
SEIZOENS-
GIDS 2016-2017



VOOR BEDRIJFSOPVOLGERS

VOOR JOUW AJK

VOOR JOU

VOOR BESTUURDERS

DE SEIZOENSGIDS

Zoekt jouw provinciale of lokale AJK inspiratie 
voor cursussen, avonden of activiteiten? Blader 
dan de seizoensgids van NAJK eens door. 
NAJK heeft een divers aanbod: van cursussen 
voor bedrijfsopvolgers, (discussie)avonden over 
actuele thema’s tot een actief BoerenBattle-spel 
en tips voor ledenwerving.

De seizoensgids is opgesteld in vier categorieën:

Heb je vragen over activiteiten van NAJK, neem 
dan contact op via 030-2769869 of info@najk.nl.

Met vriendelijke groet,

Andre Arfman,
NAJK-voorzitter



Een gezonde financiële basis is de motor van elke 
toekomstgerichte ontwikkeling. Maar hoe staan 
de financiën van het bedrijf dat jij wilt opvolgen 
ervoor? Wat moet je absoluut weten voordat je 
jouw toekomst uit gaat stippelen? Aan het einde 
van de cursus Financieel inzicht weet je wat er 
in het accountantsrapport staat, wat dat betekent 
voor het bedrijf dat je wilt opvolgen en wat je 
financiële situatie is.

Tijdens de cursus Financieel inzicht krijg je onder 
andere antwoord op de volgende vragen:
•	 Hoe lees ik het accountantsrapport en wat 

betekenen alle termen?
•	 Wat is de winst- en verliesrekening en hoe 

zit het met de ontwikkeling van het eigen 
vermogen?

•	 Hoe staat het met de liquiditeit en rentabiliteit 
van het bedrijf?

VOOR BEDRIJFSOPVOLGERS

Financieel inzicht

Wat: Financieel in
zicht

Duur: 5 dagdelen

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: € 275,- p.p. voor N
AJK-

leden, € 350,- p.p. voor
 niet-leden

Interesse? Vorm een groep van 
8 

personen en m
ail naar nboth@

najk.nl 



VOOR BEDRIJFSOPVOLGERS

Bewust op weg naar overname
Hoe werk je naar een bedrijfsovername toe 
zonder stappen over te slaan? Wanneer wil je 
het bedrijf overnemen, wat is de overnameprijs 
en welke regelingen moet je treffen? Welke 
bedrijfseconomische, fiscale en juridische 
aspecten spelen een rol? Aan het einde van de 
cursus Bewust op weg naar overname weet je hoe 
je het bedrijfsovernameproces moet inrichten.

Tijdens de cursus Bewust op weg naar overname 
krijg je onder andere antwoord op de volgende 
vragen:
•	 Welke zaken moet ik overwegen bij het 

opstellen van een maatschapsakte?
•	 Hoe is mijn financiële positie en die van mijn 

ouders na de overname?
•	 Hoe kan ik het beste communiceren met mijn 

bedrijfsovernamepartners? 

Wat: Bewust op weg naar overnam
e

Duur: 8 dagdelen

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: € 425,- p.p. voor N
AJK-

leden, € 500,- p.p. voor n
iet-leden

Interesse? Vorm een groep van 
8 

personen en m
ail naar nboth@

najk.nl



Je zit een aantal jaren voor de daadwerkelijke 
overname, of hebt het bedrijf net overgenomen 
en je gaat bepalen wat jij met het bedrijf wilt 
gaan doen. Aan het einde van dit leertraject 
heb je een strategie voor je bedrijf ontwikkeld 
en weet je hoe je jouw doelstellingen kunt 
realiseren, wat financieel mogelijk is en welke 
investeringen je moet doen. De cursus Rabo 
Opvolgers Perspectief wordt in samenwerking 
met Rabobank aangeboden. 

Het programma bestaat uit drie onderdelen:
1. Een Individueel Spiegelgesprek
2. De Financiële Scan
3. De Opvolgerstraining

VOOR BEDRIJFSOPVOLGERS

Rabo Opvolgers Perspectief

Wat: Rabo Opvolgers Perspe
ctief

Duur: 5 trainingsdagen 
verspreid over 

10 weken

Waar: Wij kijken waar we centraal in 

jouw regio een groep
 kunnen vormen

Interesse? Vraag bij jouw plaatselijke 

Rabobank naar de
 kosten en opga

ve

In samenwerking met:



De cursus Ook jouw zaak is speciaal voor de 
partners van de bedrijfsopvolgers. In deze cursus 
komen partners meer te weten over het reilen 
en zeilen van het bedrijf. Wat heeft jouw man of 
vrouw geregeld met de bedrijfspartners? Wat 
betekent dit voor jou? Wat kun je zelf regelen in 
het partnerschap, het huwelijk en/of het bedrijf? 
Wat zijn de consequenties van je keuzes privé 
en zakelijk? Wat is je eigen positie en hoe kun 
je daar in verschillende situaties het beste mee 
omgaan?

Tijdens de cursus Ook jouw zaak krijg je meer 
inzicht in:
•	 Welke positie jij wel of niet inneemt binnen 

het bedrijf.
•	 Zaken die binnen het huwelijk en het 

bedrijf geregeld kunnen worden en wat de 
consequenties daarvan zijn. 

•	 Hoe de bank het bedrijf beoordeelt in het 
kader van kredietverstrekking. 

VOOR DE PARTNERS VAN 
BEDRIJFSOPVOLGERS

Ook jouw zaak

Wat: Ook jouw zaak

Duur: 5 dagdelen

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: € 275,- p.p. voor N
AJK-

leden, € 350,- p.p. voor
 niet-leden

Interesse? Vorm een groep van 
8 

personen en m
ail naar nboth@

najk.nl 



Iedereen kent ze wel: gezelschapsspellen waar de 
competitie hoog opspeelt en verliezen geen optie 
is. NAJK introduceert het spel BoerenBattle. 
Gezelligheid, spanning, actie en kennis in één 
avond. Ga samen met jouw AJK-leden op ludieke 
wijze in op vragen over klimaat, energie, water, 
bodem en landjepik. Tijdens het spel worden 
de deelnemers zich bewust van de wereldwijde 
landbouw. Door middel van vraagstukken, 
discussiemomenten, tekenopdrachten en actieve 
spelonderdelen strijdt elk team voor de winst. 

Durf jij samen met jouw AJK of JAV de 
BoerenBattle aan? Boek dan nu het spel via 
Wolter Neutel door een mail te sturen naar 
wneutel@najk.nl. 

VOOR JOUW AJK

BoerenBattle

Wat: BoerenBattle

Duur: Een dagdeel

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: € 200,-

Interesse? Mail naar wneutel@najk.nl



(Jonge) agrariërs vinden het niet altijd even 
makkelijk om een partner te vinden. Dit komt niet 
alleen door het individuele werk op de boerderij, 
maar ook door onzekerheid over hun eigen 
versiergedrag. Hoe pak je het versieren op een 
effectieve en plezierige manier aan? De haarfijne 
kneepjes van het versiervak worden tijdens een 
avondje Versier met Plezier! uitgelegd. Kennis 
over versieren, spreekvaardigheid, communicatie 
en expressie staan centraal tijdens deze 
bewogen avond. Serieuze onderwerpen worden 
afgewisseld met ludieke momenten. 

Na een avond Versier met Plezier! zullen de 
aanwezigen zich makkelijker en zelfbewust 
bewegen binnen de maatschappij, waardoor het 
flirten en versieren makkelijker zal verlopen. De 
avond Versier met Plezier! is aan te vragen bij 
Liesbeth Schuurman via lschuurman@najk.nl. 

VOOR JOUW AJK

Versier met Plezier!

Wat: Versier met Plezier!

Duur: Een dagdeel

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: € 200,-

Interesse? Mail naar lschuur
man@najk.nl



Boeren en tuinders over de hele wereld dragen 
zorg voor één ding: voedselproductie. De 
productie van deze eerste levensbehoefte 
is afhankelijk van veel factoren, denk aan 
ontwikkelingen in het Midden-Oosten, de ebola-
problematiek in Afrika, de handelsboycot van 
Rusland, de opkomst van andere economieën en 
weersveranderingen. 

Hoe ga jij om met factoren die een sterke invloed 
hebben op de prijs die jij ontvangt voor je product 
of op de prijs die je betaalt voor grondstoffen? 
Discussieer hierover tijdens een avond over 
Wereldboeren. NAJK regelt tijdens een avond 
Wereldboeren een deskundige spreker en een 
discussieleider. 

VOOR JOUW AJK

Wereldboerenavond

Wat: Wereldboeren

Duur: Een dagdeel

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: Geen

Interesse? Mail naar wneutel@najk.nl

In samenwerking met:



Het bestuur van NAJK, waarin alle 
provinciale AJK’s afgevaardigd zijn, heeft de 
onderwerpen van de discussiestukken voor 
het activiteitenseizoen 2016-2017 vastgesteld. 
De onderwerpen van komend jaar zijn: GLB na 
2020, financiering bedrijfsopvolging en water- en 
bodemkwaliteit. Provinciale AJK’s organiseren 
discussiebijeenkomsten over deze thema’s 
waarbij jij jouw mening over dit onderwerp kan 
laten horen. De stellingen die tijdens de avonden 
centraal staan, vormen het standpunt van NAJK. 

Het dagelijks bestuur draagt die standpunten 
uit bij politici, in de media en bijvoorbeeld het 
ministerie van Economische Zaken. Het is dus 
belangrijk dat jij jouw stem laat horen. Wil 
jouw (provinciale) AJK een discussieavond 
organiseren over bovenstaande thema’s, neem 
dan contact op met Neline Both via nboth@najk.
nl.

VOOR JOUW AJK

Discussieavond over actuele thema’s

Wat: Discussieavond ov
er actuele 

thema’s

Duur: Een dagdeel

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: Geen

Interesse? Mail naar nboth@
najk.nl



NAJK is de overkoepelende organisatie van de 
provinciale en lokale AJK’s. NAJK behartigt 
de belangen van elke jonge boer en tuinder in 
Nederland op nationaal en internationaal niveau. 
Maar wat doet NAJK nou precies? Hoe zet NAJK 
de lobby- en belangenbehartiging in? Waar houdt 
het dagelijks bestuur zich mee bezig? En wat 
gebeurt er allemaal op kantoor in Utrecht? 

De dagelijks bestuurders van NAJK vertellen 
graag hoe NAJK in elkaar zit en wat NAJK 
precies doet voor de leden. Organiseer een 
NAJK voor jou-avond en laat jouw AJK-leden 
weten wat NAJK op landelijk niveau voor ze doet. 

VOOR JOUW AJK

NAJK voor jou-avond

Wat: NAJK voor jou-avond

Duur: Een dagdeel

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: Geen

Interesse? Mail naar nboth@
najk.nl



Wil jouw AJK graag een avond over een 
specifiek thema in samenwerking met Flynth? De 
adviseurs van Flynth delen graag hun kennis. De 
adviseurs van Flynth hebben onder andere kennis 
op het gebied van alternatieve financieringen, 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, 
fosfaatrechten, subsidies  en zonnepanelen, 
aardwarmte en glastuinbouw, kringloopwijzer, 
bedrijfsopvolging, fiscale thema’s, asbest, 
integraal optimaliseren bedrijfsopzet en –voering 
en financieringen en innovatie. 

Heb jij interesse in zo’n avond? Kijk op de 
website van NAJK onder het kopje ‘partners’ voor 
een overzicht van verschillende onderwerpen 
waarover een adviseur van Flynth graag bij jouw 
AJK komt vertellen. Een onderwerp gevonden? Of 
zelf een suggestie voor een onderwerp? Benader 
dan een van de adviseurs in jouw omgeving. 

VOOR JOUW AJK

AJK-avond met Flynth

Wat: AJK-avond met Flynth

Duur: Een dagdeel

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: Geen

Interesse? Kijk op www.najk.nl onder h
et 

kopje ‘partners’.
 Daar vind je een 

lijst met 

Flynth-adviseu
rs en telefoonnu

mmers.
In samenwerking met:



DeLaval is als familiebedrijf al meer dan 130 
jaar actief in de melkveehouderijsector. Met 
deze kennis en ervaring en de inzet van circa 
4.400 medewerkers zijn er in de afgelopen jaren 
verschillende nieuwe producten op de markt 
gebracht. Ook rondom diergezondheid, voeren, 
herd management en natuurlijk melktechniek/-
kwaliteit heeft DeLaval experts in huis. Ze zijn 
een totaalleverancier voor het melkveebedrijf. 

Wil jouw AJK meer weten over DeLaval of van 
een specifiek onderdeel van onze organisatie? 
Neem dan contact op met DeLaval, zij gaan 
graag in gesprek over de invulling. 

Nog enkele voorbeelden van bijeenkomsten;
•	 Samen met de lokale Herd Management 

Automatisering adviseur kijken naar het 
optimaal gebruik van automatisering.

•	 Een avond over van kalf tot koe, de 
jongveeopfok in zijn breedste zin.

•	 Natuurlijk meer melken, wat zijn de 
mogelijkheden in de huidige markt?

•	 Uiergezondheid, de do’s en don’ts. 

VOOR JOUW AJK

AJK-avond met DeLaval

Wat: AJK-avond met DeLaval

Duur: Een dagdeel

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: Geen

Interesse? Mail naar infonl@
delaval.com

In samenwerking met:



ForFarmers biedt complete voeroplossingen voor 
de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich 
in ‘For the Future of Farming’: voor de continuiteit 
van eht boerenbedrijf en voor een financieel 
gezonde sector die nog vele generaties een 
duurzame rol zal spelen in de maatschappij. 
Door intensief met klanten samen te werken 
biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een 
beter rendement, een gezondere veestapel en 
een hogere efficiëntie.  

Heeft jouw AJK behoefte aan een bijeenkomst 
specifiek gericht op een thema in de veehouderij 
en zoeken jullie nog een spreker met ervaring in 
de sector? ForFarmers heeft een breed scala aan 
adviseurs die tijdens jouw AJK-avond kunnen 
vertellen over onderwerpen als homemixing, de 
kringloopwijzer, bodemmanagement of het ruien 
van hennen. Op www.najk.nl onder het kopje 
‘partners’ staat een lijst met onderwerpen en 
adviseurs van ForFarmers die graag bij jouw AJK 
komen vertellen. 

VOOR JOUW AJK

AJK-bijeenkomst met ForFarmers

Wat: AJK-bijeenkomst met ForFarmers

Duur: Een dagdeel

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: Vergoeding op aa
nvraag beschikb

aar

Interesse? Kijk op www.najk.nl onder h
et 

kopje ‘partners’.
 Daar vind je een 

lijst met 

ForFarmers-adviseurs, 
onderwerpen en 

telefoonnummers.

In samenwerking met:



In samenwerking met Interpolis wordt tijdens 
regionale, provinciale en sectorale bijeenkomsten 
met leden van NAJK gediscussieerd over 
risicomanagement en ondernemerschap. Het 
managen van het bedrijf is een dagelijkse 
bezigheid. Het hoort bij je ondernemerschap. Dat 
geldt ook voor risicomanagement. Niemand zit te 
wachten op een bedrijfsverstoring, groot of klein. 
Waar moet je alert op zijn en hoe bed je dat in in 
je bedrijfsvoering? 

Tijdens deze avonden met Interpolis bespreken 
we verschillende praktijkvoorbeelden. We 
discussieren over manieren om in bedrijf te 
blijven. Welke oplossingen horen daarbij? 
Interpolis is benieuwd naar jouw mening over 
continuïteit, risico’s en oplossingen. Natuurlijk 
deelt Interpolis ook graag hun kennis met jou!

VOOR JOUW AJK

Risicomanagement en 
ondernemerschap

Wat: Risicomanagement

Duur: Een dagdeel

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: Geen

Interesse? Mail naar nboth@
najk.nl

In samenwerking met:



Rabobank is de grootste Nederlandse financiële 
dienstverlener van de agrarische sector en 
hoofdpartner van NAJK. Rabobank is daarom 
een belangrijke gesprekspartner  voor jonge 
boeren en tuinders over ontwikkelingen op het 
gebied van bedrijfsovername, financiering, 
alternatieve financiering, marktontwikkelingen 
en visievorming. Maar natuurlijk heeft de 
Rabobank nog veel meer kennis in huis. 

Heb jij binnenkort een thema-avond  waarbij 
je graag een spreker van de Rabobank wilt 
uitnodigen? Of wil je samen met de Rabobank een 
interessante avond over bijvoorbeeld financiering 
en/of bedrijfsoverdracht organiseren? Neem 
dan contact op met jouw lokale Rabobank om te 
sparren over de mogelijkheden. 

VOOR JOUW AJK

AJK-avond met Rabobank

Wat: AJK-avond met Rabobank

Duur: Een dagdeel

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: Geen

Interesse? Vraag jouw lokale Rabobank 

naar de mogelijkheden.

In samenwerking met:



Heeft jouw AJK een leuke avond in gedachten 
om te organiseren voor de leden, maar weten 
jullie niet hoe deze avond precies ingevuld moet 
worden? Neem contact op met Neline Both via 
nboth@najk.nl om te sparren over een avond of 
training op maat.

VOOR JOUW AJK

Avond op maat

Wat: Avond op maat

Duur: Een dagdeel

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: Afhankelijk van de
 wensen

Interesse? Mail naar nboth@
najk.nl



VOOR JOU

Boer zoekt Boer

Wat: Boer zoekt Boer

Kosten: Afhankelijk van de
 wensen

Interesse? Mail naar rwilzing@najk.nlIn samenwerking met:

Tegenwoordig is het niet 
vanzelfsprekend dat het 
agrarische bedrijf wordt 
overgenomen door één van 
de kinderen. Dit resulteert in 
veel bedrijven zonder opvolger. 

Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die graag boer 
willen worden, maar niet de gelegenheid hebben 
om een bedrijf over te nemen. Hoe vind je een 
geschikte opvolger? Hoe vind je een goed bedrijf 
om over te nemen? Wat moet er gebeuren om 
het bedrijf over te dragen aan iemand die geen 
familie is? 

Door middel van het online platform Boer zoekt 
Boer worden boeren zonder opvolger en potentiële 
opvolgers samengebracht. Onder professionele 
begeleiding van NAJK, Flynth, Rabobank, 
Countus en Lianne Veenstra Agrocoaching wordt 
het buitenfamiliaire bedrijfsovernameproces 
uiteindelijk gestart.



Ga mee op studiereis met NAJK en leer tijdens 
een gezellige reis met andere jonge boeren en 
tuinders hoe collega’s in een ander land hun 
bedrijf vormgeven en hoe de landbouw in dat land 
is georganiseerd. NAJK organiseert ieder jaar 
één buitenlandse reis. Tijdens deze reis ga je met 
veertien jongeren de land- en tuinbouw van een 
bedrijf nader bestuderen. Door gesprekken met 
diverse partijen wordt er kennis uitgewisseld 
en leert men van elkaar. Deze reis van NAJK 
geeft de deelnemers een visie op agrarisch 
ondernemerschap in internationaal perspectief. 
Het vergroot de kennis en bewustwording 
van vraagstukken rondom voedselzekerheid, 
voedselveiligheid, de mondiale samenhang en de 
rol van de landbouw daarin. 

Ben jij benieuwd hoe het eraan toe gaat op 
andere plekken in de wereld? Geef je op voor 
de buitenlandsereis en leer hoe andere boeren 
het aanpakken. Houd de BNDR en website van 
NAJK in de gaten voor meer de laatste updates 
over deze reizen of mail naar Ria Wilzing via 
rwilzing@najk.nl. 

VOOR JOU

Wereldboeren reis – 
Kennisuitwisseling

Wat: Kennisuitwisselingsreis

Duur: Rond de 10 dagen

Kosten: Afhankelijk van de
 reis

Interesse? Mail naar rwilzing@najk.nl

In samenwerking met:



In Nederland is de kennis van landbouw en de 
daarbij behorende techniek erg hoog. Veel landen 
kijken bij ontwikkelingen richting Nederland. 
Zo kun jij ook je kennis en ervaring inzetten 
voor bepaalde problematiek in het buitenland. 
NAJK heeft contact met het Ministerie van EZ 
en wil samen met hen YoungProfessionals-
reizen opzetten. Door middel van een aantal 
bijeenkomsten bereiden de jongeren de 
adviesreis voor en zullen een plan van aanpak 
schrijven. Na dit plan wordt een reis van 6 dagen 
gemaakt naar het buitenland. Daar spreken de 
jongeren met diverse betrokken partijen om te 
kijken hoe ze de keten efficiënt kunnen laten 
functioneren. Dit wordt in een rapport opgemaakt 
en naar de betreffende organisatie gestuurd. 

Ben jij benieuwd hoe het eraan toe gaat op 
andere plekken in de wereld? Geef je op voor 
deze YoungProfessionals-reis en leer hoe andere 
boeren en hun organisaties het aanpakken. Houd 
de BNDR en website van NAJK in de gaten voor 
de laatste updates over deze reizen of mail naar 
Ria Wilzing via rwilzing@najk.nl. 

VOOR JOU

Wereldboeren  – YoungProfessionals

Wat: YoungProfess
ionals-reis

Duur: Rond de 6 dagen

Kosten: Afhankelijk van de
 reis

Interesse? Mail naar rwilzing@najk.nl

In samenwerking met:



Arbeidsongeschiktheid, vooral langdurige, kan 
grote financiële gevolgen hebben. Zonder een 
particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering 
is jouw inkomen hoogstwaarschijnlijk niet 
beschermd tegen de financiële gevolgen 
van ziekte of een ongeval. Daarom heeft 
NAJK in samenwerking met Interpolis een 
mantelovereenkomst gesloten voor het 
InkomensZekerPlan. Het InkomensZekerPlan - de 
naam zegt het al - geeft echte inkomenszekerheid. 
Je kiest zelf het inkomen dat je wilt verzekeren. 
NAJK-leden krijgen 8,5% korting op hun 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij 
Interpolis. 

Voor meer informatie over deze AOV 
kunnen NAJK-leden zich wenden tot hun 
verzekeringsexpert van de Rabobank.

VOOR JOU

8,5% korting op jouw 
arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat: Korting op AOV

Kosten: Afhankelijk van de
 wensen

Interesse? Neem contact op met de 

verzekeringsexpe
rt van jouw Rabobank

In samenwerking met:



Wanneer heb je te maken met de perfecte koe? 
Wat voor cijfer geef jij voor het frame, het type, het 
uier, het beenwerk en het algemeen voorkomen 
van een koe? NAJK organiseert ook 2017 het 
Nationaal Kampioenschap Veebeoordelen. 

Deze bezigheid behoort inmiddels tot één van de 
tradities van NAJK en wordt nog steeds met veel 
plezier voortgezet. Elk jaar bevindt het evenement 
zich in een andere provincie. In 2017 zal het NK 
Veebeoordelen plaatsvinden in de provincie 
Zuid-Holland. Tijdens het NK Veebeoordelen 
strijden 64 jonge boeren uit heel Nederland mee 
om de titel Nationaal Kampioen Veebeoordelen. 
Je kan je kwalificeren door deelname aan lokale 
en provinciale veebeoordelingswedstrijden. 

VOOR JOU

NK Veebeoordelen

Wat: NK Veebeoordelen

Duur: Een dag

Interesse? Mail naar cvanekr
is@najk.nlIn samenwerking met:



Alle leden van een AJK worden geregistreerd 
in KIS, een online adressenbeheersysteem. Om 
KIS onder de knie te krijgen, organiseert NAJK 
een bijeenkomst waarin stap voor stap wordt 
behandeld hoe het systeem werkt. Een goede 
registratie in KIS is niet alleen van belang voor 
de AJK’s, maar ook voor de leden. Zij krijgen 
na registratie namelijk de BNDR, de digitale 
nieuwsbrief, gratis toegangskaarten voor beurzen 
en uitnodigingen voor sectorgerelateerde 
bijeenkomsten. 

Wil jij een KIS-training volgen? Stuur dan een 
mail naar Liesbeth Schuurman via lschuurman@
najk.nl.

VOOR BESTUURDERS

KIS-training (ledenadministratie)

Wat: KIS-training

Duur: Een dagdeel

Waar: Bij jouw AJK of JAV

Kosten: Op aanvraag (afh
ankelijk van 

reistijd)

Interesse? Mail naar lschuur
man@

najk.nl



VOOR BESTUURDERS

Op zoek naar je doelgroep? 
Vind jezelf
Wat jouw AJK van de Zwarte Cross, vakbeurzen en Oprah Winfrey kan leren

Verenigingen en eventorganisatoren krabben zich 
dagelijks achter de oren om dezelfde vraag: hoe 
‘trek’ ik de juiste doelgroep? NAJK kiest onder 
andere voor zichtbaarheid bij de Agrarische 
Vakbeurzen van Evenementenhal. ‘Drie dagen 
beurs, vijf keer per jaar - wat een tijdinvestering’, 
denk je misschien. Maar eigenlijk duren beurzen 
veel langer – als je het goed doet tenminste. Een 
checklist voor het verlengen van je beursmoment 
en versterken van jouw achterban:

Ω KEN JE WAARDE
Voor je de boer op gaat met je AJK, is het van belang 
je bestaansrecht te kennen. Welke meerwaarde biedt 
jouw AJK (potentiële) leden? Heb je jouw eigen 
waarde goed in het vizier, dan communiceert dat een 
stuk makkelijker. Voor je jouw doelgroep bereikt, moet 
je terugkeren naar de kern en jezelf leren kennen 
(Oprah Winfrey, pak maar in).

Ω WERK DOELGERICHT
Met jouw bestaansrecht wil je een specifiek(e) 
doel(groep) bereiken die je zo helder mogelijk 
moet omschrijven. Tijdens een beurs krijg je de 
gelegenheid om in relatief korte tijd veel (nieuwe) 
leden te ontmoeten. Een gemiste kans als je dan niet 
doelgericht te werk gaat. Met de doelstellingen maak 
je achteraf resultaten en verbeterpunten meetbaar.

Ω SPREEK DE (REGIO)TAAL
Letterlijk en figuurlijk. Benadruk het unieke karakter 
van jouw AJK en zorg dat je de taal spreekt van jouw 
specifieke regiodoelgroep. Daarmee doelen we niet 
alleen op het verschil tussen Fries of Limburgs. In de 
AJK van jouw regio speelt misschien een heel andere 
problematiek dan landelijk. Voer voor een mooie 
discussieavond!
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Ω OVERTUIG (MET) KARRENTREKKERS 
Je kent ze wel: de enthousiaste personen die 
zo vol passie vertellen over hun vak dat hun 
vrienden en familieleden na één gesprek op een 
verjaardag spontaan van baan gaan wisselen. Welke 
karrentrekkers wil jij binden aan je AJK? Zoek ze op. 
Dit zijn ook de mensen die je beursstand uitstekend 
kunnen bemannen. 

Ω STRAAL SFEER UIT
Zie de beursstand als hét tijdelijk onderkomen van jouw 
AJK-afdeling. Een weerspiegeling van de sfeer die 
leden bij jou mogen verwachten. Wees professioneel 
(ook non-verbaal!), straal herkenbaarheid uit en 
val positief op. Zorg voor een sfeervolle inrichting, 
voldoende brochures en weggeefattributen. 

Ω DOE EENS SOCIAL 
Verzin een unieke, gebruiksvriendelijke hashtag 
als #AJKopdeBeurs of #AJKHardenberg als je 
deelneemt aan een event. Zorg voor goede foto’s van 
jouw stand op social media. Behoud het overzicht 
in je social media-activiteiten, en maak in een wat 
rustigere periode je contentplanning voor het komende 
jaar. Welke agendapunten en nieuwsitems kun je 
voorzien? Zet deze berichten klaar in je social media 
tools en bespaar stress. Waar vallen ‘gaten’ en moet je 
op zoek naar content? Zorg voor een goede spreiding. 
Onderspammen is niet erg sociaal.

Ω WEES EEN WINNAAR
Iedereen wil winnen, toch? Verzin het hele jaar 
door creatieve (win)acties voor je achterban – en 
zeker tijdens een beurs. Dit zorgt voor extra reuring 
en beleving rondom je deelname. Organiseer een 
beursspel, zorg voor interactiviteit en vooral plezier. 
Een beursactie - in welke vorm dan ook - kan het ijs 
breken. 
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Ω GA DATEN DOOR DATA
Een up-to-date ledenbestand is onmisbaar. Hoe beter 
je jouw doelgroep in kaart hebt, hoe persoonlijker en 
effectiever je communicatie. Evenementenhal helpt 
je daarbij met ‘Match & Meet’ – een zogenaamde 
datingfunctionaliteit in onze app die jou en gerichte 
geïnteresseerden koppelt tijdens de beurs. Je 
beursleads kun je op ieder gewenst moment 
exporteren naar een handige Excellijst. Perfect voor 
de uitbreiding van je ledenbestand. Zorg natuurlijk 
wel dat jouw nieuwe leden in KIS, het online 
adressenbeheersysteem van NAJK, komen zodat ze 
ook daadwerkelijk profiteren van de voordelen. 

Ω PLAN GOEDE FOLLOW-UP
Voor écht succesvolle ledenbinding en –werving 
moet je alle relevante contacten warm houden. 
Plan in de dagen na je eerste contact op de beurs 
vervolgcommunicatie in. Goede follow-up is essentieel 
voor het maximale rendement uit je beursdeelname. 
Een effect dat het hele jaar door merkbaar kan zijn bij 
jouw AJK!

Ω KIES APARTIG
Misschien wil je zoveel kanten dat je uiteindelijk 
nergens komt, tot je een knoop doorhakt. Herkenbaar? 
Voor ons wel. Wat maakt een event als de Zwarte 
Cross groot? De organisatoren blijven dicht bij hun 
bestaansrecht. Ze durven dat te doen. Om maar te 
spreken met een bekende Amerikaanse talkshowhost 
met achternaam Winfrey: “Just be more of yourself”. 
Durf ‘Nee’ te zeggen als bepaalde initiatieven niet 
passen bij het karakter van jouw AJK. Wees Apartig!

Jezelf gevonden? Veel succes met je ledenwerving – 
en tot ziens bij onze Agrarische Vakbeurzen! 

NAJK is partner van de Agrarische Vakbeurzen in 
Evenementenhal Hardenberg, Gorinchem en Venray. 

www.agrarischebeursagenda.nl
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