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Een 10 voor reinigen 
en ontsmetten

Training Hygiënebeleid
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Meer info en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kijk op   www.varkens.nl/trainingen

DEELNEMERS: 10 tot 15 varkenshouders/bedrijfsleiders en 
medewerkers
DATUM: 11 mei 2017
TIJD: 13.00 - 17.00 uur
LOCATIE: Familie Bruns, Molenvenweg 2 in Saasveld
KOSTEN TRAINING: €75,- per persoon (achteraf  
gefactureerd)
KORTING: Bent u aangesloten bij één van onze opleidings-
partners? Dan kunt u wellicht gebruik maken van hun 
kortingsaanbod. Kijk op www.varkens.nl/trainingen

BEDRIJFSLEIDER OF 
VARKENSHOUDER

Trainingen

HYGIËNISCH VERANTWOORD WERKEN IS DE BASIS 
VOOR EEN GEZONDE BEDRIJFSVOERING. ELK PUNTJE 
VERBETERING DRAAGT BIJ AAN EXTRA RENDEMENT. 
DE KUNST IS OM DIE KRITISCHE PUNTEN OP UW 
BEDRIJF IN BEELD TE KRIJGEN EN DOELGERICHT AAN 
TE SCHERPEN. U BELANDT OP HET JUISTE SPOOR 
MET DE TRAINING HYGIËNEBELEID.

Als varkenshouder dient u te weten wat de invloed van een 
écht schoon hok op de prestaties van uw varkens is. Tijdens 
de training krijgt u niet alleen achtergrondinformatie waaróm 
dat zo is, maar gaat u ook de stal in om te ervaren dat het 
niet eenvoudig is om een 10 te scoren. Uw trainer wijst u op 
de kritische punten en gaat met u aan de slag waar u op uw 
bedrijf extra op kunt letten én verbeteren. Is dat nodig? Ja, 
want hygiënisch werken is de kern waarom het draait bij het 
verantwoord produceren van voedsel.  

Werken volgens een hygiëneprotocol is niet ingewikkeld, 
zeker niet als u weet hoe en waarom u bepaalde handelingen 
het beste uit kunt voeren. Tijdens een stalopdracht gaat u 
zelf aan de slag met bijvoorbeeld het goed inweken van een 
kraamhok. De trainer wijst u op de verschillende middelen en 
de apparatuur waarmee u kunt werken en welke effecten u 
kunt verwachten.  
Kortom: De training Hygiënebeleid combineert de theorie 
met de praktijk en u pikt gegarandeerd iets op dat u kunt 
verbeteren op uw bedrijf. Het is dé ideale setting om van elkaar 
te leren.

Schoon, schoner, schoonst

www.varkens.nl/trainingen

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

ARJAN WERMINK,
TRAINER

HYGIËNISCH WERKEN IS DE KERN 
WAAROM HET DRAAIT BIJ HET 
VERANTWOORD PRODUCEREN 
VAN VOEDSEL!
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