
 
De Nederlandse land- en tuinbouw heeft wereldwijd een vooraanstaande positie. In de 

agrarische sector vind je mensen die met hart en ziel bezig zijn met hun product. Met 

visie en gedrevenheid werken zij aan hun idealen. Soms kunnen ze dat zelf. Soms 

hebben ze daar hulp bij nodig. Dan zijn de adviseurs van Arvalis er voor ze.  

 

Arvalis is namelijk een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het mogelijk maken van 

ontwikkelingen in het Buitengebied. De mensen die er werken zijn heel Gewoon, maar 

wat ze betekenen voor ondernemers is BuitenGewoon.  

 

Wil jij ook sparren met ondernemers over hun ambities en met jouw advies écht een 

verschil maken? Dan ontmoeten we je graag. Voor de vestiging van Arvalis in Den Bosch 

zijn wij namelijk op zoeken naar een: 

 
Ondernemerscoach 

 

 

Als Ondernemerscoach binnen Arvalis heb je een duurzame en allesomvattende 

vertrouwensrelatie met individuele ondernemers en hun netwerk. Jouw expertise ligt op 

het gebied van ondernemerschap. Van bedrijfsopvolging, -beëindiging, -financiering en 

investeringsvraagstukken tot de ontwikkeling van ondernemers op persoonlijk vlak. 

Vanuit het goede gesprek en een hechte vertrouwensband coach je ondernemers die 

dromen van voortzetting of uitbreiding van hun bedrijf. Verbinden zit in je DNA. Hiermee 

zet je ondernemers en bedrijven in beweging, en ga je samen met hen een traject aan 

om te komen tot hun ultieme droom. 

 

Als Ondernemerscoach werk je direct samen met andere Ondernemerscoaches, adviseurs 

en specialisten binnen het team van Arvalis. De collega’s binnen Arvalis adviseren 

agrarisch ondernemers op tal van onderdelen. Van coaching en allerlei zaken op het 

gebied van bedrijfsontwikkeling en ruimtelijke ordening tot vastgoed. 

 

Als Ondernemerscoach ben jij in staat om ondernemers die werkzaam zijn in de 

agrarische sector in de breedte te coachen. Dus zowel op het gebied van persoonlijke 

ontwikkeling als bedrijfsmatig. De wens van de ondernemer staat daarbij voorop. Je bent 

pas tevreden wanneer onze klanten zich gehoord en geholpen voelen met hun 

vraagstukken en zij dat met trots en een glimlach doorvertellen aan anderen. 

 

Als Ondernemerscoach ben je onder andere bezig met: 

 

• Het coachen van ondernemers. Je bent bekend met de belangen en het speelveld 

waarin ondernemers zich bewegen. Door als procesbegeleider op te treden, 

ontzorg je de ondernemer. Dit doe jij bij ondernemers die zich willen ontwikkelen 

in hun dagelijkse bedrijfsvoering alsook bij bedrijven die zich in een transitiefase 

bevinden. Je helpt hen bij het maken van de juiste keuzes. 

• Het identificeren van de kernbehoefte van de klant en het bepalen welke 

begeleidingsvraag of adviesoplossing hierbij past. Als Arvalis zijn we er voor 

ondernemers om hen richting te geven in de te maken keuzes voor de toekomst. 

• Als onafhankelijk gesprekspartner begeleid je individuele klanten en groepen die 

zich begeven in de agro & foodsector. Samen met hen formuleer je op 

doortastende wijze de vraag of behoefte van deze ondernemer of groep. 



 
• Naast je bestaande klantenkring, leg je ook actief contact met potentiële nieuwe 

klanten. Zo breng je behoeftes in kaart en signaleer je tijdig wanneer een kans 

zich voordoet om  nieuwe opdrachten binnen te halen voor het gehele team. 

Kansen om een niet-lid, lid te maken van ZLTO, laat je natuurlijk niet aan je 

voorbij gaan. 

• Het op peil houden van je kennis over bedrijfsvoering en optimalisatie. Je zorgt 

dat je kennis van je eigen specialisme up-to-date is en blijft. 

• Het uitbouwen van je netwerk, zowel binnen als buiten Arvalis. Denk daarbij aan 

contacten met andere agribusiness partijen, intermediairs en stakeholders. Je 

zoekt als vertegenwoordiger van Arvalis nieuwe verbindingen met interessante 

partijen en externe netwerken. 

 

Wat breng jij mee? 

Je bent een deskundige en in staat om op het niveau van de individuele ondernemer het 

juiste gesprek op de juiste toon te voeren. Je bent in staat het gevoel van veiligheid, 

betrokkenheid en vertrouwen te creëren en de ondernemer te helpen in het complexe 

speelveld waar hij zich in bevind. Naast deze deskundigheid ben je doortastend, 

betrokken, proactief en beschik je over een flinke dosis lef en empathie. Je bent efficiënt, 

analytisch en communicatief sterk. 

 

Je kent Noord-Brabant en al zijn (agrarische) facetten goed, en je bent bereid te reizen 

binnen het gebied. 

 

Daarnaast beschik je over: 

 

• Minimaal een hbo-opleiding in de richting (bedrijfs)economie of bedrijfskunde; 

• Minimaal 5-10 jaar recente werkervaring als senior adviseur met het geven van 

bedrijfsmatige begeleiding aan ondernemers en/of organisaties met betrekking tot 

complexe, multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van ondernemerschap, 

persoonlijke ontwikkeling, bedrijfsopvolging, -beëindiging, -optimalisatie en 

transitietrajecten; 

• MfN-gecertificeerd mediator is een pre; 

• Coaching skills, gesprekstechnieken; 

• Bereidheid tot intervisie; 

• Een relevant netwerk; 

• Een hoge mate van persoonlijke inzet en commerciële verantwoordelijkheid; 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal; 

• Een sterke motivatie om je als persoon en professional te ontwikkelen en kennis 

te vergaren; 

• Een drive om kwaliteit te leveren; 

• Een gezonde mix van doorzettingsvermogen en perfectionisme. 

 

Heb je interesse? 

Heeft deze vacature je interesse gewekt, dan ontvangen wij graag je cv en 

motivatiebrief. Je kunt je sollicitatie mailen naar awoutersvdoudenweijer@arvalis.nl. Wil 

je meer informatie over deze vacature, dan kun je telefonisch contact opnemen met 

Antoine Wouters van den Oudenweijer (manager Den Bosch en Colijnsplaat) via 06-

11910635. 


