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Ben jij jong en ondernemend? 

Dan is het programma van KAVB-Jong! iets voor jou. In januari start een nieuw seizoen 
met interessante workshops en boeiende bedrijfsbezoeken. Meld je daarom snel aan. 

Veel netwerken, relevante kennis opdoen, goede discussies voeren, ruimte voor eigen inbreng 
en een open sfeer. Dat kenmerkt KAVB-Jong! Het programma voor seizoen 2021 heeft veel 
te bieden. De workshops gaan over onderwerpen als persoonlijke ontwikkeling, 
samenwerking, ondernemerschap en marketing. Daarnaast krijg je een kijkje achter de 
schermen bij onder meer Tata Steel, van Den Borne en Imants. 

KAVB-Jong! is bedoeld voor jonge (25 tot circa 40 jaar) leidinggevenden, ondernemers, 
bedrijfsopvolgers en medewerkers die verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering (gaan) 
dragen. In het programma van KAVB-Jong! komen kennis, kunde en vaardigheden samen. 
Naast de inbreng van de deelnemers speelt het netwerken en het van elkaar leren een 
belangrijke rol. Het doel van de workshops is het ondernemerschap en de 
managementvaardigheden te verbreden en verdiepen. In een open sfeer kunnen de 
deelnemers hun eigen ervaringen delen, vragen stellen en kennis opdoen. 

Deelname aan het programma van acht bijeenkomsten kost € 475,- euro (excl. btw). Bij de 
workshops is een maaltijd inbegrepen. De workshops vinden plaats op locatie in Noord-
Holland en De Bloembollenstreek, waarbij de locatiekeuze zoveel mogelijk wordt afgestemd 
op de deelnemers.  

Interesse? Je kunt je tot 1 december aanstaande aanmelden. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met KAVB-medewerker Stan van Oers via vanoers@kavb.nl of tel. 0252-
536 953. 

Wanneer? 
Dinsdag 12 januari 2021 excursie Van Den Borne Aardappelen + 

Imants in Reusel  

Dinsdag 9 februari 2021 workshop Giftige Communicatie 

Dinsdag 9 maart 2021 excursie Introductie Robotica 

Dinsdag 6 april 2021 workshop Van crisis naar kans 

Dinsdag 14 september 2021 excursie  Staal en bollen 

Dinsdag 12 oktober 2021 workshop Van idee tot uitwerking  

Dinsdag 16 november 2021 excursie/ 
workshop 

Scrum en Koken 

Dinsdag 14 december 2021 workshop Goed geregeld 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef2i6tjzbx8FyAY32hwaZIv58XNEIxk2QzMJGX89r4czJRvg/viewform
mailto:vanoers@kavb.nl
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Inhoud bijeenkomsten 
 
Past precisielandbouw in jouw bedrijf en wat is er allemaal nodig om profijt te 
hebben van precisielandbouw? 

12 januari Precisielandbouw 
Akkerbouwer Jacob van den Borne in Reusel (Noord-Brabant) is in Nederland een van de 
voorlopers op het gebied van precisielandbouw. Samen met zijn broer teelt hij voornamelijk 
aardappels op 180 percelen van gemiddeld 3 hectare groot. Naast aardappelen worden ook 
suikerbieten en mais geteeld. In 2006 namen Jacob en Jan het bedrijf over van vader Louis, 
en begonnen ze te experimenten met precisielandbouw. Sindsdien worden de laatste 
technische mogelijkheden uitgeprobeerd en toegepast. 
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 de meeropbrengst van precisielandbouw zo’n 1% per jaar. 
Het bezoek wordt gecombineerd met een bezoek aan Imants, fabrikant van 
grondbewerkingsmachines. Al ruim 130 jaar ervaring in innovatieve en effectieve 
machinebouw voor optimale grondbewerking. De basis voor ons internationaal succesvolle 
bedrijf werd in 1885 gelegd door de toenmalige dorpssmid van Reusel, Jos Imants. 
 

Wat is jouw valkuil? Verwijten, verdedigen, vermijden of verachten?  

9 februari  Giftige Communicatie 
Giftige communicatie: er zijn 4 vormen van giftige communicatie. We doen het allemaal en 
bijna elke dag. En het is destructief voor relaties en samenwerking. Deze workshop, door 
Angela van Dorssen van Connecting Energy, geeft je inzicht in welke vormen er zijn, hoe je 
ze kunt herkennen (bij jezelf en anderen) en hoe je het om kunt buigen naar communicatie 
met positieve impact. 
 

Help, straks word ik nog vervangen door een robot 

9 maart  Introductie Robotica 
Een bijzondere excursie naar Smart Industry Fieldlab for Advanced Cognitive Robotics 
Applications, in RoboValley on TU Delft Campus. Begrijp de technische basis principes , 
kansen en beperkingen van robotica en machine vision. Leer welke type processen zich het 
beste lenen voor het toepassen van deze vormen van technologie en stel je eigen 
Robohouse Canvas op. Natuurlijk ontbreekt een tour door Smart Industry Fieldlab niet. 
 

Ben je klaar voor de volgende crisis? 

6 april  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). Onder 
begeleiding van Youssef Zinad en Harry Brakel. 
 

.   
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Wat hebben die met elkaar te maken behalve mijn John Deere? 

14 september  Staal en bollen 
Een wereld zonder staal is ondenkbaar. Tata Steel produceert, bewerkt en distribueert 
hoogwaardig staal voor producten die het leven vergemakkelijken. Het bedrijf is het op vijf na 
grootste staalconcern ter wereld. Covid19 zorgde ervoor dat er een verschuiving van de 
productie van staal naar de productie van blik. 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. 
 

Hoeveel ideeën liggen er bij jou nog in de kast? 

12 oktober  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? De agrarische sector zit vol dynamiek en uitdagingen. 
Misschien daarom niet de meest voor de hand liggende sector om tot toe te treden. Bert de 
Graaf zette de stap. Jan Buis informeert je over de belangrijke pijlers van zakelijk 
financieren. 
 

Gaat dat wel samen 

16 november  Scrum en koken 

Juist! De wereld om ons heen verandert streeds sneller, dit vraagt om flexibel en wendbaar 
ondernemen. Met deze kookworkshop van Laagdrempelig bij VHC Jongens in Oostzaan 
wordt er een praktijksetting gecreëerd die iedereen begrijpt, voor de nodige ontspanning 
zorgt en teamdynamiek naar boven laat komen. Deze training en workshop ineen biedt 
pragmatische inzichten en concrete handvatten en levert een heerlijk diner op..  
 

Voor nu en later als ik groot ben 

14 december  Goed geregeld 
Veel gerechtelijke procedures kunnen worden voorkomen door vooraf duidelijke afspraken te 
maken en zaken goed te regelen. Dat geldt natuurlijk voor de (koop)overeenkomsten die je 
sluit, maar ook voor de financiële huishouding van je bedrijf en de afspraken met 
familieleden binnen het bedrijf. Advocaten van Oomen & Sweep Advocaten informeren je 
over de juridische kanten van een (bloem)bollenbedrijf, waarbij o.a. handelsreglement, 
ondernemingsvormen en familiekapitaal aan de orde komen 
 

 

Datums en programma onder voorbehoud 


