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Persuitnodiging
Datum: 2 februari 2015
Aan de vertegenwoordigers van de media - persuitnodiging

Jonge Nederlandse en Vlaamse agrarische ondernemers bouwen
samen aan hun competenties
Hasselt – Groene Kring en NAJK, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen en
Nederland, bieden jongeren de kans om tijdens een korte reis hun ondernemerscompetenties (verder) te
ontwikkelen. Aan de hand van informatieve sessies, workshops en bedrijfsbezoeken brengen ze hun
talenten en aandachtspunten in kaart.
De jongeren krijgen op deze driedaagse reis de kans om zichzelf te spiegelen aan de ondernemers-competenties die
je nodig hebt als bedrijfsleider. Hun persoonlijke competenties worden met de hulp van experten uit Vlaanderen en
Nederland in kaart gebracht en verder ontwikkeld. Zowel Vlaamse als Nederlandse jongeren nemen deel zodat de
deelnemers met een verschillende achtergrond ook van elkaar kunnen leren.
Groene Kring nodigt u uit op de laatste dag van deze ondernemersreis. Aanmelden kan via Bastiaan Viaene, van wie
u de contactgegevens onderaan terug vindt.

Praktisch
Datum: zondag 8 februari 2015
Uur: 14u.00 – 16u.00
Locatie: Akkermanshof, Jennenstraat 28, 3950 Bocholt (melkvee met verbreding)
Beeldmoment:
14u.00 – 15u.00 bedrijfsbezoek
15u.00 – 16u.00: Groot Agrarisch Kansspel waarbij de deelnemers aan het denken worden gezet over de
kansen en mogelijkheden van multifunctionele landbouw
Woordvoerder ter plaatse: Bastiaan Viaene, 0497 87 86 79

Marijke Jordens
voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

Dit initiatief kadert in het samenwerkingverband Eurregio Maas-Rijn wat grensoverschrijdende projecten tussen
regio’s uit Nederland, België en Duitsland projecten financiert.
Meer informatie kan u terugvinden via: http://www.euregio-mr.com/nl.
Het project wordt met financiële steun van de Europese Unie gesubsidieerd (EFRO)
(INTERREG IV-A programma Euregio Maas-Rijn)
“De Commissie investeert in uw toekomst”
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De Spiegelreis, een woordje uitleg …
Samenwerking over de grenzen heen
Vele jongeren hebben interesse in de land- of tuinbouwsector maar weten niet of onvoldoende of ze over de juiste
competenties beschikken om als land- of tuinbouwondernemer aan de slag te gaan. Jongeren moeten hiervoor
kennis opbouwen en een ruime visie ontwikkelen die gebaseerd is op indrukken vanuit verschillende hoeken.
Door een beperkte culturele achtergrond wordt ondernemerschap geremd. Daarnaast is het ook belangrijk de
nodige competenties uit te bouwen met behulp van de expertise van verschillende bronnen. Vandaar dat er tijdens
deze driedaagse aan de competenties gewerkt worden samen met Nederlandse jongeren en vakspecialisten, en dat
er bedrijven bezocht worden in beide landen. Tijdens de reis zal er uitwisseling plaatsvinden tussen de jongeren.
Deze kruisbestuiving moet hun ondernemerscompetenties verbeteren en de beperkingen van de eigen
ondernemerscultuur doorbreken.
Door de expertise en ervaringen van beide partners krijgen de jongeren een betere begeleiding die deel uitmaakt
van de eerste fase van het overnameproces. Beide regio’s hebben reeds expertise opgebouwd in de begeleiding en
ondersteuning van jongeren in hun oriëntatieproces richting bedrijfsovername. Zo is er langs Belgische kant reeds
ervaring opgedaan door het project De Wissel waarbij de verschillende facetten van een bedrijfsovername in de
kijker werden gezet. Langs Nederlandse kant lopen er vele cursussen die de jonge– land en tuinbouwer
voorbereiden op een overname door hen bewust en kritisch naar de eigen competenties te leren kijken. Nederland
staat heel ver in deze begeleiding. De kennis en ervaring die zij reeds opbouwden wil Groene Kring gebruiken om
ook de Vlaamse land– en tuinbouwers te ondersteunen.

Ondernemerscompetenties aanscherpen
De spiegelreis is een driedaagse trip doorheen Vlaams en Nederlands Limburg waarbij jongeren, die in de agrarische
sector actief zijn (of willen worden), elkaar in een nieuwe omgeving ontmoeten.
Aan de hand van informatiesessies, gegeven door vakspecialisten uit Vlaanderen en Nederland, en bezoeken aan
innovatieve bedrijven (met aandacht voor het management en de eigen bedrijfsovername) maken de deelnemers
kennis met hun persoonlijke sterkten en werkpunten als agrarisch ondernemer. Daarnaast ervaren zij hoe anderen
actief aan de slag gaan als ondernemer.
Elke avond wordt een avondprogramma voorzien waar op een ludieke manier, bv. aan de hand van een interactieve
sessie of spel, verder wordt gebouwd aan de competenties die tijdens de voormiddagsessies aan bod zijn gekomen.
Zowel de bedrijfsbezoeken als de getuigenissen van andere land– en tuinbouwers én de sessies hebben als doel de
persoonlijke ondernemerscapaciteiten te ontwikkelen. Op die manier willen de initiatiefnemers bijdragen aan de
versterking van het economisch agrarisch weefsel.

Inhoudelijke speerpunten
Tijdens de driedaagse wordt inhoudelijk rond vier speerpunten gewerkt:
1.

Bewustmaking van de sterktes en werkpunten van elke deelnemer d.m.v. een scan (uitgewerkt in
Nederland);

2.

Inkijk in de competenties die nodig zijn voor het managen van een bedrijf en het versterken ervan bij de
deelnemers;

3.

Sensibilisering rond de sociale competenties die bij het leiden van een (familiaal) bedrijf komen kijken en
dieper ingaan op de impact op het gezin;

4.

Ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers.
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Het programma
Vrijdag, 6 februari
 Persoonlijke scan van je ondernemersvaardigheden – Antoon Sanders (Joost-scan, Nederland)
 Bedrijfsbezoeken aan innovatieve bedrijven met getuigenissen van jonge bedrijfsleiders
-

Kippenbedrijf Roebben (Kortessem)

-

Fruitbedrijf Derwael (Borgloon)

 Workshop rond kwaliteiten en vaardigheden – Centrum Informatieve spelen (Vlaanderen)
 Overnachting in Belgisch Limburg (Borgloon)
Zaterdag, 7 februari
 Familiale aspecten van overname – Adelinde Bouwman (NAJK - Nederland)
 Bedrijfsbezoeken – innovatieve bedrijven met een groot aantal familieleden in het bedrijf
-

De Kleijne - Blauwe bessen en nertsenkwekerij (America – Nederland)

-

Kuijsten - getuigenis varkenshoudster Kuijsten

 Workshop rond communicatie en samenwerking – Inspinazie (improvisatietheater)
 Overnachting in Nederlands Limburg (Posterholt)
Zondag, 8 februari
 Ontwikkeling van belangrijkste ondernemerscompetenties – Movaeres (Nederland)
 Bedrijfsbezoek – Innovatief bedrijf met verbreding
-

Weltjens - Melkveebedrijf met verbreding (Bocholt)

 Agrarisch spel over multifunctionele landbouw – NAJK (Nederland)
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Jouw contactpersonen tijdens deze Spiegelreis
Bastiaan Viaene
Consulent Groene Kring Limburg (België)
bastiaan.viaene@groenekring.be
(+32) 0497 87 86 79

Agnes van den Goor
Consulent Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (Nederland)
(+31) 06 14 84 24 43
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Initiatiefnemers en partners
Initiatiefnemer Groene Kring
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Initiatiefnemer NAJK en LAJK
Nationaal
Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), is de belangenvereniging voor agrarische jongeren in Nederland.
NAJK heeft zo’n 8.000 leden en is actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als op Europees niveau. De vereniging
zet zich in voor de belangen van jonge boeren en tuinders (tot en met 35 jaar) in Nederland. De toekomst van
jongeren in de agrarische sector staat centraal in de belangenbehartiging van NAJK.
Naast belangenbehartiging verzorgt NAJK verschillende leertrajecten voor jonge agrariërs. Zo biedt NAJK onder de
naam ‘Bewust Ondernemen’ verschillende cursussen aan om het bedrijfsovernametraject soepeler te laten
verlopen. Ook ontwikkelt NAJK activiteiten voor de ontwikkeling van agrarische ondernemers, zoals ‘Dynamisch
Beweiden’, ‘Grenzeloos Groeien’, ‘MaïsChallenge’, ‘Wereldboeren’ en discussieavonden. Lees meer over NAJK en
zijn activiteiten in de seizoensgids.
Provinciaal
Provinciale AJK’s vormen de schakel tussen de lokale AJK’s en NAJK. LAJK, de co-organisator van de Spiegelreis, is de
Limburgse AJK. Via de provinciale AJK’s blijven de lokale AJK's op de hoogte van alle landelijke en provinciale
ontwikkelingen, andersom blijft NAJK via de provinciale AJK’s op de hoogte van de belangen van zijn leden.
Daarnaast behartigt het provinciaal bestuur de belangen van jonge boeren en tuinders op provinciaal niveau. Ook
technische wedstrijden zoals ploegen, trekkerbehendigheid en veebeoordelen, worden zowel op regionaal als
provinciaal niveau georganiseerd. LAJK is de Limburgse AJK.

Lokaal
De lokale AJK’s (Agrarisch Jongeren Kontakt) en JAV’s (Jong Agrarische Vrouwen) vormen het fundament van NAJK.
Het zijn onafhankelijke verenigingen en bestaan uit 30 tot soms wel 300 leden. De AJK’s organiseren onder andere
excursies, activiteiten, evenementen en informatieavonden over uiteenlopende en actuele onderwerpen.

Onze partners
Groene Kring, NAJK en LAJK willen graag alle experten en bedrijfsleiders die deze Spiegelreis mogelijk maken
bedanken voor hun inzet.
Speciale dank ook voor de financiële ondersteuning in het kader van de Europese projectwerking die deze
Spiegelreis mogelijk maakte.
Dit initiatief kadert in het samenwerkingverband Eurregio Maas-Rijn wat grensoverschrijdende projecten tussen
regio’s uit Nederland, België en Duitsland projecten financiert. Meer informatie kan u terugvinden via:
http://www.euregio-mr.com/nl.
Het project wordt met financiële steun van de Europese Unie gesubsidieerd (EFRO)
(INTERREG IV-A programma Euregio Maas-Rijn)
“De Commissie investeert in uw toekomst”
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