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Toekomstgericht Ondernemend Melken – TOM  

 

Uitgewerkt programma: 

 

Persoonlijke sessie dag 1 bedrijfsbezoek 

De training start in September/Oktober 2020 met een persoonlijke 
bedrijfssessie. Tijdens dit bezoek staan de volgende onderwerpen 

centraal:   

- De bedrijfsscan wordt ingevuld en doorgenomen; 
- De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is van tevoren ingevuld en 

wordt doorgenomen met de medevennoten en partner; 

- De uitdagingsvragen worden besproken. 

Al deze informatie wordt door 1 van de trainers verzameld en 

doorgesproken en dient als input voor de eerste groepsbijeenkomst.   

Introductie 2-daagse dag 2 en 3 

De eerste 2 dagen komt de groep voor het eerst bij elkaar. We verzorgen 
de training op een locatie met overnachting. Centraal staat de opdracht 

voor het eigen bedrijf en de eigen persoonlijke ontwikkeling.  

Ochtend dag 1: Je uitdaging 

- Wat zijn de 3 grootste uitdagingen in je bedrijf op dit moment?  

- Als je 1 van deze drie uitdagingen zou kunnen aanpakken, welke 

zou je dan het meeste opleveren als het zou worden opgelost?  

- Voorkomen dat er landbouwpolitiek wordt geroepen. Daar heb je 

maar mee te doen maar moet je in ondernemen als melkveehouder 

en dus mee dealen.  

- Wat zou het oplossen van deze uitdaging voor positieve impact 

hebben op je bedrijf en je leven in het komende jaar?  

- Wat staat er voor jou op het spel als je deze uitdaging niet oplost? 

Wat kost het je persoonlijk en zakelijk? Hoeveel tijd kost het je? Hoe 

beïnvloedt het je persoonlijk?  

- Hoe lang heb je deze uitdaging al?  

- Wat heb je zelf al geprobeerd om dit op te lossen? Wat waren de 

resultaten?  

Formuleer jouw eigen opdracht voor deze 12-daagse! 

- Wat wil jij bereiken met deze training? 
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- Hoe wil je dat bereiken? 

Middag dag 1: terugkoppeling van tevoren ingevulde Persoonlijke 

Profiel Analyse 

PPA 

- jezelf leren kennen waardoor je beter jouw kwaliteiten leert 

onderkennen en deze fors inzetten; 
- leren kennen van je minder aanwezige kwaliteiten en deze met de 

wel beschikbare kwaliteiten kleiner maken; 
- inzicht in anderen, door je eigen PPA leer je anderen inschatten 

- en hoe doen we dat dan in maatschap / familie verband?  

Persoonlijke ontwikkeling dag 2 

- Hoe ga je om met emoties in het bedrijf (familie, gezin, 

medewerkers)? 
- Hoe zet je mensen in hun kracht en smeed je een team?  

- Hoe haal je meer uit een persoon: effectiviteit en efficiency? 
- Hoe laat jij die ander groeien? Hoe begeleid, coach en delegeer jij? 

- Hoe beteken je meer voor de omgeving (buurt, consumenten)? 
- Waar mag jij in groeien? 

- Hoe ga ik om met mijn maten en/of partners/ouders?  
- Hoe zorg ik ervoor dat er meer energie komt binnen deze 

samenwerking, zowel voor als achter? Hoe ga ik dat bereiken? 

 

Ondernemers draaien winst! 3 dagen, dag 4, 5 en 6 

Hoe verzeker ik mijn bedrijf van voldoende winst? Met welk winstgetal ben 

ik zelf tevreden? Stel dat jouw winst niet voldoende is, dan dien je dit 

eerst te optimaliseren. 

In de komende trainingsdagen ga je jouw bedrijf optimaliseren. Hierdoor 

wordt de winstgevendheid verbetert, zonder direct forse investeringen aan 

te gaan.  

Je krijgt inzicht in de 4 productiefactoren op het melkveebedrijf en de 
invloed daarvan op het management niveau. De input hiervoor is de 

bedrijfsscan.   

- Optimalisatiedag + 1 bedrijfsbezoek, gekoppeld aan het thema van 
de dag 

- Optimalisatiedag + 1 bedrijfsbezoek, gekoppeld aan het thema van 

de dag 
- Optimalisatiedag + 1 bedrijfsbezoek, gekoppeld aan het thema van 

de dag 

http://www.dairytrainingcentre.com/
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Ondernemers halen de toekomst naar zich toe! 3 dagen, dag 7, 8 

en 9 

In de komende trainingsdagen ga je jouw bedrijf toekomstproof maken, 
rekening houdend met je eigen ambities, doelen en de externe kansen en 

bedreigingen. Op basis van je persoonlijke kwaliteiten maak jij je bedrijf 
klaar voor de toekomst. Je vormt je eigen visie en brengt een lange 

termijn planning in beeld.  

Voorbeelden van externe kansen en bedreigingen: kringloop, emissie, 
logistiek, regionalisering, welzijn, food print, welke melkstroom past bij 

mij, politieke en maatschappelijke invloeden, lokale zienswijzen etc.  

3 dagen 

- Ontwikkeling van het bedrijf + bedrijfsbezoek van een deelnemer 

- Ontwikkeling van het bedrijf + bedrijfsbezoek van een deelnemer 

- Ontwikkeling van het bedrijf + bedrijfsbezoek van een deelnemer 

 

Het toelichten van je businessplan, dag 10 

We gaan in 1 dag alle gemaakte plannen doornemen en van commentaar 

voorzien. Iedere deelnemer krijgt ¾ uur. 

- Presentatie plannen 

- Discussie en vragen per persoon 
- Eventueel externen laten aansluiten of per thema een externe (als 

de plannen op elkaar lijken). 

 

De laatste groepsbijeenkomst, dag 11 

In de laatste dag, één maand later, gaan we de verbeterde plannen 

nogmaals doornemen, iedere deelnemer krijgt ½ uur.  

- Presentatie plannen en applaus. 

- Evaluatie en afronding 

 

Afsluitend persoonlijk bedrijfsbezoek dag 12 

Op basis van je uitgewerkte business plan, brengt 1 van de trainers een 

bezoek aan jouw bedrijf. De rode draad die uit het business plan naar 

voren komt wordt op het bedrijf doorgenomen met de adviseurs en 
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specialisten die op het melkveebedrijf van jou mee helpen. Het doel is om 

het plan goed te implementeren, verantwoordelijke personen te 

benoemen en het borgen van de gemaakte plannen en afspraken.  

 

Wat ga je doen 

Onderwerpen die uitgediept worden zijn: 

• Analyseren eigen balans en verlies- en winstrekening; 
• Saldo, winst, marge, geldstroom, privé en inkomen; 

• Benchmark met vergelijkbare bedrijven; 
• Opstellen en uitvoeren rendement verbeterplan; 

• Groeien als ondernemer: Persoonlijke Profiel Analyse; 
• Studiedagen op technisch gebied, gekoppeld aan rendement 

verbeterplan; 
• Opbrengsten: melk, omzet en aanwas, verbrede activiteiten; 

• Variabele kosten: voer, vee, gewas en overig; 
• Vaste kosten en algemene kosten: arbeid, werk door derden, mest, 

huisvestingskosten, afschrijvingen, verzekeringen,  
• Financieringen en risico management; 

• Investeringsbegroting, liquiditeitsplanning en 0-meting;  

• Risicomanagement, regelgeving toepassen en inpassen in de 
bedrijfsvoering en omgaan met weerbarstige markt, cyclus in de 

melkprijs en vraag/aanbod 
• Arbeid: hoe zorg je voor voldoende en goed gemotiveerd personeel, 

inclusief jezelf?  
• Ondernemen is volhouden, samenwerken, ondernemingsvormen 

kiezen, en bedrijfsopvolging maar ook vooruitzien, kansen 
verzilveren; 

• Financiële en technische resultaten doorzien (sterke en zwakke 
punten) 

• Hoe bouw ik een financiële buffer op voor slechtere periodes 
 

Deelnemers aan de training brengen de cijfers van het eigen 
melkveehouderijbedrijf in en de uitkomsten van de DISC analyse.  

Elke trainingsdag begint met bespreken uitgevoerde opdracht, introductie 

nieuwe thema, verdieping door spreker, vaak gekoppeld aan een 
bedrijfsbezoek (praktijkbedrijf en/of bedrijf deelnemer).  
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Resultaten 
 

Na de training: 

 
• Heb je inzicht in de technische en rendementssituatie van je eigen 

bedrijf; 
• Heb je een rendement verbeterplan opgesteld en uitgevoerd; 

• Is je bedrijfsvoering efficiënter; 
• Onderneem je scherper, slimmer en meer passie; 

• Ben je bewust van en bekend met bedrijfsvormen, overname en 
financieringsvormen; 

• Ben je een goede gesprekspartner voor jouw (bedrijf)-adviseurs; 
• Heb je de training binnen 1 jaar terugverdiend   

 

Voorwaarde:  

je bent minimaal 3-4 jaar actief op het melkveehouderijbedrijf. 

 

Opgave   

Je kunt je opgeven via de website www.dairytrainingcentre.com.  

 

Investering 

De investering bedraagt €4.750,- exclusief BTW.  

Inclusief lunches, 2x overnachting, 2 bedrijfsbezoeken, 

trainingsmaterialen. 

 

Meer informatie? 

We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn. Kijk op onze website of 

bel met  

- Johannes Brolsma, tel. 0630723484 

- Han Tellegen, tel. 0651366216 

http://www.dairytrainingcentre.com/
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