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Kennismakelaar 
Opleiden melkveehouderij

De Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij geeft invulling aan het een leven lang ontwikkelen in de melkveehouderij. 
Dit doet zij in opdracht van ZuivelNL en LTO Nederland. Hiervoor heeft de kennismakelaar in het eerste jaar (mei 2017 tot 
en met april 2018) ingezet op het verkrijgen van een zo compleet mogelijk beeld van het onderwijsaanbod én de behoefte 
aan kennis in de melkveehouderijsector. Ook is onderzocht welke waarde er wordt gehecht aan goed werkgeverschap. Er 
zijn gesprekken gevoerd met melkveehouders, onderwijsinstellingen, bestuurders vanuit de melkveehouderij, aanbieders 
van cursussen en trainingen, bedrijfsadviseurs en agrarische uitzendbureaus. De resultaten van deze gesprekken zijn 
getoetst aan de door de LTO vakgroep Melkveehouderij ontwikkelde visie ‘Samen naar een nieuwe wij’. Daarna is voor 
onderstaande vier thema’s uit deze visie benoemd welke activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van 
de visie. De kennismakelaar zet tot en met april 2020 in op het uitvoeren van deze activiteiten.

Heeft u vragen of wilt u eens van gedachten wisselen over deze onderwerpen, neem dan contact op met Elsbeth Veltink.

Kennis en innovatie

→  Optimaliseren van kennisdeling

→  Optimaliseren van vraag en 
aanbod kennis

→  Ondersteunen bij innovaties 
versneld in het onderwijs 
implementeren

Markt en economie

→  Inzicht verkrijgen in de ontwik-
kelingen van de arbeidsmarkt

→  Optimaliseren van de leercul-
tuur op melkveebedrijven 

→  Ontwikkelen van tools voor op-
timaliseren balans werk/prive

Diversiteit en 
ondernemersschap

→  Inzicht in interesse voor 
verbrede landbouw inclusief de 
kennisvraag die daarbij ontstaat

→  Inspelen op de kennisvraag 
die ontstaat bij vernieuwde 
verdienmodellen

→  Jongeren kennis laten 
maken met verschillende 
verdienmodellen

In de samenleving

→  Inzicht krijgen in persoonlijke 
ontwikkeling van werkenden en 
ondernemers voor het leggen 
van de verbinding met de 
omgeving

→  Ondersteunen bij het verbinden 
van boer-burger initiatieven en 
het onderwijs
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