
 

 

 

 

Stage-opdracht bij Arvalis 
 
Bij Arvalis werken iedere dag zo’n 50 professionals kei hard aan het waarmaken van de dromen en 
ambities van ondernemers in de agrarische sector. Dat doen we door  - samen met deze 
ondernemers – hun toekomstdromen concreet te maken, de uitvoering hiervan te regelen en – 
indien nodig – door ons netwerk hierbij te betrekken. Zo werken wij op dagelijkse basis mee aan 
bedrijfsontwikkelingsplannen, regelen we vergunningen en tekenen we stallen en brengen we 

ondernemers in contact met universiteiten en technologische bedrijven om innovatie mogelijk te 
maken.  
 
Arvalis, gewoon een agrarisch adviesbureau, maar wel een hele bijzondere! 
 
Het Arvalis kantoor, gevestigd in de Villa Flora in Venlo, is op zoek naar een enthousiaste student 

die zich gedurende een stageperiode wil gaan richten op het volgende vraagstuk: 

 

Inventarisatie van agrarische bouwvlakken 

in het buitengebied 
 

Beschrijving van de opdracht: 

De stageopdracht bestaat in eerste instantie uit het inventariseren van agrarische bouwvlakken in 

het buitengebied van de gemeentes Horst aan de Maas en Deurne, die buiten de invloedssfeer 

liggen van IV-bedrijven en waar (ook binnenkort) geen agrarische bedrijfsuitoefening meer 

plaatsvindt. Daarnaast kun je je richten op het  in kaart brengen van de juiste marktbenadering 

naar de betreffende eigenaren van de geïnventariseerde agrarische bedrijfswoningen, welke 

(latente) behoeftes er zijn om de bestemming om te zetten naar bestemming wonen, en of er een 

mogelijke clustering van eigenaren kan worden opgezet. Je stelt in overleg met de adviseurs 

ROM/Planologie vast welke tools geschikt zijn om de inventarisaties uit te voeren. Eigen input is 

uiteraard ook van harte welkom. Je krijgt daarnaast de mogelijkheid om in de keuken te kijken bij 

de adviseurs van Arvalis. 

Het gewenste resultaat van de opdracht: 

Een overzicht van de betreffende agrarische bouwkavels in deze en mogelijk andere gemeentes. 

Daarnaast inzicht in de behoefte van klanten met een dergelijke bouwkavel om tot wijziging van 

bestemming te komen en tot slot een advies omtrent de marktbenadering. 

 

Wat bieden wij jou: 

- Een goede begeleiding 

- Een informele, professionele werkomgeving op ons kantoor in Venlo 

- Een stagevergoeding 

 

Is je interesse gewekt? 

Volg jij een opleiding op het gebied van ROM/Planologie en heb je affiniteit met commercie?  

 

Solliciteer dan door je cv en motivatie te mailen aan sollicitatieslltbgroep@lltb.nl t.a.v. Thijs 

Tacken, bedrijfsadviseur. Wil je meer weten over deze stage opdracht of heb je andere vragen, dan 

kun je uiteraard telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 06-51490274. 

 

Opleidingsniveau: HBO 

Plaats: Venlo 

Start: in overleg 

Duur stage: in overleg 
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