
Masterclass
UITNODIGING

Het beste samenwerken 
tussen varkenshouder 
én adviseurs

Samen aan tafel

Dinsdag 10 oktober
Varkenshouders en  
hun adviseurs;  
10.00 - 17.00 uur;
De Vergaderij 
Hooidonksestraat 11,  
Den Dungen

SAMEN AAN TAFEL IS EEN AGRIVAKNET MASTERCLASS, 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR VARKENS.NL.
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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.

Dagelijks krijgt u verschillende adviseurs over de vloer: de voervoorlichter, die-
renarts, fokkerijspecialist en accountant. Ze willen u allemaal verder helpen, maar 
adviseren u ook vanuit hun eigen perspectief. Het risico bestaat dat verantwoor-
delijkheden 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 10 oktober, meld u snel aan!

Samen aan tafel

Notitie
Wilt u meedoen aan deze masterclass, dan vragen wij u uw bedrijfsadviseurs uit te nodigen. Hiervoor ontvangt u van ons een uitnodiging met uitleg. U kunt deelnemen als u 3 of 4  adviseurs meeneemt. Van de bedrijfsadviseurs wordt een bijdrage van €500,- per adviseur gevraagd.

Meer informatie kunt u krijgen bij Stef Beerens via 06-29035952 of stef@greencommunicatie.nl.

Inschrijven voor deze Masterclass kan tot uiterlijk 10 september. Maar wees er snel bij er zijn slechts drie plaatsen voor 
varkenshouders beschikbaar. Vol = vol. Deelname voor de varkenshouder is gratis, U kunt deelnemen als u 3 of 4 adviseurs 
meeneemt. Van de bedrijfsadviseurs wordt een bijdrage van €500,- per adviseur gevraagd.

Meer info

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

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

‘ 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.
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