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Wat is Focus on Farming ? 

•  Platform voor akkerbouwondermers die; 
 1) willen exceleren in het hier en nu. 
 2) focus hebben op de toekomst. 

 
•  Focus on Farming brengt kennis en ervaring samen 

 
•  Focus on Farming is investeren in je eigen onderneming: 

 
1) up to date houden van je kennis 
2) nieuwe- en toekomstige kennis/ontwikkelingen 
3) interactie met collega’s en wetenschappers 
4) jezelf continue blijven ontwikkelen en reflecteren; 
Wat betekent deze informatie en ervaring voor het rendement en 
toekomst van mijn bedrijf?! 
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Essentie van elke bijeenkomst! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat betekent het: 
* voor nu (mijn Yield GAP) 
* voor de toekomst 

Praktijk onderzoek 
Fundamenteel  
onderzoek 

Akkerbouwondernemer 
 De praktijk 

FOF 
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Aanmelden 
Exclusief voor akkerbouwondernemers 

 

•  U maakt daarmee deel uit van een netwerk van wetenschappers / 
onderzoekers en collega akkerbouwondernemers die willen 
excelleren in het hier en nu en hun blik gericht hebben naar de 
toekomst. 

•  4 bijeenkomsten per jaar. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met 
een lunchbuffet of een avondbuffet zodat er voldoende gelegenheid 
is om na te praten en te discussiëren.  

•  Toegang tot een besloten deel op de website waar alle informatie 
na te lezen is en tussentijds kennisartikelen worden gedeeld. 

•  Kosten voor deelname bedragen € 625,- (excl BTW) per jaar. U mag 
per deelnemend bedrijf met twee personen de bijeenkomsten 
bijwonen. 
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Focus on Farming 
wordt ondersteunt door 

Leerstoel plantaardige productiesystemen 
 
Plantaardig Praktijkonderzoek 
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Focus on Farming 

Marwijksoord/Rolde 

Valthermond 

Vredepeel 

Westmaas 

Lelystad 

Nagele 

Wijnandsrade 

Thie Arend Brouwer 
Teammanager proefbedrijven 
Projectleider Focus on Farming 

Voor meer informatie 
 

www.focusonfarming.nl 


