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Profiel Wim Korsten  

Geboren: 1956 
Woonplaats: Winterswijk-Meddo  

 

 

Professionele achtergrond. 
Ruim 30 jaar ben ik zelfstandig ondernemersadviseur en coach, 
gespecialiseerd in kleine bedrijven. Mooi daarin vind ik dat de liefde 
voor het vak meestal de drijvende kracht is. Ik heb ervaring in het 
begeleiden van startende ondernemers, saneren en reorganiseren 
van bedrijven en alles daartussen.  
Mijn kennis en inzicht vindt zijn basis in de praktijk. Werken met veel 
verschillende klanten. Steeds zaken uitzoeken en daardoor leren van 
elke klant en situatie. Daarnaast is die kennis verdiept in cursussen 
en trainingen, o.a. financieel, marketing, visie ontwikkeling en lang 
geleden de studie psychologie. Zelf de ups en downs van 
ondernemen meemaken levert ook een niet geringe bijdrage! 
Als agrarisch coach heb ik inmiddels veel boeren begeleid. Sinds 
2017 ben ik inhoudelijk verantwoordelijk voor het project  
Zicht op de Toekomst en heb in die rol alle verkennende gesprekken 
met de deelnemers gedaan.  
Mijn hart ligt op het platteland. Ik woon en werk vanuit de 
Achterhoek, waar ik intensief betrokken ben bij de ontwikkeling van 
het buitengebied. 
 
 

 

Wat kunnen jullie als deelnemer van mij verwachten?       
Ik ben rustig en een goede luisteraar. Ik wil graag begrijpen wat er speelt en helder krijgen wat belangrijk is 
voor de toekomst. En: waar zorgen over zijn, waar jullie kansen zien, plezier in hebben en waar niet. Ook wil ik 
heel concreet in beeld hebben hoe het bedrijf werkt en er voor staat.  
Als het plaatje compleet is gaan we kijken welke keuzes er liggen en wat daarin jullie het meeste aanspreekt, en 
wat juist niet. Ik gebruik mijn brede ervaring -van binnen en buiten de agrarische sector- om te verrassen met 
nieuwe invalshoeken en mogelijkheden. Dat geeft ruimte in het denken en aanleiding om met elkaar breder 
zaken te onderzoeken.  
Voorop staat: past een plan bij jullie? Zijn alle familieleden er bij betrokken? Is het goed onderbouwd?  Dat is 
wat telt!   
In een traject met mij kan van alles op tafel komen, zoals: de begroting voor een nieuw plan, het verdienmodel, 
een neventak, een betere verwaarding van het product. En bij een andere markt: welke klanten of afnemers 
passen daar bij, hoe gaat de organisatie van het werk er uit zien? Al deze onderwerpen geven handen en 
voeten aan een haalbaar plan voor de toekomst. 
 
Kenmerkend voor mijn werkwijze: 
Praktisch en doelgericht. Zowel zakelijk, bedrijfsmatig als persoonlijk. Brede kijk en creatief meedenken over 
nieuwe oplossingen. Betrokken. Respect voor ieders eigenheid. 
 
Meer informatie:  www.hetontwikkelbedrijf.nl        https://www.linkedin.com/in/wimkorsten/ 
Tel: 0543-569953 

 

 

http://www.hetontwikkelbedrijf.nl/
https://www.linkedin.com/in/wimkorsten/


Ondernemersbegeleiding Zicht op de Toekomst 
 
De agrarisch coaches stellen zich voor… 

            

 

2021 

Willy Kempen-van Veen  
 
Leeftijd: 59 jaar 
Woonplaats: Aarlanderveen (ZH)  

 

Professionele en agrarische achtergrond     
Ik ben geboren op een melkveehouderijbedrijf in Aarlanderveen in een groot 
gezin en ken de sector van binnenuit. Na mijn opleiding aan de Christelijke 
Agrarische Hogeschool trouwde ik de plaatselijke loonwerker. Daardoor ben ik 
intensief in contact geweest met de boeren in de omgeving en was ik 
verantwoordelijk voor o.a. het personeelsbeleid en de financiën. 
Vanuit de praktijk weet ik wat het is een complex bedrijf te runnen waarin 
flexibiliteit voorop staat. Ik ben nooit uitgeleerd en houd mezelf scherp door 
regelmatig opleidingen te volgen en deel te nemen aan intervisiegroepen. 
 
Vanuit passie voor de agrarische sector en voor wat een mens beweegt 
begeleid ik met veel plezier dagelijks agrarische ondernemers.  
Als trainer en coach ben ik onder meer verbonden aan LTO Noord, dat 
verbreedt mijn blik, netwerk en inhoudelijke kennis van de sector. Met ruim 35 
jaar ervaring in het werken met en voor agrariërs kan ik bieden waar mijn 
bedrijf voor staat: “Perspectief op de boerderij”. 
 

Wat kunt u van mij verwachten? 
Doordat ik snel aanvoel hoe de verhoudingen liggen en welke vragen er leven, 
kan ik voortvarend de vinger op de zere plek leggen. Mijn sterk analytisch vermogen helpt mij daarbij. Al snel 
gaat het in de gesprekken over de onderwerpen en gevoeligheden waarover het moet gaan, zodat er 
daadwerkelijk stappen gezet kunnen worden. 
Ik geef jou energie door mijn positieve instelling en te blijven denken in oplossingen. Er is altijd een plan B. 
Jouw drijfveren en doelen staan voorop om daarmee het optimale uit jezelf en jouw bedrijf te halen. Daarbij 
ondersteun ik jou op een directe, open en respectvolle wijze waarbij wij vanuit vertrouwen samenwerken. 
 

Kernwoorden 
Praktische doorpakker, christen, mensgericht, persoonlijk betrokken, goed luisteraar, brede kennis agrarische 
sector, verbinder, gecertificeerd coach, registermediator. Specifiek zijn mijn vaardigheden om, met mijn 
achtergrond als gecertificeerd coach en registermediator, ondernemers binnen het familiebedrijf op één lijn te 
brengen.  
 

Meer informatie 
www.willykempen.nl 
https://www.linkedin.com/in/willykempen/ 

http://www.willykempen.nl/
https://www.linkedin.com/in/willykempen/
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Dik Veefkind  

Leeftijd: 51 jaar 

Woonplaats: Heerhugowaard (N-H)  
 

Professionele en agrarische achtergrond  
In 2013 ben ik gestart met mijn bedrijf AgroCoach. Als zelfstandig 
agrarisch coach en agrarisch mediator houd ik mij dagelijks bezig met 
het coachen van ondernemers (en hun gezinnen) in de agrarische 
sector. Al vanaf mijn vroegste jeugd ben ik betrokken geweest bij het 
boerenleven, en dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Na 
mijn studietijd ben ik 9 jaar werkzaam geweest in het agrarisch 
onderwijs, als docent veehouderij en techniek. Vervolgens heb ik de 
overstap gemaakt naar het agrarisch bedrijfsleven waar ik 7 jaar als 
agrarisch bedrijfsadviseur voor een accountantsorganisatie 
werkzaam ben geweest. Ik heb mij daar onder andere bezig 
gehouden met het begeleiden en coachen van veehouders en 
akkerbouwers op het gebied van rendementsbegeleiding, 
strategische vraagstukken en wet- en regelgeving. Na deze periode 
ben ik 3 jaar werkzaam geweest in de mengvoersector en de 
agrarische advisering.  

 
De laatste 3 jaar voor de start als zelfstandig ondernemer was ik accountmanager agrarische financieringen bij 
FrieslandBank. Sinds 2003 ben ik als vrijwilliger betrokken bij het CCA (Contact Christen Agrariërs) als trainer en 
coach. Ik ben opgeleid aan o.a. de agrarische hogeschool, en de opleidingen tot professioneel coach en 
mediator. In mijn werk heb ik veel te maken met bedrijfsontwikkelingsvragen, samenwerken 
(ouders/kinderen/personeel), bedrijfsovername, onderlinge communicatie, persoonlijke ontwikkeling, stress- 
en burn-out begeleiding, conflictbemiddeling en bedrijfsbeëindiging. Om de kwaliteit van mijn werk hoog te 
houden ben ik aangesloten bij NOBCO, de Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches. 

Wat kunt u van mij verwachten? 
Mijn uitgangspunt is: “het beste uit jezelf en je bedrijf halen”. U vormt onlosmakelijk één geheel met uw 
bedrijf. U bent (samen met uw partner/gezin) de spil van uw onderneming. Daarbij komt dat privé en werk in 
elkaar overloopt, de huidige situatie in de landbouw niet altijd makkelijk en rooskleurig is, en dat stelt u 
regelmatig voor de nodige uitdagingen. Ik kan u helpen het beste uit uzelf (uw talenten, uw mogelijkheden) en 
uw bedrijf te halen. Als coach ben ik persoonlijk bij u en uw situatie betrokken, met een toegankelijke en 
professionele aanpak.  
 
Het menselijke aspect (zoals communicatie en relatie) vormen de belangrijkste schakels in het succes van uw 
bedrijf en in uw leven. Ik kan kritisch zijn en zal als het nodig is u een spiegel voorhouden. Verder ben ik een 
vriendelijk en rustig mens en kan goed luisteren. Daarnaast ben ik een man van de praktijk. Oplossingen 
moeten wel werkbaar en haalbaar voor u en uw omgeving zijn.  
 
Meer informatie 
www.agrocoach.nl 
d.veefkind@agrocoach.nl 
06 53583325   

http://www.agrocoach.nl/
mailto:d.veefkind@agrocoach.nl
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Maryse Vesteeg-Nieuwenhuizen 
 
 
Leeftijd: 43 
Plaats: Harmelen (Utrecht) 
 
Professionele en agrarische achtergrond  
Ik ben opgegroeid als boerendochter in het Groene Hart. Inmiddels 
heb ik samen met mijn man een melkveebedrijf in Harmelen en 
ken daardoor de agrarische sector en het ondernemerschap van 
binnenuit. Ik heb in 2012 MAVIN training & coaching 
(www.mavintraining.nl) opgericht en zet hier mijn talent in om met 
mijn brede blik en inlevingsvermogen mensen in de agrarische 
sector te begeleiden in hun ontwikkelproces.  
 
Ik gebruik daarbij verschillende bronnen van kennis en kunde 
opgedaan tijdens o.a. mijn studie aan Christelijke Agrarische 
Hogeschool, Universiteit Wageningen, coachopleiding en diverse 
cursussen & opleidingen met verschillende methodes. Ik benader 
mensen met open vizier, alles kan en mag gezegd worden. 
  

Wat kunt u van mij verwachten?  
Zoekt u iemand die betrouwbaar en betrokken is, vertrouwen geeft, rust uitstraalt en u kan motiveren? 
Waarbij u als persoon centraal staat? Ik ben er van overtuigd dat mensen tot veel meer in staat zijn dan ze zelf 
voor mogelijk houden, als ze weten wat van waarde is, zelf (weer) aan het roer staan in hun situatie en keuzes 
in hun leven. Ik help je jezelf en de ander beter te begrijpen.  
 
Daarbij zet ik graag mensen in hun kracht, zodat ze met meer energie en verantwoordelijkheid nemen voor hun 
persoonlijke groei en ontwikkeling. In het oriëntatiegesprek gaan we kijken wat uw hulpvraag is, wat u wilt 
bereiken en wat uw verwachting van het traject is. Ieder begeleidingstraject is maatwerk, gericht op de 
persoonlijke hulpvraag en doelstelling van u als agrarisch ondernemer.  
 
Kernwoorden  
Betrokken, persoonsgericht (zonder oordeel), christen, getrouwd, levenservaring, ondernemer,  onafhankelijk, 
brede kennis agrarische sector. Meer informatie https://www.linkedin.com/in/maryseversteegnieuwenhuizen/ 
06 23976101 
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Dorine Zwaan 
 
Leeftijd: 44 jaar 
Wonend in: De Bilt met mijn man Arjan en onze 2 kinderen. 
 
 
Professionele en agrarische achtergrond  
Ik ben geboren op een Drents melkveehouderijbedrijf en vanuit de 
passie voor het agrarisch ondernemen heb ik landbouweconomie 
gestudeerd op de hogere landbouwschool. Direct na die opleiding heb 
ik lang bij een bank gewerkt in verschillende (agrarische) functies en 
werkgebieden, maar altijd met als doel om ondernemers te laten 
ondernemen. Daar heb ik ervaren dat succesvol ondernemerschap 
wordt gekenmerkt tussen de verbinding van ratio en gevoel. Mijn 
talent is deze verbinding te maken en aangevuld met verschillende 
coach- en mediatorsopleidingen ben ik daarom sinds 2016 zelfstandig 
ondernemerscoach en mediator geworden, zie www.dorinezwaan.nl. 
Dat doe ik met veel plezier. 
 
 
Wat kunt u van mij verwachten? 
Ik help ondernemers zelf de volgende stap maken. Bent u ondernemer en vraagt u zich af hoe u verder kan of 
moet? Komt er iets op u af waarvan u niet weet hoe u daar mee om moet gaan? Dan begeleid ik u graag. U 
bevindt zich dan waarschijnlijk op een cruciaal punt in uw ondernemersbestaan. Ik heb ruime ervaring met 
begeleiding van bedrijfsoverdrachten, wijziging van koers, grote investeringen, begeleiding bij ziekte en ongeval 
of staking en interne dilemma’s. En ook al lijkt dat niet altijd zo, op deze momenten maakt u zelf het verschil. U 
heeft altijd een keuze. Cruciale stappen vragen een goede verbinding tussen wat u wil en wat er kan, en dat in 
afstemming met uw omgeving. 
Mijn sterke analytische en financiële achtergrond maakt dat het mijn kracht is om complexe zaken eenvoudig 
te maken en zo te zorgen dat iedereen in staat is om op de juiste gronden beslissingen te nemen.  
 
Kernwoorden 
Betrokken, holistisch, financieel en analytisch sterk, zonder oordeel, in stapjes naar een doel, met een brede 
kennis van de agrarische sector. 
 
Meer informatie  
www.linkedin.com/in/dorine-zwaan/ 
www.dorinezwaan.nl 
 

 

 

 

http://www.dorinezwaan.nl/
http://www.linkedin.com/in/dorine-zwaan/
http://www.dorinezwaan.nl/

