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Beste NZV leden,
Het komend half jaar hebben we diverse activiteiten waar we elkaar kunnen
ontmoeten en nieuwe kennis kunnen opdoen, in Nederland én in het
buitenland.

23 mei a.s. Masterclass – meld je snel
aan

Terugblik
Inspiration Dinner
Kringlooplandbouw
Voor een succesvolle
transitie naar kringlooplandbouw moeten we
allemaal samenwerken.
Dat was de conclusie van
het Inspiration Dinner op
25 april in Wageningen.

Meer info
Direct aanmelden

Leden van de NZV en het
Netwerk Land en Water
werden ontvangen bij het
innovatiecentrum van
FrieslandCampina, waar
drie sprekers tijdens het
buffet hun licht lieten
schijnen op kringlooplandbouw en wat er nodig
is om meer circulair te
werken in de agrarische
sector: Jacomijn Pluimers
van het Wereld Natuur
Fonds vertelde over de
Biodiversiteitsmonitor
Melkveehouderij, Hannah
van Zanten promoveerde
bij Imke de Boer en pleit
voor het inzetten van
dieren als recyclers in een
duurzaam voedingspatroon, en Harm Smit
van het Ministerie van
LNV vertelde hoe de
Kringloopvisie van de
Minister verder wordt
uitgewerkt.

Internationale excursie naar Brussel!

Kijk voor een
uitgebreidere terugblik op
onze website.

Op donderdag 23 mei keert NZV terug met een nieuwe masterclass. De
veehouderij haalt vaak negatief het nieuws. U herkent waarschijnlijk
bovenstaande artikelen. Wat kan de sector hier zelf aan doen? En hoe reageert
u naar uw omgeving of de pers? Hoe gaat u om met dergelijke situaties op
social media? Wat zijn de oplossingen voor u, uw organisatie en de sector?
In de masterclass reputatiemanagement gaat Frank Peters – eigenaar van het
bureau
Virtus
Communications
–
in
op
reputatiemanagement,
issuemanagement en crisiscommunicatie. Je maakt kennis met de
basisprincipes voor effectief reputatiemanagement. In deze praktische
workshop zullen we ook samen nadenken over mogelijke oplossingen voor het
veranderen van de beeldvorming.

Altijd al eens een kijkje willen nemen in de keuken van de Brusselse Politiek?
Nieuwsgierig hoe de belangen van de Nederlandse agrarische sector worden
behartigd? Twee dagen op stap met NZV-ers en Veetelers? Dit is je kans!
De NZV organiseert op 24 en 25 september een 2-daagse studiereis naar
het hart van de Europese parlementaire democratie in Brussel. We bieden een
compleet verzorgd programma, interessant voor eenieder die zich interesseert
voor de Europese Samenwerking in relatie tot de agrarische sector. Op het
programma staan o.a. een bezoek aan de fameuze Landbouwborrel, hét
netwerkevent in Brussel en Europa voor mensen die werken in de agrarische
sector. Daarnaast staan diverse (belangen)organisaties op het programma,
zoals EFFAB, Rise Foundation, Copa Cogeca en een meeting met de DG Agri.
Jan Venneman, voormalig directeur van EFFAB en NZV-lid zal ons gedurende
de 2 dagen vergezellen.
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We willen graag de deelname peilen ten behoeve van logistiek en alvorens het
programma definitief te maken: Geef vóór 1 juni aan of je interesse hebt
om deel te nemen aan deze studiereis via onze website. Hier vind je ook
uitgebreidere info over het programma.

Excursie naar Floating Farm in Rotterdam
14 juni
Op de ledendag van 1 november presenteerde Peter van Wingerden de
ontwikkeling van de Floating Farm: een koeientuin voor 40 koeien op het water
in Rotterdam. De koeien zijn inmiddels aan boord inclusief de door NZV
geadopteerde koe NZVEE.
De Floating Farm nodigt ons uit om op vrijdag 14 juni onze koe begroeten.
Om 15.00 uur start de presentatie en de rondleiding. Na afloop hebben we een
netwerkborrel met een hapje zodat we na de spits weer huiswaarts kunnen
gaan.
Voor meer informatie over de excursie kun je terecht op onze website.
Meer info over floating farms vind je op: https://floatingfarm.nl
Interesse? Geef je hier op.
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