ondernemersadvies agrarisch bedrijf
Ondernemen is topsport, zeker in de landbouw. Vanuit een duurzame
bedrijfseconomische benadering gaat Stefan Muijtjens samen met jou aan
de slag om je persoonlijke ondernemers doelen te realiseren.

Slim ondernemen

Voordelen van

Hoe werkt het?

ondernemers coaching
Graag help ik je bij het
realiseren van jouw
ondernemers doelen.
Met meer dan 15 jaar ervaring
coach ik je onafhankelijk,
doelgericht en ter verbetering
van je ondernemerschap.
Daarbij zet ik jouw
ondernemers doelen om in
bedrijf strategisch en tactisch
advies. Ik doe dat samen met
jou. Jij staat aan het stuur en
blijft aan het stuur.
Aan de hand van een analyse
en een bedrijfsmodel stellen
we een tactisch en strategisch
plan op.
Het begeleidingsproces start
vanaf je huidige situatie.
Aan de hand van jouw input
gaan we dieper in op je
ondernemersvraagstukken.
We maken we een analyse en
zetten een bedrijfsmodel op.
Dit vraagt een investering van
minimaal vier gesprekken.

Deskundig en onafhankelijk
advies op maat, passend bij
jouw bedrijf.
Ontwikkeling van een
specifiek bedrijfsplan voor
jouw bedrijf
Vergroting van je zelfkennis
en inzicht in je eigen
ondernemersdoelen
Gefundeerd en specifiek
komen tot investeringen
Mogelijkheid om te
sparren en reflecteren
om bedrijfsblindheid te
voorkomen
Ontdek je talenten en hoe
je die op de korte en lange
termijn kan inzetten

We beginnen met het
vaststellen van je eigen
doelen. Vervolgens analyseren
we je huidige situatie. Het
bedrijfsplan geven we vorm
aan de hand van de gestelde
doelen en analyse.
Middels bedrijfsbezoeken
kunnen we dit als volgt
aanpakken:
• ondernemers/ jaar doel
vaststellen;
• plan van aanpak opstellen;
• start ondernemers- en
ondernemingsanalyse;
• bedrijfsplan opzetten;
• bedrijfsplan uitwerken met
tactische en strategische
adviezen.
Aan de hand van resultaten,
nieuwe analyses of doelen
kan het bedrijfsmodel
vervolgens aangepast worden
aan nieuwe seizoenen.

Uw resultaat telt!
Dit coachingstra ject kan
ik aanbieden vanaf vier
bedrijfsbezoeken voor
€490,- (excl. btw).
Neem gerust contact op voor
meer informatie.

innoveren met boerenverstand
Stefan Muijtjens NL: +316 221 85 308

BE: +32 473 19 26 56

Stefan@landbouwadviseur.be

www.landbouwadviseur.be

