
 

 

 

 

 

Uitnodiging Studiebijeenkomst 

 

 

Maandag 26 april 2010 

 
 

Bedrijfsplan: maatpak voor  
de ondernemer?! 

 

Ondernemer en financiering in evenwicht 

 
Locatie: De Cantharel, Apeldoorn 

www.hoteldecantharel.nl 

Ontvangst vanaf 15.00 uur 

PE-punten: 4 

‘  

 

Bedrijfsplannen; agrarisch adviseurs maken ze 
regelmatig. Een ideaal bedrijfsplan is maatwerk, 
maar weet elke ondernemer van de meerwaarde van 
zo’n maatpak?   

 

En de bank? Die let natuurlijk op de harde, 
‘economische’ kant van het verhaal. Maar ook de 
vraag naar het ondernemerschap van de boer wordt 
voor de financier steeds belangrijker.  

 

Hoe breng je deze aspecten samen in een compleet 
bedrijfsplan? In Apeldoorn vertellen twee experts je 
meer; over de financiële én de menselijke kant van 
de zaak. Ook discussiëren we over aard van een 
goed bedrijfsplan én horen we van een kritische 
ondernemer. Wat vindt hij een goed bedrijfsplan? 

 

 

 

 

Agrarische bedrijfsadviseurs met ambitie  
 



 

 

Doel 

 

 

Alle aspecten van een compleet bedrijfsplan belichten. Wat komt er kijken 

bij een financieel advies en wat zijn de consequenties van financieringen? 

Vanuit de beoordeling van het ondernemerschap leren terugkoppelen naar 

de harde, bedrijfs-economische kant van de zaak. Hoe breng je ambitie en 

ondernemerschap in balans, voor een langdurig solide bedrijf?  

 

Sprekers 

Cees Pieter van Burgsteden, melkveehouder in Oosterwolde (Fr).  

 

Drs. Jaap Huurnink is mede-vennoot van het Financieel Opleidingsinstituut 

en heeft veel  ervaring opgedaan in het commerciële bankwezen. Daarna is 

hij trainer en coach geworden. Inmiddels verzorgt hij diverse opleidingen op 

het gebied van financiële analyses en risicomanagement. Zie www.foi.nl 

 

Ing. Anton de Boer CMC is organisatie-adviseur en ondernemer.  Hij is 

gespecialiseerd in schaalvergrotingsvraagstukken en overnames binnen de 

sector Food en Agri van het landbouwkredietwezen. Bekend van het 

spiegelgesprek binnen het Rabobank Opvolgers Perspectief. 

Zie www.deboercs.nl 

 

Programma 

 

 

15.00 uur: Ontvangst  

15.30 uur:  Opening van de bijeenkomst door dagvoorzitter de heer 

Sharon Kroes, kampioen debatteren, www.sharonkroes.nl. 

In gesprek met Cees Pieter van Burgsteden.    

15.40 uur: Drs. Jaap Huurnink over de financiële kant van het 

bedrijfsplan. Wat wil de bank zien en wat zijn de 

consequenties van investeringen voor de ondernemer? 

16.30 uur: Pauze 

16.50 uur: Ing. Anton de Boer CMC over de ethische kant van een 

bedrijfsplan. Waar zit de persoon van de ondernemer in het 

plan? Ondernemerschap, risico-profiel, wensen en 

managementkwaliteiten. 

17.30 uur Lagerhuisdebat – Bedrijfsplan een maatpak?  

  Debat onder leiding van Sharon Kroes 

Juryleden: Jaap Huurnink, Anton de Boer en Cees Pieer van 

Burgsteden 

18.30 uur: Terugkoppeling van de discussie met Cees Pieter van  

  Burgsteden 

18.45 uur: Diner 

19.00 uur: Einde van de bijeenkomst 
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Aanmelden 

 

 

Je kunt je tot en met maandag 19 april a.s. aanmelden voor deze 

bijeenkomst via de website www.vabnet.nl.  

 

Ledenprijs:    € 140,- excl. BTW 

Niet-ledenprijs:   € 280,- excl. BTW 

 

Bij annulering na maandag 19 april 2010 vindt geen restitutie van 

de deelnemersbijdrage plaats. 

 

PE-punten: 4 

 

 

Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs 

Postbus 1634, 3800 BP Amersfoort 

Telefoon 033 - 45 35 330, 

Fax 033 - 45 35 339 

E-mail info@vabnet.nl 

Website www.vabnet.nl  
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