
Masterclass Kipster 

Academy
Voor en door veehouders

die vooruit willen

Nieuwe opties verkennen

De wereld verandert even diepgaand als snel. Probeer dat maar 's bij te

benen. Ben jij een boer die wil innoveren en zie je in dat op dezelfde

voet doorgaan misschien niet de beste optie is? Check dan de Kipster 

Academy.



Kennis en ervaring delen

Bezoek deze serie masterclasses als je meer wilt weten 

over: 

• innovatief denken

• nieuwe businessmodellen

• toekomstgericht handelen

Denkers en doeners

De denkers en doeners van Kipster, Imagro en de mensen 

uit hun netwerk, delen graag hun kennis en ervaring met 

nieuwsgierige boeren.

Ambities waarmaken

Het doel van de masterclasses is om je te inspireren en je 

te helpen bij het ontwikkelen van je eigen ideeën, zodat jij 

je ambities waar kunt maken. Kipster heeft in het eerste 

jaar de ene na de andere prestigieuze prijs in de wacht 

gesleept. Ook zijn de media vol lof over dit initiatief. En de 

consument ook, want de Kipster-eieren vliegen de winkels 

uit. We proberen het geheim van dit succes in deze 

masterclass te ontrafelen.



Realistische aanpak

Als je hapklare brokken verwacht, een blauwdruk voor je bedrijf, of 

tot achter de komma uitgewerkte modellen, schrijf je dan vooral

niet in. Deelnemen aan de Academy betekent namelijk inspiratie

opdoen, je horizon verbreden om vervolgens zelf aan de slag te 

gaan. 

Persoonlijke ontwikkeling

We werken in kleine groepen van max xxx personen, waardoor er

veel ruimte is voor het stellen van vragen en daarmee ook voor

persoonlijke ontwikkeling. 

Programma

Vier masterclasses van 11.00 – 15.00 u

1.Anders Denken - Losbreken uit de kaders

2.Anders waarnemen - Bekijk het 's van de andere kant

3.Anders zien - Kansen creeren

4. Anders handelen - Kansen pakken



0. Aftrap 

Je start met de Kipster Academy. Daarin verdiep je je voor de komende 

anderhalve maand in belangrijke aspecten om er voor te zorgen dat jij 

als ondernemer toekomstbestendig bent. Dit doe je samen met andere 

veehouders. 

De basis

• Toelichting curriculum

• Stip op de horizon – waar wil je naartoe

• Kennismaking door elevatorpitch 

Eindtermen

• Je leert je medecursisten kennen

• Je kunt duidelijk formuleren wat je wensbeeld is (en let op: misschien 

gaat dat wensbeeld gedurende de academie wel veranderen)

• Je weet jezelf in korte tijd voor te stellen en een goede indruk achter 

te laten



1. Anders Denken - Losbreken uit de kaders

Je ontworstelt je aan het web van het drukken van de kostprijs en het 

maximaliseren van volumes. We laten los. Je ziet en begrijpt dat de 

manier waarop iedereen boert niet de enige weg is. Ook snap je hoe 

mensen denken en hoe keuzes gemaakt worden. 

De basis

• Mensen en koeien: het blijven kuddedieren

• Hoe werkt denken en vernieuwen?

• Hoe vastgeroest zijn we? Waar zit jouw blinde vlek?

• Gesprekstechnieken

Eindtermen

• Je begrijpt hoe mensen denken

• Je begrijpt iets meer van psychologie en hoe mensen beslissingen

nemen

• Je ziet in hoe belangrijk gesprekstechnieken zijn als ondernemer

• Je beseft je dat iedere stap er één is



2. Anders waarnemen - Bekijk het 's van de andere kant

Je leert je verplaatsen in het perspectief van de ander. De 

denken in stereotypen, waaraan je gehecht bent, laat je los. Je 

ontdekt dat ook jij vol vooroordelen zit. 

De basis

• Incidenten, trends en patronen: hoe de wereld verandert

• Trends en ontwikkelingen in markten en technologie

• Succesvolle voorbeelden uit binnen- en buitenland ontrafeld

• De macht van NGO's en hun achterban: hun geheim 

ontrafeld

• Stereotypen en vooroordelen: grachtengordel en boeren

Eindtermen

• Je ontwikkelt een gevoel bij hoe de toekomst zich aan jou 

gaat ontvouwen

• Je hebt meer zicht op jouw positie in het maatschappelijke 

krachtenveld en kunt hierop onbevangen reflecteren

• Je snapt beter wat 'de andere kant' denkt, vindt en voelt

• Je leert bedreigingen om te zetten in kansen

• Je kunt benoemen wat nieuwe mogelijkheden voor jouw 

eigen toekomst zijn en blijft niet hangen in wat onmogelijk is

• Je kijkt door een onbevangen bril naar je eigen bedrijf en

benoemt wat je wilt of kunt veranderen



3. Anders zien - Kansen creeren

Je krijgt een brede basis voorgeschoteld. Met inspirerende voorbeelden uit de 

praktijk, zodat jij je kunt orienteren op een nieuwe koers die aansluit. Daarnaast kan 

je jezelf presenteren en weet je welke handvatten je aan kunt pakken om je 

boodschap op een andere manier over te brengen. 

De basis

• Positionering van jezelf als veehouder, ondernemer, voedselproducent of…?

• Belangrijke onderwerpen om rekening mee te houden

• Conceptontwikkeling, communicatie en PR

Eindtermen

• Je ontwikkelt een gevoel bij de richting die je op wilt

• Je hebt een idee van de kant waarin jij je onderneming wilt sturen

• Je start met de contouren van een plan

• Dit hoeft niet te gaan over het roer radicaal omgooien, maar kan ook gaan over 

het aanbrengen van nuances in je huidige bedrijfsvoering

• Je schrijft een plan voor jouw bedrijf door een formule uit te werken

• Je stelt gerichte vragen over hoe kansrijk je ideeën zijn 



4. Anders handelen - Kansen pakken

Je verwerft inzicht in alternatieve businessmodellen. Formules voor het maken

van plannen, delen we met je. Inspirerende cases passeren de revue. Door 

gericht vragen te stellen probeer je een toekomstbestendig beeld te schetsen

van je bedrijf. Dat doe je door een eigen visie te ontwikkelen en doelstellingen te

formuleren. Je weet cruciale partners/mogelijkmakers voor jouw plannen te 

benoemen, en bedenkt hoe je die kunt binden.

De basis

• Nieuwe businessmodellen die succesvol bewezen zijn

• Het businessmodel canvas

• SWOT analyse

• Denken in mogelijkmakers

• Overbrengen wat je geleerd hebt en je eerste stappen delen

• Innoveren op (w)elk vlak

• Achter de schermen bij de retail

Eindtermen

• Je maakt een SWOT-analyse

• Je kent de wereld van de retail beter en weet waar kansen zijn voor 

ondernemers.

• Je maakt een stappenplan en weet zo waar jij de komende tijd mee aan de 

slag gaat

• Je benoemt diegenen die je als eerste gaat benaderen voor realisatie van je 

ambitie


