Maak je toekomst bestendig
met Jong ZLTO
Onder de noemer Jong ZLTO bieden we een unieke bundeling van diensten
en activiteiten voor jonge (aankomende) agrarische ondernemers. Verzorgd
door speciale jongerencoaches en -adviseurs met wie je vrijuit kunt sparren
en je twijfels en overwegingen kunt delen. We ondersteunen je bij je
persoonlijke ontwikkeling en het opbouwen van een toekomstbestendig
bedrijf. Naast de kennis en vaardigheden die je nodig hebt, reiken we steeds
nieuwe inzichten en inspiratie aan. Op alle fronten: bedrijfseconomisch en
fiscaal-juridisch, maar ook als het gaat om vastgoed, waardebepaling en de
communicatie en samenwerking met je familie.

We komen graag eens langs
Wil je gebruik maken van een eerste kennismaking? Neem voor meer
informatie contact op met onze jongerenwerker voor jouw regio:

Zeeland
Maja van Putte
06 27 36 96 78 • maja.van.putte@zlto.nl

West-Brabant
Wendy Luijten
06 29 52 02 72 • wendy.luijten@zlto.nl

Hierlangs afscheuren >>

Mijn gegevens
Voornaam 		
Achternaam 		

Midden-Brabant
Froukje Kooter
06 21 23 25 80 • froukje.kooter@zlto.nl

Wat Jong ZLTO
voor jou
kan betekenen

Oost-Brabant en Zuid-Gelderland
Riene Huijbers
06 21 21 24 16 • riene.huijbers@zlto.nl

06 - 		
Email 		
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Als je deze strook ingevuld bij ons inlevert, nemen we binnenkort
contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Jongerenstudiegroep 		
In een studiegroep komen ongeveer tien jongeren bijeen die het
bedrijf gaan overnemen of dat al hebben gedaan. Op basis van een
kennismakingsbijeenkomst bepaalt de groep zelf de frequentie en de thema’s,
die kunnen variëren van mechanisatie en stallenbouw tot saldi, arbeid etc.
Leren van elkaar staat centraal: wat zijn je ervaringen en waarom doe jij het
op deze manier? Om dat effect te bevorderen vinden de bijeenkomsten plaats
op de bedrijven van de deelnemers.
Kijk voor data op www.zlto.nl/jong.

Support voor

jonge ondernemers

Een greep uit ons aanbod*

ZLTO ondersteunt je in elke fase van je ontwikkeling als agrarisch
ondernemer. Van opleiding en toekomstkeuze tot bedrijfsovername
en zelfstandig ondernemerschap. Daarbij trekken we vaak samen
op met BAJK en ZAJK.

Bijeenkomsten met jonge buurtgenoten
Lokale ZLTO-afdelingen en AJK’s organiseren regelmatig jongerenbijeenkomsten,
vaak met ondersteuning van Jong ZLTO. Daar tref je andere agrarische jongeren uit je
omgeving om in een ontspannen sfeer van gedachten te wisselen over de dingen die je
tegenkomt als jonge boer of tuinder. De behoeften van de groep bepalen hoe vaak je
samenkomt en wat er op de agenda staat. Dat kan ook een interessante spreker zijn of
een bezoek aan een vooruitstrevend bedrijf.
* Kijk voor ons complete, actuele aanbod op www.zlto.nl/jong

Je eigen jongerencoach
Je zit vol plannen en ambities om het bedrijf verder te brengen. Daar kun je
wel wat steun van buiten bij gebruiken. Je wilt sparren, weerklank, weten
of je op het juiste spoor zit. Jouw ZLTO jongerencoach kan dat klankbord
voor je zijn. Hij of zijn is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en
weet uit ervaring waar jij tegenaan loopt. Je krijgt meer inzicht in jezelf en
ondersteuning bij je persoonlijke ontwikkeling. Ook kun je terecht voor het
opstellen van een bedrijfsplan en met persoonlijke vragen zoals ‘Hoe ga
ik om met de druk van een eigen bedrijf?’ en ‘Wil ik de boel eigenlijk wel
overnemen?’.

Hulp voor een
toekomstbestendig
bedrijf
Er zijn meer wegen die leiden naar een
volhoudbare land- en tuinbouw. Van
ingrijpende innovaties tot stapsgewijze
bijstelling. ZLTO kan je daar als
individueel ondernemer bij begeleiden,
maar je kunt je ook aansluiten bij één
van de groepstrajecten die we daar voor
aanbieden, al dan niet in samenwerking
met BAJK/ZAJK en FoodUp! Brabant.

Interesse in
één van deze
activiteiten of
diensten?
Neem contact op met de
jongerenwerker voor jouw regio
(zie achterzijde) of lever de
aangehechte interessestrook
in, zodat wij contact kunnen
opnemen met jou.

<< Hierlangs afscheuren

‘Wat je als opvolger moet weten’ (drie bijeenkomsten)
In deze bijeenkomstenreeks behandelen we het overnameproces, de
te kiezen rechtsvorm (maatschap of VOF) en de samenwerking met
je familie en/of eventuele andere partners. Ook je persoonlijkheid en
ondernemerschapskwaliteiten nemen we onder de loep. Verder gaan we
uitgebreid in op de financiële en fiscale aspecten. Is het ook haalbaar en
hoe zie je de toekomst van je bedrijf?
Voor drie bijeenkomsten betaal je € 195,- (ex btw).
Kijk voor data op www.zlto.nl/jong.
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