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ze de ondernemer voor wie het plan 
bestemd is aan het denken konden zet-
ten en of het plan realistisch is en aan-
sluit bij de ontwikkeling en de kwalitei-
ten van het bedrijf, de ondernemer en 
de omgeving. “Het waren zes inhoude-
lijk goed opgebouwde presentaties”, 
vond de jury. “Amber heeft duidelijk 
goed kunnen luisteren naar de onderne-
mers, en dat is een belangrijke vaardig-
heid van een adviseur.”

Nieuwe kant gezien
Amber Stooker won de Agrivaknet Junior 
Adviseur-prijs 2021-2022. Zij kon volgens 
de jury haar plan voor een melkveebedrijf 
het meest helder maken en de informatie 
het best overbrengen. Daarnaast sloot 
haar plan goed aan bij wat de onderne-
mer wilde en bij de omgeving. “Amber 
heeft zich bijvoorbeeld goed verdiept in 
de afzet van melk in de nabije omge-
ving.” Het winnen van de prijs kwam 
onverwacht voor de derdejaars studente. 
“Ik had het verslag ingeleverd en ver-
wachtte niet dat de docenten mij uit zou-
den kiezen om te pitchen voor de jury. 
Toch gebeurde dat. Vervolgens verwacht-
te ik ook niet dat ik zou winnen, want ik 
vond het niveau van de pitches en plan-
nen best wel hoog.” Amber richtte haar 
plan vooral op arbeidsefficiëntie en 
gemak. “Want dat had de ondernemer 
hoog in het vaandel staan, en daar lagen 
wel kansen.” De studente geeft aan dat ze 
een nieuwe kant van zichzelf gezien 
heeft. “Ik heb geleerd dat ik beter ben in 
advies overbrengen dan ik dacht. Leren 
adviseren stond niet direct op mijn lijstje, 
maar ik kan het dus wel. Wie weet kies ik 
een minor advisering. Maar er zijn veel 
leuke minors, dus ik weet het nog niet.”

Wetenschap met praktische insteek
In mei en juni organiseert Agrivaknet 
samen met diverse partners drie events 
die wetenschap en kennis combineren 
met de praktijk. De eerste heet Positief 
welzijn in de praktijk, waarin Bas Roden-
burg, hoogleraar dierenwelzijn aan de 
Universiteit Utrecht, uitleg geeft over het 
concept positief welzijn. Dierwaardige 
veehouderij wordt genoemd in het coali-
tieakkoord van dit kabinet. Vervolgens 
zullen sprekers uit verschillende diersec-
toren vertellen hoe zij positief welzijn in 
de praktijk brengen, wat de voordelen 

zijn, en wat daarbij komt kijken. De focus 
daarbij ligt op relatief kleine aanpassin-
gen die op veel bedrijven toepasbaar zijn. 
Zo vertelt melkveehoudster Suzanne 
Ruesink over sociale huisvesting van kalf-
jes en praat Marion Verhoeven van Keten 
Duurzaam Varkensvlees over ruwvoer-
verstrekking bij varkens. Verder geeft 
pluimveedierenarts Vera Bavinck prak-
tijkvoorbeelden van positief welzijn bij 
legkippen en gaat de Dierenbescherming 
in op het belang van het dier bij positief 
welzijn. 
Deze dag wordt georganiseerd door Agri-
vaknet, Wageningen UR en Dierenbe-
scherming.
 
Emissiereductie bij pluimvee
‘Samen emissie te lijf’ is de titel van het 
event dat zich richt op het terugdringen 
van emissies bij pluimvee. De pluimvee-
sector werkt hard aan de reductie van 
emissies van fijnstof, ammoniak en stik-
stofdioxide. Het event besteedt aandacht 
aan een fijnmazig emissie-meetsysteem 
en enkele huidige en toekomstige prak-
tijksystemen die emissies reduceren. 
Ook wordt het sectorplan rondom fijn-
stofreductie uit de doeken gedaan met 
daarbij een duidelijke vertaling naar de 
praktijk. Vanuit het onderzoek zijn 
Wietske Dohmen (Universiteit Utrecht) 
en Hilko Ellen (Wageningen Livestock 
Research) sprekers. Verder is pluimvee-
houder Bertus Verbeek aanwezig, Kees 
de Jong van LTO en Xander Pieterse van 
FME. Ook spreekt Sjaak van Schaik, 
adviseur bij Van Westreenen. 
Een ander pluimvee-event is 
de jaarlijkse studiedag 
van de World Poultry 
Association (WPSA). De 
WPSA organiseert die dit 
jaar in samenwerking 
met Agrivaknet en de 
Vakgroep Gezondheids-
zorg Pluimvee van de 
KNMvD en vindt plaats 
op 1 juni tijdens de vak-
beurs VIVEurope 2022. 
Tijdens de studiedag 
wordt er uitgebreid aan-
dacht besteed aan het niet 
doden van haantjes. Daar-
naast zullen een aantal PhD’ers vertel-
len over de onderwerpen waarop ze wil-
len promoveren.

 Junior Adviseur prijs voor Amber Stooker
De studenten en de jury. Elske Janssen, Anouk Boerhof, Albert Hoekerswever, Noud Janssen, Amber Stooker, Lars Zandbelt, 
Nathan van ’t Veen, Renzo Bosma, Ruben Tolboom. Foto: Alida Prins

Wetenschap combineren 
met de praktijk 

Onlangs won Aeres-studente Amber Stooker 

de Agrivaknet Junior Adviseur-prijs. Zij kon 

haar adviesplan helder overbrengen. In drie 

kennisevents besteedt Agrivaknet samen met 

diverse partners aandacht aan een verande-

rend toekomstbeeld en komen zowel kennis 

uit de wetenschap als de praktijk aan bod.

Voor de tweede maal reikte Agrivaknet de 
Junior Adviseur-prijs uit. De prijs is deels in 
het leven geroepen om voor de studenten de 
link met de praktijk te onderstrepen, maar 
vooral om de studenten de mogelijkheid te 
geven om het werk van een adviseur te erva-
ren en ze een platform te bieden om met 
agrarische adviseurs in contact te komen of 
hun eigen netwerk uit te breiden. De prijs 
van Agrivaknet liep naast de module Strate-
gische Bedrijfsadvisering, vertelt docent en 
modulecoördinator Saskia Meulenberg. 
“Deze module richt zich op het maken van 
ondernemingsplannen. De student ver-

Wilma Wolters

Positief welzijn in de praktijk 
Studiedag over het concept positief welzijn. 
Een kleine stap voor de boer, van groot belang 
voor het dier.

Datum 10 mei 2022
Tijd 13.30-17.00 uur 
Locatie Hooilanden Bennekom

Meer informatie www.agrivaknet.nl

Samen emissie te lijf 
Bijeenkomst over het terugdringen van emis-
sies bij pluimvee.

Datum 23 mei 2022
Tijd avond
Locatie Aeres Barneveld

Meer informatie www.agrivaknet.nl

Studiedag WPSA
Studiedag over het niet doden van haantjes. 
Ook vertellen promovenda over de onderwer-
pen waarop zij willen promoveren. 

Datum 1 juni 2022
Locatie  Jaarbeurs Utrecht, tijdens 

VIVEurope 2022              
 

Meer informatie: www.agrivaknet.nl

Events die 
wetenschap en 

praktijk 
combineren

plaatst zich in de rol van adviseur en maakt 
op basis van een financiële analyse van de 
boekhouding een ondernemingsplan dat 
moet passen bij de ondernemer, de onderne-
ming en de omgeving. Noud Janssen heeft 
ons geholpen met de aftrap van de module, 
door aan te geven wat er speelt in de praktijk 
voor de huidige adviseurs en hoe de rol van 
adviseur er naar verwachting in de toekomst 
uit gaat zien.” De studenten rondden de 
module af met een assessment, waarin ze 
mondeling hun adviesrapport toelichtten. 
Vervolgens maakten de docenten een keuze 
voor zes studenten die vrijwillig mochten 
pitchen voor Agrivaknet. Op de avond van de 
verkiezing stonden zij voor de vaktechnische 
jury van Agrivaknet, bestaande uit Noud 
Janssen, Albert Hoekerswever en Ruben Tol-
boom. De jury keek er vooral naar of de stu-
denten zichzelf hadden uitgedaagd en in 
hun adviesplannen verder hadden gekeken 
dan voor de hand liggende oplossingen, of 


