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Van idee naar actie:
nu én in de toekomst een
succesvol fruitteeltbedrijf



Haal meer uit uzelf en vergroot uw 
kansen in de markt
Niets doen is geen optie
Nederlandse fruittelers leveren een belangrijke bijdrage aan de productie 
van gezond en veilig voedsel. Met de aantrekkende economie neemt het 
bestedingsniveau van consumenten toe. Steeds meer consumenten willen 
vlees vervangen door groenten en fruit en er is vraag naar duurzaam 
geteelde producten. Dit maakt dat er heel veel nieuwe kansen in de markt 
liggen waar fruittelers op in kunnen spelen.

De NFO en de Rabobank hebben aan honderden fruittelers in dialoog 
bijeenkomsten gevraagd wat er nu én in de toekomst nodig is om een 
succesvol fruitteeltbedrijf te hebben. Veel fruittelers zien dat 
zij hun ondernemerskwaliteiten moeten versterken om een 
toekomstbestendig fruitteeltbedrijf te bouwen en de kansen in de markt 
te benutten. Deze kansen worden wel gezien, maar veel fruittelers weten 
niet precies hoe ze deze kansen kunnen verzilveren.

Dit zijn de belangrijkste vragen die leven onder fruittelers:

 • Hoe krijg ik meer grip op het rendement van mijn bedrijf?
 • Hoe kan ik effectief inspelen op de kansen in de markt?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik nu én in de toekomst kan (blijven) groeien?
 • Hoe houd ik plezier in dit vak?
 • Wat vraagt het vak van fruitteler in de komende jaren van mij?
 • Hoe komt het dat ik wel ideeën heb maar niet tot uitvoering kom?
 • Hoe kan ik flexibel inspelen op de vraag uit de markt zonder grote 

risico’s te nemen?
 • Hoe kan ik mijn positie in de keten versterken?
 • Wat zijn mijn sterke en zwakke punten als ondernemer en hoe versterk 

ik mijn ondernemerschap?

Wellicht loopt u zelf ook rond met deze vragen en wilt u hier graag mee 
aan de slag, maar weet u niet waar en hoe u het beste kunt beginnen.

De Nederlandse Fruittelers Organisatie, de Rabobank en de 
Ondernemerschap Academy® hebben de krachten gebundeld om u als 
fruitteler te helpen groeien. Wij hebben samen met enkele fruittelers een 
gesubsidieerd Ondernemerschap Programma ontwikkeld, specifiek voor u 
als fruitteler.



Wat levert deelname aan het 
programma u op?
 • Op basis van een uitgebreide en uitgewerkte bedrijfsscan kent u de 

kracht en zwaktes van uw bedrijf en bent u zich bewust van de kansen 
en bedreigingen in de markt en binnen uw bedrijf.

 • Op basis van een persoonlijkheidstest en gesprekken met een 
ondernemerscoach weet u waar u staat als ondernemer. U kent uw 
kwaliteiten en weet deze te benutten om uw plannen te realiseren.

 • U bent geïnspireerd geraakt door de praktijkverhalen van succesvolle 
ondernemers uit diverse sectoren en hebt ontdekt wat zij in de praktijk 
wel én niet doen om tot goede resultaten te komen.

 • U heeft een goed doordacht actieplan toegespitst op uw eigen bedrijf 
voor de komende jaren waardoor u meer grip krijgt op uw huidige en 
toekomstige resultaten.

 • U weet hoe u het actieplan waar kunt maken, wie u daarvoor nodig 
heeft en hoe u deze samenwerking(en) kunt vormgeven.

Programma
 

In 5 stappen naar een
toekomstgericht fruitteeltbedrijf:

1 Persoonlijke kennismaking intake
2 Creëer inzicht met persoonlijkheidstest & business scan
3 Persoonlijke coaching sessie I
4 5 inspirerende bijeenkomsten
5 Persoonlijke coaching sessie II

Wij adviseren u om het aantal coaching sessies uit te breiden van 2 
naar 5 sessies, zodat u na iedere bijeenkomst uw actieplan
verder vormgeeft, de juiste prioriteiten stelt en voldoende tijd &
aandacht besteedt aan de toekomst van uw bedrijf.



1 Persoonlijke kennismaking

Dit programma vraagt van u een investering in tijd en geld. Wij willen 
er zeker van zijn dat uw deelname daadwerkelijk van meerwaarde is 
voor u en uw bedrijf.

Voorafgaand aan uw inschrijving bespreken we graag en 
vrijblijvend of dit programma u echt gaat helpen om uw bedrijf 
toekomstbestendig(er) te maken.

2 Persoonlijkheidstest & business scan

Ter voorbereiding op het programma vragen we u een 
persoonlijkheidstest en een business scan in te vullen. Deze scans 
brengen niet alleen de kansen en verbeterpunten in kaart, maar 
helpen ook om de juiste stappen te zetten. Zo leert u niet alleen 
uw bedrijf beter kennen, maar ook uzelf als ondernemer. Beide 
scans gebruiken we als leidraad tijdens de coachingsessies en de 5 
bijeenkomsten.

Met deze inzichten stellen we u en uw team in staat om met overzicht 
en grip, maandelijks te sturen op de gezamelijke doelen en de 
uitgezette koers.

3 & 5 Persoonlijke coaching & individueel advies

Bij de aftrap en na afronding van het programma – en optioneel 
na iedere bijeenkomst – wordt u individueel begeleidt door een 
ondernemerscoach om te zorgen dat u echt stappen gaat zetten. 
Doel is dat u aan het eind van het programma weet waar u staat en 
een goed doordacht plan heeft voor de komende jaren. De laatste 
coaching sessie wordt afgesloten met een evaluatie.

4 De thema bijeenkomsten
De vijf bijeenkomsten worden ingezet om nieuwe kennis op te doen, 
te leren van elkaar, te inspireren en praktische handvatten aan te 
reiken.



Inhoudelijk programma
 

Module 1: De toekomst van uw bedrijf

 • Waarom heeft u gekozen voor het fruittelers vak?
 • Wat is de bedoeling van uw onderneming over 3-5 jaar?
 • De diamant van uw onderneming
 • Maak nu de juiste keuzes die in de toekomst renderen
 • De waarde van een familiebedrijf

Module 2: Mijn impact als ondernemer

 • Uw persoonlijke drijfveren, talenten & valkuilen
 • De impact die u als ondernemer heeft op uw omgeving
 • Vertrouwen in het maken van de juiste keuzes
 • Leiderschapsdilemma’s: loslaten om nieuwe stappen te zetten
 • Sterk staan in een moeilijk gesprek

Module 3: Excelleren in fruitteelt

 • Actuele marktcijfers en ketenontwikkelingen 
 • Inzicht in uw bedrijfscijfers en grip op rendement 
 • De beste bedrijfsstrategie in fruit  
 • Op welke disciplines wilt u excelleren? 
 • Benut uw onderscheidende vermogen



Module 4: De juiste strategische keuzes

 • Uw huidige en toekomstige strategie 
 • Bepaal de disciplines waar u onderscheidend in bent 
 • Weet succesvolle producten en concepten (door) te ontwikkelen  
 • Ontdek wat u nodig heeft om echt te excelleren
 • Weet de afhankelijkheid te verkleinen en uw impact te vergroten

Module 5: Benaderen van en samenwerken met 
de juiste partners

 • De noodzaak van samenwerking voor telers
 • De voornaamste stakeholders in beeld
 • Gesprekstechnieken om (potentiële) partners mee te nemen
 • Creëren van synergie met telers, handelspartners en retailers
 • Het creëren van een gelijkwaardige en duurzame samenwerking
 • Wie zijn uw ambassadeurs?



De experts
Het programma is ontstaan uit een samenwerking tussen de Nederlandse 
Fruittelers Organisatie, de Rabobank en de Ondernemerschap Academy®. 
Door de krachten te bundelen zijn wij in staat om voor iedere module 
praktijkgerichte en ervaren experts te bieden, aangevuld met kennis uit de 
sector.

De coaches hebben allemaal ruime ervaring met het begeleiden van
ondernemers. Zij zijn uw klankbord voor de strategie van uw bedrijf én uw
ontwikkeling als ondernemer.

Doelgroep
Wanneer u deelneemt aan het programma is het van belang dat u 
écht vooruit wilt en een verandering wilt realiseren binnen uw bedrijf. 
Dit programma is bedoeld voor de fruitteler die de mouwen opstroopt, 
kansen ziet en durft te investeren in de toekomst. Die concurrentiekracht 
wil versterken en de resultaten van het bedrijf wil verbeteren.

Er kunnen maximaal 18 telers deelnemen aan dit programma. De ervaring 
leert dat deelnemers aan een dergelijk programma ook na afloop intensief 
contact houden en elkaar blijven versterken. 

Data
Het programma start in oktober en wordt afgerond in mei. Tussen elke 
bijeenkomst zit een periode van gemiddeld 3 weken zodat u de ruimte hebt 
om zaken te laten indalen en direct in de praktijk te brengen.

De bijeenkomsten zijn van 15.00 tot 21.00 uur, zodat u de ochtend zelf kunt 
besteden en buiten de spits kunt rijden.



Inspirerende locaties
Alle bijeenkomsten worden gehouden bij inspirerende bedrijven verdeeld 
over het land. Dit geeft u direct de mogelijkheid om een kijkje in de keuken 
te krijgen bij succesvolle ondernemers. Uiteraard zorgen wij dat de locaties 
voor u goed te bereizen zijn.

Investering
De investering voor dit programma bedraagt € 2.995,- ex. BTW. Fruittelers 
die zijn aangesloten bij Colland krijgen € 995,- subsidie op dit programma. 
Na uw inschrijving vindt de definitieve goedkeuring van uw subsidie plaats 
door het Collandfonds arbeidsmarktbeleid.

Voor een meerprijs van € 995,- ex BTW breidt u het aantal individuele 
coachingsessies uit van 2 naar 5. Zo kunt u na elke themabijeenkomst, samen 
met uw coach uw plan steeds verder vormgeven en concretiseren. Daarnaast 
is de coach ook een stok achter de deur, die ervoor zorgt dat u in beweging blijft, 
prioriteiten stelt en aandacht en tijd creëert voor de toekomst van uw bedrijf.

Meer informatie & inschrijven
Op www.OndernemerschapAcademy.nl bekijkt u het volledige 
programma, kunt u de brochure downloaden en heeft u de 
mogelijkheid zich direct in te schrijven. 

Heeft u nog vragen of wilt u samen met één van de coaches uw 
mogelijke deelname bespreken? Bel dan met de Ondernemerschap 
Academy®

 030 - 237 07 00


