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Ontstaan van het Partnership 
 

De geschiedenis van de ontwikkelingen in de 

varkenshouderij wijst uit dat er altijd een zeer goede 

samenwerking is geweest tussen onderzoek, primaire 

varkenshouderij, overheid en bedrijfsleven. Door deze 

unieke samenwerking loopt de varkenshouderijsector 

in Nederland steeds voorop. Varkens Innovatie 

Centrum (VIC) Sterksel is dé plaats waar veel van 

deze samenwerkingen ontstaan en tot bloei komen. 

 

Het Partnership Innovators van de varkenshouderij en 

varkensvleesketen is een samenwerkingsverband voor 

een duurzame varkenshouderij en varkensvleesketen.  

Het initiatief voor de oprichting van het Partnership 

komt van Varkens Innovatie Centrum Sterksel, 

onderdeel van Wageningen UR. Alle deelnemende 

bedrijven binnen het Partnership werken aan 

innovatietrajecten op VIC Sterksel. Dit is zowel 

mogelijk in private als in publiek-private 

samenwerkingsverbanden. 
 

 

 

Het partnership heeft 
als doel de Nederlandse 

varkenshouderij en 
varkensvleesketen uit te 

laten groeien tot de 
meest innovatieve in 
Europa en op gebied 

van kennis en 
(uitgangs)materialen in 

de wereld.  
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Leden van het Partnership 
 
Het Partnership bestaat uit midden- en kleinbedrijven 
(MKB), multinationals en VIC Sterksel en wordt 
aangegaan door de individuele overeenkomsten tussen 
bedrijfslevenpartner(s) en VIC Sterksel te bundelen tot 
één PPS-initiatief.  

Het Partnership wordt ondersteund door de 

Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV). 

 

De afgelopen jaren heeft het bedrijfsleven samen met 

diverse onderwijsinstellingen gewerkt aan het vernieuwen 
van onderwijs en kennisoverdracht op VIC Sterksel. 

 

In de toekomst zal de publiek-private samenwerking 
verder uitgebouwd worden met nog meer betrokkenheid 
van varkenshouders, maatschappelijke organisaties en 
het onderwijs. 

Het Partnership is een dynamisch geheel waarbij veel 

ruimte is voor nieuwe initiatieven en bedrijven. 

 

Wat heeft het Partnership te bieden: 
 

 Pro-actieve inzet van VIC Sterksel aangaande 

mogelijke samenwerkingen en regelingen 

 

 Initiële begeleiding en ondersteuning bij 

aanvragen voor projecten en consortiavorming 

 

 Meerdere netwerkbijeenkomsten per jaar met 

inspirerende gastsprekers 

 

 Vermelding van bedrijfsnaam op website VIC 

Sterksel, magneetbord in excursieruimte en 

tijdens Open Innovatie Dagen 

 

 Leden van het Partnership zijn preferred 

deelnemer aan de Open Innovatie Dagen 
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 List your services or 
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 List your services or 
products here. 
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Insert List Here. 

Secretariaat Partnership: 
 
VIC Sterksel 

Vlaamseweg 17 

6029 PK Sterksel 

Tel. 040-2262376 

 

Contactpersoon: Loes van de Pas 

Loes.vandepas@wur.nl 

 

“Het initiatief is 
genomen om de 
gezamenlijke 
innovatiekracht 
stevig te 
positioneren” 


