
 

 
Samen de uitdaging aangaan

 
Masterclasses Duurzaam 
ondernemen in Food en Agri

Volgens onze F&A visie bevat een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector tot 2030 

zes noodzakelijke transities: vraag gestuurde ketens, kringlooplandbouw, gebiedsgerichte 

aanpak, klimaattransitie, precisie land- en tuinbouw en versterkt ondernemerschap. Verdere 

verduurzaming en circulariteit spelen een centrale rol. Hoe geef je daar vorm aan binnen je 

bedrijf?

In dit programma van 3 online masterclasses en één fysieke bijeenkomst krijg je hierover nieuwe inzichten en 

inspiratie. Het gaat ook om het delen van ieders ervaring want met elkaar kom je verder. 

Online samenkomen

Samen met 15 collega ondernemers en de docenten kom je samen in een online omgeving waarin jullie van 

elkaar kunnen leren. Je kunt vanuit huis of kantoor direct deelnemen op pc, laptop, tablet of smartphone.

Ik nodig je van harte uit deel te nemen aan dit inspirerende programma.

Marit de Slegte
Directeur Food & Agri Groningen-Drenthe

Rabobank
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De Masterclasses Duurzaam Ondernemen 
voor Food & Agri zijn specifiek samengesteld 
voor agrarische ondernemers die meer 
invulling willen geven aan duurzaam 
ondernemen.

Deze masterclasses geven je nieuwe inzichten en praktische 

handvatten. Je ontwikkelt een frisse blik op jouw onderneming 

en krijgt de mogelijkheid een relevant netwerk op te bouwen.

Aanpak
Je wisselt ervaringen uit met de andere deelnemers én de 

docenten. De aangereikte theorieën kan je direct toepassen in 

jouw dagelijkse praktijk.

Programma en docenten:
Het programma bestaat uit drie online masterclasses van circa 

twee uur waarin we de mogelijkheden voor verduurzaming 

bekijken en bespreken. De vierde bijeenkomst komen we 

fysiek samen om met elkaar in dialoog te gaan.

 

•  Waar staan we?

•  Wat is jouw impact?

• Circulair Ondernemen

•  Dialoog – hoe verder?

Waar staan we?
In deze eerste bijeenkomst staan we stil bij het begrip 

duurzaamheid en de transities waar de sector voor staat. Ook 

gaan we in op de huidige  stand van zaken, de kansen die we 

zien en welke maatregelen er genomen kunnen worden. 

Docenten: Carolien van Wersch, oprichtster van Double 

Purpose. Als trainer en adviseur helpt zij bedrijven op een 

ondernemende, financieel rendabele manier een positieve 

bijdrage te leveren aan de samenleving.

Marit de Slegte, Directeur Food & Agri Regio Groningen 

Drenthe bij Rabobank.

Wat is jouw impact?
Met de kennis uit de eerste bijeenkomst ga je in deze tweede 

bijeenkomst de kennis toepassen. Je brengt jouw impact in 

kaart met behulp van de circulaire kansenkaart. Je maakt een 

start met het creëren van jouw eigen duurzame visie en we 

brengen financieringsmogelijkheden in kaart. 

Docenten: Mathieu Goedhart, projectmanager Circulair 

Ondernemen F&A en Cees van den Bos, themamanager 

Klimaat F&A. Beide werken bij Rabobank Sectormanagement 

en hebben ruime ervaring op het thema en het verzorgen van 

workshops.

Circulair Ondernemen
We behandelen een methodiek die je kan helpen meer 

toekomstbestendig te ondernemen. Je wordt geholpen meer 

circulair te denken en te zien welke businesskansen er kunnen 

ontstaan vanuit alle veranderingen die spelen. Veranderingen 

die in eerste instantie vaak als bedreiging worden gezien maar 

met de juiste insteek kunnen worden omgebogen naar kansen. 

Docent/facilitators: Deze bijeenkomst wordt verzorgd door 

onze partner CIRCO. CIRCO inspireert en equipeert bedrijven 

om te komen tot nieuwe vormen van waardeketens.

Dialoog – hoe verder?
In deze afsluitende sessie gaan we met elkaar in gesprek. We 

bespreken met elkaar welke stappen we binnen het bedrijf 

maar ook samen met andere ondernemers kunnen zetten. Hoe 

kunnen we elkaar helpen? En wat heb je hierbij nog nodig?

De dialoog wordt begeleid door begeleiders van het Dialoog 

Expertise Centrum van de Rabobank. De dialoogbegeleiders 

zijn hiervoor speciaal opgeleid en hebben ruime ervaring.
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Samen werken aan groei

De Coöperatie Fabriek is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (www.CRKBO.nl). 

Alle genoemde data, vakken en docenten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

AANMELDEN

De Rabobank vindt het belangrijk om kennis te delen, 
mensen te verbinden en elkaar te versterken. Hiermee 
willen we een substantiële maatschappelijke bijdrage 
leveren en de coöperatieve identiteit betekenis geven.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal is inbegrepen. Je krijgt toegang tot een 

persoonlijke online leeromgeving waar je al het studiemateriaal 

terug kunt vinden. Naderhand kun je de aangeboden kennis en 

inzichten nog eens op je gemak nalezen.

Programmatijden
De bijeenkomsten starten om 19:30 uur en duren 2 uur per 

keer. De bijeenkomsten zijn zeer interactief en we maken 

gebruik van verschillende werkvormen. Per sessie ontvang je 

een link waarmee je kunt deelnemen.

Vragen en aanmelden
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de 

Coöperatie Fabriek, zij zijn verantwoordelijk voor de planning 

en de organisatie rondom dit programma. Zij zijn bereikbaar op 

nummer 0294-271967 of email: info@decooperatiefabriek.nl

Je kunt je aanmelden door te klikken op deze button

Overzicht

Duur bijeenkomsten 2 uur

Aantal bijeenkomsten 4 

Data 25 augustus 2021 (online)

 8 september 2021 (online)

 21 september 2021 (online)

Van der Valk, Assen 6 oktober 2021

Tijdstip 19:30 - 21:30 uur

Eigen bijdrage per deelnemer € 250,- vrij van btw

https://www.decooperatiefabriek.nl/inschrijven/mc-duurzaam-ondernemen-rabobank-groningen-drenthe-2021/

