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‘Zo Ziet Limburg Dieren’ is een initiatief van de Limburgse Land en Tuinbouwbond (LLTB) en de 

Provincie Limburg. De doelstelling is om in Limburg in 2025 de meest duurzame en innovatieve 

veehouderij van Nederland te hebben. Deze ambitie is vastgelegd de Verklaring van Roermond 

(2010), Innovatieagenda duurzame veehouderij. Kortweg VvR 2010. 

Het gaat om tastbare maatregelen waarbij tal van ondernemers, maatschappelijke organisaties, 

overheden, kennisinstellingen en ketenpartijen meedoen. In de door Provinciale Staten van 

Limburg vastgestelde visie “Limburgse Land- en Tuinbouw Loont” (2012) staat dat de Provincie 

agrarisch ondernemers wil ondersteunen.  Het is een unieke kans om daadwerkelijk mede vorm te 

geven aan de toekomst van de intensieve dierhouderij in Limburg.



Er wordt veel gevraagd van  varkens- 

en pluimveehouders. Naast gezonde 

bedrijfstechnische resultaten wordt u als 

agrarisch ondernemer ook geacht uw 

ontwikkelruimte te verdienen. In deze 

Ondernemersklas verkennen we met 

experts en ondernemers uit de sector de 

mogelijkheden voor uw bedrijf: wat zijn 

de kansen en mogelijkheden? 

Waar liggen uw grenzen? Als u dit helder 

voor ogen heeft, komt u gemakkelijker 

in gesprek over de ontwikkeling van uw 

bedrijf,  bijvoorbeeld  met gemeente of 

provincieambtenaren. Ook krijgt u meer 

zicht op mogelijke vragen uit de markt, 

omgeving en maatschappij. Kortom: na 

de Ondernemersklas bent u beter in staat 

keuzes te maken voor de toekomst van 

uw bedrijf, met draagvlak bij overheid en 

omgeving.

Kenmerkend voor de Ondernemersklas voor intensieve veehouderij
De Ondernemersklas van Zo Ziet Limburg Dieren gaat in op alle facetten van 

bedrijfsvoering die te maken hebben met duurzaam produceren, maatschappelijke 

waardering en een gezond verdienmodel.  Samen met andere ondernemers en experts 

kijken we vooruit naar 2025 en verder. Welke ontwikkelingen gaan er plaatsvinden binnen 

de intensieve veehouderij? Wat betekent dit voor mijn huidige bedrijfsvoering? Welke 

aanpak is er nodig om ook in 2025 een maatschappelijk en economisch goed lopend 

bedrijf te hebben? U formuleert uw eigen leerdoelen die u na a� oop van de cursus 

gerealiseerd wilt hebben.
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Voor wie?

Deze Ondernemersklas is gericht op Limburgse 

ondernemers en bedrijfsleiders in de intensieve 

veehouderij (varkens, pluimvee, kalveren etc) die 

actief bezig zijn met hun toekomst. In november 

2013 zal er ook een cursus voor grondgebonden 

veehouderij van start gaan.

Door wie?

Deze Ondernemersklas wordt georganiseerd door 

HAS Hogeschool, die jarenlange ervaring heeft in 

het opleiden en trainen van professionals uit de 

agrofoodsector. De inhoud is tot stand gekomen 

met participatie van de Provincie Limburg en de 

LLTB en met betrokkenheid van externen.

Wat kunt u verwachten?

De Ondernemersklas begint met een 

startbijeenkomst, waarin u aangeeft wat uw eigen 

verwachtingen en wensen zijn. Door het formuleren 

van uw eigen leerdoelen bepaalt u gedeeltelijk zelf 

welke kennis en vaardigheden u gaat opdoen over 

de thema’s in de Ondernemersklas. Vervolgens 

gaan we aan de slag met onderwerpen als 

ondernemersvaardigheden, milieu, ruimtelijke 

inpassing van het bedrijf, dierenwelzijn, het 

toekomstige verdienmodel, communicatie en de 

maatschappelijk discussie over de intensieve 

veehouderij. Met praktijkvoorbeelden en sprekers 

van binnen en buiten de sector wordt getoond wat 

mogelijk is, maar ook waar het fout kan gaan. 

 

Wat wij van u vragen 

•  U bent bereid om met een open en kritische blik 

naar uw bedrijfsvoering te kijken

•  U bent bereid om met collega-ondernemers 

te discussiëren over de toekomst van de 

veehouderij

Duur van de opleiding

De Ondernemersklas start 22 oktober 2013 en 

heeft in totaal zes bijeenkomsten. Rond maart 

2014 zijn we zes keer bij elkaar geweest.

Kosten

Deze Ondernemersklas kunnen we eenmalig 

voor een gereduceerd tarief van € 375,- ex BTW 

aanbieden (normaal tarief: € 2.950,- ex BTW). 

Deze reductie wordt u aangeboden door de 

Provincie Limburg , de LLTB en de HAS.

In ruil hiervoor verwachten wij van u een kritische 

re� ectie op vorm en inhoud en (bij besluit tot 

doorontwikkeling) een ambassadeursrol voor deze 

Ondernemersklas. 

Meer informatie?

Voor meer informatie en aanmelding kunt u 

contact opnemen met Diana de Rooij, Adviseur 

dier- en veehouderij HAS Kennistransfer en 

Bedrijfsopleidingen 

(d.derooij@has.nl  06 14979517).
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