
Onafhankelijke deskundigen                                                  
 Deze onafhankelijke deskundigen zijn allemaal vakbekwame generalisten met een brede blik en veel ervaring.  

Heeft u een voucher aangevraagd? Dan gaan zij graag met u in gesprek over de toekomst van uw VAB.  
 

 

‘Samen stappen zetten, op weg naar het doel’ 
Naam:    Anne Buit 
Persoonlijke kwaliteiten: Anders durven kijken, oog voor de mens, doelgericht, analytisch en enthousiast. 
Anne: “Als agrarisch ondernemerscoach ben ik gespecialiseerd in innovatieve ideeën, bedrijfskunde en ruimtelijke ordening. De 
afgelopen jaren heb ik veel agrarische ondernemers ondersteund bij bedrijfskundige en menselijke keuzes waar zij voor staan. 
Samen zetten we praktische stappen om een doel dichterbij brengen, in alle fases van een veranderproces.” 
 
Anne is ook te vinden op LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/anne-buit-3b2ab844/nl 
 

 

‘Grijp de kans die het beste bij je past’ 
Naam:    Vic Boeren 
Persoonlijke kwaliteiten: Meedenkend coach, oplossingsgericht, expert in complexe strategische vraagstukken.  
Vic: “Ik brainstorm graag met eigenaren van VAB’s over de kansen die het beste bij hen passen. Daarmee kom je verder in een 
oriëntatiefase. Ook inzicht geven in haalbaarheid en het schetsen van een stappenplan horen daarbij. Voor de benodigde kennis 
beschik ik tevens over een uitgebreid netwerk van deskundigen.” 
 
Vic is ook te vinden op LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/vicboeren 
 

 

‘Mijn glas is altijd halfvol’ 
Naam:    Jack van Dijck 
Persoonlijke kwaliteiten:  Duidelijk, kordaat en praktisch, kritisch en optimistisch, een uitstekend luisterend oor. 
Jack: “Ik voer al ruim twintig jaar gesprekken met ondernemers over hun toekomst. De laatste tien jaar zat ik vooral met 
agrarische ondernemers aan tafel. Daardoor ben ik zeer bekend met het vraagstuk van vrijkomende agrarische gebouwen. In 
combinatie met mijn kennis van wet- en regelgeving leg ik vlot relaties tussen de wensen en ideeën van ondernemers en de 
kaders die de overheid schept.” 
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‘Ik spreek de taal van de agrariër en van de overheid’ 
Naam:    Martijn van Gessel 
Persoonlijke kwaliteiten: Open persoonlijkheid, transparant, nuchter, enthousiast, doener, no-nonsense-mentaliteit,  
    empathisch vermogen.  
Martijn: “Ik begeleid eigenaren van VAB’s tijdens hun oriëntatie op de toekomst. Ik heb veel vergelijkingsmateriaal, weet waar 
mensen bij gemeenten tegenaan lopen (zowel qua beleidsruimte als qua cultuur.) Ik kom snel tot de kern en bied verschillende 
scenario’s aan.” 
 
Martijn is ook te vinden op LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/martijn-van-gessel-0033aab 
 

 

‘Bouwen aan vertrouwen’ 
Naam:    Herman Heuver 
Persoonlijke kwaliteiten: Boerenzoon met gevoel voor ‘de keukentafel’, creatief, bouwer aan vertrouwen, verbinder,  
   kennis van het brede palet aan vraagstukken op het boerenerf. 
Herman: “Ik help mensen in de oriëntatiefase, daar waar eigenaren van VAB’s nog vertrouwen moeten krijgen in een nieuwe 
toekomst. Ik daag ze uit hun plannen te vertellen, vraag door, zet ze aan het denken. Ik ben scherp op zowel de sociale, 
economische als persoonlijke context van initiatiefnemers.” 
 
Herman is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/herman-heuver-13b69a101/ 
 

 

‘Verhelderend inzicht, nieuwe ideeën’ 
Naam:    Marco Hol 
Persoonlijke kwaliteiten: Gemotiveerd, tactvol, sterk empathisch vermogen, analytisch. 
Marco: “Ik zet mensen graag aan het denken en help hen in hun zoektocht naar oplossingen en uitdagingen. Ik kom snel tot 
inzichten die leiden tot frisse, nieuwe ideeën. Dankzij mijn grote netwerk kan ik eigenaren van VAB’s voorzien van de juiste 
deskundigheid die in elke oriëntatiefase van essentieel belang is.” 
 
Marco is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marco-hol-73337973/ 
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‘Gedreven kansen verkennen’ 
Naam:    Jan Kerkhofs 
Persoonlijke kwaliteiten: Open, sociaal, gedreven. 
Jan: “In mijn ruim dertig jaar als accountmanager en manager bij een bank heb ik dossiers behandeld van agrarisch 
ondernemers en ondernemers in de detailhandel en industrie. Ik ken de weg in financiën en ondernemerschap en kan eigenaren 
van VAB’s daadkrachtig begeleiden in de oriëntatiefase en de verkenningsfase van hun plannen.”  
 
Jan is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jkerkhofs/ 
 

 

‘Durf buiten gebaande paden te treden’ 
Naam:    Arie Koolen 
Persoonlijke kwaliteiten:  Betrokken, energiek, ondernemend, resultaatgericht. 
Arie: “Ik sta als generalist met een financiële achtergrond eigenaren van VAB’s bij. Samen met hen spar ik over hun toekomstige 
ambities. Mijn ervaring in gesprekken met ondernemers is dat ‘out of the box’-denken en buiten gebaande paden durven treden 
tot de beste ideeën leiden in de oriëntatiefase.” 
 
Arie is ook te vinden op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/pub/arie-koolen/60/800/742/ 
 

 

‘Gedegen advies, warme belangstelling voor mensen’ 
Naam:    Désiré van Laarhoven 
Persoonlijke kwaliteiten: Energiek, positief ingesteld, brede belangstelling, kordaat, analytisch, verbinder. 
Désiré: “Ik zet mensen in beweging, ambieer concrete resultaten in de oriëntatie- en analysefase. Eigenaren van VAB’s kunnen 
hierbij rekenen op mijn expertise als bedrijfsadviseur, bedrijfsleider, projectleider en gemeenteraadslid en mijn brede ervaring 
met projecten in het buitengebied. De gemene deler bij dit alles is mijn warme belangstelling voor het wel en wee van mensen. ”  
 
Désiré is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/desirevanlaarhoven/ 
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‘Oog voor de VAB-eigenaar én zijn gezin’’ 
Naam:    Nicole Lemlijn 
Persoonlijke kwaliteiten: Betrokken, ervaren, met oog voor VAB-eigenaar én het gezin erachter. 
Nicole: “Ik ben een ervaren agrarisch adviseur die in de oriëntatiefase met VAB-eigenaren aan de slag gaat met diens vragen, 
wensen en mogelijkheden. Ik zoek mee naar de mogelijkheden die bij de eigenaar en zijn gezin passen. Daarbij zet ik mijn brede 
kennis in van de sociale, economische en fiscale aspecten die daarbij komen kijken. Ook de mogelijkheden binnen het 
bestemmingsplan neem ik mee.” 
  
Nicole is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nicole-lemlijn-0ab2884b/ 
 

 

‘Geen papieren oplossingen maar concrete resultaten’ 
Naam:    Wiet van Meel 
Persoonlijke kwaliteiten: Brabander, luisterend oor, direct, eerlijk, vasthoudend,  

grondhouding: ‘niets is onmogelijk, alles kan’.  
Wiet: “Door VAB-eigenaren te ondersteunen in de oriëntatie-, verkennings- en analysefase wil ik samen met hen kansen 
ontwikkelen. Geen papieren oplossingen, maar concrete resultaten en echte analyses. Ik luister naar ambities/dromen en zet 
daar mijn veertig jaar aan ervaring voor in op het gebied van rechtshulp, startersondersteuning, (additionele) financiering, 
loopbaanontwikkeling, kennisinfrastructuur en overheid.”  
 
Wiet is ook te vinden op LinkedIn: www.linkedin.com/in/wietvanmeel 
 

 

‘Oplossingsgerichte gesprekspartner in elke fase’ 
Naam:    Marianne Muller 
Persoonlijke kwaliteiten: Pragmatisch, realistisch, verbinder, oplossingsgericht, organiserend vermogen. 
Marianne: “In elke fase ben ik voor de VAB-eigenaar een gesprekspartner. Ik luister en stel veel vragen om daarmee een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen van de uitgangspositie. Door mee te denken, vertaal ik de vragen en wensen in passende 
oplossingen. Ook het creëren van draagvlak voor de beoogde oplossing hoort erbij. Zo ontstaat daadkrachtig een nieuw 
perspectief op de toekomst.” 
 
Marianne is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marianne-muller-23bba910/ 
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‘Vertrouwelijk sparren over dromen en ambities’ 
Naam:    Piet Peters 
Persoonlijke kwaliteiten: Toegankelijk, ervaring in de agrarische branche, analytisch vermogen.  
Piet: “Als coach en ondernemer fungeer ik in de oriëntatiefase als gesprekspartner van VAB-eigenaren. In die gesprekken spar ik 
met hen in alle vertrouwelijkheid over de toekomst van vrijgekomen of vrijkomend agrarisch onroerend goed. Ik ben bedreven 
in het stellen van de juiste vragen en streef ernaar de oplossingsrichtingen helder op het netvlies te krijgen.”  
 
Piet is ook te vinden op LinkedIn: www.linkedin.com/in/piet-peters 
 

 

‘Nieuwsgierig naar de wens én de mens’ 
Naam:    Paul van Poppel 
Persoonlijke kwaliteiten: Brabander, open, doelgericht, vasthoudend, analytisch, nieuwsgierig, positief ingesteld,  
    goed in woord en geschrift, empathisch vermogen. 
Paul: “Of het nu gaat om oriënteren, verkennen of analyseren, VAB-eigenaren kunnen rekenen op mijn ervaring als 
bestuurskundige, mediator en ervaring met/betrokkenheid bij het publiek bestuur, natuur, landschap, milieu en duurzaamheid. 
Verder weet ik in gesprekken met mensen tot de kern te komen en beschik ik over een goede kijk op intermenselijke 
verhoudingen.” 
 
Paul is ook te vinden op LinkedIn: www.linkedin.com/in/paul-van-poppel-25761448 
 

 

‘Ik spreek de taal van de boeren’ 
Naam:    Piet Rombouts 
Persoonlijke kwaliteiten: Netwerker, verbinder van boeren, organiserend vermogen, spreekt de taal van de agrariër 

dankzij werkervaring bij de Duinboeren, ZLTO en BMF/Goed Boeren. 
Piet: “VAB-eigenaren kunnen bij mij terecht als ze zich op hun mogelijkheden willen oriënteren en hun kansen willen verkennen. 
Met expertise in de vernieuwing van de landbouw weet ik de huidige situatie van agrarische bedrijven snel te doorgronden. Ik 
draag nieuwe ideeën aan en zet mede de lijnen uit voor de toekomst.”  
 
Piet is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/piet-rombouts-ba38b119/ 
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‘Bedrijf of nevenactiviteit starten? Ik weet er alles van’ 
Naam:    Paul Schellekens 
Persoonlijke kwaliteiten: Ondernemer, kennis van de overheids- en agrarische sector, mediator,  
    trainer startende ondernemers. 
Paul: “In de oriëntatie- en verkenningsfase neem ik VAB-eigenaren mee op hun weg naar een nieuwe toekomst voor hun 
bedrijfslocaties. Mijn expertise in het coachen van ondernemers die met een nieuw bedrijf of nevenactiviteiten starten, helpt 
daarbij. Net zoals mijn grote netwerk in het bedrijfsleven en bij overheid en mijn ervaring als zelfstandig ondernemer in retail, 
horeca en groothandel.”  
 
Paul is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paulschellekens/ 
 

 

‘Die zoektocht doen we samen’ 
Naam:    Jos van Wegen 
Persoonlijke kwaliteiten:  Rustig, betrokken, groot verantwoordelijkheidsgevoel, empathisch, creatief,  
    oplossingsgericht, weet complexe zaken helder te vertalen. 
Jos: “Met mijn brede en langjarige werkervaring in de agri en food kunnen VAB-eigenaren een beroep op me doen in zowel de 
oriëntatie- en verkenningsfase als de analysefase. Ik begeleid en faciliteer hen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen 
voor hun vrijgekomen of vrijkomende bedrijfslocatie. Mijn grote netwerk zorgt snel voor de benodigde input om te achterhalen 
of wensen en ideeën potentie hebben.”  
 
Jos is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joswegen/ 
 

 

‘Een oplossing voor elke kwestie, daar streef ik naar’ 
Naam:    Peer Verkuijlen, projectleider VABIMPULS 
Persoonlijke kwaliteiten: Gedreven, betrokken, energiek, positief ingesteld met veel ervaring in de private sector,  
    het openbaar bestuur en in procesbegeleiding van kleine en grote initiatieven. 
Peer: “Ik ondersteun VAB-eigenaren in alle fases die ze doorlopen in hun onderzoek naar de mogelijkheden voor hun 
bedrijfslocatie. Ik streef ernaar elke kwestie, van welke aard dan ook, op te lossen. Daarvoor zoek ik mee naar positieve 
mogelijkheden, verbind ik mensen die wat voor elkaar kunnen betekenen en denk ik mee in kansen vanuit sociaal -
maatschappelijk, economisch en ruimtelijk oogpunt.” 
 
Peer is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peer-verkuijlen-63066399 
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‘Prille ideeën concreet maken’ 
Naam:    Erik van Nuland 
Persoonlijke kwaliteiten: Ervaren, resultaatgericht, een doener, ondernemersgericht, integer,  

met een specialisme in recreatie en toerisme. 
Erik: “Advies begint altijd met een gesprek, liefst op de locatie zelf. Want naast ondernemerschap is de locatie, met name in de 
recreatiesector, essentieel. Afhankelijk van de vraag zal het gesprek oriënterend zijn of al concreter kunnen worden. Mijn 
ervaring ligt op het gebied van kennis van de markt, planologie, bedrijfseconomie, marketing en samenwerking.” 
 
Erik is ook te vinden op LinkedIn: www.linkedin.com/in/erik-van-nuland 
 

 

‘Geboren en getogen op een veehouderij’  
Naam:    Jos van den Heuvel 
Persoonlijke kwaliteiten: Veel affiniteit met de veehouderij, breed inzetbaar van begin tot realisatie,  
    sociaal, creatief en fiscaal/financieel onderlegd. 
Jos: “Ik ben geboren en getogen op een melkvee/varkensbedrijf in Keldonk. Vandaar mijn binding met de agrarische sector. 
Sinds de invoering van onder meer de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken en de Subsidieregeling Beëindiging Intensieve 
Veehouderijen Noord-Brabant begeleid ik agrarisch ondernemers bij mogelijke verplaatsing of sanering van hun 
bedrijfsgebouwen. In het dagelijks leven ben ik makelaar/taxateur/onteigeningsdeskundige.” 
 
Jos is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jos-van-den-heuvel-94434739/ 
 

 

‘Oog voor de wensen van eigenaren’ 
Naam:    Adri van de Plas 
Persoonlijke kwaliteiten:  Betrokken, groot inlevingsvermogen, positief ingesteld. 
Adri: “Ik kan in alle fases van het proces een meerwaarde leveren, vooral op sociaal en economisch gebied. Mijn brede netwerk 
stelt me in staat om ook expertise te bieden op andere vlakken. Verder houd ik bij het ondersteunen van ondernemers en 
eigenaren altijd oog voor de wensen en de mogelijkheden van mijn gesprekspartner(s).”  
 
Adri is ook te vinden op LinkedIn: www.linkedin.com/in/adri-van-de-plas 
 

www.linkedin.com/in/erik-van-nuland
https://www.linkedin.com/in/jos-van-den-heuvel-94434739
www.linkedin.com/in/adri-van-de-plas


 

‘Ondernemer en zijn gezin staan centraal’ 
Naam:    Gemma van den Berg-Hubers 
Persoonlijke kwaliteiten: Loyaal, communicatief vaardig, enthousiast. 
Gemma: “Ik ben inzetbaar in de oriëntatie- en analysefase en breng hierbij de nodige financiële kennis mee. Voor mij staat te 
allen tijde de ondernemer en zijn gezin centraal. Daarbij kijk ik met een frisse, open blik naar de situatie, de wensen en 
mogelijkheden. Ik loop niet weg voor moeilijke vraagstukken maar bijt me erin vast en ga voor het maximale resultaat.” 
 
Gemma is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gemma-van-den-berg-hubers-b38b2462/ 
 

 

‘Onderscheidende, haalbare plannen’ 
Naam:    Hans van den Biggelaar 
Persoonlijke kwaliteiten:  Nieuwsgierig, doelgericht, creatief, Brabantse roots, hartelijk, mens- en oplossingsgericht.  
   Breed netwerk bij overheid, bedrijven en kennisinstellingen. 
Hans: “Mijn expertise komt vooral tot zijn recht in de oriëntatiefase. Door coaching, doorvragen en confronteren leg ik samen 
met VAB-eigenaren drijfveren bloot en werp ik helder licht op de belemmeringen. Zo komen we samen tot een onderscheidend 
en haalbaar plan voor de vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocatie of voor de ‘omschakeling’ die een agrarisch 
ondernemer voor ogen heeft.”  
 
Hans is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hans-van-den-biggelaar-6949307 
 

 

‘Praktisch op weg naar een concrete oplossing’ 
Naam:    Jan van den Broek 
Persoonlijke kwaliteiten:  Ervaring in groen ondernemen en groen onderwijs. Denkt praktisch en concreet, reflecteert. 
Jan: “Ik ben inzetbaar in de oriëntatie- en verkenningsfase. Dankzij mijn praktijkervaring in de ‘groene ruimte’ kan ik me goed 
inleven in de situatie van eigenaren. Daarmee kom ik niet alleen samen met hen tot een echte vraag om het doel scherp te 
krijgen, maar ook tot concrete oplossingsrichtingen.” 
 
Jan is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-van-den-broek-8572b413/ 
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‘Ik ken de sector van haver tot gort’ 
Naam:    Marieke van de Sande - van de Ven 
Persoonlijke kwaliteiten: Doelgericht, verbinder, enthousiaste doorzetter, communicatief  sterk,  
    bekend met de politiek en met ambtelijke processen en besluitvorming. 
Marieke: “Als boerendochter ken ik de agrarische sector van haver tot gort. Ik kan daarom met name in de oriëntatiefase van 
betekenis zijn voor eigenaren van VAB’s. Ik weet welke zaken ertoe doen,  mede dankzij mijn ervaring met stoppende agrarische 
bedrijven en bedrijfsovernames. Ik ben nuchter, pragmatisch en weet met allerlei disciplines samen te werken om resultaat te 
bereiken.”  
 
Marieke is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marieke-van-de-sande-van-de-ven-1641463/ 
 

 

‘Oplossingen met hoofd en hart’ 
Naam:    Nol Verdaasdonk 
Persoonlijke kwaliteiten: Oplossingsgericht, open vizier, betrouwbaar, kritisch, niet bang voor lastige vragen. 
Nol: “Mijn kwaliteiten komen het meest tot hun recht in de oriëntatie- en verkenningsfase. Ik zoek graag naar oplossingen die 
mensen met zowel hun hoofd als hun hart kunnen steunen. Daarom ga ik op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘wat 
motiveert mensen?’, ‘waar zit hun kracht en waar bevinden zich de valkuilen?’ Dat leidt ook weleens tot verrassende, minder 
voor de hand liggende oplossingsrichtingen.” 
 
Nol is ook te vinden op LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/nol-verdaasdonk-2bab2012 

 

 

‘Met creatieve invalshoeken komen ambities dichterbij’ 
Naam:    Phyllis den Brok 
Persoonlijke kwaliteiten: Open, creatief, heeft de capaciteit om buiten de lijntjes te denken.  
Phyllis: “Ik bezit een brede kennis, ben direct en geef niet snel op. Deze eigenschappen gebruik ik om tijdens 
gesprekken tot concrete stappen te komen. Zo faciliteer ik mensen bij het waarmaken van hun dromen en ambities.” 
 
Phyllis is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/phliss/ 
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‘De brug bouwen terwijl je eroverheen loopt’ 
Naam:    Tjebbe Will 
Persoonlijke kwaliteiten: Verbinder, bruggenbouwer, creatief, pragmatisch.  
Tjebbe: “Mijn kracht ligt in de oriënterende en verkennende fase. Door mijn brede ervaring, mijn omvangrijke netwerk  en groot 
associatief vermogen bouw ik mee aan pragmatische oplossingen die passen in de lokale context.”  
 
Tjebbe is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tjebbewill/ 
 

 

‘Creatieve invalshoeken, verrassende invulling’ 
Naam:    Laura Conradi 
Persoonlijke kwaliteiten:  Open, gedreven, creatief, energiek. 
Laura: “Graag denk ik al in de oriëntatiefase mee over de bestemming van een locatie. Daarbij pas ik graag mijn twintig jaar 
ervaring toe in het adviseren van ondernemers en organisaties in het buitengebied. Mijn creativiteit en kennis van hospitality, 
leisure, retail en horeca komen goed van pas bij de ontwikkeling van een nieuw toekomstperspectief.”  
 
Laura is ook te vinden op LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/lauraconradi 
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