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Met het oog op de toekomst, NZV 2019
Op een inspirerende locatie hebben we als NZV op 12 december het
afgelopen jaar afgesloten met een Inspiration Dinner met het oog op de
toekomst “the power of data in de Veehouderij”. Een toekomst waar
Voedsel/Food hoog op de agenda blijft staan. Het zal gaan over beleving,
maar vooral ook over “how to feed the world”. Een discussie vooral over
plantaardig versus dierlijk, een item waar we als
Veetelers/Dierwetenschappers elke dag mee geconfronteerd worden. Het is
goed te constateren dat Wageningen University & Research in staat is om
nationaal en internationaal de juiste verbinding te maken tussen dier en
plant. In de visie van Carola Schouten, Waardevol en Verbonden, is de route
van Wageningen duidelijk herkenbaar.
Met het oog op deze toekomst heeft het bestuur van NZV de programmering
van 2019 in een houtskoolschets vormgegeven. Met een nieuwe vorm van
Meet & Greet met studievereniging “De Veetelers” starten we op 17 januari
met een gezamenlijke borrel op de Campus. Ons succesvolle lustrum “de
Veeteler in de Wereld” gaan we het komende jaar als NZV nader verdiepen.
Een excursie naar Brussel staat op de planning en we hebben ons de vraag
gesteld hoe we op internationale beurzen/bijeenkomsten vorm kunnen geven
aan Meet&Greet van NZV’ers.
Onze roots verloochenen we ondertussen niet, als NZV’ers vinden we dat
sluiting van het Veeteeltmuseum in Beers niet het einde moet zijn.
Verbintenis door de jaren der dierwetenschappen, ons thema van de
afgelopen ledendag, moet doorontwikkeld worden. Uiteraard gaan we ook in
excursievorm onze NZVee koe op de Floating Farm in Rotterdam goedendag
zeggen.
We hebben er als bestuur zin in om er samen een mooi 2019 van te maken!
Don’t forget to make a “save the date” voor onze volgende ledendag op
donderdag 7 november!
Noud Janssen, voorzitter

17 januari - Meet & Greet met studenten
Dierwetenschappen
Op donderdagmiddag 17 januari vindt de aftrap plaats van de eerste Meet &
Greet in 2019. We zijn deze middag te gast bij het Zodiac te Wageningen.
Thema: Het ondernemerschap: wat moet je weten voordat je een eigen
onderneming begint? De spreker tijdens deze Meet & Greet is Bastiaan
Vroegindeweij, eigenaar van Livestock Robotics. Er is voldoende ruimte
voor discussie onder het genot van een hapje en een drankje. Deelname aan
de Meet & Greet is kosteloos; tijden: 16:30 – 18.30 uur. Locatie: Zodiac, De
Elst 1, Wageningen. Aanmelden: voor de logistieke planning is vooraf
aanmelden prettig, maar niet verplicht. Alle informatie en evt. aanmelden via
de NZV-website.

Terugblik Inspiration
Dinner 12
december'18
Thema was dit keer
"Informatietechnologie in
de veehouderij" en we
waren te gast bij Noldus
Information Technology in
Wageningen. Ga naar deze
webpagina voor een verslag
en enkele presentaties die
beschikbaar zijn gesteld.

Terugblik Ledendag
1 november
Over de NZV-ledendag is
een kort verslag verschenen
in de KLV Update nr. 42018. Klik hier voor een
impressie van de dag.
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27 maart - NZV Masterclass
Reputatiemanagement
Frank Peters, eigenaar van het bureau Virtus Communications en auteur van
meerdere boeken waaronder ‘Reputatie onder Druk’, treedt voor de 2e keer
bij NZV op als 'master' van deze bijeenkomst. Frank is specialist op het
terrein van reputatiemanagement en crisiscommunicatie. Hij zal de
aanwezigen meenemen in strategieën voor het omgaan met incidenten en
calamiteiten en het voorkómen van reputatieschade. Frank: “Organisaties,
bedrijven en personen moeten reputatievet kweken, zodat zij zich niet alleen
onderscheiden, maar ook tegen een stootje kunnen voor als het er een keer
echt op aan komt.” Aan de masterclass kunnen 20 personen deelnemen,
waaronder maximaal 5 studenten. Locatie: Zodiac, De Elst 1, Wageningen;
tijden: 19:00 - 22:00 uur. Kosten: NZV-leden € 95,- Studenten € 25,- Niet
leden € 150,-. Alle informatie en aanmelden via de NZV-website.
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