
Voor wie?

Wat verwachten we van jou?
Investering in tijd voor bijeenkomsten, excursies en natuurlijk wat 
huiswerk. Maar ook de bereidheid om op persoonlijk en zakelijk vlak 
kennis te delen. Oftewel een dosis motivatie en de drive om echt te gaan 
voor dit uitdagende project! De eigen bijdrage is € 350,00 exclusief btw. 
Dit bedrag is slechts 25% van de totale kostprijs.

Hoe ziet de planning eruit?
Landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher geeft op donderdag-
middag 1 oktober 2020 het startschot. De route wordt vervolgens afgelegd 
in negen etappes waarbij we onderweg interessante uitstapjes maken en 
inspirerende sprekers zullen ontmoeten. We finishen begin maart 2021.

Organisatie
Route 2050 is een initiatief van OAJK in samenwerking met Rabobank 
en SPOAR-Countus met ondersteuning van de provincie Overijssel. Het 
project wordt georganiseerd door Stimuland. Tijdens de route worden 
jullie door een team van deskundigen van SPOAR-Countus, Rabobank en 
andere experts en ervaringsdeskundigen begeleid en opgeleid. 

Maak je klaar voor de toekomst

Route 2050

De wereld om ons heen verandert 
enorm snel. Ook in de toekomst. 
Hoe ziet het agrarische bedrijf er over 
30 jaar uit? En belangrijker nog: hoe 
ziet jouw bedrijf er in 2050 uit? Wat 
wíl je en wat kún je om jouw bedrijf op 
zo’n manier in te richten dat het past 
bij jou en bij de tijd. Met Route 2050 ga 
je hierin stappen zetten die concreet 
zorgen voor een toekomstbestendige 
onderneming. 

Met Route 2050 zoek je uit wat je 
werkelijk wilt, maar ook wat de omgeving 
en de maatschappij van je verlangen. 
Deze twee breng je samen tot een 
toekomstbestendig plan voor jou en jouw 
bedrijf. Met andere jonge ondernemers 
en onder deskundige begeleiding van 
coaches en experts maak je de stappen 
die je wilt zetten ook concreet. 

Meer informatie?

Neem contact op met projectleider 
Lilian van Uhm:
M: 06 - 30 18 88 00 
E: lvanuhm@stimuland.nl

Toekomstbestendig naar 2050, 
aan de slag!
• Zet jezelf centraal: wat past bij jou?

•Verlies hierbij je familie, vrienden en omgeving 

   niet uit het oog

• Leer van elkaar en deel je kennis en kunde

• Volg masterclasses van inspirerende sprekers en     

   ondernemers

• Neem deel aan workshops, werksessies en excursies

• Doe nieuwe ideeën op of laat ze juist los

Ben jij een jonge ondernemer (tussen de 16 en 36 jaar oud) uit Overijssel, 
en wil je jouw (aanstaande) agrarische onderneming toekomstbestendig 
maken? Dan is Route 2050 iets voor jou! Heb je een groot, klein of nog 
geen bedrijf? Maak niet uit: het begint met ambitie!


