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Agrarisch coach, profiel Wim Korsten  

Geboren: 1956 

Woonplaats: Winterswijk-Meddo  

 

 

Professionele achtergrond. 

Ruim 30 jaar ben ik zelfstandig ondernemersadviseur en coach, 

gespecialiseerd in kleine bedrijven. Mooi daarin vind ik dat de liefde 

voor het vak meestal de drijvende kracht is. Ik heb ervaring in het 

begeleiden van startende ondernemers, saneren en reorganiseren 

van bedrijven en alles daartussen.  

Mijn kennis en inzicht vindt zijn basis in de praktijk. Werken met veel 

verschillende klanten. Steeds zaken uitzoeken en daardoor leren van 

elke klant en situatie. Daarnaast is die kennis verdiept in cursussen 

en trainingen, o.a. financieel, marketing, visie ontwikkeling en lang 

geleden de studie psychologie. Zelf de ups en downs van 

ondernemen meemaken levert ook een niet geringe bijdrage! 

Als agrarisch coach heb ik inmiddels veel boeren begeleid. Sinds 

2017 ben ik inhoudelijk verantwoordelijk voor het project  

Zicht op de Toekomst en heb in die rol alle verkennende gesprekken 

met de deelnemers gedaan.  

Mijn hart ligt op het platteland. Ik woon en werk vanuit de 

Achterhoek, waar ik intensief betrokken ben bij de ontwikkeling van 

het buitengebied. 

 

 

Wat kunnen jullie als deelnemer van mij verwachten?       

Ik ben rustig en een goede luisteraar. Ik wil graag begrijpen wat er speelt en helder krijgen wat belangrijk is 

voor de toekomst. En: waar zorgen over zijn, waar jullie kansen zien, plezier in hebben en waar niet. Ook wil ik 

heel concreet in beeld hebben hoe het bedrijf werkt en er voor staat.  

Als het plaatje compleet is gaan we kijken welke keuzes er liggen en wat daarin jullie het meeste aanspreekt, en 

wat juist niet. Ik gebruik mijn brede ervaring -van binnen en buiten de agrarische sector- om te verrassen met 

nieuwe invalshoeken en mogelijkheden. Dat geeft ruimte in het denken en aanleiding om met elkaar breder 

zaken te onderzoeken.  

Voorop staat: past een plan bij jullie? Zijn alle familieleden er bij betrokken? Is het goed onderbouwd?  Dat is 

wat telt!   

In een traject met mij kan van alles op tafel komen, zoals: de begroting voor een nieuw plan, het verdienmodel, 

een neventak, een betere verwaarding van het product. En bij een andere markt: welke klanten of afnemers 

passen daar bij, hoe gaat de organisatie van het werk er uit zien? Al deze onderwerpen geven handen en 

voeten aan een haalbaar plan voor de toekomst. 

 

Kenmerkend voor mijn werkwijze: 

Praktisch en doelgericht. Zowel zakelijk, bedrijfsmatig als persoonlijk. Brede kijk en creatief meedenken over 

nieuwe oplossingen. Betrokken. Respect voor ieders eigenheid. 

 

Meer informatie:  www.hetontwikkelbedrijf.nl        https://www.linkedin.com/in/wimkorsten/ 

Tel: 0543-569953 


