Kenniscarrousel
informatie& inspiratiesessies
ûnder de streep

11 oktober
9:00 - 15:00 UUR

Het zijn roerige tijden in de agrarische sector; Boeren hebben behoefte aan duidelijkheid, perspectief en
waardering. Wij kunnen geen ijzer met onze handen breken, maar proberen wel waar mogelijk te helpen
om beweging richting een natuurinclusieve landbouw mét een interessant verdienmodel te realiseren.
Samen met de provinsje Fryslân hebben we begin dit jaar een enquête uitgestuurd naar boeren. Uit de
respons kwam de roep en noodzaak voor een (alternatief) verdienmodel naar voren. Het is niet zo dat
men niet natuurinclusiever landbouw wil bedrijven. De vraag is ‘Hoe?’ Want er moet natuurlijk nog wel
een gezonde boterham verdiend kunnen worden.
Kenniscarrousel
Er wordt tijdens deze bijeenkomst op meerdere bedrijfseconomische aspecten van natuurinclusieve landbouw ingegaan. Waar liggen kansen en mogelijkheden? Van reactief naar proactief denken en doen.
In de verschillende workshops gaan we in subgroepen met elkaar aan de slag, de dialoog aan en op zoek
naar perspectief.

Welke mogelijkheden zijn er voor melkveehouders
om meer aan natuurinclusieve landbouw te doen met
onderaan de streep een interessant rendement?

Dinsdag 11 oktober 9.00 – 15.00 uur
					Aanmelden kan hier >>

>>

Aan het woord komen o.a.:
• Agrarisch ondernemers die al succesvol eerste stappen hebben gezet
• Experts uit het bedrijfsleven
• Adviseurs van de Landbouw Adviespool
• Verantwoordelijke ambtenaren van overheden

Interactieve bijeenkomst

Brûsplak
sessie 1|3

Het belooft een brûzjende, interactieve dag te worden! We starten met een plenair onderdeel, vervolgens zijn
er 6 verschillende workshops waaruit u kunt kiezen. Er wordt gezorgd voor een overheerlijke lunch en op de
informatiemarkt kunnen bezoekers nog even 1 op 1 contact zoeken met de workshopbegeleider of een specifieke vraag kwijt.
Voor wie?
Melkveehouders uit Fryslân.

Programma 11 oktober

VERANDEREND
BELEID IN DE
AGRO-FOOD
SECTOR
Ûnder de streep

Locatie:
De Warnster
Midsbuoren 7
Warten

9 december

9:00

Inloop

9.30

Opening en start programma Living Lab Fryslân

9:40

Vraaggesprek over studie ‘Onder de streep’
Met accountant, adviseur en Friese melkveehouders die hebben deelgenomen aan de studie
Interactie met publiek

10:30

Koffiepauze

10:50

Eerste ronde workshops.

11:55

Tweede ronde workshops.

13:00

Lunch
Sluiting officiële deel, lunch staat klaar.

14.00 – 15.00

Informatiemarkt en napraten.

Aanmelden
Meld je uiterlijk 5 oktober a.s. hier aan.
Je kunt aangeven of je digitaal of fysiek aanwezig wilt zijn.
Vragen
Vragen? Neem contact op via info@livinglabfryslan.frl

