Een nieuwe

start

voor bedrijfsbeëindigers

Onder de naam ‘Een Nieuwe Start’ biedt ZLTO een tweedaagse
cursus aan voor leden die besloten hebben om hun bedrijf
te beëindigen of die overwegen dit te gaan doen.
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Zie pagina 2 voor uitgebreide informatie.

2 Doelgroep
ZLTO-leden, echtparen en alleenstaanden, die overwegen om met hun bedrijf te
stoppen of het besluit tot stoppen al genomen hebben en die op zoek zijn naar een
nieuwe, passende plek op de arbeidsmarkt.

2 Locatie
ZLTO, Agri-Food Plaza te Den Bosch, Onderwijsboulevard 225.

2 Achtergrond
Stoppen met het eigen agrarisch bedrijf is een beslissing die voor alle direct
betrokkenen in het gezin gepaard gaat met emoties en veel onzekerheid over de
toekomst.
Er komt heel veel kijken bij de afbouw van het bedrijf. Stoppen kan het gevolg zijn
van leeftijd, geen opvolger, gezondheidsklachten, slechte financieel-economische
vooruitzichten of gewoon de behoefte aan een andere levensinvulling. Voor een
steeds groter aantal stoppers is de pensioengerechtigde leeftijd nog ver weg.
Zij staan voor de uitdaging om een bij hen passende baan te zoeken en via een
andere weg een inkomen te verdienen.

2 Programma
De eerste dag gaat vooral over de sociaal-emotionele aspecten die samenhangen
met de besluitvorming over het beëindigen van het bedrijf. Afscheid nemen van
het bedrijf gaat voor iedereen gepaard met een proces van rouwverwerking.
Op deze eerste dag zal ook aandacht zijn voor de persoonlijke competenties.
De tweede dag is gericht op het zoeken naar een nieuwe levensbestemming
en zo mogelijk een baan op de arbeidsmarkt. Centraal staat het ontdekken van
de talenten en kwaliteiten door de deelnemers zelf. Op basis daarvan volgen
praktische oefeningen.

Informatie en Aanmelden Neem contact op met:
Willem Leys
Sociaal werker
+31 (0)6 295 20 242
sociaal@zlto.nl

Adri van de Plas
Sociaal werker
+31 (0)6 212 124 47
adri.van.de.plas@zlto.nl

