
LAAT JIJ JE
OOK
INSPIREREN?

 

Wanneer: Thema:

20/09/2022 Jij hebt Makkelijk Praten.

25/10/2022 'Once-in-a-lifetime Experience day' 
 Kijkje in de keuken bij bijzondere bedrijven in de sector.

15/11/2022 Boer als watermanager. 

13/12/2022 Studiedag: 'Behaal de Yellow Belt!'

10/01/2023 Anticipeer op bewegingen in de sector.

31/01/2023 Mopperen maar!

28/02/2023 Circulariteit, toepasbaar voor de sector?

21/03/2023 Masterclass: 'Er was eens een toekomst!'

Thema:Wanneer:

 KAVB-JONG!  WORDT MEDEGEFINANCIERD 
 DOOR COLLAND ARBEIDSMARKT.  

 

PROGRAMMA KAVB-JONG! 
2022-2023

Deelname aan het programma van 8 bijeenkomsten kost €475,- excl btw.
Aanmelden kan tot 1 september 2022. Voor meer informatie: mail naar Rianne van der Hulst -

vanderhulst@kavb.nl of Stan van Oers - vanoers@kavb.nl. Telefonisch tevens bereikbaar op: 0252-536950

Aantal bijeenkomsten: 8
Leeftijd: 18 - 35 jaar
Start: 20 september 2022

Aanmelden voor KAVB-JONG? Klik hier!

Jong!

Ruud Veltenaar

Voor Jonge 'toekomstig' 
Ondernemers & 

Werknemers

Zodat jij klaar bent voor de toekomst.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef2i6tjzbx8FyAY32hwaZIv58XNEIxk2QzMJGX89r4czJRvg/viewform


Jij hebt makkelijk
praten.

Zo'n 77% van alle mensen is banger voor het
spreken in het openbaar dan voor de dood.

Groepen toespreken op bijvoorbeeld
netwerkbijeenkomsten en teammeetings is

echter onderdeel van ondernemerschap. Met
deze training wordt ingegaan op de sensatie
(angst) die men ervaart voorafgaand aan een
presentatie voor publiek en hoe daarmee om

te gaan.

Dinsdag 20 september 2022

Gert-Jan van Büseck

Dinsdag 25 oktober 2022

'Once-in-a-lifetime Experience day'!
Bezoek de maretakkenboerderij en maak kennis met het herborisme. 

MEER INFO >

Na een lunch bezoeken we het eveneens in Margraten gevestigde Puur Aroma. Zo’n 25 jaar geleden
startten Frank en Monique Radder een sierplanten- en vasteplantenkwekerij. In 2009 stapten ze over op
biologische kruidenteelt en inmiddels leveren ze 70 soorten biologische potkruiden via Rungis aan de
tophoreca in Nederland. Daarnaast trekt Frank Radder als gediplomeerd herborist (kruidendeskundige)de
wilde natuur in om op zeer beperkte schaal kruiden te plukken. 

Frank Radder

Onze gids, Frank Radder, neemt ons mee naar Eys-Wittem, het
ongerepte kalkgrasland van Zuid-Limburg. Overigens heeft dit
landschap veel overeenkomst met het duinlandschap. Tijdens
een wilde-kruiden-hunt leert hij ons alles over de natuur.
Daarnaast bereiden wij onder leiding van een culinaire chef-
kok ons eigen gezonde diner. De producten zijn PUUR,
onbewerkt, vrij van gewasbeschermingsmiddelen en
kunstmest, vrij van bewerkingen en rassenveredeling. De
gezondheidbevorderende eigenschappen van deze uit wild
geoogste producten zijn dan ook enorm. Laat je vandaag
inspireren en stel vooral heel véél vragen. 

Vandaag staat een dagvullende excursie op het programma met een
bezoek aan twee hele bijzondere bedrijven in het Limburgse Margraten:
een maretakkenboerderij en een bezoek aan Puur Aroma. Niet alledaags
en met een hoge dosis inspiratie.
In de boomgaarden van de Maretakkenboerderij van fruitteler Jos Gorissen
groeien maretakken: half-parasieten, die water en mineralen aan hun
gastheer onttrekken. Naast dat ze een hoge decoratiewaarde hebben met
Kerst, staat de maretak ook bekend om zijn medicinale eigenschappen. 

MEER INFO >

https://assets.kavb.nl/docs/94b8700c-e9a3-4134-8f95-bd4dfc39b693.pdf
https://assets.kavb.nl/docs/94b8700c-e9a3-4134-8f95-bd4dfc39b693.pdf


Dinsdag 15 november 2022

Behaal vandaag de Yellow belt!
Vandaag een studiedag, maar zonder saai in de boeken te
duiken. Door middel van een proces simulatie, wordt de

theorie doorlopen. Jij gaat leren begrijpen hoe proces
verbeteren werkt en hoe jij een bijdrage kunt leveren aan
verbeter initiatieven. Tijdens de training wordt de nadruk

gelegd op de belevingswereld van jou. 
Na afronding van deze training ontvang jij een Yellow Belt

certificaat van deelname. 

MEER INFO >

Dinsdag 13 december 2022

 Boer als watermanager
Mede door klimaatverandering groeit het belang van

waterbeheer op maat. Het akkerbouwbedrijf van Klaas
Schenk is ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum

voor agrarisch waterbeheer en biedt oplossingen en
handvatten om als watermanager je bedrijf te runnen en

flexibel in te spelen op (sterk) wisselende
omstandigheden. Verschillende tools worden ontwikkeld

en toepasbaar gemaakt voor het schaalniveau van het
individuele bedrijf met als doel het sluiten van kringlopen
van water en nutriënten en daarmee het vergroten van

de zelfvoorzienendheid en het verminderen van de druk
op de omgeving qua waterbeschikbaarheid en -kwaliteit.

MEER INFO >

Dinsdag 10 januari 2023

 Anticipeer op bewegingen in de sector
Florensis is een duurzame veredelaar en leverancier van uitgangsmateriaal aan professionele

telers die wereldwijd haar sporen heeft verdiend. Jaarlijks produceert Florensis meer dan 1
miljard jonge planten uit zaad, stek en weefselkweek. De sector is continu in beweging en ook

Florensis anticipeert op deze bewegingen. Hoe doen zij dat? Vandaag staan wij stil bij
procesbeheersing, duurzaamheid, veenvrij, GBM’s, CO2. Een rondleiding bij o.a. het mechanisch

steksteken, handmatige plantverwerking, energieruimte, waterruimte en de diverse
teeltafdelingen mag daarbij niet ontbreken. 

  MEER INFO >

https://assets.kavb.nl/docs/94b8700c-e9a3-4134-8f95-bd4dfc39b693.pdf
https://assets.kavb.nl/docs/94b8700c-e9a3-4134-8f95-bd4dfc39b693.pdf
https://assets.kavb.nl/docs/94b8700c-e9a3-4134-8f95-bd4dfc39b693.pdf
https://assets.kavb.nl/docs/94b8700c-e9a3-4134-8f95-bd4dfc39b693.pdf


 'Er was eens een toekomst!'

Dinsdag 31 januari 2023

Mopperen. Iedereen op de werkvloer maakt zich er wel eens
schuldig aan. Mopperen over het weer, over een klant of het eten in

de kantine. En hoewel mopperen wordt gezien als iets negatiefs,
zitten er toch ook veel voordelen aan. Mopperen zorgt voor meer

saamhorigheid, vertrouwen en verbinding
 Benieuwd? We laten het je allemaal zien in deze workshop.

 Mopperen Maar!

Dinsdag 28 februari 2023
MEER INFO >

Peter Klein stapte na zijn studie in 1996 in het familiebedrijf van zijn
vader met teelt van rozen en tulpen. Tien jaar later verkocht de familie

de kwekerij en zette Peter zijn loopbaan voort. Na een aantal jaar
startte hij Biota Nutri op, het is het eerste bedrijf ter wereld dat

hoogwaardige meststoffen ontwikkelt uit plantaardige reststromen. We
gaan vandaag kennismaken met dit bedrijf. 

Daarnaast brengen wij ook een bezoek aan Meerlanden in Rijsenhout.
Daar krijgen we een rondleiding over de groene energiefabriek en gaan

we in gesprek met Gert-Jan Klaasse Bos over het afvalprobleem in de
bollensector en de kansen die dit biedt. 

MEER INFO >

 Circulariteit, toepasbaar voor de sector?

Dinsdag 21 maart 2023

Aanmelden voor KAVB-JONG!? Klik hier!

Ruud Veltenaar, inspirator, toekomstdenker
en bestseller auteur houdt een inspirerende

masterclass over “Er was eens een
toekomst”. Kansen benutten die we nu niet

zien. De sector maakt op dit moment een
transitie mee. Ruud Veltenaar laat je oren

spitsen en je ogen openen. 
Hoe de middag er exact uit komt te zien
houden wij nog even geheim, maar het
belooft een bijzondere bijeenkomst te

worden waar je nog héél lang aan zal terug
denken.  

Ruud Veltenaar MEER INFO >

https://assets.kavb.nl/docs/94b8700c-e9a3-4134-8f95-bd4dfc39b693.pdf
https://assets.kavb.nl/docs/94b8700c-e9a3-4134-8f95-bd4dfc39b693.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef2i6tjzbx8FyAY32hwaZIv58XNEIxk2QzMJGX89r4czJRvg/viewform
https://assets.kavb.nl/docs/94b8700c-e9a3-4134-8f95-bd4dfc39b693.pdf

