
Studieclub voor jonge melkveehouders    

Jonge ambitieuze boeren kunnen groeien en ontwikkelen door deel te nemen in een 
economische studieclub met leeftijdgenoten.    
  

Doelgroep: De jonge ondernemer, die het bedrijf nog niet heeft overgenomen.    

  
Doelstellingen studieclub:   
1) Op een plezierige manier leren van elkaar, onder deskundige begeleiding.    
2) Vergroten van het inzicht in economische, financiële en technische vraagstukken.    
3) Vergroten van het inzicht in persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten.    
4) Vergroten van het inzicht in sterke kanten en verbeterpunten van het bedrijf.    
5) Leren analyseren en bespreken van uiteenlopende ondernemersvraagstukken.    
6) Verbeteren van sociale communicatie (positief kritisch).    
   

Hoe:    
In groepsverband economische, technische en financiële vraagstukken bespreken. Dit doen 
jullie onder begeleiding van een ervaren bedrijfsadviseur. Economische cijfers van het eigen 
bedrijf en bedrijfsvergelijkende kengetallen zijn hiervoor de basis.    
   

Aantal bijeenkomsten en locatie:    
We houden in de winterperiode vijf bijeenkomsten. Twee of drie bijeenkomsten worden 
gebruikt voor het bespreken van de technische en economische resultaten, de 
bedrijfsvergelijkende cijfers en eventueel de financiële prognose. Ook wordt een 
bedrijfsexcursie georganiseerd naar een melkveehouder met uitstekende economische 
resultaten.   
  
De andere bijeenkomsten kunnen worden ingevuld met ideeën vanuit de groep: wat willen 
jullie graag bespreken? Tijdens de bijeenkomsten worden als het nodig is experts 
uitgenodigd om jullie vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten zijn op locatie bij een van 
de deelnemers van de studieclub.   
    

Tijd:    
De bijeenkomsten duren een dagdeel bijvoorbeeld van 10.00 uur tot 12.30 uur.    
   

Kosten:    
De eigen bijdrage is € 420 per jaar voor de bijeenkomsten. Voorwaarde voor deelname is het 
laten samenstellen van een bedrijfseconomische analyse met bedrijfsvergelijkende cijfers 
(bekijk hier een voorbeeld). De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 350, afhankelijk van de 
complexiteit van het bedrijf. In totaal kost deelname dus ongeveer € 770 per jaar.    
   
Ben jij een ambitieuze jonge boer?   
Wil jij, samen met collega’s, je sociale, technische en economische vaardigheden 
ontwikkelen? Wil je groeien als mens en als ondernemer? Stuur dan een e-mail naar Pieter 
van Gorkum (p.van.gorkum@ppp-agro.nl) of bel 06 - 1257 1416.  

https://ppp-agro.nl/wp-content/uploads/2023/02/Voorbeeld-bedrijfsanalyse.pdf
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