teamwerk

Programmateam Multifunctionele Landb
Van links naar rechts: Ron Methorst,
Peter Nugter, Marjo Baeten, Marcel
Vijn, Marleen Warnaar en Pieter van
der Werff.
Niet op de foto: Andries Visser.
Het team van het GKC-Programma Multi
functionele landbouw bestaat uit zeven
mensen uit mbo-, hbo-, en universitaire
instellingen verspreid over het land.

De juiste mix
Het programma is begonnen in 2008.
Vanuit de Taskforce Multifunctionele Land
bouw kwam de roep om een onderwijs
programma. Ron Methorst van CAH is toen
gevraagd om de kar te trekken. Ron: “We
hebben een klein team gemaakt met een
verdeling hbo/mbo, een geografische ver
deling en enthousiaste mensen.” Vanuit
het hbo is Marjo Baeten van HAS Den Bosch
bij het team betrokken als medetrekker en
vanuit het mbo Peter Nugter (De Groene
Welle), Pieter van der Werff (AOC Friesland)
en Marleen Warnaar (Helicon). Dat is aan
gevuld met Marcel Vijn uit de Taskforce en
Andries Visser (PPO-WUR) vanuit het
wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs eerst
Het programmateam komt ongeveer één
keer in de zes weken bij elkaar. De eerste
opzet was dat het programma zich zou
richten op het beantwoorden van vragen
van ondernemers. Maar al vrij snel kwam
het team er achter dat het onderwijs zelf
onvoldoende op de hoogte was van het
thema multifunctionele landbouw.
Daarom is het doel bijgesteld naar het
mobiliseren en organiseren van kennis
binnen het groen onderwijs.

Niet voor stoppers
Bij veel docenten en studenten leeft nog
het idee dat het bij multifunctionele land
bouw gaat om boeren die stoppen of het
financieel niet redden. Het programma
team wil juist laten zien dat het fantasti
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Heeft u een suggestie voor een team?
Meld het aan via
info@groenonderwijs.nl.

bouw Groene Kennis Coöperatie
‘Gewoon
leuke mensen
zoeken’

sche ondernemerskansen biedt. Ron: “Het
werkt op een heel andere manier. Geen
primaire productie tegen lage marges,
maar diensten produceren met hoge mar
ges”. Peter: “In andere takken van land- en
tuinbouw moet je afwachten wat je pro
duct opbrengt. Hier bepaal je zelf de prijs”.
Binnen het hbo begint dit besef steeds
meer door te dringen, bij de mbo-studen
ten ligt dat vaak anders. Marleen: “Maar
ook die willen we leren anders naar het
platteland te kijken”.

Ieder zijn ding
Over het functioneren van het team zegt
Peter: “We zijn als groepje bij elkaar geko
men terwijl we elkaar nauwelijks kenden.
Nu zie je dat voor iedereen een plek is die
hij of zij bedient “. Marjo: “Volgens mij zijn
wij een heel bijzonder team. Iedereen
denkt mee en doet mee, maar iedereen is
verantwoordelijk voor zijn eigen stuk”.
Ron: “Dit is waarom ik gedacht heb, ik ga
niet groter dan zeven man en gewoon
leuke mensen zoeken”. De Taskforce zorgt
als vragende en meedenkende partij voor
dynamiek. Doordat iedereen inhoudelijk
geïnteresseerd is en het om een klein
team gaat, is de discipline goed. Peter:
“Wat ik altijd prettig heb gevonden, is dat
het niet uitmaakt waar je vandaan komt.
We zijn met mensen uit mbo, hbo en
wetenschappelijk onderzoek, maar ieder
een neemt elkaar serieus”.

Onderwijsdag
Op 19 mei organiseert het programma
team een landelijke dag ‘Kansen op het
platteland’. Met onderzoeken, onderwijs
materiaal, jonge ondernemers en hun
ervaringen en allerhande activiteiten
georganiseerd om docenten te inspireren
en te mobiliseren. Locatie: Fruittuin Ver
beek, Vierhuizenweg 5, 8096 RP Oldebroek
www.gkc.nl/programmas/multifunctio
nelelandbouw
www.multifunctionelelandbouw.nl
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