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Vab-expedities: thema’s uitgediept
Henk ten Have

u i tgedie p t
Tijdens vab-expedities worden
specifieke onderwerpen
uitgediept.
Foto: Mirjam Hommes

Afgelopen januari organiseerde de vab haar
eerste vab-expeditie, een nieuw soort bijeenkomst. Een vab-expeditie is een traject van
een aantal bijeenkomsten waarin een kleinere
groep adviseurs een specifiek thema uitdiept.
Inmiddels hebben meerdere expedities plaatsgevonden. Deelnemers zijn enthousiast.
“Navraag bij de leden wees uit dat er meer
behoefte was aan verdieping van bepaalde
onderwerpen in kleinere groepen. Daar hebben we een werkvorm bij bedacht”, vertelt
vab-secretaris Yvonne van de Camp. “De eerste expeditie was nog een beetje zoeken naar
de juiste vorm en inhoud, het onderwerp
was ook wat abstracter dan de tweede expeditie over Kringloopwijzer. De tweede expeditie was heel concreet en is heel goed bevallen.” De adviseurs die aan een vab-expeditie
deelnemen, hebben een gelijkgestemde
behoefte aan informatie, kennis en ervaring
op het gebied van een specifiek thema. De
expeditie begint met een bijeenkomst waarvan het programma door de vab is opgesteld
met een aanjager vanuit de leden (vab-werkgroeplid of ander lid). Aan het eind van de
eerste bijeenkomst wordt gezamenlijk het
programma voor de tweede bijeenkomst
vastgesteld. Na de tweede bijeenkomst komt
er eventueel nog een vervolg met een derde
bijeenkomst.
De vab faciliteert de expedities, zorgt voor
een aanbod van thema’s en organiseert de
eerste bijeenkomst van iedere expeditie.

Boven verwachting
De eerste vab-expeditie vond plaats op 16 en
28 januari. Het thema was ‘Veehouderij in
ontwikkeling’ en er werd ingegaan op hoe je
als adviseur omgaat met de ambitie van veel
veehouders om op het gebied van duurzaamheid stappen vooruit te zetten. André Koot
uit Geertruidenberg, onafhankelijk adviseur
in de varkenshouderij, was een van de deelnemers. “Het was boven mijn verwachting”,
vertelt Koot. “De reden om me op te geven
was om wat breder te kijken dan alleen naar
mijn eigen vakgebied, de varkenshouderij.
Ik was benieuwd naar ideeën van adviseurs
vanuit andere sectoren.” De groep bestond
uit twaalf personen. “Dat was een mooie
grootte. De groep moet niet veel kleiner zijn,
maar ook niet veel groter, want dan kan niet
iedereen zijn ei kwijt.” De bijeenkomsten
bestonden uit een stuk theorie en een stuk
interactie met sprekers en discussies. Koot is
ook heel positief over het proces van de bijeenkomst. “Er werd vanuit verschillende disciplines op het thema ingegaan en dat is best lastig. Maar met Harry Kortstee van Wageningen UR hadden we een goede voorzitter die
de bijeenkomsten goed begeleidde. Hij gaf
iedereen de ruimte om zijn mening te geven,
maar voorkwam ellenlange discussies.”
Drie bijeenkomsten
Bertha Faber, senior agrarisch bedrijfs
adviseur bij Van Balen Boekhoudburo in het
Friese Jellum, nam deel aan de tweede vabexpeditie met als thema ‘Aan de slag met
KringloopWijzer’. “Morgen hebben we onze
derde bijeenkomst, naar aanleiding van vragen vanuit de groep”, vertelt ze aan de telefoon. “Een aantal adviseurs wilde nog dieper
op het thema ingaan.” Bij de eerste bijeenkomst waren zo’n twaalf adviseurs, de groep
is bij de laatste bijeenkomst wel wat kleiner,
weet Faber. De deelnemers kregen ook huiswerk mee. “We hebben een case behandeld
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Ook werft de vab deelnemers via haar ledenbestand en regelt ze de communicatie en
administratie. Voor een vab-expeditie zorgen
de deelnemers zelf voor eventuele extra
input in de vorm van sprekers of trainers. De
vab faciliteert hierbij. Na iedere bijeenkomst
wordt het programma voor de volgende bijeenkomst vastgesteld, hierin doet de vab een
voorzet.

Speculeren of risico’s beheersen?
Studiebijeenkomst

Datum: 2 september 2014
Tijd: 15.30-20.00
Locatie: Lelystad
Kosten: 185 euro excl. btw (vab-leden)
Meer informatie: www.vabnet.nl

Productie in het post-quotum
tijdperk
Studiebijeenkomst

Datum: 16 september 2014
Tijd: 14.30-20.00
Locatie: midden van het land
Kosten: 185 euro excl. btw (vab-leden)
Meer informatie: www.vabnet.nl

Vab - e x p e d i tie
en moesten die thuis verder uitwerken. Dat
zorgde voor nieuwe vragen en discussies
tijdensde tweede bijeenkomst.”
Op zowel de eerste als tweede bijeenkomst
waren twee sprekers. Op de laatste bijeenkomst komt een van de eerdere sprekers nog
een keer terug.
Faber is ook positief over de organisatie van
de bijeenkomsten. “Alles is goed geregeld.”
Dat vond ook Toine Driessen, specialist
regelingen en economie bij ComponentAgro
in Oud-Beijerland. “De opzet van de bijeenkomsten was goed.” Driessen nam ook deel
de vab-expeditie ‘Aan de slag met Kringloopwijzer’ en ging eveneens naar de derde bijeenkomst. “Wij adviseren voor 70 procent
adviseurs in de accountancy en verder vooral
adviseurs van toeleveranciers (waaronder
voerleveranciers), en die willen we handvatten
geven hoe ze, op basis van de Kringloop
Wijzer, knelpunten kunnen signaleren op
het gebied van bijvoorbeeld voeding, bemesting of graslandbeheer. Vervolgens kunnen
ze samen met de melkveehouder de knelpunten oppakken of de melkveehouders
adviseren bij wie ze moeten zijn.” Driessen
vindt de vab-expedities een mooie manier
van werken door de kleine groep waarin
ieders kennis en kunde naar voren komt.

Discussie tijdens een
vab-expeditie.

FLASH! Schuldsanering of
faillissement
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De sprekers hadden een vaktechnische achtergrond. “Voor ons werk is niet alle detail
info bruikbaar. Maar sommige deelnemers
wilden wel vakinhoudelijke details weten en
de sprekers konden hen daarbij goed van
dienst zijn.” Helma van Rozendaal, agrarisch adviseur bij ABAB Accountants en
Adviseurs, deed net als André Koot mee aan
de expeditie ‘Veehouderij in ontwikkeling’.
Ook zij is positief. “De sprekers hebben
gezorgd voor verbreding van mijn blikveld”,
aldus Van Rozendaal. “Ik ging er vooral naartoe vanwege één specifiek onderwerp: niettraditioneel bouwen. Door de tijd die daaraan is besteed en de diepgang heb ik er veel
over geleerd.” Door de terugkomsessie was
de vab-expeditie ook minder vrijblijvend dan
een ‘gewone’ bijeenkomst van één of een
halve dag. Nieuwe expeditiebijeenkomsten
zitten eraan te komen, vertelt Yvonne van de
Camp: over de thema’s Kringloopwijzer en
bedrijfsopvolging.

Datum: 23 september 2014
Tijd: 15.30-19.30
Locatie: Maanlander 43, Amersfoort
Kosten: 90 euro excl. btw (vab-leden)
Meer informatie: www.vabnet.nl

FLASH! Het belang van goed
graslandmanagement!
Datum: 30 september 2014
Tijd: 15.00-19.30
Locatie: Maanlander 43, Amersfoort
Kosten: 90 euro excl. btw (vab-leden)
Meer informatie: www.vabnet.nl
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