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Masterstudie

“Bontproductie in
Nederland”
Juliette Mies volgt een Masterstudie Culture Organisation and
Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam aan de
faculteit organisatiewetenschappen. Een hele mond vol. Na haar
HBO-studie koos zij bewust voor een eenjarige master die goed
aansloot op haar bachelor Communicatie. Door te kiezen voor een
stakeholders onderzoek in plaats van voor het doorlichten van één
specifiek bedrijf, spreekt zij met mensen uit allerlei organisaties.
In haar geval allerlei organisaties die op verschillende manieren,
vanuit verschillende perspectieven, met bont te maken hebben.

Voor haar scriptie “Bontproductie in
Nederland” kijkt zij naar de betekenis die
mensen geven aan bont en hoe dit verschillende belanghebbenden in de sector
beïnvloedt. Zij houdt zich niet bezig met
de bedrijfseconomische kant van een
organisatie maar alleen met de sociale
kant. Via een gesprek met nertsenhouder
Gerard van Winkoop, en een bezoek aan
zijn farm, kwam zij bij de NFE terecht. In
een oriënterend gesprek bleek al snel dat
zij zich al aardig verdiept had in onze
sector. De digitale media bieden tegenwoordig eindeloze mogelijkheden om
heel veel over een onderwerp te weten te
komen. Toch voegt een live gesprek vaak
nog heel veel toe en over de nertsenhou-

derij valt natuurlijk ongelooflijk veel te verOndanks pogingen om haar een duidelijke
tellen. Wij zeggen niet voor niets altijd dat
persoonlijke mening te ontlokken bleef zij
men zelf moet komen kijken. Omdat zij
bij haar stelling, dat haar taak was om een
graag met zoveel mogelijk mensen uit de
overzicht te geven van de gesprekken met
sector wilde spreken, mochten ook Furlab
alle betrokkenen zonder zich daar zelf
en Edelveen niet op haar lijstje ontbreken.
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Advertenties

Gezocht:
Akkerbouwbedrijven / Melkveebedrijven / losse grond

Rutten Dreumel BV zoekt een

MEEWERKEND
BEDRIJFSLEIDER
geïnteresseerden kunnen reageren
via mail: info@ruttendreumel.com
of bellen: 06-51283822 (Kees Rutten)

de pelsdierenhouder

Friesland:
Bouwlocatie op 1.10 ha;
Meer grond is verkrijgbaar (met vergunningsgarantie!).

Voor ons overig aanbod zie www.boerderijen.nl
Voor ons overig aanbod zie www.boerderijen.nl
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