Landbouwnetwerk
Regio Foodvalley. Wilt u meer weten over deze initiatieven, neem dan contact op met het Agroloket of kijk op de
website. Via de website kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

ONDERNEMERSBEGELEIDING
Zicht op de Toekomst

Agro Ondernemersscan

Heeft u vragen over de toekomst van uw bedrijf? Denkt

Als ondernemer weten hoe je ervoor staat en waar

u bijvoorbeeld na over bedrijfsovername, welke kant u

kansen voor je bedrijf liggen? De Agro Ondernemers-

als ondernemer verder wilt ontwikkelen of waar kansen

scan brengt op elf thema’s verbeteringen voor de onder-

liggen voor u en uw bedrijf? Het traject Zicht op de Toe-

nemer en het bedrijf in kaart. De scan werd ontwikkeld

komst biedt gesprekken met onafhankelijke agrarisch

door een team van verschillende experts uit de regio

ondernemersbegeleiders die helpen om u helpen te be-

op het gebied van ﬁnanciën, accountancy, ﬁscaliteit,

palen welke richting u op wilt. Via het traject werden al 30

bedrijfsstrategie en personeelszaken.

agrarisch ondernemers geholpen. Er zijn nog 70 trajecten
beschikbaar.

LEEFOMGEVING

INNOVATIE

Cursus Bodembiologie

Boer aan het Roer

Vanaf september/ oktober 2020 worden in de regio

Boer aan het Roer is de titel van de proeftuin van de

weer cursussen bodembiologie aangeboden. Hierbij

Regio Deal Foodvalley. De komende jaren zullen in de

komen allerlei thema’s aan bod als structuurbederf,

proeftuin innovatieve concepten worden getest op

ziektes, plagen en bodemmoeheid. Het belang van

pilotbedrijven. Als veehouder kunt u zich aanmelden

goede bemonstering van de bodems komt aan bod,

als pilotbedrijf. Ook kunnen innovaties worden aan-

en hoe je de diverse rapporten juist interpreteert.

gemeld om te testen in de proeftuin.

Ook is er gelegenheid om eigen uitslagen mee te nemen en die te laten interpreteren.

WAARDEREN EN VERDIENEN

VERBINDEND ONDERNEMEN

Workshop Introductie Nieuwe Verdienmodellen

Vallei Boert Bewust

Snel inzicht in de waarden die een agrarisch bedrijf

Vallei Boert Bewust werkt aan verbinding tussen

realiseert, en de werkwijze die u kunt kiezen om met

boeren en tuinders en samenleving in eigen streek.

keten en gebiedspartijen die waarden te verzilveren.

Alle boeren en tuinders kunnen meedoen; van vee-

In een bijeenkomst van een dagdeel, krijgt u stukjes

houders tot fruittelers, van gangbaar tot biologisch.

theorie en ervaringen van elders voorgeschoteld
waarmee u gelijk aan de slag kunt. Aan het eind van

Leren bij de boer

de bijeenkomst bent u globaal op de hoogte hoe

Platform voor boerderijeducatie bij lagere scholen, la-

nieuwe verdienmodellen werken, op welke wijze u

ter mogelijk uit te breiden naar middelbaar onderwijs.

ze naar een bedrijfssituatie kunt vertalen en hoe u er

Tien boeren zijn nu al gecertificeerd (Foodvalley incl.

mee aan de slag kunt.

Putten) om dit te faciliteren. Streven om een Foodvalley-bus te gaan inzetten, mogelijk ook i.s.m. Food

Masterclass Produceren in de (Kortere) Keten

Academy en andere demonstratie- en educatiepro-

Een serie van zes verdiepende bijeenkomsten waar u

gramma’s.

uitgebreid stil staat bij de verschillende onderdelen
van een nieuw verdienmodel, en de wijze waarop u er
op uw eigen bedrijf mee aan de slag kunt. Wat is voor
uw klant van belang? Waarom koopt hij of zij uw product? Via welke afzetkanalen is uw product te koop?
Na het volgen van de masterclass bent u niet alleen
op de hoogte hoe nieuwe verdienmodellen werken,
maar u bent ook in staat uw eigen keuzes te presenteren en toe te lichten voor marktpartijen die mogelijk
geïnteresseerd zijn, lokale of regionale politici wiens
problemen u kunt oplossen of financiers die uw bedrijfsontwikkeling kunnen versterken en versnellen.
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agroloket@landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl
@Landbouwnetwerk
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