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Ondernemende  
coöperaties  
succesvol maken

Advies • Training • Uitwisseling



Succesvolle boerencoöperaties zijn 

 interessante handelspartijen op nationale 

en internationale afzetmarkten. Op korte 

en lange termijn zijn zij een goede waar-

borg voor economische groei en werk-

gelegenheid op het platteland.  

Daarom adviseert Agriterra ondernemende 

coöperaties met groeiambities.

Kennis delen 
en ervaringen 
uitwisselen
Kennis delen en ervaringen uitwisselen  
zit in de genen van Agriterra.
advies - training - uitwisseling
Uniek is dat Agriterra op elk niveau van de  
boerencoöperatie expertise en ervarings-
deskundigen kan leveren. Praktische 
antwoorden op concrete vragen van leden 
als het gaat over primaire productie en 
ondernemerschap, van bestuurders als 
het gaat over bestuur en management en 
van coöperatiemedewerkers als het gaat 
over optimalisatie van processen binnen 
de  coöperatie.

Ambities handen  
en voeten geven
Agriterra begeleidt coöperatieve 
bedrijven bij het realiseren van 
hun investeringsplannen, 
bijvoorbeeld voor de bouw van een 
verwerkingsfabriek of voor de opzet van 
een nieuwe productielijn. Daar zet het 
agrarisch (coöperatief) bedrijfsleven in 
Nederland haar hoogwaardige kennis en 
ervaring graag voor in. Via Agriterra geven 
bedrijven een internationale dimensie aan 
hun MVO- beleid en zijn ze in de 
gelegenheid nieuwe markten te verkennen. 
Werken met coöperaties wereldwijd loont.  

Agriterra brengt 
boerencoöperaties  

tot bloei



Basis leggen voor 
ondernemende 
coöperaties
De Agriterra-aanpak richt zich op 
het bankabel maken van 
coöperatieve bedrijven. Op basis van een 
bedrijfsscan ontwikkelt Agriterra een 
gestructureerde aanpak voor 
de bedrijfsontwikkeling van 
de coöperatie. Daarbij is veel aandacht 
voor bestuur lijke organisatie, financieel 
management en de ontwikkeling van 
een solide bedrijfsplan. Door samen te 
werken met ervarings deskundigen uit haar 
uitge breide netwerk in de coöperatieve 
agribusiness biedt Agriterra kwalitatief zeer 
hoogwaardige expertise, toegesneden op de 
specifieke adviesbehoefte van de coöperatie. 

Succesvolle 
coöperaties 
maken het verschil
Donoren, financiers, 
kredietverleners of bedrijven 
en organisaties uit de (internationale) 
agribusiness schakelen Agriterra  
in vanwege haar gespecialiseerde 
dienstverlening aan ondernemende 
coöperaties.  

Agriterra brengt 
boerencoöperaties  

tot bloei

bedrijfs 
ontwikkeling

governance

financieel 
management

De fundamenten

Het Agriterra-effect

rentabiliteit solvabiliteit inkomen  
per lid



 

Agriterra  
onderscheidt zich

• hoogwaardige peer-to-peer 
praktijkkennis

• lokale aanwezigheid en 
maatwerk in begeleiding

• uitgebreid agribusiness 
netwerk in Nederland en 
wereldwijd
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