Verslag speeddate Vee-Dier 15 januari 2013
Aanleiding:
In het kader van de doelen van het Kigoproject Animal Business is een speeddate tussen 30
veehouderijleerlingen en 20 dierverzorgingsleerlingen gerealiseerd. Tijdens deze speeddate
hebben de leerlingen de andere sector bevraagd op ondernemerschap en het ondernemingsplan.
Doelen:
De speeddate sluit aan bij het Kigoproject en kent de volgende doelen:
 De Groene Standaarden is bezig de kerntaak Ondernemen te standaardiseren over de
verschillende uitstromen heen. Vanwege transparantie, kennistransitie en efficiency is het
voor de AOC's belangrijk dat deze diergerichte opleidingen een gezamenlijk
opleidingstraject ontwikkelen waarin de identieke werkprocessen met prestatieindicatoren worden gesynchroniseerd en geborgd in een transparant prestatiedossier.
 Studenten en docenten vanuit de verschillende sectoren kunnen elkaar versterken waar
het gaat om ondernemerschap. Elke sector kent daarbij een ‘eigenheid’ met sterke
punten waar de andere sector zich mee kan versterken. Zo kunnen veehouderijstudenten
leren van de marketingaspecten vanuit de dierverzorgingssector. Andersom kunnen de
dierverzorgingsstudenten leren van de financiële aspecten van de veehouderijsector.
 Maatschappelijk gezien is het van belang dat de verhoudingen ruraal --> <-- urbaan
vragen om verbreding de horizonten van studenten, docenten en bedrijfsleven van
verschillende opleidingen.
Uitvoering:
Op 15 januari vond de twee uur durende speeddate plaats in eetcafé de Gribus te Barneveld.
De groepen Dierverzorging werden gekoppeld aan de groepen Veehouderij. Tijdens 8 ronden
werden vragen gesteld over de onderwerpen: ondernemer, doelgroep en concurrentie,
onderneming, omzet en SWOT, personeel en organisatie, marketing en financiën(2x) (zie bijlage).
Per ronde werd er gewisseld van groep.
Resultaten:
 Beeldvorming vanuit de dierverzorging over de sector veehouderij:
Grotendeels geen ander beeld van de sector gekregen.
Enkele opvallende uitspraken:
- De veehouderijleerlingen zijn minder lomp dan altijd wordt gezegd.
- Het zijn en blijven echt boeren met een hele sterke mening en een goede visie op de toekomst.
- Ze weten precies waarover ze praten.
- Meer meiden in veehouderij dan verwacht.
 Werkvorm speeddate:
Uitspraken: leerzaam, effectief (je krijgt van verschillende mensen advies), leuk en zeer nuttig, je
wordt er enthousiast van, de verschillende doelgroepen maakte het lastiger, een mooie variatie
op lessen, gezellig, leuk om dit in een café te doen, leuk bedacht en opgezet.
 Setting: café:
Het is gezelliger, sfeer is hier meer ontspannen, je praat makkelijker, lokalen zien we al genoeg,
een beetje rumoerig, de sfeer helpt bij vragen stellen.
 Doel bereikt (leren van de andere sector):
Zeker goede adviezen gekregen, ook al waren de opdrachten niet helemaal te vergelijken, veel
tips gekregen van veehouderij, veehouderij liet ons ondernemerschap anders inzien, waardoor we

ons plan konden bijstellen, met een aantal tips kunnen we aan de gang, ze hadden een goede
mening, ze hadden een andere kijk op een ondernemingsplan, soms praat je langs elkaar heen
omdat je geen kennis van hun sector hebt, ze kunnen ons (dier) vooral helpen met het financiële
plan, het verschil tussen de sectoren was af en toe te groot. Lastig vond iedereen dat veehouderij
het plan klaar had en dierverzorging op 50% zit. Dier had meer aan vee, dan andersom.
 Organisatie:
Laat beide projecten tegelijk lopen, zodat je op hetzelfde punt in het proces zit. Op 75% van het
plan is aan te raden, omdat je dan een beter beeld hebt en tegen diverse zaken aanloopt.
Het totaal duurde te lang. Minder ronden en meer tijd per ronde.
Gratis parkeren.
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