
 
 

 

 

 

Uitnodiging studiebijeenkomst 
 

 
Dinsdag 21 juni 2011 

 
 

Vooruitkijken in de 
varkenshouderij 

 
Afzetstrategieën voor de ‘gemiddelde’ varkenshouder 

 
Locatie: Varkenshouderij Sanders, 

Nieuwlandweg 0, 5275 JV Den Dungen 
 

Aanvang vanaf 15:00 uur 
PE-punten: 4 

‘  

 
 
De inkomens in de varkenshouderij staan onder grote  druk. 
De voerkosten zijn met 22% gestegen en de afzet van v lees is 
gedaald. Wat is de beste strategie voor een 'gemidd elde' 
varkenshouder in een wereld vol beter-leven-kenmerk en, 
middensegmenten en megastallen? 
 
In deze bijeenkomst komen de speerpunten van de fina ncier 
aan bod: wat vindt hij belangrijk bij de keuze voor een 
bepaald concept? Ook stellen we de vraag: Welke 
alternatieven zijn er eigenlijk en welke ondernemers gaan wel 
of niet door? Welke bedrijfsvoering past bij welk c oncept en 
wat zijn de risico’s? Is omvang zaligmakend?  
 
Deze bijeenkomst vindt plaats op het bedrijf van Nic ky 
Sanders. Deze inspirerende ondernemer heeft al een bewuste 
keuze gemaakt. Een keuze die past bij zijn ondernemers chap.
 
 

 

 

Agrarische bedrijfsadviseurs met ambitie   
 



 
 

Doel 
 

 
Adviseurs in de varkenshouderij bijpraten over de ontwikkelingen op het 

gebied van afzet en vermarkting. Welke concepten zijn interessant, welke 

bedrijven hebben de toekomst? Hoe kies je een effectieve bedrijfsstrategie 

die ook bij de ondernemer past? Doelgroep: Adviseurs die varkenshouders 

van ‘gemiddelde’ omvang adviseren.  

 
  

Sprekers  

1. Koen van Bergen, sectormanager veehouderij bij Rabobank 

Nederland in Utrecht, www.rabobank.nl 

2. Erik van der Hijden, adviseur bij Farm Advies in Oirschot 

3. Nicky Sanders, varkenshouder te Den Dungen  

 

Dagvoorzitter:  

Jan van der Haar, werkzaam bij Countus en lid van de werkgroep Dier 

 

Programma 
 

 
15.00 uur: Ontvangst op varkensbedrijf Sanders in Den Dungen.  

15.15 uur: Opening van de bijeenkomst door dagvoorzitter Jan van der 

Haar 

15.20 uur:  Rondleiding over het bedrijf 

16.00 uur:  Inleiding Financieel inzicht  

Door Koen van Bergen, Rabobank 

16.35 uur: Inleiding Bedrijfsstrategieën  

Door Erik van der Hijden, Farm Advies 

17.10 uur: Pauze 

17.30 uur: Inleiding Keuzes in ondernemerschap 

   Door Nicky Sanders, varkenshouder 

18.00 uur: Vragen & discussie 

18.30 uur: Diner 

19.45 uur: Einde bijeenkomst.  
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Aanmelden 
 

 

Je kunt je tot en met 14 juni a.s. aanmelden voor deze 

bijeenkomst via de website www.vabnet.nl.  

 

Ledenprijs:    € 145,- excl. BTW 

Niet-ledenprijs:   € 290,- excl. BTW 

 

Bij annulering na 14 juni 2011 vindt geen restitutie van de 

deelnemersbijdrage plaats. 

 

PE-punten: 4 

 

 

Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs 

Postbus 1634, 3800 BP Amersfoort 

Telefoon 033 - 45 35 330, 

Fax 033 - 45 35 339 

E-mail info@vabnet.nl 

Website www.vabnet.nl  
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