Global Farmers Master Class 2014

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek is uitgenodigd een afvaardiging te verzorgen naar de Global Farmers
Master Class (GFMC) die van 5 tot 13 november wordt gehouden in Australië. In deze masterclass participeren 50
Rabobankklanten uit alle werelddelen waaronder 5 uit Nederland. Er is een uitdagend programma samengesteld
waarin ondernemers met elkaar in discussie gaan over de kansen, uitdagingen en noodzakelijke innovaties in de
wereldwijde Food&Agri business. Voorafgaande aan deze masterclass is er de mogelijkheid om bij een agrarisch
bedrijf te verblijven, een Farmstay .
De Australische nieuwszender ABC heeft dinsdagavond tijd aan besteed de GFMC.
> Bekijk hier de nieuwsuitzending van de Australische
zender ABC-news

Banking4Food
De uitdaging is groot, Rabobank schetst in haar visie Banking4Food dat de wereldbevolking de komende decennia
van 7 naar 9 miljard mensen groeit terwijl de beschikbaarheid van vruchtbaar land, voldoende water en
meststoffen afneemt en op dit moment slechts 50% van het geproduceerde voedsel ook daadwerkelijk door de
consument wordt genuttigd. De mondiale voedselproductie zal met ruim de helft moeten toenemen. In de
inspirerende omgeving van de GFMC worden de ondernemers uitgedaagd om tot nieuwe inzichten en oplossingen
te komen en deze in eigen bedrijfsvoering of management te implementeren.
> Lees hier meer over Banking4Food
Rabobank F20 input voor G20-top in Brisbane
De deelnemers bezoeken tijdens hun reis bedrijven in de periferie van de belangrijkste productieregio's, delen
informatie en nemen kennis van de nieuwste technieken en ontwikkelingen in de agrarische keten. Ook nemen zij
deel aan de start van de Rabobank F20 (Food) Top in Sydney betreffende de mondiale voedselzekerheid. Dit alles
vormt de input voor de G20-top die aansluitend in Brisbane wordt gehouden.

www.rabobank.nl/noa

Samen sterker

Deelnemers Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek wordt vertegenwoordigd door akkerbouwer Derck Hulshoff,
melkveehouder Henk Jan Winkelhorst en Jeroen Verver, manager Food&Agri bij de Rabobank. Zij stellen zich hier
aan u voor.
Profiel Jeroen Verver: werkt 20 jaar bij de Rabobank, bij lokale banken en centraal, nu als manager Food & Agri
bij Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek (18 FTE’s). Heeft thuis paardenfokkerij en is daarin ook bestuurlijk actief.
De Global Farmers Master Class: ‘Onze bank is net gefuseerd; we zijn qua omvang een van de grootste food- en
agribanken. Wij willen met onze bank betrokken, deskundig en dichtbij zijn, bij de onderneming en de
ondernemer. Waar kennis wordt uitgewisseld en innovatie plaatsvindt, daar willen we dichtbij zijn. Wat we in
Australië op gaan halen, ook met bezoeken bij andere boeren, gaan we teruggeven in ons werkgebied. In het
eerste kwartaal van 2015 gaan we een symposium organiseren, voordat het landwerk weer begint. Daarna komen
er minimasterclasses met gelijkgezinden, zoals bedrijfsopvolgers, varkenshouders, akkerbouwers,
melkveehouders. Daar gaan we de wereldwijde kennis ontsluiten. Ik hoop dat op de Global Farmers Master Class
de waarde van voedsel ter sprake komt. Veel van wat geproduceerd wordt, wordt achteloos behandeld. Dierlijk
eiwitten en versproducten zijn traffic builders in de supermarkt, maar als je er drie koopt, betaal je er twee. Dat
lokt verspilling uit. De derde moet juist duurder zijn. Respect voor hoogwaardiger voedsel zou in de prijs te vinden
meten zijn.’
Profiel Derck Hulshoff: akkerbouwbedrijf met 4 medewerkers. 400 hectare pootaardappelen, 250 hectare
consumptie-aardappelen en 20 hectare zetmeelaardappelen. Vervult diverse bestuurlijke functies in
aardappelketen, waaronder voorzitterschap poolprijscommissie fritesproducent Aviko.
De Global Farmers Master Class: ‘Dit is een once in a lifetime opportunity, om op diverse bedrijven tegelijk te
komen in Australië. Wat is er mooier dan om met andere ondernemers te praten over wat iedereen aangaat en
waar we het voor doen: mensen voeden. Boer zijn doe je niet alleen voor het geld, het is een roeping: mensen
voeden. Ik verwacht tijdens de Global Farmers Master Class meer inzicht te krijgen in het toepassen van big data.
Als je alles bij elkaar zet, zoals GPS en foto’s van percelen, krijg je dan informatie om bijvoorbeeld meer of minder
kunstmest te kunnen strooien. Op deze wijze biedt de Rabobank me ingangen. Ik heb de connecties niet om bij
akkerbouwers even een farm visit te doen.’
Profiel Henk-Jan Winkelhorst: melkveebedrijf Old Essink, drie part-time medewerkers, ruim 400 stuks rundvee,
produceert ruim twee miljoen kilo melk per jaar. Lid van ‘Morgen’, denktank van grote, innovatieve
melkveebedrijven.
De Global Farmers Master Class: ‘Een fantastische ervaring om buiten de deur te kijken en nieuwe ontwikkelingen
op te doen. Wij lopen in Nederland wel voorop in techniek, maar we zijn een klein land. En we zijn de eenvoud
kwijt, ik heb het gevoel dat men in het buitenland vraagstukken wat eenvoudiger oplost, met minder toeters en
bellen. Uiteindelijk is de vraag: hoe produceren we melk zo goedkoop mogelijk en houden we er geld aan over?
Op de Global Farmers Master Class zijn we met 20 nationaliteiten en produceren uiteindelijk allemaal voor
dezelfde wereldmarkt. Daar zijn we ons niet altijd van bewust.’
Australian update
Wil jij op de hoogte blijven van de ervaringen van onze deelnemers aan deze masterclass? Bekijk de updates via
de Kennisbank en lees dagelijks het laatste nieuws uit Australië.

www.rabobank.nl/noa
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