Een toekomstbestendige
glastuinbouwonderneming
Assessment & Coaching

De Nederlandse glastuinbouw is van wereldklasse en toonaangevend. Maar blijft dat ook zo? De Coalitie HOT
(Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw*) beoogt een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse
glastuinbouw. Bepalend daarbij is de ontwikkeling van de glastuinbouwonderneming. Is uw onderneming klaar voor de
snel veranderende omgeving, complexiteit van de bedrijfsvoering en internationalisering?

Voor huidige en toekomstige glastuinbouwondernemers die zich graag willen ontwikkelen, zijn inmiddels
Mastersessies van de Coalitie HOT van start gegaan. De HOT-projectgroep Herstructurering biedt daarnaast
een assessmentprogramma aan via twee externe bureaus. Met het assessment kunnen huidige en
toekomstige glastuinbouwondernemers hun ondernemerschap verder ontwikkelen.
Modulair programma

Berenschot en DeBoer c.s. verzorgen dit op maat gemaakte modulaire programma, ieder met specifieke
kennis, kunde en ervaring. Het programma bestaat uit een assessment en daarnaast eventueel coaching en
advisering op individueel of teamniveau. Klanten maken zelf de keuze.
Doelgroep en kosten

De programma’s zijn geschikt voor ondernemers, eventuele opvolgers en eindverantwoordelijke managers.
Daarnaast bieden beide partijen coaching en advies voor zowel individuen als managementteams.
Een assessment kost 1500 tot 1800 euro per assessment per persoon. Rabobank vergoedt haar klanten hiervan
maximaal de helft. De kosten van coaching en advies zijn variabel en komen voor rekening van de klant.
*) In de Coalitie HOT werken samen: Royal Flora Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, provincies Zuiden Noord Holland, Limburg, Gemeente Westland, Ministerie van Economische Zaken en Rabobank.
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Berenschot

Berenschot is goed bekend met de tuinbouwsector en werkt met u samen aan het versterken van uw
onderneming. In ons ondernemersassessment bieden wij inzicht in de sterke kanten en verbeterpunten van u
en uw bedrijf. Onze adviezen helpen u het succes van uw onderneming te vergroten. Sinds 2013 werken wij
met de Rabobank samen voor assessments. Onze kracht ligt in onze deskundige inschattingen, onze
onafhankelijke mening, alsook onze betrokkenheid bij en echte kennis van de tuinbouwsector. In onze
assessmentpraktijk ontvangen wij jaarlijks veel mensen die werkzaam zijn in de tuinbouwsector. Daarnaast is
Berenschot voor veel toonaangevende bedrijven uit de sector een vertrouwde coach en adviseur. Alle kennis
die we daarmee opdoen, zetten we in om onze ondernemersassessments optimaal te laten aansluiten op uw
uitdagingen.
De Boer c.s.

De Boer c.s. heeft ervaring met coaching van (aspirant-) ondernemers, bestuurders en managers in het MKB en
bij grote ondernemingen in diverse sectoren. Het zwaartepunt heeft de afgelopen jaren gelegen op de
agrarische bedrijven, waarbij zowel jongere als senior ondernemers getest en gecoacht worden. Per jaar test
en begeleidt De Boer c.s. circa 200 agrarische ondernemers voor kortere of langere tijd. In de afgelopen twaalf
jaar heeft De Boer c.s. meer dan 1300 spiegelgesprekken gevoerd in de agrarische sector, ook bij ondernemers
in de glastuinbouw. Vanuit de achtergrond in de arbeids- en organisatiepsychologie, de toevertrouwde
opdrachten en de voortdurende bijscholing op dat terrein kan De Boer c.s. met actuele en scherpe middelen
kwaliteiten, motivatie en aandachtsgebieden van ondernemers in beeld brengen. Een assessment zal voor de
ondernemers in een corporate omgeving anders vormgegeven worden dan in de sfeer van een familiebedrijf.
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Meer informatie

Voor meer informatie over de Coalitie HOT, de achtergrond en vergoeding van de assessments en de
ontwikkeling van de glastuinbouwonderneming kunt u contact opnemen de accountmanager van uw lokale
Rabobank.
Aanmeldprocedure

Voor verdere oriëntatie en/of aanmelding kunt u rechtstreeks contact opnemen met de externe bureaus. Zie
contactgegevens hieronder.

Berenschot
www.berenschot.nl
Elsjen Immink, senior managing consultant
06 - 55364717 of e.immink@berenschot.nl
De Boer c.s.
www.deboercs.nl
058 - 215 73 50 of info@deboercs.nl
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