DE SAMENWERKING

§

zichtbaar resultaat
De Jongerenraad van De Samenwerking

organiseert 22 september a.s. een avond met als thema:

Ondernemen!
Heb

jij de keuze al gemaakt?

Haastrecht, 8 september 2016
De ontwikkelingen in de agrarische sectorgaan momenteel razendsnelwaardoor je als agrarisch
ondernemer voor grote uitdagingen komt te staan. Het maken van strategische beslissingen
binnen je bedrijf kan dan ook steeds lastiger worden. Vakmanschap en ondernemerschap zullen
hierbij steeds belangrijker worden. Heb jijje keuzes ol gemookt?

Om een steentje bijte dragen aan het maken van deze keuzes organiseert de Jongerenraad van
De Samenwerking een avond die je hierbij wellicht verder kan helpen. Hiervoor hebben wij een
aantal inspirerende sprekers uitgenodigd:
Harold Vlooswijk melkvee- en melkgeitenhouder en voorzitter bij De Samenwerking.
Jan van Weperen melkveehouder en columnist in het vakblad de Boerderij.
Paulien Hogenkamp begeleider en coach in de agrarische sector.
Harold Vlooswijk en Jan van Weperen zullen als twee verschillende ondernemers in de eerste helft
van de avond hun persoonlijke drijfueer en motivatie vertellen rond de keuzes die zij hebben
gemaakt binnen het bedrijf. Paulien Hogenkamp zal als ondernemerscoach in de tweede helft van
de avond agrarisch ondernemers "een spiegel voorhouden" om zo inzicht te laten krijgen in
zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling.
De ondernemer van de toekomst investeert tenslotte in zichzelf !

Uiteraard is er de mogelijkheid om je mening te geven of om juist vragen te stellen aan de
sprekers.
Ben je jong of jong van geest,

of ben je gewoon geïnteresseerd in dit thema?
je
dan ben van harte welkom op:

Donderdag 22 september
ln de vergaderzaal van De Samenwerking,
Provincialeweg Oost 34a te Haastrecht.

Ontvangst 19.45 uur; Aanvang 20.00 uur
Met vriendelijke groeten namens de Jongerenraad,
Jori van Beek, Marieke de with, Lisette van Zuijlen en Thomas van Rossum.
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