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15 november 2013 

Het project Verdere Verduurzaming Veehouderij bevat de onderdelen “Het Nieuwe 

Veehouden” en “MIJN Duurzaamheid”. In 2013 werken we samen aan verschillende 

activiteiten. Via deze nieuwsmail informeren we alle betrokkenen en geïnteresseerden.  

 

HNV-deelnemer Denissen wint Dragons' Den 

Melkveehouder en Het Nieuwe Veehouden-deelnemer Rob Denissen heeft  

de Dragons' Den tijdens Agri Meets Design gewonnen. In een FARM:LAB 

presenteerden drie teams prototypes van hun innovaties aan een jury. 

Winnaar Rob Denissen presenteerde een community van bedrijvigheid op  

de boerderij. Meer lezen  

 

Eerste oriëntatiebijeenkomst Mijn Duurzaamheid  

voor FrieslandCampina 

 

Voor FrieslandCampina worden Mijn Duurzaamheidsbijeenkomsten 

georganiseerd. Netwerkbegeleider Barend Meerkerk van PPP Agro 

Advies beschrijft de eerste bijeenkomst. Meer lezen  

 

Ook duurzaamheidstest in het Duits 

 

FrieslandCampina gaat ook in Duitsland aan de slag met 

MijnDuurzaamheid. Daarom is er nu een Duitse variant van de 

duurzaamheidstest. Van het kaartspel is al eerder een Duitse 

versie gemaakt. 

 

Mogelijkmakersbijeenkomst ook van meerwaarde voor  

mogelijkmakers zelf 

 

De deelnemers aan Het Nieuwe Veehouden werken met 

mogelijkmakers. Dat zijn mensen uit het bedrijfsleven, buiten het bestaande netwerk, die 

de procesrealisatie kunnen ondersteunen. Het doel is om te komen tot alternatieve 

financiering, nieuwe markt, nieuwe techniek of verbinding met de omgeving. Meer lezen  

 

http://www.hetnieuweveehouden.nl/nieuws/hnv-deelnemer-denissen-wint-dragons-den
http://www.hetnieuweveehouden.nl/nieuws/hnv-deelnemer-denissen-wint-dragons-den
http://www.hetnieuweveehouden.nl/nieuws/eerste-ori%C3%ABntatiebijeenkomst-mijn-duurzaamheid-voor-frieslandcampina
http://duurzaamheidstest.hetnieuweveehouden.nl/?lang=DE
http://www.hetnieuweveehouden.nl/nieuws/mogelijkmakersbijeenkomst-ook-van-meerwaarde-voor-mogelijkmakers-zelf
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Folder over Het Nieuwe Veehouden en Mijn Duurzaamheid 

 

Om de samenhang en het verschil tussen de projecten Het Nieuwe 

Veehouden en Mijn Duurzaamheid kort en overzichtelijk uit te leggen is een 

folder gemaakt. Hier vindt u een digitale versie.  

Films inspireren en spiegelen in duurzaamheidskeuzes 

De ondernemers die meedoen aan Mijn Duurzaamheid en Het Nieuwe 

Veehouden werken integraal aan duurzame ontwikkeling. Dit betekent 

dat zij in hun afwegingen en keuzes altijd de beoordeling maken 

vanuit de vier pijlers Boer, Koe, Burger en Milieu. Meer lezen  

 

Twitter mee 

 

Over de projectactiviteiten wordt getweet via @VVVeehouderij. Volg dit account en 

attendeer ons ook op jouw tweets over dit project door #VVVeehouderij op te nemen in je 

tekst. 
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