AGRARISCHE VROUWEN OVER HUN ROL
EN DE TOEKOMST VAN HET BEDRIJF.

de
Betrekker
VIER
R
O
W KSHOPS
VENDE
TOONAANGER
S
E
K
SPRE
F
INTERACTIEA
M
PROGRAM

Wil jij met een frisse blik kijken naar jouw rol op het bedrijf?
Vind jij ervaringen uitwisselen belangrijk?
Wil je leren van de aanpak van andere agrarische vrouwen?
Aan de slag met jouw eigen ontwikkeling. Breng jouw kwaliteiten in kaart en werk aan jouw ambitie.
In vier bijeenkomsten breng je jouw wensen voor de toekomst in beeld en ga je hierover thuis het gesprek
aan. Het geeft je tijd om samen stil te staan bij jullie doelen en ambities.

Agrarische vrouwen in
gesprek over hun toekomst.
In vier workshops met verschillende gastsprekers aan de slag met jouw rol, kwaliteiten en wensen voor de
toekomst. Een programma vol interactie en beweging. Je krijgt handvatten om thuis het gesprek aan te gaan
en op de laatste dag nodigen wij jouw partner uit om samen het traject af te sluiten.
De data voor de training worden op een later moment bekend gemaakt.
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“Er zijn veel
parallellen tuss
en de
vrouwen die al
lemaal in
het boerenbedr
ijf wonen
en werken. Je
voelt je
gedragen door
het delen van
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“De cursus is heel
persoonlijk en blijft heel
dichtbij mijn eigen gevoel
.
Tijd maken voor mijzelf,
een
pas op de plaats. Dat zijn
dingen die ik niet zo vaak
doe”.
FRANKA, VARKENSHOUDE
RIJ

“Doordat ik
gestimuleerd werd om
ook thuis het gesprek aan
te gaan zijn mijn man en ik
nu vaker met elkaar in gesprek.
We nemen meer de tijd voor
elkaar.”
INGRID, AKKERBOUWBEDRIJF

Resultaat van de training

Je krijg antwoorden op de vragen: Wat is de rol die bij mij past in het bedrijf? Wat zijn mijn kwaliteiten en drijfveren? Wat heb ik in
te brengen in het bedrijf? Daarnaast geeft het je concrete handvatten om in gesprek te gaan met je partner. Aan het einde van de
training ben je meerdere malen met jouw partner en gezinsleden in gesprek gegaan over de toekomst van jullie bedrijf

Inschrijven

Stuur een mailtje naar liza@eenandereaanpak.nl onder vermelding van voor- en achternaam, adres en telefoonnummer.
Alvast de sfeerproeven van de training? Bekijk dan de film.
De kosten: 100 euro excl. Btw, Locatie: Mariahout of Berlicum.

De training is ontwikkeld in samenwerking met het team FoodUp!
Van de provincie Noord-Brabant.

