
Uitnodiging: Seminar
Melkveehouderij
 

20 februari 2018, Rabobank Food & Agri Team

Beste relatie,

Rabobank Vaart en Vechtstreek organiseert op dinsdag 20 februari
2018 het ‘Seminar Melkveehouderij’ op ons kantoor in Hardenberg. U
bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Het seminar draait om kennis delen en uw kennis vergroten. Tijdens
het plenaire programma deelt Ruud Huirne, Directeur Food & Agri
Rabobank Nederland, de visie van de Rabobank op de melkveesector.
Daarna bepaalt u zelf de rest van uw programma voor de avond. U
kunt namelijk kiezen uit vijf inspiratiesessies. Wat de sessies inhouden
leest u in de bijlage. In totaal kunt u twee inspiratiesessies bijwonen.
Aan u de keuze!

Inspiratiesessies

1. Financieren in de Praktijk
 Marijn Dekkers, Sectorspecialist Rabobank Nederland

(www.rabobank.nl)

2. Concurrerende Kostprijs
 Jan Kappers, Senior Strategisch Adviseur, Alfa

Accountants (www.alfa.nl)

3. Duurzame Erfontwikkeling
 Herbert Oldehinkel, Eigenaar De

Erfontwikkelaar (www.erfontwikkelaar.nl)

4. De Kracht van Communicatie
 Paulien Hogenkamp, Agrarisch Coach, Hogenkamp Agrarische

Coaching (www.agrarischecoaching.nl)

5. Transparante Zuivelmarkt
 Aris van Ommeren, Commercieel Directeur,

Farmel (www.farmel.nl)

Na afloop van deze sessies bent u van harte welkom in ons
bedrijfsrestaurant, The Colour Kitchen, voor een hapje en een
drankje.

P



Programma
 Het totaalprogramma is als volgt:

19.30 – 20.00     Inloop en ontvangst
 20.00 – 20.10     Opening door Jeroen Broeknellis

                               Directievoorzitter Rabobank Vaart en

Vechtstreek
 20.10 - 20.30      Presentatie door Ruud Huirne

                               Directeur Food & Agri Rabobank Nederland
 20.35 – 21.15     Inspiratiesessie ronde 1

 21.20 – 22.00     Inspiratiesessie ronde 2
 22.00 – 23.30     Hapje en drankje

Aanmelden
 Via de aanmeldlink hieronder kunt u zich aanmelden en de twee

inspiratiesessies van uw voorkeur en een reserve-optie doorgeven. 

In verband met het indelen van de inspiratiesessies, is inschrijven
alleen mogelijk per persoon. Uiteraard bent u met meerdere personen
van één organisatie welkom. De inschrijving is geopend tot 12
februari 2018.

Tot ziens op 20 februari!

Met vriendelijke groet,

Food & Agri Team
 Rabobank Vaart en Vechtstreek

https://sites.rabobank.nl/vvs/melkveeseminar/modules/product/actiesites/homepage/default/?ItemId=14605&OriginalItemId=14603


Inspiratiesessies Seminar Melkveehouderij 

Hieronder een overzicht van de vijf inspiratiesessies waar u uit kunt kiezen: 

1. Inspiratiesessie ‘Financieren in de Praktijk' 
‘Financieren in de Praktijk’ door Marijn Dekkers, Sectorspecialist Melkveehouderij Rabobank Nederland 
(www.rabobank.nl) 
 
Er is volop toekomstperspectief voor ondernemers met de juiste strategie. Marijn Dekkers neemt u mee in de keuzes 
waar u als ondernemer voor staat. Bent u de ambitieuze ontwikkelaar? Staat uw bedrijf in het teken van stabiliseren 
en optimaliseren? Of liggen er voor u kansen in de verbrede landbouw? Mogelijk past een combinatie van deze 
strategieën het best bij uw ondernemersdoelstelling. Laat u inspireren door onze sectormanager Melkveehouderij. 

2. Inspiratiesessie 'Concurrerende Kostprijs' 
‘Concurrerende Kostprijs’ door Jan Kappers, Senior Strategisch Adviseur Alfa Accountants (www.alfa.nl) 
 
Niets is belangrijker dan een concurrerende kostprijs. Aan de opbrengstenkant kunt u weinig doen. Echter, u bepaalt 
zelf welke kosten u maakt voor de productie van één kg melk. Jan Kappers focust in zijn sessie op de kostprijs, 
waarbij u zelf een goed belegde boterham overhoudt. Ingrediënten in deze sessie zijn uw huidige kostprijs, uw 
verbeterplan en de rol van de adviseur als klankbord. Tevens laat Jan u zien op welke wijze u periodiek uw kostprijs 
kunt monitoren. Zeker weten door zuiver meten! 

3. Inspiratiesessie 'Duurzame Erfontwikkeling' 
‘Duurzame Erfontwikkeling’ door Herbert Oldehinkel, Eigenaar De Erfontwikkelaar (www.erfontwikkelaar.nl) 
 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden neemt Herbert Oldehinkel u mee in de ontwikkelingsmogelijkheden van uw 
woon- of bedrijfslocatie. Bij ontwikkeling of staking van uw onderneming speelt de omgeving en het landschap een 
grote rol. Herbert laat u enkele voorbeelden zien die de provincie Overijssel biedt. Als erfontwikkelaar past hij 
jaarlijks 120 erven in. Tips en trucs om uw erf in te passen op het platteland. Natuurlijk zowel aandacht voor 
bedrijven in ontwikkeling als voor bedrijven op zoek naar andere bestemming voor hun bedrijf. 

4. Inspiratiesessie 'De Kracht van Communicatie' 
‘De kracht van Communicatie’ door Paulien Hogenkamp, Agrarisch Coach Hogenkamp Agrarische Coaching 
(www.agrarischecoaching.nl) 
 
In geen enkele andere sector is de verwevenheid tussen werk, privé en bezit zo groot, als in de agrarische sector. 
“Hoe zorg je dat je de rust bewaart, de rollen zuiver houdt en op een volwassen wijze blijft communiceren in deze 
complexe tijd?” Paulien Hogenkamp van Hogenkamp Agrarische Coaching, zal u op een inspirerende en interactieve 
wijze meenemen in haar missie om het leven en werken op het boerenerf tot een succesformule te maken. Vanuit 

 haar motto: “De boer van de toekomst investeert in zichzelf”.

5. Inspiratiesessie 'Transparante Zuivelmarkt' 
‘Transparante Zuivelmarkt’ door Aris van Ommeren, Commercieel Directeur Farmel (www.farmel.nl) 

Aris van Ommeren is helemaal thuis in de wereld van de melkveehouderij en de zuivel. Als geen ander kent hij de 
ontwikkelingen in de melkprijs en de mondiale melkstromen. Welke ontwikkelingen verwacht hij in de zuivelmarkt? 
De prijs wordt bepaald door de productie versus de consumptie van zuivelproducten. Ogenschijnlijk staat u langs de 
zijlijn. Aris zal u meenemen in alle facetten waar het uiteindelijk om gaat: Wat ontvangt u maandelijks op uw 
melkgeldafrekening? 


