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Samen aan tafel

Het beste samenwerken
tussen varkenshouder
én adviseurs

verbindt en versterkt
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SAMEN AAN TAFEL IS EEN AGRIVAKNET MASTERCLASS,
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Donderdag 21 december
Varkenshouders en
hun adviseurs;
10.00 - 17.00 uur;
De Vergaderij
Hooidonksestraat 11,
Den Dungen

‘

HOE MOOI ZOU HET ZIJN AL
S U REGELMATIG
SAMEN MET AL UW ADVISEU
RS AAN TAFEL GAAT.
OM ONDERWERPEN IN BR
EDER VERBAND TE
BESPREKEN EN IN TEAMVER
BAND TE WERKEN
AAN OPTIMALISATIE VAN UW
BEDRIJF.

Samen aan tafel

PROGRAMMA

VARKENS HOUDEN ANNO 2017 IS ONDERNEMEN IN
EEN DYNAMISCHE OMGEVING. HET VERZAMELEN
VAN DE JUISTE MENSEN OM U HEEN, DIE U
SCHERPEN IN UW ONDERNEMERSCHAP, IS DAARBIJ
CRUCIAAL.

10.00 uur Ontvangst
10.15 uur Opening door Agrivaknet
10.30 uur 	Expertbijdrage: David Speksnijder
Een structurele verbetering van de diergezondheid en
verlaging van het antibioticagebruik vergt een teamaanpak.
Hoe beter de samenwerking tussen veehouder, dierenarts
en adviseur hoe beter het resultaat, stelt dierenarts David
Speksnijder op basis van zijn promotieonderzoek.
11.30 uur Expertbijdrage: Varkenshouder
	Deze varkenshouder nodigt zijn adviseurs met regelmaat
uit om samen aan tafel te gaan. Zij hebben een modus
gevonden waarin zij samen naar het optimale resultaat
werken.
12.30 uur Lunch
13.30 uur	Workshop ronde 1 - Marjan van Kaathoven
Goede samenwerking komt niet vanzelf. Open
communicatie, overeenstemming over afspraken,
duidelijkheid over taken en onderlinge verhoudingen zijn
daarvoor noodzakelijk. Maar hoe zien we dat, wat ben
je bereid te geven en welke vormen van samenwerking
zien we dan? Daar komen we achter door middel van een
samenwerkingsoefening
14.30 uur Workshop ronde 2 - Marjan van Kaathoven
Een goede samenwerking vergt dat het team dezelfde taal
spreekt. Wat zijn de uitgangspunten van jouw team en
kunnen jullie tot dezelfde taal komen? Tot slot wordt er een
onderwerp op tafel gelegd waar mee we aan de slag gaan,
om het geleerde in praktijk te brengen.
16.30 uur Afsluiting en evaluatie
17.00 uur Einde masterclass

Dagelijks krijgt u verschillende adviseurs over de vloer: de
voervoorlichter, dierenarts, fokkerijspecialist en accountant.
Ze willen u allemaal verder helpen, maar adviseren u ook
vanuit hun eigen perspectief. Het risico bestaat dat verantwoordelijkheden worden afgeschoven en er niet altijd vanuit
uw bedrijfsdoelstellingen wordt gewerkt.
Hoe mooi zou het zijn als u regelmatig samen met al uw
adviseurs aan tafel gaat. Om onderwerpen in breder verband
te bespreken en in teamverband te werken aan optimalisatie
van uw bedrijf.
Precies daarom organiseert Agrivaknet, de vereniging van
bedrijfsadviseurs in de veehouderij, in samenwerking met
Varkens.nl de masterclass ‘Samen aan tafel’. In één dag
leert u samen met uw eigen belangrijkste adviseurs, onder
begeleiding van een professionele trainer, hoe u optimaal in
teamverband kunt gaan werken.
Er zijn 3 gratis plekken voor varkenshouders beschikbaar
voor de masterclass op 21 december, meld u snel aan!

Meer info
Meer informatie kunt u krijgen bij Stef Beerens (bestuurslid Agrivaknet) via 06-29035952.

Aanmelden

www.varkens.nl/event/masterclass-samen-aan-tafel

Voor deze masterclass heeft Agrivaknet in samenwerking met Varkens.nl een aantal varkenshouders uitgenodigd om samen
met hun belangrijkste adviseurs aan deze masterclass deel te nemen. Aan deze varkenshouders is gevraagd om met behulp
van deze uitnodiging hun bedrijfsadviseurs zelf uit te nodigen. De kosten van deze masterclass bedragen €500,- per adviseur.
Aanmelden kan via de hierboven genoemde URL.

Varkens B.V. is partner in ‘Proeftuin varkenshouderij’, een innovatieproject
met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

