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Jong ZLTO College is een speciaal programma om onze kennis
en ervaring te delen met de boeren en tuinders van morgen.
Ons aanbod raakt alle facetten van het modern agrarisch
ondernemerschap om je voor te bereiden op de duurzame
uitdaging van samen vernieuwend boeren.
De modules in deze Keuzegids worden ingevuld door bevlogen specialisten,
bestuurders of leden van ZLTO, die vanuit hun dagelijkse ervaringen
voorop lopen in hun vakgebied. Zij brengen de allerlaatste inzichten en
vaardigheden op je over. Waar nodig betrekken we ook BAJK, ZAJK, NCR,
HAS, YFM (Youth Food Movement) of andere gespecialiseerde partners uit
ons netwerk bij de invulling van het programma.
Jong ZLTO College omvat zowel sectorgerichte als sectoroverstijgende
modules en wordt permanent gevoed door actuele ontwikkelingen.
Daarnaast spelen we in op regiospecifieke thema’s. We bieden de
modules aan in de vorm van een gastcollege, game, workshop, excursie
of tafelgesprek, afhankelijk van onderwerp, doelstelling en wensen van
de deelnemers. Ook bemiddelen we bij stages en bedrijfsbezoeken en
begeleiden we jongeren en docenten bij praktijkopdrachten.
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Vakmanschap & Ondernemerschap

4

Module

Onderwerp

Omschrijving

V&O-01

Bedrijfsbezoek

Op bezoek bij een ZLTO-lid of netwerkpartner,
omdat je veel kunt leren als je het gesprek aan
gaat met andere ondernemers.

V&O-02

Belonen, maatschap,
v.o.f.

Leer de diverse mogelijkheden van belonen en
de mogelijkheden om in het bedrijfsresultaat en
stille reserves mee te delen. Door discussie krijg
je helder welke afspraken je zelf wil maken.

V&O-03

Van maatschap tot
zelfstandig ondernemer

Je moet je als bedrijfsopvolger ontwikkelen van
vakman tot manager en ondernemer. Welke
kwaliteiten heb je nodig? Hoe pak je dit aan?

V&O-04

Bedrijfsopvolging

Een samenspel van zakelijke en sociale
componenten. Daar gaan we samen op in om
van elkaar te leren en de overname thuis op een
goede manier bespreekbaar te maken en vorm
te geven.

V&O-05

De fiscale en financiële
kant van een
bedrijfsovername

Inzoomen op zaken als financiering, taxatie,
beloning en de voor- en nadelen van
verschillende rechtsvormen in het licht van een
bedrijfsovername.

V&O-06

Verlies, winst, balans en
liquiditeit

Leer de belangrijkste begrippen uit de
boekhouding kennen, lezen en interpreteren, en
zie de onderlinge samenhang.

Module

Onderwerp

Omschrijving

V&O-07

Kostprijsberekening

Aan de hand van een voorbeeldboekhouding
maak je een kostprijsberekening. Ook ben je
in staat om dit voor je eigen situatie door te
rekenen.

V&O-08

Winst- en verliesrekening
in combinatie met balans

Leer een winst- en verliesrekening en een balans
op te stellen. Ken de onderlinge samenhang.

V&O-09

Liquiditeitsbegroting

Weet waar een liquiditeitsbegroting afwijkt van
een winst- en verliesrekening.
Leer het nut van een liquiditeitsbegroting en hoe
je deze zelf kunt opstellen.

V&O-10

Overnamefinanciering

Welke zaken neem je mee in de financiering van
de bedrijfsovername? Hoe beoordeel je of deze
financiering haalbaar en verantwoord is?

V&O-11

Strategische financiële
planning

Cijfers en de financiële kengetallen vormen de
basis om plannen voor de toekomst door te
rekenen en te bekijken waar het beter kan.
Je bouwt spelenderwijs inzicht in en ervaring
met cijfers op.

V&O-12

Visie, missie en strategie

Stap uit je comfortzone en formuleer je eigen
visie, missie en strategie. Met andere woorden:
hoe zie je je toekomst en hoe denk je je doelen
te bereiken?

V&O-13

Aard van het beestje*

Je hebt verschillende eigenschappen nodig voor
succesvol ondernemerschap. Wie de aard van
zijn eigen beestje kent, weet hoe hij onderneemt
en wat hij aanvullend in huis moet halen.

* Door de modules V&O-13 en V&O-14 te combineren, wordt het grootste leereffect bereikt.
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Module

Onderwerp

Omschrijving

V&O-14

Joost-scan en 1:1-gesprek*

Met een jongerencoach bespreek je de uitkomst
van je persoonlijkheidsscan. Je leert wat voor
type je bent, waar je met name ondersteuning
nodig hebt en krijgt technieken en suggesties
aangereikt.

V&O-15

Leiderschap en
leiderschapsstijlen

Je stijl van leidinggeven heeft direct effect op
hoe mensen hun taken oppakken en wat jij
als leidinggevende of manager bereikt. Een
gezamenlijke verkenning.

V&O-16

Communiceren en
samenwerken met je
familie

Samenwerken is een kunst apart. Zeker als
bedrijf en privé door elkaar lopen. We gaan in op
het communicatieproces, de valkuilen en spelen
gesprekken aan de keukentafel na. Je krijgt
concrete tips en leert van elkaar.

V&O-17

Generatieconflicten

Waarom loopt de communicatie met je ouders
zo stroef? En wat kun je daar aan doen?

* Door de modules V&O-13 en V&O-14 te combineren, wordt het grootste leereffect bereikt.
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Markt & Keten
Module

Onderwerp

Omschrijving

M&K-01

Mestverwaarding

Mest als waardevolle bron van groen gas,
stroom, biomineralen en biofosfaatkorrels. Hoe
werkt het, wat zijn de succesfactoren en hoe pak
je dat aan?

M&K-02

Verwaarding plantaardige
reststromen

In de biobased economie gebruiken we
plantenresten en andere vormen van biomassa
als grondstof voor papier, karton en organisch
bouwmateriaal of als basis voor duurzame
energie. Introductie op een nieuwe manier van
denken.

M&K-03

Nieuwe marktconcepten

Kansen creëren door anders te kijken naar je
markt, je product en de keten. Met actuele
voorbeelden als inspiratie.

M&K-04

Van businessmodel naar
businessplan

De markt veroveren met een vondst? Werken
aan een nieuw marktconcept of verdienmodel?
Scherp krijgen waar de groei zit?
Goed businessplan! In deze workshop zet je
samen met ons de kernpunten van je plan
op papier. Met het invullen van het ZLTOcanvasmodel leg je de basis voor een stevig
ondernemingsplan. Laat zien dat je een
doordacht plan hebt, ontwikkeld vanuit een
duidelijke visie, en hoe en met wie je daar
uitvoering aan gaat geven!
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Marieke Bouwmeester, teamleider bij Helicon Helmond:

“Studenten ook mentaal
voorbereiden op het
agrarisch ondernemerschap”

“Ons aanbod op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding was vrij uniform, voor alle
sectoren. Met name voor studenten veehouderij bleek dat niet interessant genoeg. Dat gold wel
voor de modules over ondernemerschap, in het laatste leerjaar. Maar er was behoefte aan meer
en vooral ook eerder in de opleiding. Op basis van die conclusies besloten we de voorbereiding op
het ondernemerschap meer body te geven in ons programma. Vorig jaar hebben we een pilot voor
eerstejaars georganiseerd: een hele dag over ondernemerschap. Sommigen stapten wat sceptisch
in het creatief proces, maar ondernemerscoach Antoon Sanders wist ze daar helemaal in mee te
nemen. Die gaat geen vraag uit de weg. Ze voelden echt dat het over hun leven, hun toekomst
gaat. Dan merk je ook dat ze zich echt druk maken over de discussies rond de veehouderij en hoe
de maatschappij naar ze kijkt.
We hebben nu een heel mooi programma uitgestippeld rond ondernemerschap. Daar beginnen
we bewust al in het eerste jaar mee. Studenten leren dat ondernemen niet alleen over kosten en
opbrengsten gaat, maar ook over dierenwelzijn en communiceren met je buren. Wat betekent
het om in deze tijd agrarisch ondernemer te zijn? Wat is mijn missie, mijn visie als ondernemer.
Hoe pareer ik vragen uit de gemeenschap? Hoe sta ik er zelf in, als mens. Met al die vragen
gaan ze aan de slag, verkennend en onderzoekend. Om ze breder en beter te wapenen voor het
ondernemerschap.
De belangrijkste meerwaarde van ZLTO? Waardevolle
praktijkkennis van het agrarisch ondernemerschap, in de
breedste zin van het woord.”
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Omgeving & Samenleving
Module

Onderwerp

Omschrijving

O&S-01

Ruimtelijke ordening en
milieu

Over wet- en regelgeving rond
bestemmingsplannen (licht, geur, stank, geluid)
o.a. in relatie tot de provinciale verordening.

O&S-02

Taxatie en bedrijf

Wat vertelt een taxatie over je bedrijf? Wat zijn
de fiscale aspecten? Taxeer je bij een opvolging
hetzelfde als voor een bedrijfsverplaatsing of
financiering?

O&S-03

Boeren met je buren

Een workshop over de zachte kant van de
omgeving. Hoe voer je een vruchtbare dialoog
met buren/consumenten, gemeente en overheid.

O&S-04

Mestwetgeving

Welke ruimte en mogelijkheden bieden de
actuele wetten en regels?

O&S-05

Fanagri - gamen met het
platteland

2015 is door de VN uitgeroepen tot
Internationaal Jaar van de Bodem. In deze
game ervaar je de dynamiek en onderlinge
wisselwerking binnen een ecosysteem en het
natuurlijke spanningsveld tussen burger en
producent.

O&S-06

Eat-in rond een bepaald
thema*

Onder het genot van heerlijk en eerlijk eten
bespreken we de bioindustrie, ideeën om
het voedselsysteem te verduurzamen of de
geschiedenis van het eten. Geef maar aan waar
je trek in hebt.

* I.s.m. Youth Food Movement Nederland / Youth Food Movement Brabant

9

Module

Onderwerp

Omschrijving

O&S-07

Eetcafé / Foodsafari*

We nodigen leerlingen/jonge boeren uit in de
stad, om de consument te ontmoeten. En we
sturen stedelingen het platteland op, om te
kijken waar hun eten vandaan komt.

O&S-08

Farmlab*

We brengen je samen met ondernemers uit
andere sectoren (designers, high-techers, mkbers, …) voor een interactieve sessie over thema’s
als technologie, relatie stad-platteland, kennis &
educatie, beleid en innovatie.

O&S-09

Film*

We bekijken samen een film van het Food Film
Festival als voer voor discussie.

O&S-10

Coöpereren uit de
armoede - samen kunnen
we de wereld veranderen!

Jilt van Schayik, VN-Jongerenvertegenwoordiger
agrifood uit het Brabantse Langenboom,
komt langs met een missie: samen de wereld
veranderen. Hij heeft met eigen ogen gezien
hoe we de allerarmsten kunnen helpen. Een
inspirerend verhaal over coöperaties die
hele dorpen uit de armoede helpen door te
zorgen dat boeren een eerlijkere prijs krijgen
en toegang tot microkredieten en dat er
geïnvesteerd wordt in de lokale samenleving.

* I.s.m. Youth Food Movement Nederland / Youth Food Movement Brabant
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Koos Dekker, modulecoördinator HAS:

“ZLTO ziet elke dag wat studenten 		
			moeten meekrijgen om
te slagen als ondernemer”
In het najaar van 2015 wil HAS een keuzemodule Agrarisch Ondernemerschap aanbieden voor
het vierde leerjaar. “Het idee is dat zowel studenten Dier- en Veehouderij als Bedrijfskunde en
Agribusiness daarin thematisch samenwerken en elkaar versterken. Dat geeft een verfrissende
dynamiek”, aldus Joris Fiers, opleidingsdirecteur Bedrijfskunde en Agribusiness. “Goed dat ZLTO
daar in meedenkt. Die bijdrage wordt gefaciliteerd door OndernemersLift+ vanuit de ambitie om
bedrijfsleven en onderwijs te verbinden.”
Volgens modulecoördinator Koos Dekker vraagt agrarisch ondernemerschap naast inhoudelijke
kennis en kwaliteiten, ook het ontwikkelen van een visie en inzicht in je persoonlijkheid.
“Waar wil je staan over vijf, tien jaar? Wat heb je daar voor nodig? Hoe houd je jezelf
scherp als ondernemer? Daar duiken ze gedurende een half jaar samen in, op basis van
zelfverantwoordelijk leren. Wij coachen vooral individueel, vanaf de zijlijn.” Dekker geeft leiding
aan het ontwikkelteam van HAS, dat is aangevuld met enkele vierdejaars die ondernemer willen
worden en een jongerencoach van ZLTO. “Die werkt dagelijks met jonge ondernemers en weet
precies wat ze tegenkomen in de praktijk. En dus ook wat ze moeten meekrijgen om te slagen als
agrarisch ondernemer. Daar hebben wij als docenten gewoon wat minder zicht op.”
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Actuele, sectorspecifieke onderwerpen
Module

Onderwerp

Omschrijving

ASO-01

Meer opbrengst van
gezonde bodem

De bodem is je basis voor gewasopbrengst,
productkwaliteit en bedrijfsrendement. Welk
effect heeft mechanisatie op de structuur? Hoe
houd je de bodem gezond en vruchtbaar?

ASO-02

Precisielandbouw

Moderne comunicatietechnieken inzetten om zo
efficiënt mogelijk te beregenen. Want minimale
verspilling is beter voor je rendement en het
milieu. Hoe werkt het en wat is er mogelijk?

ASO-03

Haal meer uit het nieuwe
GLB

Over de ins en outs van het nieuwe Europese
systeem van toeslagrechten, inclusief
vergroeningseisen. Hoe maak je de juiste keuzes
om daar optimaal van te profiteren?

ASO-04

Brabantse
Zorgvuldigheidsscore
Veehouderij (BZV)

Brabantse Veehouders die willen uitbreiden
moeten verder gaan dan voldoen aan de
wettelijke normen. We gaan samen kijken hoe
je de nodige punten kunt scoren op het gebied
van inrichting en omgeving, certificering en
innovatie.

ASO-05

OPTIcow, OPTIpig,
OPTIhorse, OPTIfruit

Kennismaking met een nieuwe tool voor
bedrijfsoptimalisatie, die de prestaties op
het gebied van kringlopen, productie, dier- of
plantgezondheid en management bundelt in één
overzichtelijk jaarlijks rapport. Als basis om op
bij te sturen.

ASO-06

Omzet uit geitenbokjes

Wordt op verzoek ingevuld.
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Module

Onderwerp

Omschrijving

ASO-07

Resistentie (tegen
wormen) te lijf

Wordt op verzoek ingevuld.

ASO-08

Vleeskwaliteit lam

Wordt op verzoek ingevuld.

ASO-09

Gewasbescherming – het
kan schoner, groener,
beter

Wordt op verzoek ingevuld.
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Remco Beekers, docent Prinsentuin College (Breda):

“Wij hebben een paar dagdelen
rond ondernemerschap
			georganiseerd”
“ZLTO gaf bij ons al gastlessen over ‘De aard van het beestje’. Heel interactief, over het verband
tussen je karakter en type ondernemerschap. Juist in die specialistische kennis en de manier
waarop die wordt overgedragen, zien wij toegevoegde waarde voor onze studenten. Daar wilden
we structureel mee verder, door meer specialisten uit de praktijk in te huren. Net op dat moment
kwam ZLTO met haar eerste, voorlopige versie van deze keuzegids langs. Vonden we dus meteen
interessant.
Op het Prinsentuin College richten we ons tijdens de eerste twee leerjaren puur op het agrarisch
vakmanschap. Ondernemerschap komt pas later aan bod. Uiteindelijk moeten ze ook zelf een
ondernemingsplan schrijven. Als voorbereiding daarop hebben wij op basis van de modules
enkele dagdelen rond ondernemerschap samengesteld voor derde- en vierdejaarsstudenten.
Zo creëren we de ruimte om een onderwerp breder te benaderen én kun je meer de diepte in.
In een gewoon lesuur blijft het meestal hangen bij een inleiding.”
De keuzegids is ook een prima tool voor ZLTO-afdelingen, vindt Remco, zelf voorzitter van ZLTO
Breda: “Handig als je een bijeenkomst voor jonge ondernemers wilt organiseren. Zo’n overzicht
brengt je absoluut op ideeën.”
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Specials
Module

Onderwerp

Omschrijving

S-01

ZLTO, aangenaam

Bezoek aan kantoor Den Bosch of (proefvelden)
Colijnsplaat inclusief gesprek met de voorzitter/
directeur van ZLTO (en die van BAJK/ZAJK).

S-02

Praktijkopdracht

ZLTO zoekt een uitdagende opdracht
binnen haar netwerk van ZLTO-leden en
samenwerkingspartners. Wij bemiddelen en
begeleiden. Vorm en inhoud nader te bepalen.

S-03

Tune – gezamenlijk
praktijkproject

In een groep van +/- zes studenten ga je bij een
ondernemer op bezoek. Eerst voor een algemeen
interview (bedrijfsanalyse), daarna concreet over
zijn vraag: een knelpunt in de bedrijfsvoering
of bijvoorbeeld (ver)bouwplannen. Samen ga je
aan de slag om tot slot van het project je advies
te presenteren aan de ondernemer, die het
resultaat - samen met je begeleider - beoordeelt.
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Josine Görtzen, technator op het Varendonck-College in Asten:

“Als de vonk

overspringt, gaan ze
als een speer aan de slag”

Het Technasium gebruikt de praktijk als leerschool. De leerlingen van deze afdeling van het
Varendonck-College bereiden zich voor op een technisch beroep, op HAVO- of VWO-niveau. Om
een betere aansluiting te realiseren op het vervolgonderwijs is er vanaf het eerste jaar veel ruimte
en aandacht voor praktijkopdrachten. “Dat is geen spielerei. Wij vragen het bedrijfsleven om reële
onderzoeks- of ontwerpopdrachten”, vertelt ‘technator’ Josine Görtzen (linker foto, links). “Dat
werkt heel inspirerend, voor alle partijen. Als we bij zo’n bedrijf op bezoek zijn, zie je de vonk
overspringen. Leerlingen gaan als een speer aan de gang. Ze leren samenwerken, onderzoeken en
op bedrijven afstappen. Ook presenteren ze zelf het resultaat aan de ondernemer.”
In het vierde jaar moeten de leerlingen zelf op zoek naar een eindopdracht. Door te zorgen
voor een goede spreiding hebben ze dan al met twaalf richtingen kennisgemaakt. “ZLTO is
enthousiast over onze aanpak en speelt daar vaak een bemiddelende rol in. Door een oproep te
plaatsen in Nieuwe Oogst of verslag te doen van een geslaagd project, maar ook door de nodige
contacten te leggen. Zo ontdekken steeds meer leerlingen de mogelijkheden van een carrière in
agri en food, terwijl ondernemers een frisse blik krijgen op hun vraag of idee. Momenteel zijn
er leerlingen bezig met een bewaardoos voor komkommers en paprika’s. Maar we hebben ook
al advies gegeven over luchtwassers voor kippenstallen en de meest uiteenlopende ontwerpen
geleverd. Van een kraamstal voor zeugen en een varkenstoilet tot een stal voor Holsteinkalveren
en een manege voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar komen heel verrassende
ideeën uit.”
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Keuzeseminar

(op verzoek nader uit te werken qua vorm,
duur en inhoud)
• Personeel op je bedrijf: verschillende soorten
arbeidsrelaties, de agrarische arbeidsmarkt,
vaste dienst of niet, werving en selectie, …
• Zorgvuldig omgaan met buitenlandse werknemers
(huisvesting en beloning)
• Duurzame energie als verdienmodel (wind, zon en
biomassa)
• De economische meerwaarde van diergezondheid
en -welzijn
• Nieuwe samenwerkingsvormen: co-operatie en
co-creatie (i.s.m. NCR en HAS-lectoraat)
• Werken met speciale groepen (zorgboerderij,
agrarische kinderopvang, ...)
• Stadslandbouw als businessmodel
• Agrarisch natuurbeheer
• Excursie naar LTO-kantoor in Brussel

Aanvullen
de suggest
zijn van ha
ies
rte welkom
!
We zetten onze kennis, expertise en netwerk graag in om tot een goede invulling te komen.
Je kunt ons ook benaderen als je op zoek bent naar een stageplek in de agrifood-sector.
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Vast op de kalender

Ook individ
uele insch
rijving
is mogelijk
!

Module

Onderwerp

Omschrijving

VODK-01

Bedrijfsoverdracht
en -overname

Bij de overname van een bedrijf komt nogal wat
kijken. Wat komt er op je af qua fiscaliteit en wet- en
regelgeving? Maar nog veel belangrijker, waar krijg
je zelf mee te maken? Wil je een avond gericht op de
inhoud van de overname of juist vol interactie, gericht op
de verwachtingen binnen het gezin? We stemmen graag
af welke invuling bij jouw groep past.

VODK-02

Bedrijfsontwikkeling

Hoe ziet de toekomst van jouw bedrijf er uit?
En hoe ga je je bedrijf ontwikkelen? Efficiënter werken,
andere verwaarding of je bedrijfsomvang aanpassen?
Onze adviseurs nemen je mee in de huidige wet- en
regelgeving die van toepassing is op bedrijfsontwikkeling.

VODK-03

Media: de krant,
Zembla of de
radio?

Wat betekenen wij in de maatschappij? Hoe vertellen
wij ons verhaal? En hoe gaan we om met alle media
zoals kranten, radio, tv, lokaal, regionaal en nationaal?
Reageer je op een uitzending van Zembla via social
media? En hoe doe je dat dan? Met deze vragen gaan we
aan de slag. Ook gaan we in de schoenen staan van de
mensen die deze artikelen en spotjes maken. We gaan in
gesprek met bijvoorbeeld Zembla.

VODK-04

Inzet van social
media

Jouw gedrag op social media is mede bepalend voor het
beeld dat Nederland heeft over de agrarische sector.
En over jouw bedrijf in het bijzonder. In deze workshop
leer je welke online communicatiekanalen je het best
kunt inzetten, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie
en de mensen die je ermee wilt bereiken. Je krijgt alle
ingrediënten om je klaar te stomen voor socialmedialand.

Bovenstaande modules worden elk voor- en najaar georganiseerd voor geïnteresseerde ZLTO- en
AJK-afdelingen en groepen studenten op een nader te bepalen locatie. Voor individuele leden,
studenten en andere jongeren worden de modules aangeboden op basis van open inschrijving.
Bij voldoende deelnemers wordt de cursus georganiseerd in het huis van ZLTO.
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Over ZLTO
De wereldbevolking groeit als kool. Dus ook de behoefte aan voedsel, grondstoffen en
energie. Tegelijk stuiten we op de grenzen van bestaande bronnen, eist de samenleving
transparantie en krijgen consumenten meer belangstelling voor de oorsprong en kwaliteit
van hun voedsel. Dat vraagt om slimme inzichten en oplossingen, die even duurzaam als
grensverleggend zijn. Hier ligt een cruciale rol voor de Nederlandse land- en tuinbouw, die
wereldwijd als toonaaangevend wordt gezien. En dus voor de leden van ZLTO.
De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie verenigt ruim 16.000 boeren en tuinders in
Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. Al meer dan honderd jaar staan we schouder
aan schouder met onze leden. We behartigen hun belangen en lopen samen voorop.
Met onze kennis en contacten ondersteunen we hen bij het werken aan een duurzame
toekomst in de groene ruimte. We brengen hen verder als vakman en ondernemer, helpen
bij rendementsverbetering, het communiceren met de omgeving en het ontwikkelen van
nieuwe verdienmodellen. Altijd met oog voor de gezondheid van mens, dier en milieu; voor
het draagvlak in de maatschappij.
Vernieuwend boeren kun je niet alleen, in de complexe werkelijkheid van vandaag. Daarom
volgen wij scherp de ontwikkelingen in overige sectoren en werken we voortdurend aan de
verbinding met andere creatieve ondernemers, overheden en maatschappelijke partners.
Om nieuwe kansen te zien in de uitdagingen van morgen. En die samen te benutten.
www.zlto.nl
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Vragen? Suggesties? Specifieke wensen?
Neem contact op met Jong ZLTO, ook voor een offerte,
op basis van ons speciale jongerentarief.

Jacqueline Kroon
jacqueline.kroon@zlto.nl
06 21 51 74 86
www.zlto.nl/jong

