
 

 

Samenwerken aan groei

 
Rabo online masterClasses
Agrarische Ondernemers

Als ondernemer in de agrarische sector sta je vaak voor grote uitdagingen. Denk 
aan de stikstofproblematiek, maar ook aan internationale ontwikkelingen, andere 
businessmodellen en natuurlijk ook aan persoonlijke ontwikkeling.

In deze uitdagende tijden willen wij jou de gelegenheid bieden om kennis te delen en 
van en met andere agrarische ondernemers te leren. Dat doen wij o.a. door deze online 

masterClasses aan te bieden. De nadruk in deze online masterClasses ligt op van en met elkaar leren.

De docenten zijn inmiddels ruim ervaren in het verzorgen van online bijeenkomsten. Jullie zullen 
met elkaar nieuwe inzichten op doen en wat jullie leren kun je ook toepassen in de praktijk. Na afloop 
weet je beter welke koers de juiste is voor jouw bedrijf, waar je het beste op kunt inspelen en hoe je 
zorgt voor financiële continuïteit en groei.

Ik nodig je van harte uit om deel te nemen aan dit inspirerende programma.

Voornaam Achternaam
Directeur Food & Agri

Rabobank {naam}
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Aanpak
Je wordt voorafgaand aan elke online bijeenkomst uitgenodigd 
deel te nemen middels een e-mail met daarin een link. Je 
neemt deel vanachter je pc, laptop of smartphone.

Je ziet dan de docent en de andere deelnemers in beeld en 
kunt direct met hen communiceren.

Het lesmateriaal wordt achteraf per e-mail ter beschikking 
gesteld. 

Programma en docenten
Het programma bestaat uit vijf online masterclasses van twee 
uur die elk een wezenlijk aspect  van ondernemerschap in de 
agrarische sector behandeld.

Kansen en bedreigingen 'stikstofcrisis'
Met het sneuvelen van het Programma Aanpak Stikstof lijkt 
Nederland in een stikstofcrisis te verkeren. Hoe komt dit? 
Maar nog belangrijker: wat betekent dit voor jouw bedrijf? 
Welke mogelijkheden voor groei en uitbreiding zijn er nog? 
Welke risico's bestaan er voor de bestaande bedrijfsvoering 
en hoe kunt u deze risico's wegnemen of verkleinen? Tijdens 
deze masterclass wordt ingegaan op recente ontwikkelingen 
rondom beleid en wetgeving, met als doel om een goed 
beeld te geven van de mogelijkheden én beperkingen.

Docent: mr. drs. M. (Marieke) M. Kaajan, advocaat/partner bij 
ENVIR Advocaten. Zij is in het bijzonder gespecialiseerd in het 
omgevingsrecht en het natuurbeschermingsrecht.

Persoonlijk Leiderschap
In een wereld waarin de prestatielat steeds hoger wordt 
gelegd en de omstandigheden zwaarder worden, wordt per-
soonlijk leiderschap gevraagd. Dat houdt in dat je vaart maakt 
door jezelf te zijn. Het is de kracht waarmee je jezelf en ande-
ren in beweging zet teneinde gewenste prestaties te realise-
ren. Hoe dat werkt, leer en ervaar je tijdens deze masterClass.

Docent: L. (Liesbeth) den Hollander Bsc. vervulde 
binnen toonaangevende horeca bedrijven verschillende 
commerciële, management-, en directiefuncties. Als trainer 
en coach ligt haar specialiteit op het gebied van leiderschap, 
innovatie en commercie.

Internationale ontwikkelingen
In deze masterClass neemt Jakob Brand je mee in de interna-
tionale ontwikkelingen in de agri sector. Op korte en op lange 
termijn. Hoe kijkt de Rabobank naar de toekomst en komt 
die overeen met jouw blik op de toekomst? Deze masterclass 
staat vol discussie over trends en ontwikkelingen die we 
samen zien.

Docent: J. (Jakob) Brand Bsc., International Business Manager 
Food & Agri bij de Rabobank. 

Samenwerken in de keten
In de huidige marktomstandigheden wordt samenwerking 
steeds belangrijker voor groei. Maar met wie is samenwerking 
wenselijk en mogelijk en wat zijn de kansen en bedreigingen 
van samenwerking? Deze module gaat over de harde en 
zachte kanten van samenwerking in de keten, de verschil-
lende vormen van samenwerking, over samenwerkingscul-
tuur en veelvoorkomende knelpunten in de samenwerking.

Docent: Drs. P. (Paul) Turken, werkte meer dan 20 jaar als
marketingconsultant en is als docent verbonden aan diverse 
business schools in binnen- en buitenland

Financieel Management
In deze masterClass gaan we specifiek in op de belangrijkste 
ratio’s die bepalend zijn voor de financiering en de financi-
ele gezondheid van jouw onderneming en de wijze waarop 
je deze kunt beïnvloeden. Daarnaast krijg je inzicht in het 
waarde creërend vermogen en de wijze waarop dat het beste 
kan worden gemonitord.

Docent: Drs. R. (Richard) Take is partner in Bureau Kees 
Horden BV en traint en adviseert op het gebied van financieel 
management. Zijn motto is: ‘niets is zo praktisch als een 
goede theorie!’

Na afloop van dit programma volgt er nog een 
zesde online bijeenkomst onder leiding van het 
Dialoogexpertise centrum van de Rabobank die samen 
met jullie een samenvatting maakt van wat we hebben 
geleerd en wat we er mee kunnen doen.
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Studiemateriaal
Tijdens de lessen worden presentaties gedeeld. De 
presentaties worden achteraf per e-mail ter beschikking 
gesteld. 

Programmatijden
Na inschrijving ontvang je een link waarmee je deel kunt 
nemen aan de bijeenkomsten. De bijeenkomsten starten 
steeds om 09.30 uur en duren ongeveer 3 uur per bijeenkomst.

Vragen en aanmelden
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de 
Coöperatie Fabriek, zij zijn verantwoordelijk voor de planning 
en de uitvoering van dit programma. Zij zijn bereikbaar op 
nummer 0294-271967 of e-mail: info@decooperatiefabriek.nl

Je kunt je aanmelden door te klikken op deze button

Overzicht

Duur online bijeenkomsten 3 uur

Aantal online bijeenkomsten 5 (1x per week)

Data (woensdagen) 00 maand 2020
 00 maand 2020
 00 maand 2020
 00 maand 2020
 00 maand 2020

Tijdstip 09:30 – 12:30 uur

Eigen bijdrage per deelnemer € 350,- vrij van btw

Samen werken aan groei

Dit programma is ontwikkeld door 

De Coöperatie Fabriek is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (www.CRKBO.nl). 

Alle genoemde data, vakken en docenten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

AANMELDEN
klik voor

informatie

https://www.decooperatiefabriek.nl/

