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PRECISIELANDBOUW

Van den Borne verzamelt en analyseert via sensoren in zijn

landbouwmachines en via drones allerhande data waarmee

hij zijn teelt effectiever maakt. Gemiddeld genomen

bedraagt meeropbrengst precisielandbouw zo’n 1% per jaar.

PAST PRECISIELANDBOUW IN JOUW BEDRIJF EN WAT IS ER
ALLEMAAL NODIG OM PROFIJT TE HEBBEN VAN
PRECISIELANDBOUW!

VAN IDEE TOT UITWERKING.

Je hebt een mooie plan of

geniaal idee, maar hoe zet je dat om in werkelijkheid.

Hoe zet je je project op

om tot resultaat te komen? En hoe kom je aan

financiering en geeft je je

plannen een financieel zetje in de rug?

HOEVEEL IDEEEN LIGGEN ER BIJ JOU IN DE KAST?

INTRODUCTIE ROBOTICA 

Leer welke type processen

zich het beste lenen voor het toepassen van deze

vormen van technologie en stel je eigen Robohouse

Canvas op in de inspirerende omgeving van de TU Delft.

HELP, STRAKS WORD IK NOG VERVANGEN DOOR
EEN ROBOT

GIFTIGE COMMUNICATIE

Er zijn er 4, verwijten, verdedigen, vermijden of

verwachten. Welke zet jij in als je onder druk staat? In

deze workshop leer je hoe je deze communicatie kan

ombuigen naar communicatie met positieve impact.

WAT IS JOUW VALKUIL? 

STAAL EN BOLLEN

Tata Steel maakt staal vlakbij de bewoonde omgeving en

dat kan alleen vanuit een gezonde balans tussen belangen

van mens, milieu, omgeving en het bedrijf. We bezoeken

Tata Steel in IJmuiden en gaan op zoek naar de parallellen

tussen staal en bollen.

WAT HEBBEN DIE MET ELKAAR TE MAKEN BEHALVE
MIJN JOHN DEERE?

KAVB Jong! 2021 start op dinsdag 12 januari

Voor jonge ondernemers tussen de 20 en 40 jaar

voor jonge ondernemers met lef, nieuwsgierigheid
en wil

WWW .KAVB .NL



VOOR MEER INFORMATIE:

Mail naar Stan van Oers: vanoers@kavb.nl of bel naar 0252-536953

  

            www.facebook.com/KAVB-Jong of aanmelden via 

            www.kavb.nl/themas/thema/?thema=23
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WANNEER:

dinsdag 12 januari 2021         dinsdag 14 september 2021

dinsdag 9 februari 2021         dinsdag 12 oktober 2021

dinsdag 9 maart 2021            dinsdag 16 november 2021

dinsdag 6 april 2021               dinsdag 14 december 2021

VAN CRISIS NAAR KANS

Een Table Top Exercise (TTX) simuleert een noodsituatie in

een informele stressvrije omgeving. Aan de hand van een TTX

simuleren we een uitdagend scenario om deelnemers te

laten nadenken over de impact van vernieuwing en

verandering (in de sector)

BEN JE KLAAR VOOR DE VOLGENDE CRISIS?

GOED GEREGELD

Advocaten van Oomen &

Sweep Advocaten informeren je over de juridische

zaken kanten van een

(bloem)bollenbedrijf, waarbij o.a. handelsreglement,

ondernemingsvormen en

familiekapitaal aan de orde komen

VOOR NU EN ALS IK LATER GROOT BEN

PRAKTISCH

Deelname aan het programma van 8 bijeenkomsten kost € 475,-

ex btw. Bij de workshops zit een maaltijd inbegrepen. De

workshops vinden plaats in Noord - Holland en de

Bloembollenstreek waarbij de locatiekeuze zoveel mogelijk

wordt afgestemd op de deelnemers. 

Aanmelden kant tot 1 november 2020

SCRUM EN KOKEN? 

Juist! Met deze kookworkshop wordt er een praktijk

setting gecreëerd die iedereen begrijpt. De

teamdynamiek wordt samen met een dosis

ontspanning op een ongedwongen manier zichtbaar.

GAAT DAT WEL SAMEN?


