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Nationale Dag van de Agravrouw :Talent loont!?
KVLV–Agra organiseert op dinsdag 28 februari in Oostmalle de Dag van de
Agravrouw.
Meer dan 500 Agravrouwen nemen hun situatie onder de loep.

Talent loont!?
Boerinnen en tuiniersters, het zijn talentvolle managers die meestal samen met hun man het
bedrijf runnen.
Hun talent loont! We zien dat de boerin de laatste decennia sterk gegroeid is in haar rol.
Van hulp op het bedrijf naar manager met oog voor gezonde en duurzame bedrijfsvoering.
Talent loont? Ja… maar? KVLV-Agra stelt vast dat de bijdrage van de vrouw aan het bedrijf
nog altijd onvoldoende gehonoreerd wordt. Zij valt te vaak door de mazen van het net. De
administratieve mallemolen is te veel geschreven in functie van de mannelijke bedrijfsleider.
KVLV-Agra zoekt oplossingen.
Zo werd er recent, onder impuls van KVLV, een belangrijke administratieve vereenvoudiging
doorgevoerd bij de landbouwadministratie ten voordele van onze Agravrouwen.
Verder wil KVLV Agravrouwen en hun partners ertoe aanzetten sneller en regelmatiger
langs te gaan bij de notaris.
Tot slot blijft het sociaal statuut van de Agravrouw een blijvend aandachtspunt. Op dit
ogenblik is er maatschappelijk heel wat te doen rond behoud van sociale rechten. Er is
echter nog een grote groep die nog geen rechten genereren.
Programma
In bijlage vindt u het programma van de Nationale Dag van de Agravrouw.
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Programma Dag van de Agravrouw
In de voormiddag leert Luc Dewulf de deelnemers focussen op eigen talent en duidt
hoe ze hun talenten kunnen inzetten als springplank tot succes. ‘Doen waar je goed
in bent’ is bijna een levensverzekering en een garantie op blijvende goesting voor
werken en leren, ook op latere leeftijd. In de namiddag is er keuze tussen
workshops.
09.00u
09.45u
10.00u
10.20u
12.30u
13.50u
16.45u

Deuren open
Welkomstwoord door Carla Durlet, voorzitster
Toespraak door Tinne Rombouts, lid Vlaams-Parlement
‘Ik kies voor mijn talent’ door Luc Dewulf
Pauze
Start workshops
Slotmoment met Carla Durlet

Workshops:
Boerin zoekt talent en ruilt het met LETS !
Breng sfeer op je bedrijf
Commercieel onderhandelen gestructureerde verkoop
Commercieel onderhandelen thuisverwerkers
Deel je talent en gebruik sociale media
E-loket en vrouwen
Je eigen thuisverkoop. Wat kan? Wat mag?
Je talent ontplooien buiten het eigen bedrijf?
Lachyoga
Loopbaanbegeleiding in 1000 seconden
Omgaan met onverwachte situaties: improvisatietalent
Speeddaten
Talenten ontdekken bij je medewerkers Talent loont? Even inzoomen op sociaal statuut en
administratie
Talent loont? Getrouwd zijn met verstand…
Talent bundelen: het verhaal van een kleinschalige coöperatie
Timemanagement
Vlaamse kazen en Vlaamse Agravrouwen blijven verbazen
Vrij netwerkmoment
Vrouwen en VLIF
Vrouwenstemmen!
Woningaanpassing: een huis zonder trap is de eerste stap
“Zorg ook voor jezelf”-talent, jouw basis voor geluk

