MENS EN MENING
advies

AgroCenter opgericht voor

‘duurzaam ondernemen’
Onderzoekers van de diverse afdelingen van Wageningen UR verenigden zich dit voorjaar in het netwerk
AgroCenter, dat zich volledig richt op ondernemerschap. Ook het groen-onderwijs is inmiddels verbonden
met dit netwerk. Aan een samenwerking met de agrobusiness wordt nog gewerkt. “Wij willen zo de kennis
bundelen en er voor zorgen dat die daadwerkelijk tot beweging leidt”, aldus Alfons Beldman, die aanspreekpunt
is van dit initiatief.
ing. Geesje Rotgers

GROEN-ONDERWIJS
Het AgroCenter vormde reeds een netwerk
met zo’n dertig leraren. Kennis over het
agrarische ondernemerschap moet zo
beter doorstromen richting ‘het veld’.
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ij hebben het AgroCenter
opgericht omdat onderzoek
en projecten over ondernemerschap versnipperd waren over
de Wageningse instituten”,
zegt Alfons Beldman, onderzoeker bij het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Naast het
LEI hielden ook het Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving (PPO) en de Animal Sciences Group
zich bezig met ondernemerschap. Het Agrocenter-netwerk bestaat uit zo’n 25 onderzoekers
van de drie instituten. “We proberen kennis binnen Wageningen te bundelen en vast te leggen
in concepten en handvatten. Door middel van
trainingen en intervisiebijeenkomsten delen we
de kennis met anderen, zoals docenten uit het
groen-onderwijs en adviseurs.”
Inmiddels is al een netwerk gevormd met zo’n
dertig docenten uit het groen-onderwijs. “In het
onderwijs is ondernemerschap een belangrijk
thema. Als onderzoekers willen wij weten waar
de behoeften in het onderwijs liggen. En door
goed samen te werken, kunnen wij zorgen voor
een goede doorstroming van kennis.”
Ook bij bedrijfsadviseurs bestaat behoefte aan
kennis over ondernemerschap. Primaire ondernemers zullen keuzes maken voor hun bedrijf.
Doorgaan, maar op welke wijze? Of misschien
stoppen? Aan adviseurs de taak om hun klanten
daarin te begeleiden. Ook deze doelgroep wil het
AgroCenter graag meer in zijn netwerk betrekken. Door alle belangrijke partijen te verenigen
in het AgroCenter komt alle kennis over ‘ondernemerschap’ samen - zowel vanuit onderzoek en
het onderwijs, als het agrarische bedrijfsleven.
Kennis over ondernemerschap
Binnen WUR lopen momenteel diverse projecten op het gebied van ondernemerschap. In een
aantal projecten wordt bijvoorbeeld gekeken

naar de competenties van ondernemers.
Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken.
In het ene project zoekt men het profiel van
een succesvolle ondernemer. In een ander
project wordt gekeken welke competenties bij
een bepaalde toekomststrategie passen. Binnen
AgroCenter komt deze kennis samen en wordt
vertaald naar een totale aanpak. Zo kan een
ondernemer worden ondersteund bij het maken
van zijn keuzes: welke strategie past het beste bij
mijn competenties of welke competenties moet
ik in huis hebben als ik een bepaalde strategie
wil volgen? “Daarbij gaat het niet alleen om de
relatie tussen competenties en strategie, maar
vooral ook om hoe je de ondernemer hierbij
kunt ondersteunen”, licht Beldman toe.
Inmiddels is er zelfs een internationaal netwerk
in opbouw, met bijvoorbeeld projecten in Frankrijk en Oost-Europa. Dit netwerk kwam met een
geavanceerd rekenprogramma dat perspectief
biedt om diverse strategieën voor diverse
sectoren te verkennen. In andere landen
worden met dit programma ook berekeningen
op gebiedsniveau uitgevoerd. In 2008 zal in
Nederland een eerste versie in het groenonderwijs worden ingezet.

Meer informatie over deze netwerkgroep is te
vinden op www.agrocenter.wur.nl, hier kunt u zich
ook aanmelden voor een elektronische nieuwsbrief.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
alfons.beldman@wur.nl.
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