Nieuws + agenda

Verenigining Agrarische Bedrijfsadviseurs

Nieuw certificeringssysteem
Ongeveer honderd agrarisch bedrijfsadviseurs van de in
totaal bijna vijfhonderd leden van de Vereniging Agrarische
Bedrijfsadviseurs (vab) zijn in 2010 met het nieuwe
certificeringstraject van de vab begonnen. Van deze groep
mogen vijftig adviseurs nu al de titel ab (agrarisch bedrijfs
adviseur) achter hun naam zetten. In februari start alweer
de zevende groep met dit nieuwe certificerings-traject.
Wat is de meerwaarde hiervan?
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Binnen de nieuwe certificering ontwikkelen adviseurs zich niet alleen qua
kennis, maar ook op het
persoonlijke vlak.
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In 2004 startte de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs
(vab) met de certificering van adviseurs. Leden van de
organisatie kunnen in aanmerking komen voor de titel
agrarisch bedrijfsadviseur (ab). De vab wil met de certi
ficering de kwaliteit van de adviseur verbeteren en die
tevens zichtbaar maken. Vóór de invoering van de ‘certifi
cering nieuwe stijl’ in 2010 konden adviseurs zich via per
manente educatie (PE-punten) certificeren. De benodigde
PE-punten konden de adviseurs behalen door deel te
nemen aan vab-activiteiten, maar ook door het geven of
volgen van cursussen, het publiceren van vakinhoudelijke

in volle gang

artikelen of het volgen van opleidingen binnen het vakge
bied van adviseurschap, zoals bijvoorbeeld de MAB-oplei
ding. De leden van de vab vonden dat er meer naar de ont
wikkeling van de individuele adviseur gekeken moest wor
den en er een betere balans tussen vakinhoudelijke kennis
en persoonlijke ontwikkeling en groei van competenties
moest zijn. Met behulp van een werkgroep van een aantal
vab-leden met professionele ondersteuning van Marlies
Bosker van Movaeres en het bedrijf Lloyds, dat sterk is in
certificeren, is de nieuwe certificering ontstaan en in 2010
in werking getreden.

van veehouders met complexe vraagstukken over
management of het wel of niet met personeel
gaan werken. Ook staat in het plan hoe hij dit wil
gaan bereiken, met welke opleidingen of welke
cursussen. Dit plan wordt beoordeeld door een
externe coach. Bij goedkeuring is de ab-titel bin
nen en kan de adviseur met het plan in de prak
tijk aan de gang. In het tweede en derde jaar zijn
er terugkomdagen waar met behulp van de coach
bekeken wordt of de adviseur nog op koers ligt
met de realisatie van zijn of haar PAP.

Nieuw certificeringssysteem
Het nieuwe traject beslaat drie jaar en bestaat uit drie
onderdelen. In het eerste jaar kan de adviseur in een peri
ode van 10 weken al de gewilde vernieuwde titel ab achter
zijn naam zetten. In de periode van 10 weken moet de
adviseur een persoonlijk ambitieplan (PAP) maken waarin
heel concreet staat waarin de adviseur zich de komende
drie jaar wil verbeteren, zoals bijvoorbeeld het begeleiden

Praktijkervaring
Wilko Mensink, adviseur bij LTO Noord Advies,
heeft het eerste deel van de certificering achter
de rug en is tevreden over de nieuwe stijl. Hij
heeft ook de ‘oude stijl’ certificering gedaan,
wat veelal een evaluatie was van datgene dat hij
gedaan had. Met de nieuwe stijl kijk je naar de
toekomst en meer naar jezelf als adviseur. “De
klanten vragen niet naar de ab-titel, maar het
geeft me wel meerwaarde als ik met grotere pro
jecten bezig ben. Ze zien dat ze met een ambi
tieuze en kwalitatief goede adviseur te maken
hebben”, vertelt Mensink die in november 2010
zijn PAP heeft gemaakt en goedgekeurd gekre
gen. “Het maken van het plan heeft me veel tijd
gekost, ongeveer 10 uur, maar ik ben wel tevre
den over de uitkomst. De beoordeling van mijn
PAP was streng en het heeft me extra tijd gekost
om mijn PAP verder aan te scherpen”, geeft
Mensink aan die de strenge beoordeling positief
inziet en het goed vindt om naast het dagelijks
oplossen van problemen, zijn persoonlijke gren
zen te verkennen door deze certificering. Daar
naast is het nuttig om in de certificeringsgroep
met adviseurs van verschillende organisaties
over niet-vakinhoudelijke aspecten te kunnen
praten.
Johan Oonk, adviseur bedrijfsopvolging bij de
Gibo Groep, is in een keer door de certificering
gerold. “Als je goed luistert naar de feedback van
de coach en collega-adviseurs op de terugkom
dag, kun je je eigen ambities een stuk scherper
krijgen. Daarmee is het aanpassen van je ambi
tieplan goed te doen”, vertelt Oonk die onder
andere in zijn plan heeft staan dat hij meer werk
zaamheden wil delegeren naar jongere collega’s.
Die kunnen zich dan verder ontwikkelen en
Oonk heeft meer tijd voor complexere overna
mes. Oonk vindt het certificeren een goede zaak:
iedereen kan zich adviseur noemen, maar met
dit certificaat en het vervolgtraject, heb je een
realistische waarborg van kwaliteit.

De eerste certificeringsronde was in feite een
inventarisatie van wat je tot dan toe als adviseur
had gedaan, maar bood je als adviseur geen nieu
we inzichten. Binnen deze (her)certificering heb
je zelf een actievere rol, het brengt je daardoor
een stap(je) verder in je ontwikkeling.
Eigen verantwoordelijkheid adviseur
Voorzitter van de vab, Roel Schutten, vindt dat
alle adviseurs zichzelf moeten verplichten om
zich te blijven ontwikkelen. Niet alleen qua ken
nis, maar ook op persoonlijk vlak. De landbouw
sector, de markt en dus de klant zijn ook steeds
in ontwikkeling en daar moet je als adviseur op
inspelen. De verantwoording van deze ontwikke
ling ligt bij de adviseur zelf, maar de vab wil haar
leden daarbij ondersteunen door de juiste tools
aan te leveren. Certificering is een van de tools
hiervoor. Schutten geeft aan dat de ontwikkeling
van het nieuwe certificeringssysteem een zorg
vuldig traject is geweest waar de adviseurs zelf
aan deel hebben genomen. Na een pilot met een
groep van twintig adviseurs zijn er inhoudelijk
kleine aanpassingen gedaan, maar de basis is
blijven staan. “Er is goed over nagedacht en het
certificeringssysteem staat als een huis”, aldus
de voorzitter. Hij sluit niet uit dat er ook dit jaar
kleine wijzigingen komen naar aanleiding van
ervaringen van de adviseurs. De beoordeling van
het ambitieplan, wat de adviseurs schrijven na
twee dagen intensieve training, is streng. “De lat
ligt bewust hoog, als adviseur moet je serieus
bezig zijn met je ontwikkeling en dat kan beteke
nen dat je het ambitieplan opnieuw moet aan
passen totdat de commissie tevreden is.” De vab
is met werkgevers in gesprek om het certifice
ringssysteem aan te laten sluiten bij interne
beoordelingssystemen. De adviseur kan dan
samen met de leidinggevende afspraken maken,
zodat er bijvoorbeeld niet twee keer klanten
gebeld worden voor een beoordeling van de advi
seur. Een ambitieplan geldt voor drie jaar. Mini
maal een keer in de drie jaar moeten er nieuwe
doelen of aanpassingen hiervan op papier gezet
worden, zodat de adviseur structureel stilstaat bij
zijn ontwikkeling en kwaliteit.
De kosten van het certificeringstraject zijn 1.025
euro exclusief btw in het eerste jaar en 400 euro
voor de terugkomdag in het tweede jaar en 400
euro voor de terugkomdag in het derde jaar.
Regelmatig start er een nieuwe groep voor het
certificeringstraject nieuwe stijl, bijvoorbeeld op
7 februari, 22 maart en 18 april. Opgave kan via
de website van de vab, www.vabnet.nl.

Agenda
Training Adviesvaardigheden
Bedrijfsplan:
Luisteren is een kunst!

Datum: 18-02-2011
Tijd: 14.30-20.15 uur
Locatie: midden van het land
Kosten: € 147,06 excl. btw
Meer informatie: www.vabnet.nl

Risicomanagement in de
akkerbouw
Datum: 31-03-2011
Tijd: 15.00-20.00 uur
Locatie: Flevoland
Kosten: € 145,00 excl. btw
(€ 290,00 excl. btw voor niet-vab-leden)
Meer informatie: www.vabnet.nl

Studiereis Portugal
16 t/m 21 mei 2011

Datum: 16 t/m 21 mei 2011
Kosten: maximaal € 1.525 excl. btw (bij
het minimale aantal deelnemers van 15)
en minimaal€ 1.325 excl. btw
Meer informatie: www.vabnet.nl
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