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Ondernemend groeien

‘Ondernemend 
 groeien’

 2 december 2015 
 Vakdag ‘Ondernemend groeien’ 

Locatie    
Coöperatie KTC Zegveld, Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld

Tijd
09:45  – 15:00 uur

‘Mijn groei’ Mogelijkheden



Geachte relatie,

Ondernemen in een veranderende markt vraagt om een sterke oriëntatie op de nieuwe markt 
en mogelijkheden die er zijn. Wat komt er kijken bij groei voor uw bedrijf en uzelf als 
ondernemer? Alleen het invullen van de marktkansen is namelijk absoluut nog geen garantie 
voor succes.

Op deze Vakdag bieden we u in het ochtendprogramma de kans de professionele inter actieve 
sessie ‘Mijn groei’ van ondernemerscoach René Schepers bij te wonen. Tijdens deze sessie 
staat u als ondernemer centraal. Vervolgens staat de Masterclass ‘Ondernemen in een 
veranderende markt’ op het programma, deze wordt verzorgd door Ruud Huirne van 
Rabobank Nederland.

In de middag organiseren we vak-expedities in 4 rondes, waarin we met u de opties voor 
(nieuwe) producten in combinatie met (nieuwe) markten doornemen. 

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

• Ontvangst met koffie     9:45 - 10:00
•  Opening 10:00 - 10:10 
•  Interactieve sessie René Schepers (ondernemerscoach): ‘Mijn Groei’ 10:10 - 11:00
•  Masterclass Ruud Huirne (Rabobank Nederland): ‘Ondernemend Groeien’ 11:00 - 12:15
•  Lunch 12:15 - 13:00

Vak-expedities 13:00 - 15:00 
• Vak-expeditie 1 ‘Weet waar je staat voordat je kiest waar je gaat’
•  Vak-expeditie 2  ‘Levert toegevoegde waarde ook toegevoegde waarde  

op in de portemonnee?’ 
•  Vak-expeditie 3 ‘Welke nieuwe producten in de veehouderij leveren geld op?’
•  Vak-expeditie 4 ‘Groeien in een nieuwe markt’

Afsluiting van de Vakdag en vervolg 15:00

Aanmelden
Ziet u de meerwaarde van deze dag? Meld u aan door een e-mail aan Teus Verhoeff, e-mail:  
t.verhoeff@ppp-agro.nl en vermeld daarbij het aantal personen. Doe dit wel tijdig want vol is vol.
Aan deze dag zijn voor u geen kosten verbonden, behalve voor de lunch (10 euro per persoon).

We zien u graag op woensdag 2 december!

Namens de organisatoren en partners
PPP-Agro Advies en Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)
www.ppp-agro.nl | www.veenweiden.nl


