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Programma KAVB-Jong! 2022-2023 

Onder de naam KAVB-Jong! bundelt de KAVB activiteiten die gericht zijn op jongeren. Een 

netwerkgroep en eventuele andere excursies zijn hier onderdelen van. KAVB-Jong! is bedoeld voor 

jonge leidinggevenden, ondernemers, bedrijfsopvolgers en medewerkers die verantwoordelijkheid 

voor de bedrijfsvoering (gaan) dragen (leeftijdscategorie circa: 18-40 jaar). En voor mensen die zich 

thuis voelen in deze groep.  

“KAVB-Jong! is er ook om te netwerken” 

KAVB-Jong biedt een programma waarin ondernemersvaardigheden centraal staan. Hierin komen 
kennis, kunde en vaardigheden samen. Naast de inbreng van de deelnemers speelt het netwerken en 
het van elkaar leren een belangrijke rol. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten (één 
studiedag, één ‘Once-in-a-lifetime Experience day’!, twee workshops en vier bedrijfsbezoeken). 
Het doel van de workshops is om ondernemerschap en managementvaardigheden te verbreden en 

te verdiepen. In een open sfeer kunnen de deelnemers hun eigen ervaringen delen, vragen stellen en 

kennis opdoen. Bedrijfsbezoeken staan in het teken van 'kijken in de keuken van andere bedrijven en 

sectoren' om zo kennis en inspiratie op te doen voor het eigen bedrijf. 

De bijeenkomsten vinden plaats in de periode van september tot en met maart van het 

daaropvolgende jaar.  

Het programma1 is als volgt: 
 

1. Dinsdag 20/09/2022 Workshop Jij hebt Makkelijk Praten 

2. Dinsdag 25/10/2022 ‘Once-in-a-lifetime 
Experience day’! 

Bezoek aan de Maretakkenboerderij en maak 
kennis met het Herborisme 

3. Dinsdag 15/11/2022 Bedrijfsbezoek Boer als watermanager 

4. Dinsdag 13/12/2022 Studiedag Behaal de Yellow Belt – Lean Six Sigma 

5. Dinsdag 10/01/2023 Bedrijfsbezoek Anticipeer op bewegingen in de sector 

6. Dinsdag 31/01/2023 Workshop Mopperen maar! 

7. Dinsdag 28/02/2023 Bedrijfsbezoek Circulariteit, toepasbaar voor de sector? 

8. Dinsdag 21/03/2023 Masterclass “Er was eens een toekomst!” 

 

Praktisch: 

Deelname aan het programma van acht bijeenkomsten kost € 475,00 excl. btw. Geïnteresseerden 

kunnen zich aanmelden tot 1 september a.s. Mochten er dieetwensen zijn, laat dat ook ons even 

weten. Voor meer informatie neem je contact op met Rianne van der Hulst of Stan van Oers (beiden 

telefonisch bereikbaar op: 0252-536950) 

 
1 Onderstaand programma is onder voorbehoud van aanvullingen en wijzigingen. 

mailto:Vanderhulst@kavb.nl?subject=KAVB%20Jong!%202022-2023
mailto:vanoers@kavb.nl?subject=KAVB%20Jong!%202022-2023


 

Pagina 2 van 8 
 

KAVB-JONG! WORDT MEDEGEFINANCIERD  
DOOR COLLAND ARBEIDSMARKT 

Meer info over het programma2:  
 

Dinsdag 20 september 2022 
Workshop:     Spreektraining - Jij hebt Makkelijk Praten 
Onder begeleiding van:   Gert-Jan van Büseck 
Locatie:     Nader te bepalen in overleg met de deelnemers 
Tijden:     16.30-20.30 incl. maaltijd 
 

Jij hebt Makkelijk Praten 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zo'n 77% van alle mensen banger is voor het 
spreken in het openbaar, dan voor de dood. Groepen toespreken op bijvoorbeeld 
netwerkbijeenkomsten, teammeetings etc. is echter onderdeel van ondernemerschap. In 
deze training wordt ingegaan op de sensatie (angst) die men ervaart voorafgaand aan een 
presentatie voor publiek en hoe daarmee om te gaan. Aan de hand van vrolijke 
spreekopdrachten en presentatie-oefeningen leren deelnemers steeds meer ontspannen 
zichzelf ten overstaan van anderen te uiten. Onderdeel van de training is vorming van 
persoonlijke en authentieke verhalen.  
 

  

 
2 Onderstaand programma is onder voorbehoud van aanvullingen en wijzigingen. 

Gert-Jan Büseck 
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Dinsdag 25 oktober 2022 
Experience day:   Maretakkenboerderij Gorissen en Puur Aroma 

  
Locatie A: Maretakkenboerderij Gorissen, Het Rooth 17, 6269 

NV Margraten 
Onder begeleiding van:   Jos Gorissen  
 
Locatie B:    Puur Aroma, Pasveld 4, 6269 NJ Margraten 
Onder begeleiding van:   Frank Radder 
 
Tijden:    10:30 uur – 17:00 uur incl. lunch en maaltijd. 
 

Once-in-a-lifetime experience day’: Bezoek de maretakkenboerderij en maak kennis 

met het Herborisme. 
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.  

Na een lunch bezoeken we het eveneens in Margraten 

gevestigde Puur Aroma. Zo’n 25 jaar geleden startte 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.  

Onze gids Frank Radder neemt ons mee naar Eys-Wittem, het ongerepte kalkgrasland van 

Zuid-Limburg. Dit landschap heeft 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 gezondheidsbevorderende eigenschappen van deze uit wild geoogste 

producten zijn dan ook enorm. Laat je vandaag inspireren en stel vooral heel véél vragen.  

P.S. vergeet niet goede ‘wandel’ schoenen aan te doen.      http://www.puur-aroma.com/ 

Frank Radder 

http://www.puur-aroma.com/


 

Pagina 4 van 8 
 

KAVB-JONG! WORDT MEDEGEFINANCIERD  
DOOR COLLAND ARBEIDSMARKT 

Dinsdag 15 november 2022 
Bedrijfsbezoek:   Akkerbouwbedrijf Hoeve Lotmeer  
Locatie: Akkerbouwbedrijf Hoeve Lotmeer, Lotweg 26, 1761 

JG Anna Paulowna.  
Tijden:    13:30-16:00 uur  
 

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. Verschillende tools worden met dit onderzoek ontwikkeld en 

toepasbaar gemaakt voor het schaalniveau van het individuele bedrijf, zodat een duurzaam . 

watersysteem ontstaat in de volle breedte: van wateraanbod, -opslag, -vraag, -gift tot 

waterkwaliteit.  

Wij gaan op bezoek bij akkerbouwbedrijf Klaas Schenk en nemen kennis van de transitie 

naar duurzaam agrarisch waterbeheer. Een inspirerend project om anders te kijken naar 

water en hoe jij als ‘watermanager’ flexibel in te spelen op de (sterk) wisselende 

weersomstandigheden, waar we steeds vaker mee te maken krijgen.  
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Dinsdag 13 december 2022 
Studiedag:     Lean Six Sigma Groep: “Behaal de Yellow Belt” 
Locatie:    KAVB Hillegom, Weeresteinstraat 10a, 

2181 GA HILLEGOM 
Onder begeleiding van:   André Hoogstad 
Tijden:     10:00-17:00 uur incl. lunch 
 

Behaal vandaag de Yellow Belt!  
Vandaag een studiedag, maar dan wel een zonder saai in de boeken te 

hoeven duiken. Door middel van een processimulatie wordt de theorie 

doorlopen. Vandaag leer jij te begrijpen hoe procesverbeteringen werken 

en hoe jij een bijdrage kunt leveren aan verbeterinitiatieven. 

In het bedrijf waar je werkt gaat een heleboel goed, maar ook weleens het 

nodige helemaal mis. Dat zie je, voel je er ervaar je met gedoe tot gevolg. 

En het wordt nog vervelender als fouten zich herhalen, geld kost of 

klanten klagen. Lean is een methode die door Toyota is ontwikkeld en 

ervoor heeft gezorgd dat deze autofabrikant groeide van een leverancier 

van slechte auto’s tot kwaliteitsfabrikant. Tijdens de Yellow Belt vertalen 

we dit naar jouw belevingswereld en gaan we ervaren hoe jij dit kunt toepassen in het bedrijf. 

Na afronding ontvang je het Yellow Belt certificaat van deelname. En beter, na afronding kun 

je jouw werk een beetje plezieriger maken. 

Dinsdag 10 januari 2023 
Bedrijfsbezoek:    Florensis 
Locatie: Florensis Dinteloord, Willemspolderweg 8, 4671 TK 

Dinteloord 
Onder begeleiding van:   Jan Arends 
Tijden:     12:00-16:00 uur incl. lunch 
 

Anticiperen op bewegingen in de sector.  
Florensis, 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. Maar, hoe doen zij dat? Vandaag staan wij 

stil bij procesbeheersing, duurzaamheid, veenvrij telen, GBM’s, CO2. We krijgen een 

uitgebreide rondleiding bij onder meer het mechanisch steksteken, handmatige 

plantverwerking, energieruimte, waterruimte en de diverse teeltafdelingen. 

Ben je al benieuwd? Kijk hier dan alvast de bedrijfsfilm: 
https://www.youtube.com/watch?v=KKprcCKkn8M  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KKprcCKkn8M
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Dinsdag 31 januari 2023 
Workshop:     Mopperen maar! 
Locatie:     nader te bepalen in overleg met de deelnemers. 
Tijden:     16.30 - 20.30 uur incl. maaltijd 
 

Mopperen maar! 
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. Het is onder andere een eenvoudige, 

laagdrempelige manier om met iemand in contact te komen. Je zou je dus eigenlijk kunnen 

afvragen: moeten we met zijn allen zo af en toe niet eens wat méér mopperen? 

Mopperen zorgt voor meer saamhorigheid, vertrouwen en verbinding. 

Buiten een laagdrempelige manier van verbinden kan mopperen ook worden ingezet om 

het probleemoplossend vermogen te stimuleren. Onderzoek toont aan dat wanneer 

werknemers hun negatieve emoties mogen uiten, het gemakkelijker wordt om ingewikkelde 

problemen op te lossen. Daarnaast draagt het bij aan de saamhorigheid, het wederzijdse 

vertrouwen en de onderlinge verbinding. Zo krijgt mopperen opeens een hele positieve 

uitwerking. Benieuwd? We laten het je allemaal zien en meemaken in deze bijzondere 

workshop. 
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Dinsdag 28 februari 2023 
Bedrijfsbezoeken:   Biota-Nutri BVA & MeerlandenB 

   
Locatie A: Biota-Nutri BV, Veenderveld 55A, 2371 TT 

Roelofarendsveen 
Onder begeleiding van:   Peter Klein  
 
Locatie B: Meerlanden Rijsenhout, Aarbergerweg 41A, 1435 CA 

Rijsenhout 
Onder begeleiding van:   Gert-Jan Klaasse Bos 
Tijden:    13:30 uur – 17:00 uur  
 

Circulariteit, toepasbaar voor de sector? 
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. Vandaag maken we 
kennis met dit bedrijf. 
 
Aansluitend brengen we een bezoek aan Meerlanden afvalverwerking 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. Aan 

bod komen ook onderwerpen als compost en de milieuwetgeving voor afvalverwerking.  

Bekijk hier alvast de bedrijfsfilm van Biota-Nutri: 

https://www.youtube.com/watch?v=qIVczPGHWyQ 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qIVczPGHWyQ
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Dinsdag 21 maart 2023 
Masterclass:     “Er was eens een toekomst!”  
Onder begeleiding van:   Ruud Veltenaar  
Locatie:    Bloembollenstreek  
Tijden:    Middagprogramma 
 

“Er was eens een toekomst!”  
De pandemie en de alsmaar groeiende ecologische, sociale en economische problemen 
hebben een dieper, meer fundamenteel probleem aan de oppervlakte gebracht. Onze 
huidige manieren van produceren en consumeren en van werken en leven zijn niet langer 
houdbaar. Een transitie naar een volgende fase in onze beschaving is onvermijdelijk en 
onomkeerbaar. 

Wat zijn de drijfveren achter de transities en is jouw bedrijf voldoende toekomstig bestendig? 

Waar liggen de kansen die je nu niet ziet, laat staan benut. 

Deze workshop neemt je mee naar de ontketende toekomst en biedt hoop op een meer 

duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. Hoe wordt jouw bedrijf Netto Positief 

en de beste vóór de wereld? Aan de hand van 

pragmatische voorbeelden krijg je concrete handvatten 

aangereikt waar je direct mee aan het werk kunt. Zowel op 

het werk als thuis aan de ontbijttafel. Bergen inspiratie hoe 

het beter kan en moet! 

De workshop en onvergetelijke belevenis wordt verzorgd 

door Ruud Veltenaar, inspirator van transformatie en een 

veel gevraagd spreker en schrijver van de bestseller en 

genomineerd Managementboek van het Jaar 2021 ‘Once 

Upon a Future’. 

Ruud heeft een indrukwekkend trackrecord op alle 

continenten, als leider van bedrijven, serieel ondernemer en 

impact investeerder. Hij is ook als Faculty member 

verbonden aan het Strategisch Leiderschap Programma 

van Nyenrode Business University. 

 
Voor meer informatie kijk je alvast op de website van Ruud: 

https://ruudveltenaar.nl/ 

 

Ruud Veltenaar  

https://ruudveltenaar.nl/

