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SYSCOPE

is een kwartaalblad van het cluster

Succesvol ondernemen

Grensverleggend ondernemen
Deze keer staat ondernemen centraal in Syscope. Ondernemen in de zin van lef hebben om

van plantaardige en dierlijke systeem-

iets nieuws in gang te zetten en dingen durven te doen waaraan risico’s verbonden zijn. De

innovatieprogramma’s, het programma

drastische vernieuwingen die nodig zijn voor de verduurzaming van de landbouw, dagen alle

ondernemerschap en het Kennisbasisthema

betrokken stakeholders uit tot ondernemerschap. Of het nu gaat om ketenpartijen die met

‘Transitie’ van Wageningen UR. Deze pro-

ongebruikelijke partners nieuwe producten op de markt zetten, om boeren die plattelands-

gramma’s worden gefinancierd door het

ondernemer worden of om overheden die de spelregels herschrijven om een vitaal platteland

Ministerie van Landbouw, Natuur en

te kunnen behouden. Ondernemend zijn is een visie hebben, daarin geloven en je netwerk

Voedselkwaliteit. U kunt zich abonneren op

benutten om daar samen met anderen aan te werken. Ondernemend zijn is in gesprek zijn

dit gratis magazine door het sturen van een

met de omgeving, kansen zien en die omzetten in acties. Deze aspecten komen ruimschoots

e-mail naar h.vankeulen@wur.nl

aan de orde in deze Syscope. We wensen u veel leesplezier.

Netwerken effectief gebruiken is aan te leren

achtergrond

Colofon

‘Ondernemerschap is de kunst om je netwerk in te zetten voor het bereiken van je eigen doelen.’ Deze definitie
van ondernemerschap wil niet meer uit het hoofd van Jan Breembroek, directeur Agro van de GIBO Groep.
‘Hij is zo simpel en toch klopt hij echt. Een betere heb ik nooit gehoord.’ Hij hoorde hem een half jaar geleden
van Jos Verstegen van Wageningen UR, die zich baseerde op het onderzoek Samen Grenzen Verleggen.
Dat het onderzoek een snaar zou raken, had Verstegen natuurlijk

maar die tegelijkertijd niet goed weten welke veranderingen dat

Het overnemen van artikelen en foto’s is

wel gehoopt maar niet kunnen voorzien. Het onderzoek richtte zich

zouden moeten zijn. De inspanningen van de onderzoekers waren

alleen geoorloofd met voorafgaande schrifte-

eerst op de verschillen tussen succesvolle ondernemers en minder

erop gericht om deze ondernemers te laten ervaren dat effectief

succesvolle. Intensieve interviews met ondernemers en adviseurs

netwerken hierbij helpt. Daarbij leerden de ondernemers niet alleen

wezen op een paar markante verschillen: succesvolle ondernemers

hoe hun netwerk in elkaar zit maar ook hoe ze hun netwerk kunnen

hebben een sterke intrinsieke drive en benutten hun netwerk veel

inzetten voor het realiseren van hun eigen doelen. In het project

effectiever (zie kader). Vervolgens onderzochten Verstegen en zijn

gingen de ondernemers, deels op individuele basis, deels in een

mede-onderzoekers hoe je minder succesvolle ondernemers kunt

groep, aan de slag met een traject dat lijkt op wat adviesorganisa-

helpen. Drive is haast niet aan te leren, omdat het om een

ties doorgaans aanbieden: sterkte-zwakteanalyses, strategie-

lijke toestemming van de bladmanager.
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‘Ondernemerschap is de kunst om je netwerk in te zetten voor het bereiken van je
eigen doelen’, volgens Jan Breembroek, directeur Agro van de GIBO Groep.
‘Overtuigingskracht en volharding maken van Volwaardkip een succes’

6

BLADMANAGER

De Volwaardkip ligt inmiddels in de winkel. Geen consument vermoedt dat er bijna

persoonlijke eigenschap gaat. Daarentegen is netwerken wel iets

vorming en een businessplan maken.

Herman van Keulen

tien jaar voorbereiding aan vooraf is gegaan.

dat aan te leren is, dachten de onderzoekers.

De onderzoekers maakten hiervoor gebruik van de aanpak van het

t 0317 486370
e h.vankeulen@wur.nl

Spelend leren over multifunctionele landbouw
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Ruim vijfhonderd jonge agrariërs hebben kennis gemaakt met multifunctionele
landbouw door het spelen van het Groot Agrarisch Kansenspel.
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Verduurzaming van de visvangst door besparing op brandstof
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Olaf Hietbrink, Ben Meijer, Krijn Poppe,

Nieuwe methoden voor de visvangst zijn niet alleen minder schadelijk voor het

Wouter Verkerke, Andries Visser,

bodemleven, maar leiden ook tot brandstofbesparing.

José Vogelezang, Jessica Cornelissen,
Frank Wijnands

‘Vitale ondernemers helpen dit prachtige gebied open te houden’

12

Christiaan van der Kamp, wethouder van Midden-Delfland zoekt nieuwe wegen om
de kwaliteit van het buitengebied te borgen en te beschermen.
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Samenwerking Wageningen UR met: Rabobank

15

Ria Dubbeldam (Grafisch Atelier Wageningen)

Carla Veenman: ‘Wageningen houdt zich al langer bezig met strategieontwikkeling

Leonore Noorduyn (De Schrijfster)

op agrarische bedrijven. Voor ons is het gemakkelijk om daarbij aan te sluiten.’
Stelling: ‘Overheid moet risico’s voor boeren verminderen’
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Hans Dijkstra en Wim van Hof (bvBeeld)
Fotostudio G.J. Vlekke, Wageningen UR
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Voor- en tegenstanders van overheidssteun aan het woord.
Praten over strategie geeft ondernemer inzicht
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Boeren en tuinders hebben er baat bij om te praten over strategische zaken.
‘Niet alleen de wetenschap bepaalt wat welzijn is’
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Jan van den Berg & Zonen
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Alle stakeholders staan achter de gevonden parameters om het welzijn van
vleeskalveren te meten. Dat is de tussenstand op weg naar een welzijnsmonitor.
Samenwerking Wageningen UR met: University of Lincoln
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HUISSTIJL WAGENINGEN UR

Gerard McElwee: ‘We hebben factoren bestudeerd die de ontwikkeling van

Vormgeversassociatie Hoog Keppel

ondernemersvaardigheden in de agrarische sector hinderen of juist stimuleren.’
Syscolumn: ‘Ondernemers teveel, boeren te weinig’

ONTWERP EN VORMGEVING

Jelle de Gruyter (GAW)

25

Krijn Poppe bepleit in zijn eerste column dat we het woord ondernemer moeten
reserveren voor de beperkte groep die echt bezig is markten te ontregelen met
innovaties. Poppe zal met regelmaat reflecteren op een actueel thema in Syscope.
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Innovatie kort
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Moderndruk b.v., Bennekom
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AgroCenter voor Duurzaam Ondernemen van Wageningen UR. Deze

>> Zoekende ondernemers

aanpak, Interactief Strategisch Management genoemd, onder-

Om deze hypothese te toetsen heeft het onderzoeksteam zoge-

scheidt zich vooral van trajecten van andere adviesorganisaties

noemde ‘zoekende’ ondernemers gezocht. Dit zijn ondernemers die

doordat de ondernemer eigenlijk alles zelf moet doen, zoals de

strategische veranderingen op hun bedrijf noodzakelijk achten,

analyses, de strategische keuze en een actieplan opstellen. De

Succesvol ondernemen
Verschil succesvolle en minder succesvolle ondernemers

Netwerken helpt bij realisatie semi-gesloten teelt

Succesvolle ondernemers:

Minder succesvolle ondernemers:

• hebben een sterke intrinsieke drive;

• zitten in netwerken maar benutten deze onvoldoende om

• zijn handig in het aanboren en/of creëren van allerlei netwerken
en maken hiervan effectief gebruik om hun strategische
doelstellingen te realiseren;
• hebben goed uitgewerkte ideeën over welke strategische

informatie te verzamelen die nodig is voor strategische
bedrijfsbeslissingen;
• hebben wel voldoende ideeën, maar deze zijn onvoldoende
uitgewerkt om de kansen te grijpen wanneer ze zich voordoen.

Hoe belangrijk zijn netwerkcompetenties voor glastuinders die willen beginnen met semi-gesloten telen? Die vraag is
meegenomen in het onderzoek “Ondernemerschap, competenties en strategische besluitvorming over semigesloten kassen”. Glastuinders die op het punt staan zo’n kas te realiseren, lijken beter in netwerken en relaties
onderhouden dan glastuinders die net zijn begonnen met het zoeken naar mogelijkheden van semi-gesloten teelt.

stappen ze willen zetten en wachten vervolgens rustig af tot het
geschikte moment zich voordoet om deze stappen ook

In semi-gesloten kassystemen telen tuinders

>> Scores

voor een vergunning. Dat vraagt nog veel

daadwerkelijk te zetten.

energiezuinig of produceren ze zelfs energie.

Tuinders die met hun plannen verder in het

meer van je relationele capaciteiten.’

Op dit moment experimenteren tien glastuin-

schema zitten, scoren beter op relationele

ders met deze nieuwe teeltvorm, maar navol-

competenties en het zien van kansen. Ook

>> Aanpak

Leren netwerken

ging is er vrijwel niet. Tientallen glastuinders

verwachten ondernemers die hoog scoren op

De resultaten uit het onderzoek sterken de

In het project Samen grenzen verleggen kregen de ondernemers drie specifieke netwerkoefeningen:

overwegen semi-gesloten teelt, maar de rea-

netwerken, minder obstakels als zij een ver-

onderzoekers in de aanpak om meer tuin-

• de handdrukken: hierbij werd iedere deelnemer gevraagd hoeveel handdrukken hij was verwijderd van George Bush;

lisatie komt (nog) niet van de grond.

gunning nodig hebben bij lokale overheden.

ders op weg te helpen met semi-gesloten

• de netwerkkaart: op een vel papier moesten de deelnemers aangeven met wie ze, in relatie tot hun bedrijf, allemaal contact hadden;

Veertien van deze vroege volgers zijn uitge-

Zij hebben tevens meer vertrouwen in ontwik-

telen. De tuinders kunnen in netwerken

• een gesprek buiten het eigen netwerk. De ondernemer moest zelf een gesprek aangaan met iemand uit een andere sector.

breid geïnterviewd en getest om te onder-

kelingen in de markt. Dat netwerkcompeten-

kennis en informatie met elkaar en met

zoeken waaraan dat ligt en of er verschillen

ties belangrijk zijn om vernieuwingen in de

onderzoekers delen. Maar ook dan komt

zijn in competenties van de ondernemers.

teelt te realiseren, vindt onderzoeker Jan

het aan op netwerkcompetenties. Buurma:

begeleider faciliteert alleen, hij adviseert niet. In het traject kregen

krijgen naar een ondernemer buiten de sector te gaan dan nemen

Zo deden de vroege volgers een competentie-

Buurma logisch. ‘Als je wilt nadenken over

‘Hoe komt een tuinder in zo’n groep? Dan

de ondernemers drie specifieke oefeningen om de netwerkcompe-

ze die stap en zijn er vervolgens razend enthousiast over. Anderen

scan, waarin ze zichzelf scores gaven op stel-

semi-gesloten telen, heb je informatie nodig.

moet hij er wel de meerwaarde van inzien.’

tenties te ontwikkelen (kader Leren netwerken). Twee van de drie

zien er het nut niet van in of durven die stap niet te zetten.

lingen. Zes van deze stellingen hadden betrek-

Zonder netwerk vang je die signalen veel

Overigens zijn het zeker niet alleen onder-

king op netwerken en relationele competen-

later op. Maar het lukt eventueel nog wel

nemerskwaliteiten die de bottleneck zijn

oefeningen waren nieuw in dit traject.

>> Effect lastig te meten

ties (zie kader Netwerk-stellingen). Daarnaast

zonder veel van je bedrijf af te komen. In het

voor opschaling van de semi-gesloten teelt,

>> Meerwaarde

Verstegen geeft toe dat het effect lastig te meten is. ‘Je weet nooit

keken de onderzoekers aan de hand van het

tweede deel van het traject gaat het erom

verzekert Buurma. ‘Er ontbreekt ook tech-

Het werkte. De deelnemers zijn overwegend positief over het

waar succes van een ondernemer precies aan te danken is.

schakelpuntenschema hoe ver de tuinders

alle informatie te vertalen of in te passen in

nische en plantenfysiologische kennis. Daar

traject dat ze hebben doorlopen. Uit de evaluatie, een half jaar na

Het kan ook zijn dat ze vooral veel hebben geleerd van het gebrui-

waren met het uitwerken van hun ideeën en

je eigen bedrijf. Ook moet je anderen in

wordt in ander verband aan gewerkt, onder

afloop van de cursus, komen uitspraken als: ‘Door de cursus heb ik

kelijke strategische traject.’ Hij denkt dat het aspect netwerkcompe-

plannen over semi-gesloten telen.

beweging krijgen en overtuigen, bijvoorbeeld

andere door Wageningen UR.’

geleerd dat je eerst alles goed voor elkaar moet hebben op het

tenties aanleren vooral nut heeft als aanvulling op de gebruikelijke

bedrijf; daarna kun je pas gaan nadenken over volgende stappen.’

strategietrajecten. Daarin wordt hij bevestigd door alle gesprekken

Een ander verwoordt de meerwaarde als: ‘Ja, ik heb inmiddels

die hij inmiddels gevoerd heeft met intermediairs, scholen en

mensen benaderd voor grondhuur en ben over bedrijfsovername na

banken. ‘Vrijwel allemaal zeggen ze dat we met het netwerken iets

gaan denken. Dat komt allemaal door de cursus.’ Ook ontdekte een

te pakken hebben en dat ze ergens wel wisten dat het belangrijk

deelnemer dat wat hij oorspronkelijk van plan was niet bij hem paste.

was, maar er toch nooit concreet wat mee gedaan hebben. Ze

Lastig is echter om te achterhalen of de ondernemers hebben

willen die component nu toevoegen aan hun adviestrajecten en in

geleerd hun netwerk effectiever te gebruiken en of dat hen tot een

het onderwijs.’ Ook Breembroek van de Gibogroep is dat van plan.

meer succesvolle ondernemer heeft gemaakt. Sommige onder-

Het accountants- en adviesbureau start binnenkort met een speciaal

nemers noemen het expliciet: ‘Ik ga mijn netwerk nu eerder

adviesproject voor de intensieve veehouderij.

inschakelen en ik ga het verbreden… ik ga een second opinion

‘Ik wil eens kijken of we het aspect netwerken er in kunnen

vragen. Dat had ik zonder de cursus niet gedaan.’ En een ander

brengen. Het is natuurlijk niet zaligmakend, voor de een werkt het

zegt: ‘Ik had een groter netwerk dan ik dacht en ik ben daar positief

wel en voor de ander niet. Maar ik zie dat bijvoorbeeld succesvolle

over.’ Ook de begeleiders geven in de evaluatie aan dat leren

tuinders juist goed zijn in netwerken. Dat ze precies weten wanneer

netwerken zin heeft, maar niet voor iedereen. Sommige onder-

ze welke mensen nodig hebben.’

Schakelschema voor innovatief ondernemerschap
Verzamelen van informatie over markt en maatschappij

a

Wat gebeurt er om mij heen en met mijzelf?
Vertalen van de consequenties voor het eigen bedrijf

b

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

Strategisch spoor (structurele aanpassing)

c

Vertalen van de consequenties naar de strategische visie

Hoe ga ik in de toekomst verder?

d
e

Tactisch spoor (symptoombestrijding)

Hoe houd ik de schade beperkt?

Verzamelen van informatie over markt en maatschappij

Vertalen van visie naar concrete activiteiten

Welke acties zijn daarvoor nodig?

Afwegen en doorvoeren van de gevonden oplossingen

nemers hebben maar weinig aansporing nodig. Als zij de opdracht

Wie nieuwe plannen wil uitvoeren of een knelpunt wil oplossen doorloopt bewust of onbewust een aantal stappen.
Dit proces begint bij informatie verzamelen en eindigt bij het doorvoeren van de gevonden oplossingen.

Meer informatie: Jos Verstegen, t 0317 487254, e jos.verstegen@wur.nl

Meer informatie: Marc Ruijs, t 070 3358398, e marc.ruijs@wur.nl

Meer informatie over de algemene ISM-aanpak op www.agrocenter.wur.nl
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‘Netwerkstellingen’ uit competentiescan
• Ik breng regelmatig mensen uit mijn
netwerk bij elkaar;
• Ik heb veel contact met andere partijen in
de keten;
• Ik heb veel netwerken buiten de agrarische
sector;
• Ik onderhandel vaak met leverancier of
afnemers over de prijzen;
• Samenwerken tussen ondernemers in mijn
sector vind ik zeer belangrijk;
• Tijdens presentatie komen mijn ideeën
duidelijk over bij mijn publiek.

pionier

De Volwaardkip
Het verschil tussen een gangbaar vleeskuiken en de Volwaardkip is, dat de laatste langzamer en langer groeit (acht weken in plaats van zes).
De Volwaard krijgt ook meer ruimte en meer graan in het rantsoen dan een gangbaar vleeskuiken. De gebruikelijke problemen van vleeskuikens, zoals borstblaren en pikkerij, kent Volwaard veel minder. Ook de sterfte ligt lager: 1 procent terwijl dat normaal 4 is. Sterfte tijdens
het transport van bedrijf naar slachterij komt praktisch niet voor. De prijs die de consument betaalt is 20 tot 25 procent hoger dan die van de
gangbare kip. De Volwaardkip ligt sinds januari 2007 bij vier supermarkten in het schap: Albert Heijn XL, Jumbo, SuperCoop en Jan Linders.
Het aandeel in deze winkels bedraagt 10 procent, het dubbele van de aanvankelijke doelstelling. Inmiddels doen meer partijen mee, zoals
Sligro, MCD en Deen en er komen nog meer supermarkten bij. Vanaf september liggen er ook Volwaardvleeswaren in de supermarkt.

Ad Kemps, Coppens Diervoeding

>> Creatieve mensen zoeken

ontstaan met als resultaat dat nu zelfs partijen die niets met het

Hoe overtuigd hij ook was, Kemps had ook momenten van twijfel.

initiatief te maken hebben het aanprijzen, zoals de Rabobank en de

‘Maar als je twijfelt moet je dat zeker niet laten merken. Je moet

ABN Amro.

juist heel veel overtuigingskracht hebben. Dat geldt voor iedereen

‘Overtuigingskracht en volharding
maken van Volwaardkip een succes’
Het heeft Ad Kemps, commercieel directeur van Coppens Diervoeding, heel wat vrije tijd, energie en
overredingskracht gekost voordat hij, samen met Marijke de Jong van de Dierenbescherming,
voldoende partijen bijeen had die hun schouders onder de Volwaardkip wilden zetten. En eigenlijk
was hij ook maar ‘toevallig gevraagd’ voor een voorbereidende werkgroep.

die zijn nek uitsteekt voor vernieuwende projecten. Innovaties

>> Oprichten van een BV

hangen nu eenmaal altijd van mensen af’, constateert hij. Van

Ook binnen de organisaties is de Volwaard aardig ‘ingedaald’, denkt

mensen die creatief zijn, mee zoeken naar oplossingen en bereid

Kemps. Het moment dat de initiatiefnemers een stap terug kunnen

zijn naast hun gewone werk er veel tijd in te stoppen.

doen, komt naderbij. Nu is de groep bezig een BV op te richten, die

Een van hen is Marijke de Jong van de Dierenbescherming. Zonder

de organisatie rondom de Volwaard over gaat nemen. Met een

haar was de Volwaardkip niet zo’n succes geworden, is Kemps

eigen directeur die zich ook bezig houdt met de prijszetting en

overtuiging. ‘Het lijkt nu zo vanzelfsprekend dat de supermarkten,

financiers gaat zoeken. Want dat is nog de grootste uitdaging: het

LNV, de slachterijen en de Dierenbescherming met elkaar om de

break even point bereiken. Iedere partner heeft flink geïnvesteerd

tafel zitten. Tien jaar geleden spraken ze nog niet met elkaar.’

en wil graag zo snel mogelijk rendement halen. Dat vergt nog

Samen met De Jong is Kemps alle partijen afgegaan. Bruggen

steeds flink overleg en overredingskracht, zodat ook iedere schakel

slaan, noemt hij dat, in onnoemelijk veel gesprekken. ‘Door haar

een marge kan halen.

gingen die deuren open. Iedereen wilde wel weten hoe de Dieren-

Ook moet de afzet verder groeien, nieuwe supermarkten moeten

De Volwaardkip ligt inmiddels lang en breed in de winkel. Geen con-

Waarom zij niet en Coppens wel? Dan komt Kemps met de werke-

bescherming erover dacht. Ik heb haar wel eens gezegd dat ze

erbij getrokken worden. Uiteindelijk hoopt Kemps op een vast

sument vermoedt dat er bijna tien jaar voorbereiding aan vooraf is

lijke redenen. Het bedrijf heeft al vaker geïnvesteerd in innovaties

veel machtiger is dan ze denkt.’ Door al dat praten met de juiste

marktaandeel van landelijk tien procent.

gegaan en dat het nog steeds veel overleg en inspanning kost om

om toegevoegde waarde te creëren, zoals met de Natupur-kip, een

mensen kregen ze de schakels uit de hele keten achter het concept

Al is het bijzonder dat de Volwaardkip een plek heeft veroverd in de

de welzijnsvriendelijke kip op grotere schaal in de markt te zetten.

kip die honderd procent plantaardig voer kreeg. Waarom? ‘Het gaat

van de Volwaardkip. In iedere schakel de juiste persoon. Daar

supermarkt en velen positief zijn over het initiatief, het meest bijzon-

erom of jou iets aanspreekt of niet. Grote partijen blokkeren vaak

draaide het om: mensen die zelf weer verder actie ondernamen.

dere vindt Kemps dat er nieuwe interactie is ontstaan tussen

>> Grote namen

innovaties omdat het niet past in de grote productiestromen. Zo’n

Zoals Ton Waals, van slachterij Flandrex, die zelf weer op verpak-

mensen. En dat die mensen met elkaar een product in de markt

Waarom is juist Ad Kemps betrokken geraakt bij de welzijnsvriende-

niche kost ze veel te veel arbeid, tijd en energie. Ik vind het heel

kers afstapte. En zoals de pluimveeondernemers die bereid waren

hebben gezet dat zich maatschappelijk positief kan onderscheiden

lijke kip? Die vraag wuift hij eerst weg. Hij noemt alle mensen en

belangrijk om innovaties mee te nemen. Als je wilt dat de consu-

te investeren in een nieuw stalsysteem. Zo is een sneeuwbaleffect

van kipproducten uit bijvoorbeeld Brazilië.

partijen die zich er ook voor inzetten, zoals het toenmalige

ment jouw product blijft kopen, dan moet je de ontwikkelingen in de

Spelderholt, Peter van Horne van het LEI, Marijke de Jong van de

maatschappij in de gaten houden. Je trekt daarmee ook de jongere

Dierenbescherming, later Jumbo en Albert Heijn, Flandrex en ZLTO

pluimveeondernemers en daarmee richt je je dus op de toekomst.’

met de pluimveehouders die erin wilden investeren. Het verklaart

Deelname van Coppens is vooral te danken aan de vastberadenheid

niet waarom nu juist Coppens Diervoeding de kar trekt. Er volgt een

van Kemps, geeft hij toe. Hij heeft er al veel tijd en energie ingesto-

verhaal over een werkgroep onder de noemer ‘einde aan de groei

ken. Ja, het gaf in het verleden wel eens discussie in zijn bedrijf.

van vleeskuikens’. ‘Daar moesten allerlei disciplines in, waaronder

‘Dat dit soort innovaties veel tijd kosten, of dat het niet te veel een

diervoeding. Dus dachten wij, laten we dat eens oppakken.’ Dan

leuk speeltje is. Dit soort vragen stelt het bedrijf niet meer.

voegt hij er, schijnbaar achteloos aan toe: ‘Andere grote partijen

Iedereen ziet het belang van dit project nu in en we hebben er flink

hadden geen interesse.’

in geïnvesteerd. Ik heb natuurlijk ook de positie om prioriteiten te

Die andere partijen zijn de grote namen in de kippenwereld.

stellen.’

Meer informatie: Willy Baltussen, t 070 3358171, e willy.baltussen@wur.nl
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reportage

Spelend leren over
multifunctionele landbouw
Kennis maken met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de multifunctionele landbouw; ruim vijfhonderd jonge agrariërs deden dat door het Groot Agrarisch Kansenspel te spelen. Vooral de verbazing over de opbrengsten van de activiteiten is groot. Een verslag van één van de bijeenkomsten.

Met de armen over elkaar en grappen makend staat een groep

geeft het juiste antwoord. De volgende vraag is al wat lastiger. Het

jonge boeren in Baarle-Nassau rondom een groot plastic spelbord:

gaat om een dilemma, waarbij het aankomt op creativiteit. ‘Je wilt

het Groot Agrarisch Kansenspel. Dit maken ze niet vaak mee bij

met kinderopvang beginnen’, leest de spelleider voor, ‘De wet-

bijeenkomsten van hun regionale afdeling van het Nederlands

houder is enthousiast, maar de ambtenaar wil de activiteit tegen-

Agrarisch Jongeren Kontakt. Meestal zitten ze netjes naast of

houden omdat het te veel extra verkeer oplevert. Wat ga je doen?’

achter elkaar om te luisteren naar een inleider. Ze wachten af wat

De speler moet advies inwinnen bij de drie andere groepen en

er gaat gebeuren. Dit keer loopt het anders. Voordat er uitleg komt

beslissen welk advies het beste is. Die groep krijgt dan de punten.

over het spel, krijgen ze een formulier onder hun neus geduwd: een

De een geeft het advies een bushalte neer te zetten, de tweede wil

vragenlijst die dient als ‘nulmeting’ hoe ze tegenover multifunctione-

de weg afsluiten en de derde adviseert een minibusje te kopen, de

le landbouw staan. Na afloop krijgen ze nog zo’n formulier, belooft

kinderen van de ambtenaar op te halen en ze naar de kinderopvang

spelleider Marco Westerlaken.

te brengen. Dit laatste is het beste advies, vindt de pion.

>> Levende pionnen

>> Moeilijke weetvragen

Het spel begint. De jongeren, allemaal jongens, verdelen zich in vier

De stemming komt erin. Wie eerst nog wat achteraf stond, komt nu

groepen en iedere groep wijst één deelnemer aan als vertegen-

langs de rand van het kleed staan. ‘Weetvragen’ blijken het moei-

woordiger. In verschillend gekleurde T-shirts zijn zij de levende pion-

lijkst te zijn. Wat was de naam van de nota die voormalig minister

nen op het spelbord. Om de beurt gooien ze met een grote dobbel-

Veerman in 2007 naar de Tweede Kamer stuurde? Niemand heeft

nog maar een pilsje brengen door de barman en eten wat popcorn.

punten krijgt. Nou ja, het geeft niet. Het was leuk, vinden ze. Op het

steen, komen uit bij een hokje op het kleed en voeren een opdracht

gehoord van ‘Kiezen voor landbouw’. Ook heeft niemand een idee

Ondertussen tekent een van de pionnen op een groot vel papier op

evaluatieformulier geven ze vrijwel allemaal het spelen van het spel

uit. Of ze beantwoorden samen met hun teamgenoten een vraag

wat het kost om een tent een week te huren in het hoogseizoen bij

de muur. Hij probeert een gezegde dat raakvlakken heeft met de

een 4 of een 5 op een schaal van 1 tot 5.

die op de één of andere manier te maken heeft met multifunctionele

‘Het Betere Boerenbed’. 70 euro denkt de één. Nee, joh, meer,

landbouw uit te beelden: het gras voor iemands neus wegmaaien.

landbouw. De groep met het hoogste aantal punten wint.

denkt de ander en zegt 150 euro. Het hoogste bod is uiteindelijk

Best lastig als je eigenlijk nooit tekent. Zijn teamgenoten raden het

Na het spel volgt nog een lezing van Johan Martens over zijn multi-

De eerste gooit. Deze speler komt op een vakje met de vraag: Wat

250 euro. Maar ook dat blijkt veel te laag te zijn. Het komt neer op

dan ook niet. Geen punten erbij, maar wel veel gelach. Zo wisselen

functionele bedrijf met biologische landbouw, ouderenzorg en

is een blauwe dienst? Dit is een makkelijke beginvraag vindt hij, en

710 euro per week. Daar zijn de jongens wel even stil van. Ze laten

serieuze vragen en humor elkaar af. Vooral de economische vragen

natuurbeheer in Biezenmortel. Zo krijgen de jonge agrariërs een

maken indruk. De kosten van de tent was een eyeopener, dus nu

compleet beeld van een goed draaiend plattelandsbedrijf dat zijn

zetten ze al wat hoger in. Hoeveel kost een arrangement van een

inkomsten voor het grootste deel uit andere zaken dan primaire

dag poldersport, kaasmaken en na afloop barbecuen voor twintig

landbouw haalt.

Kennismaken met multifunctionele landbouw

personen? De groepen schatten tussen 800 en 1200 euro. Het

Wat tijdens het spel veel indruk heeft gemaakt, wordt bevestigd op

Wageningen UR heeft het Groot Agrarisch Kansenspel ontwikkeld om deelnemers op een ludieke manier na te laten denken over de

goede antwoord is nog iets hoger: 1300 euro.

het evaluatieformulier: ‘Er is geld te verdienen in verbrede land-

mogelijkheden en onmogelijkheden van multifunctionele landbouw.

bouw’, schrijft iemand op. Maar de meesten houden het toch liever

In het eerste kwartaal van 2008 is het spel aangeboden aan de regionale afdelingen van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Een

>> Spanning loopt op

bij hun koeien en weten zeker dat multifunctionele landbouw niets

bijeenkomst bestaat uit het spel, geleid door een spelleider, en een verhaal van een multifunctionele ondernemer uit het netwerk

Het einde van het spel nadert en het wordt spannend, want twee

voor hen is. ‘Ik ben liever honderd procent van de dag met mijn

Waardewerken. Tot nu toe hebben zo’n vijfhonderd agrarische jongeren meegedaan.

groepen zitten elkaar op de hielen voor de overwinning. De jongens

koeien bezig’, verwoordt een van hen. Iemand anders kruist aan dat

Bij alle bijeenkomsten hebben de deelnemers vooraf en achteraf een vragenformulier ingevuld. Na een paar maanden wordt de deelnemers

jutten hun pion op. ‘Nee, niet tekenen!’ De pion dreigt op een vakje

multifunctionele landbouw misschien wat voor hem is, maar dat hij

gevraagd wat ze in de praktijk met de avond hebben gedaan. Wageningen UR gaat de antwoorden analyseren en kijken of de bijeenkomsten

te stappen waar een tekenopdracht aan vast zit. Dan kiest hij voor

meer informatie nodig heeft.

bijdragen aan meer kennis over multifunctionele landbouw en of zo’n spel een goede manier is om jonge ondernemers kennis bij te brengen.

een dilemma. Te laat bedenkt hij dat dan een andere groep de

Meer informatie: Andries Visser, t 0320 291347, e andries.visser@wur.nl

8 < syscope > 9

Verduurzaming van de visvangst
door besparing op brandstof
Vissers zijn op zoek naar innovaties die de visserij verduurzamen. Nieuwe
methoden als de sumwing en het outriggen leiden niet alleen tot brandstofbesparing maar zijn ook minder schadelijk voor het bodemleven.

getest werd met een kotter. Verschillende aanpassingen volgden,

met de boomkor. Dat komt doordat het vistuig met lagere snelheid

maar de basis was goed: het lukte om zo’n vijftien procent brand-

wordt voortgetrokken en minder vuil bevat, waardoor de vis minder

stof te besparen, bleek uit een verkennend onderzoek, begeleidt

wordt ‘gezandstraald’. Daarnaast is er minder impact op het

door Wageningen UR.

bodemleven als de vissers het outrigtuig gebruiken om een deel

Al zijn de resultaten tot nu toe veelbelovend, klaar is het ontwerp

van hun scholquotum op te vissen.

nog niet. Klein Woolthuis heeft nog een aantal ideeën om meer

Toch kan outriggen de boomkor niet helemaal vervangen. Outriggen

brandstof te besparen, bijvoorbeeld door kleine aanpassingen aan

werkt alleen bij de vangst van schol en Noorse kreeftjes en alleen in

de vorm. Ook wil hij de sumwing graag combineren met elektrisch

de zomerperiode met niet te zwaar weer. Met de boomkor is de

vissen, waarbij met stroomdraden de vissen opgestuwd worden.

vangst aan tong, griet en tarbot groter. Vis gevangen met middelen

Maar dit vergt de bouw van nieuwe prototypes en opnieuw varen.

die ecologisch meer verantwoord zijn, levert op de veiling niet meer

De Nederlandse Noordzeevisserij zit in zwaar weer. Voor de tradi-

voor het vissen op tong kon verlagen. De gebruikelijke boomkor

Een subsidieaanvraag hiervoor loopt bij het Visserij Innovatie

op. Daarin werken de maatschappelijke organisaties ook tegen,

tionele boomkorvisserij is geen toekomst meer, zo constateerde de

bestaat uit een grote metalen buis die over de grond sleept. De

Platform. Ondertussen wordt de technicus regelmatig gebeld door

merkt Van den Berg op: ‘Ook al laat onderzoek zien dat de

Task Force Duurzame Noordzeevisserij in 2006. Dit komt onder

buis is nodig om het net ertussen open te houden, maar geeft

vissers die willen weten wanneer de sumwing klaar is. ‘Ze staan echt

beroering van de bodem aantoonbaar minder is en dat we op een

meer door de sterk gestegen olieprijs, afnemende vangstmogelijk-

tegelijkertijd veel weerstand. Daardoor kost de boomkor veel

te trappelen. Een besparing van vijftien procent brandstof is veel.’

kwalitatief goede manier vangen, als schol in het rood blijft staan

heden en veranderende eisen en verwachtingen vanuit de maat-

brandstof en veroorzaakt het bodemberoering. Van de Vis legde het

schappij. De vloot moet dan ook op zeer korte termijn flexibeler en

probleem voor aan Klein Woolthuis.

>> Outriggen voor schol

viswijzer informeert de consument over welke vis duurzaam

minder gespecialiseerd vissen vangen, waardoor er minder bij-

De technicus kwam al snel op het idee om de buis van de boomkor

Een ander alternatief voor de boomkor is outriggen. Hierbij wordt er

gevangen of gekweekt is (groen) en welke niet (rood). De vissers

vangst is. Volgens de Task Force is het nodig om tegelijk kosten te

te vervangen door een flexibele vleugel en deze te laten sturen

uit elk van de twee gieken gevist met een vistuig (zie tekening). In

gaan ondertussen verder met hun experimenten. Outriggen is

besparen, de opbrengst te verhogen en de ecologische impact van

door de zeebodem. De gestuurde vleugel betekent minder weer-

de zomer van 2006 begonnen vier schepen met outriggen als

mogelijk ook geschikt te maken voor de vangst op tong, als de

het vissen te verminderen. Deze zware conclusies hebben de

stand en dus ook minder brandstofverbruik. Bovendien is er nauwe-

experiment. Eén van de experimenterende vissers is Cees van de

vissers het outrigtuig verder aanpassen. Een subsidieaanvraag

vissers aangezet tot actie. Samen met onderzoekers en andere

lijks beroering meer van de bodem wat mogelijk de schadelijke

Berg. ‘Deze manier van vissen is niet nieuw. In België zijn al

daarvoor loopt.

partijen richten zij zich in eerste instantie op het verminderen van

ecologische impact verkleint.

proeven gedaan en ook de visserij op kreeft werkt er al mee. Wij

op de viswijzer, kunnen wij niet méér voor onze schol krijgen.’ De

wilden uitzoeken of je het ook in kan zetten voor schol en tong.’ De

>> Steun van LNV

De ‘sumwing’ en het ‘outriggen’ zijn manieren om brandstoffen te

>> Sleutelen

vissers investeerden in het tuig en gingen er mee varen. De vissers

De visserijsector staat niet alleen in de opgave om de visserij te

besparen.

Klein Woolthuis begon op Texel te sleutelen in de schuur van Van de

gaven hun bevindingen continu aan elkaar door en maakten video-

verduurzamen. Zo heeft het ministerie van LNV geld beschikbaar

Vis, samen met de visser en twee enthousiast geraakte collega’s.

opnames en foto’s om elkaar op de hoogte te houden van hun

gesteld om kenniskringen van vissers te ondersteunen. Wageningen

>> Sumwing voor garnalen en tong

‘Zij sturen mij bij, zijn enthousiast en geloven er echt in’, aldus Klein

bevindingen. Twee vissers zijn doorgegaan met outriggen.

UR gaat de vissers ondersteunen bij onderzoek dat zij zelf willen

De sumwing is een nieuwe, energiezuinigere versie van de boom-

Woolthuis. ‘Zij hebben de praktijkkennis en zijn bereid de flexibele

De besparing van brandstof is meer dan vijftig procent, zo is de

starten. LNV heeft hiervoor zes miljoen euro gereserveerd. Dit geld

kor, ontwikkeld door drie Texelse vissers en technicus Harmen Klein

vleugel uit te proberen.’ Eerst werd prototype getest in een

ervaring van de vissers, die Wageningen UR hadden gevraagd hun

maakt deel uit van het totaalpakket van 140 miljoen euro aan

Woolthuis. Eén van de vissers, Jaap van de Vis van de Texel 36,

laboratorium in Engeland en later in Frankrijk. Het gaf goede

bevindingen in een rapport weer te geven. Ook merkten ze dat met

nationale en Europese middelen die voor de periode van 2007 tot

dacht al een tijdje na over hoe hij het brandstofgebruik van zijn boot

resultaten. Daarna kwam er een exemplaar op praktijkschaal die

outriggen de kwaliteit van de schol beter is dan schol gevangen

2013 beschikbaar is gesteld voor de Nederlandse visserij.

de brandstofkosten; dat levert voor de vissers zelf het meeste op.

Meer informatie: Tammo Bult, t 0317 487162, e tammo.bult@wur.nl
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interview

‘Vitale ondernemers helpen dit
prachtige gebied open te houden’

Zonder een sterke overheid is het platteland nabij steden gedoemd te verdwijnen in het rood van de bebouwing, is
de overtuiging van wethouder Christiaan Van der Kamp van gemeente Midden-Delfland. Zo’n overheid bewaakt scherp
de grenzen van wat wel en niet mag en stimuleert innovatieve ondernemers. Een vitaal platteland is het resultaat.
‘Knotwilgen zijn mijn lievelingsbomen’, vertrouwt Christiaan van der

nationale landschappen, maar dan voor een plattelandsgebied waar

Kamp de fotograaf toe. De wethouder plattelandsontwikkeling van

boerenactiviteiten zijn, waar mensen wonen, werken en recreëren.

de gemeente Midden-Delfland duwt nog eens tegen de stam aan.

Gemeenten werken samen en er is financiering om het gebied aan-

‘Ze zijn gewoon prachtig.’ De buitenlucht, de sloot op de achter-

trekkelijk te houden. Het heeft status en is voor iedereen herken-

grond met daarachter weilanden. Van der Kamp geniet. Dit is ‘zijn’

baar. Bij ons bestaat zoiets niet. Wij zijn de grip op het platteland

landschap. Een gebied waar je doorheen kan fietsen of wandelen,

volledig kwijt, kijk maar naar de discussie over het Groene Hart.

waar je in de verte kan kijken en waar je ook de rand van de hoog-

Iedereen heeft het erover dat het open moet blijven, maar er wordt

bouw van Delft, Rotterdam of Den Haag kunt ontwaren. Een gebied

continu aan geknabbeld.’

ook waar je overal de sporen uit het verleden kunt zien, van de
ijzertijd tot de middeleeuwen. De wethouder wil dit gebied

>> Waarom is zo’n erkende status zo belangrijk?

behouden voor de generaties na hem.

‘De geschiedenis leert dat het platteland uiteindelijk altijd inlevert. Wij

Van der Kamp noemt het groene gebied onmisbaar voor de stad.

zijn nu heel scherp op alles wat er in het buitengebied wel en niet

Maar tegelijkertijd slokt die stad binnen de kortste keren het gebied

mag. Onze gemeente staat extra bebouwing bijvoorbeeld niet toe.

op, als je niet uitkijkt. De economische macht van de stad is nu

Maar er komt een keer een zwakke gemeenteraad die toch zwicht.

eenmaal vele malen groter dan die van het platteland. Neem alleen al

Dan moet het gebied een status hebben, een icoon, die aantasting

de grondprijs. Voor een melkveehouder kost de grond in Midden-

van het open gebied onmogelijk maakt. Niet alleen door regels die

Delfland vijf tot zes euro per vierkante meter. Woningbouw levert

zijn vastgelegd, maar ook doordat burgers protesteren bij iedere

meer dan het honderdvoudige hiervan op, met 700 euro per vier-

aantasting. Bovendien dwingt zo’n status de gemeenten om samen te

kante meter. Ter illustratie toont de wethouder een paar kaartjes, uit

werken. Je kunt als plattelandsgemeente wel vragen aan de stad of

1950, 1980 en een voorspelling voor 2010 op basis van alle plan-

ze willen meewerken aan een groen platteland, maar die kan zo

nen. Van een grote groene vlek tussen de steden in 1950 en een iets

makkelijk zeggen “nu even niet”.’

kleinere in 1980, is in 2010 niets meer over. Dat er desondanks nu

Een aparte status is nog niet in zicht, maar de wethouder doet er

nog 6500 hectare open is, is te danken aan de Reconstructiewet

alles aan om dat te realiseren. Sinds kort trekt hij samen met mini-

Midden-Delfland uit 1977. Die verplichtte gemeenten om samen te

ster Gerda Verburg van LNV, het project Mooi en vitaal Delfland, in

werken om het gebied open te houden.

het kader van Randstad Urgent. ‘Wie weet wat we kunnen bereiken’,

Er was geld beschikbaar om aan de rand van de steden grootschali-

zegt hij met glimogen.

ge parken te creëren voor recreanten, land te herverkavelen voor
kwam om de kwaliteit van het gebied te verhogen. De werkzaam-

>> Zolang zo’n status er niet is: wat doet u als
gemeente dan om het gebied open te houden?

heden zijn nu klaar en de beschermende werking van de wet is voor-

‘Je moet in ieder geval als gemeente een beeld hebben van wat

bij. Dat maakt het moeilijk om de druk van de stad te weerstaan,

plattelandsontwikkeling is: wat je wil en wat op welke plek past, het

denkt Van der Kamp. Daarom wil hij een opnieuw een beschermde

landschap dicteert. Daar kun je als overheid heel veel aan doen. Je

status voor het gebied.

benoemt dat in een structuurvisie en werkt het uit in je bestem-

boeren en er was subsidie voor iedereen die met een gedegen plan

mingsplan. Wij zijn daar nu mee bezig. Je moet als gemeente heel
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>> Wat moet er gebeuren om de druk van de stad te
kunnen weerstaan?

scherp de grenzen aangeven: daar kan wel een schuur en daar

‘We hebben een beschermende status nodig, zoals de “Parc

buiten het erf alleen koeien mogen, maar op het erf zelf alle

Naturel Regional” in Frankrijk. Dat zijn regionale pendanten van onze

mogelijkheden bieden.’

niet. Daar kan wel een zorghotel en daar niet. Of je kunt zeggen dat

Samenwerking Wageningen UR met:
Rabobank

>> Dus met een goed bestemmingsplan ben je er ook?

>> Hebben de ondernemers voldoende ideeën?

‘Nee, ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen werken vooral

‘Je ziet in ieder geval dat alle boeren hier wel aan agrarisch natuur-

belemmerend op de ontwikkeling. Je moet zo’n bestemmingsplan

beheer doen en vaak nog een stap daarbovenop. Jarenlang zag je

wel in orde hebben en aanpassen als blijkt dat het ontwikkelingen

dat melkveehouders eigenlijk maar halve ondernemers waren.

onmogelijk maakt. Maar het is niet genoeg. Het gaat erom dat je

Ze hadden namelijk geen klanten. Gelukkig is het ondernemerschap

de landschapskwaliteit hoog houdt. En daarvoor heb je een vitaal

weer terug. Men realiseert zich dat hier in de stad twee miljoen

platteland nodig.’

potentiële klanten zitten en dat ze dat potentieel kunnen benutten.

>> Omschrijving werkgebied

heeft de inhoud van de training

moeten nog stappen zetten om

Ik ken hier een melkveehouder die achthonderd vast klanten heeft

Wij ondersteunen de lokale

ontwikkeld. Het NAJK verzorgt

in de toekomst succesvol te

>> Wat verstaat u onder een vitaal platteland?

tot aan allochtone families toe die de melk met emmers tegelijk

banken in hun bediening van

de projectorganisatie en het

blijven. De buitenlandse con-

‘Dat betekent voor mij dat er voldoende financiering in het gebied

halen. Daar maken ze dan zelf traditionele streekproducten van uit

agrarische klanten. Daarvoor

contact met de trainers.

currentie neemt toe, subsidies

moet zitten, al mag dat best deels geld van de overheid zijn. Als

hun land van herkomst. Deze melkveehouder zou zo het dubbele

ontwikkelen we producten en

een boer voldoende geld verdient, neemt hij de tijd om aan natuur

aantal klanten kunnen krijgen, maar dan moet hij verder uitbreiden,

programma’s en zorgen ervoor

>> Belang van samenwerking

men steeds hogere eisen voor

te doen. Je hebt boeren ook nodig, want het beheer van de buiten-

wat hij nu niet wil.’

ruimte is behoorlijk duur. Maar ook al doen ze het goed, ze zijn ook

worden afgebouwd en er ko-

dat de Rabobank zichtbaar is

Omdat het opzetten van een

producten. Er is een grote

Carla Veenman

in de markt. Het Rabo Opvol-

training, zowel inhoudelijk als

groep boeren die zich al sterk

kwetsbaar. Als de familie de erfenis wil, is het bedrijf kapot. Daar

Van der Kamp staat op en loopt naar een grote luchtfoto aan de

Marketing manager Food &

gers Perspectief is één van de

organisatorisch, niet onze

ontwikkeld heeft, maar een

kan ik weinig aan doen, maar ik kan er wel alles aan doen om

muur. Hij prikt zijn vinger in het midden van het gebied. ‘Het zou

Agri Business Support bij

programma’s die wij speciaal

expertise is, hebben wij contact

grote middengroep zal zich

ondernemers met ideeën verder te helpen.’

natuurlijk helemaal mooi zijn als we hier een eigen zuivelfabriek

Rabobank Nederland

voor agrarische opvolgers

gezocht met Wageningen UR en

ook meer met innovatieve ont-

hebben ontwikkeld.

het NAJK. Wageningen houdt

wikkelingen en samenwerking

krijgen om streekzuivel te maken voor al die mensen uit de stad.

>> Hoe helpt u innovatieve ondernemers?

Ik heb dat wel eens geopperd, maar er zitten ook veel risico’s aan.

zich al langer bezig met

bezig moeten houden. Vakman-

‘We helpen waar we kunnen, maar de visie is leidraad. Als de

Of wat denk je van een boerderij die revalidatieruimte aanbiedt aan

>> Samenwerking met

strategieontwikkeling op agra-

schap alleen is niet meer ge-

ideeën daarin passen helpen we ze om ze te realiseren. Een cultuur

mensen die net uit het ziekenhuis ontslagen zijn? Ik zou er graag

Wageningen UR

rische bedrijven. Voor ons is

noeg, ondernemerschap wordt

bij de gemeente van “nee, dat past niet in het bestemmingsplan” is

willen liggen. Fantastisch toch? Met uitzicht op de koeien. Ik denk

In het Rabo Opvolgers Per-

het gemakkelijk om daarbij aan

belangrijker. Al verschilt dat

de dood in de pot. Dan kunnen ondernemers zich nooit

dat het herstel dan veel sneller zal gaan.’ Zo somt de wethouder

spectief werken wij samen met

te sluiten. Wij hebben zelf de

nog wel per sector. De glas-

ontwikkelen. Wat mij betreft: hoe meer ondernemers met ideeën

het ene na het ander idee op. Als het aan hem ligt, blijft het gebied

externe organisaties. Het pro-

onderdelen ingevuld waar we

tuinder zit veel dichter bij de

hoe beter.’

vitaal.

gramma bereidt potentiële op-

als bank wel goed in zijn, zoals

markt dan de melkveehouder,

volgers voor op het overname-

het financieringstraject.

die aan de coöperatie levert.
Ook zie ik dat vooral jonge

partner

proces en bestaat uit drie on-
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derdelen. In het spiegelgesprek

>> Visie op samenwerking

ondernemers zich bewust zijn

analyseert de jonge onder-

Bij samenwerking brengt elke

van de veranderende markt en

nemer waar zijn kracht zit, wat

partij eigen expertise in, waar-

de eisen die aan hen gesteld

voor type ondernemer hij is en

mee we elkaar kunnen verster-

worden. En dat het voor de

waar hij goed of juist minder

ken. De ervaringen tot nu toe

bank belangrijk is om een

goed in is. Deze gesprekken

zijn zeer positief en het pro-

goede relatie met de klant te

neemt een extern organisatie-

gramma stimuleert jonge

onderhouden. We hopen dat

adviesbureau af. Met de finan-

ondernemers na te denken over

het Rabo Opvolgers Perspec-

ciële scan, die de Rabobank

wat ze willen en kunnen

tief daaraan een positieve

zelf heeft ontwikkeld, berekent

en hoe hun bedrijf er over vijf

bijdrage kan leveren.

de opvolger of hij of zij de

tot tien jaar uit moet zien.

overname en eventuele inves-

Toch blijven we het programma

teringsplannen kan financieren.

kritisch volgen en passen het
zo nodig aan.

Wageningen UR werkt in haar

Als laatste volgt de bedrijfop-

onderzoeksprogramma’s

volger een vijfdaagse training

samen met het bedrijfsleven.

met collega-opvolgers. Hier

>> Visie op innovatie en

Op deze pagina een nadere

ontwikkelen zij een eigen

ondernemerschap

kennismaking met een van

strategie en een bijbehorend

Het ondernemerschap van boe-

deze partners.

actieplan. Wageningen UR

ren ontwikkelt zich, maar ze

stelling

Overheid moet risico’s voor
boeren verminderen
Door klimaatverandering, liberalisering van het landbouwbeleid en een toenemende kans op epidemieën,
krijgen boeren met steeds meer risico’s te maken. Is het een taak van de overheid om die risico’s te
verminderen? Door bijvoorbeeld mee te betalen aan verzekeringen? Of door een minimumprijs te garanderen?

miljoenen, onafhankelijk van elkaar produce-

naar oplossingen. Ook moet ze zorgen voor

Risico’s door vergaande en specifiek Neder-

rende gezinsbedrijven. Aanpassen aan de

goede randvoorwaarden. Die moeten bij-

landse maatschappelijke wensen die niet

markt gaat langzaam, met als gevolg grote

voorbeeld in de EU gelijkwaardig zijn. De

door te rekenen zijn aan de markt, hoort de

prijsfluctuaties. Deze zijn ongunstig voor de

verschillen zijn nu namelijk wel erg groot.

overheid ook op zich te nemen.’

verdere ontwikkeling van de landbouw,

Sommige landen subsidiëren de premies

vooral in ontwikkelingslanden. Daarom heeft

voor weergerelateerde verzekeringen tot

de overheid hier een taak. Zij is verantwoor-

wel tachtig procent, terwijl Nederland bijna

>> Krijn Poppe, onderzoeker
Wageningen UR

>> Kees Maas, directeur Dienstencentrum Agrarische Markt en
akkerbouwer

alleen aan kostenmanagement, niet aan

gezien wil je wel dat er voldoende geprodu-

delijk voor het goed functioneren van die

niets bijdraagt. Maar brede weerverzeke-

‘Het lijkt me de taak van boeren om risico’s

inkomstenmanagement. Daarom moet de

ceerd wordt. Daarom moet er beleid zijn dat

voedselmarkt. Een evenwichtige prijsvorming

ringen, zoals voor extreme wateroverlast,

te nemen en te verminderen. Het is niet de

overheid geld steken in voorlichting en

de voedselzekerheid garandeert en dat er-

bevordert bovendien de sociale cohesie en

zijn niet op te brengen zonder overheids-

taak van de overheid om dit op zich te

‘Wij begeleiden dagelijks mensen in risico-

onderzoek naar nieuwe methoden waarmee

voor zorgt dat boeren kunnen blijven boe-

stabiliteit in een land en een duurzame pro-

steun. Daar zou de rijks- of EU-overheid

nemen. Boeren hebben vaak een behoorlijke

management. Ik onderscheid vijf risico’s:

boeren hun risico’s zelf kunnen afdekken,

ren. Dat betekent dat de overheid een

ductie. Voedsel is een eerste levensbehoefte

financieel garant moeten staan. Tegelijk heb-

leencapaciteit, zodat ze extra kunnen lenen

oogstrisico’s als gevolg van extremiteiten in

via verzekeringen of constructies op de

minimumprijs moet garanderen voor graan

waarbij geen risico genomen mag worden.

ben ook andere (semi)overheden een rol,

als het onverwachts tegenzit. Verder kunnen

weer; prijsrisico’s, in de zin van fluctuaties;

termijnmarkt.’

dat op Europees niveau kostendekkend is.

Een andere factor is dat door de snelle

zoals waterschappen, om de waterhuis-

ze bij risico’s poolen of een termijnmarkt

De andere producten bewegen dan vanzelf

globalisering en klimaatverandering, de

houding goed op orde te hebben. Bij aan-

gebruiken. Adviseurs helpen boeren daar

risico’s van vee- en plantenziekten stijgen,

sprakelijkheid in de voedselketen gaat het

graag mee. Als oogsten tegenzitten, valt

waarvan de kosten niet kunnen worden door-

er bijvoorbeeld om dat de overheid ervoor

trouwens de prijs vaak mee.

financieringsrisico’s vanwege de toename in

>> Hanny van Beek, voorzitter
Nederlandse Akkerbouw Vakbond

met die prijs mee.’

arbeidsongeschiktheid en politieke risico’s.

vreemd vermogen, persoonlijke risico’s zoals
Ik denk dat de overheid zich zo min moge-

‘Ja, de overheid heeft zeker een taak om de

zorgt dat afspraken in de keten goed, dui-

Buitenlandse ervaring leert dat inkomens-

risico’s voor boeren te verminderen. Zoals

>> Harm Schelhaas, oud-voorzitter
Productschap Zuivel

berekend in de eindprijzen. Ook hier heeft de

lijk moet bemoeien met de risico’s en zo-

overheid een rol. Dat betekent dat interven-

delijk en afdwingbaar zijn. Andere risico’s,

verzekeringen alleen werken als de overheid

veel mogelijk moet overlaten aan de markt.

bij weerscalamiteiten, als het veel te droog

‘Ik ben het eens met die stelling. De maat-

tieregelingen gehandhaafd moeten blijven.

denk aan bedrijfsrisico’s, prijsfluctuaties en

er geld bijlegt. Met andere woorden: als er

Dat kan hard zijn, maar lost uiteindelijk wel

of veel te nat is waardoor hele oogsten

schappij ontwikkelt zich naar grotere eenhe-

Wat zij precies moet doen, laat ik in het

ziekten en plagen, horen in eerste instantie

staatssteun wordt gegeven. Het enige argu-

alle problemen op. Je ziet dat nu met de

mislukken. Dat zijn risico’s die een onder-

den. Grote multinationals maar ook ‘gewone’

midden.’

bij de ondernemer of de sector thuis.’

ment voor zo’n steun is dat het misschien

voedselschaarste en oplopende prijzen. Dat

nemer niet zelf kan dragen. Wij werken dan

ondernemingen hebben marktmacht en kun-

prikkelt om weer te gaan investeren in

ook aan een weersverzekering waarbij het

nen hun productie precies afstemmen op de

beleid. Maar zolang we een inkomensverze-

bedrijfsleven een deel betaalt en de over-

markt. Bij vraagveranderingen kunnen zij de

>> Bernard Koeckhoven, directeur
Interpolis Agro

>> Anton Stokman, melkveehouder

landbouw.

‘Normale risico’s horen bij het bedrijf en

kering voor de strandtenthouders op

Wel heeft de overheid een rol om boeren te

heid een deel van de premie subsidieert.

productie op korte termijn verkleinen of ver-

‘De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de

voor bepaalde dingen kun je je verzekeren.

Scheveningen niet nodig vinden, zie ik ook

leren omgaan met risico’s. In het verleden

Daarnaast is het voor een boer lastig om

groten, zonder de verkoopprijzen te moeten

ondernemer zelf om het risicomanagement

De overheid moet alleen in heel extreme en

geen argumenten om dat voor boeren wel

zijn boeren zo gepamperd door de over-

om te gaan met hele grote prijsfluctuaties.

verlagen of verhogen. In de landbouw lukt

op zijn bedrijf te organiseren. De overheid

specifieke omstandigheden de risico’s ver-

nodig te vinden.’

heid, dat ze niet geleerd hebben om te

Als hij acht jaar ver onder de kostprijs pro-

dat niet, vanwege de duur van de natuurlijke

heeft daarin als taak de risico’s inzichtelijk

minderen, bijvoorbeeld bij extreme vee-

gaan met prijsfluctuaties. Boeren doen

duceert, houdt hij het niet vol. Europees

groeiprocessen en de aanwezigheid van vele

te maken en bij te dragen aan het zoeken

ziekten of bij overstromingen.
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minder handelsverstorend is dan het huidige

achtergrond

Praten over strategie
geeft ondernemer inzicht
Boeren en tuinders hebben er baat bij om te praten over strategische zaken. Het helpt hen
om hun ondernemersvaardigheden te vergroten. Dat ontdekten onderzoekers in het EUproject Entrepreneurial skills of farmers (Esof).

Standaard interviewvragen
De volgende vragen werden gesteld aan de ondernemers als aanleiding voor een gesprek:
• Heeft u een bedrijfsstrategie en evalueert u die? Vindt u dit belangrijk?
• Bent u goed in netwerken en het benutten van contacten? Is dit één van de belangrijkste vaardigheden volgens u?
• Bent u in staat om kansen te herkennen en te realiseren? Is dit volgens u één van de belangrijkste vaardigheden?
• Hebben sommige agrarische ondernemers deze vaardigheden meer dan anderen, volgens uw ervaring? Zo ja, wat maakt het verschil?
• Hoe heeft u uw vaardigheden ontwikkeld? Waarom?
• Volgens experts is de ontwikkeling van vaardigheden sterk afhankelijk van houding en persoonlijkheid van de ondernemer. Wat vindt u?

Bij de agrarische ondernemer van nu draait het om ondernemerschap.

en de wetenschap geïnterviewd over belangrijke maatschappelijke

Alleen als dat goed is, kan hij zijn bedrijf overeind houden, zo is de

ontwikkelingen. Zij waren het opvallend eens over de trends waar

heersende overtuiging. Hij heeft immers te maken met allerlei nieuwe

boeren en tuinders rekening mee moeten houden, zoals veranderen-

ontwikkelingen, van klimaatverandering tot globalisering, waar hij op

de behoeften van de consument en hervormingen in de EU. Ook

>> Vaardigheden beargumenteren

zaam bij Wageningen UR: ‘Dit betekent dat ondernemers die iets

moet anticiperen. Is die boer of tuinder daarvoor ondernemer genoeg

over de ondernemersvaardigheden om goed in te kunnen spelen op

Alle ondernemers noemen zichzelf in meer of mindere mate vaardig

willen leren, het gewoon moeten doen. Al raad ik ze daarbij wel aan

of moet hij zijn vaardigheden ontwikkelen? Die vraag stond centraal in

de veranderende omgeving, was overeenstemming: strategische

en kunnen dat beargumenteren aan de hand van voorbeelden. Bij

bewust stil te staan bij het leerproces.’ Dit inzicht hebben de Neder-

het Europese onderzoeksproject waar onderzoekers uit zes verschillen-

vaardigheden, vaardigheden om kansen te herkennen en te benut-

strategische vaardigheden vertellen alle geïnterviewden over hun

landse onderzoekers direct toegepast in het project Platteland-

de landen aan deelnamen: Nederland, Finland, Groot-Brittannië, Italië,

ten en vaardigheden om te netwerken en contacten te benutten.

bedrijfsstrategie en hoe ze die ontwikkelen en evalueren. De een

Impuls (zie p. 24).

Polen en Zwitserland.

De vraag was vervolgens of de huidige boeren en tuinders over

evalueert wanneer het zo uitkomt, de ander doet dat meer

deze vaardigheden beschikken en hoe ze die ontwikkelen. De

gestructureerd. Vooral bij samenwerkingsverbanden gaat de

>> Goed zicht op vaardigheden

>> Eensgezind over belangrijke vaardigheden

onderzoekers besloten dat aan hen zelf te vragen. De 25 interviews

evaluatie formeler. Ook zijn de ondernemers in staat verbanden te

De bevindingen sterken De Wolf in zijn mening dat de methode

Om deze vraag te beantwoorden hebben de onderzoekers eerst

per land leverden een schat aan informatie op over hoe de onder-

leggen tussen bepaalde vaardigheden: zo zeggen ze bijvoorbeeld

goed werkt om zicht te krijgen op vaardigheden onder onder-

120 vertegenwoordigers uit de sector, de keten, de samenleving

nemers zelf over hun vaardigheden denken.

dat ze hun netwerk gebruiken om hun strategie te bepalen. Hun

nemers. Het was tot nu toe ongebruikelijk om ondernemers te be-

netwerkvaardigheden illustreren ze met een groot aantal voorbeel-

vragen op hun inzicht in de eigen ondernemersvaardigheden, maar

den. De contacten variëren van de traditionele afnemers en toe-

dat bleek methodisch een goede stap te zijn. Voorwaarde hiervoor

leveranciers tot en met partijen buiten de landbouw. Ze zien ook de

was een gestandaardiseerde opzet van de interviews, waarbij de

voordelen van een goed netwerk. Ze krijgen bijvoorbeeld door deze

interviewer vaste vragen stelde (zie kader) en daarna doorvroeg. De

contacten ideeën om hun bedrijf te ontwikkelen of ondervinden

onderzoekers analyseerden vervolgens deze zelfbeoordeling.

steun om kansen te realiseren. ‘De voordelen van netwerken en

Daar kwam nog een onverwacht resultaat bij. De ondernemers

contacten moet je over een langere termijn bekijken. Op een

kregen door het interview meer inzicht in hun eigen vaardigheden,

gegeven moment merk je hoe handig het is om zo’n netwerk te

alleen maar door er over te praten en er over na te denken. Een

hebben’, is het commentaar van een van de ondervraagden. Ook de

eye opener voor De Wolf. ‘Je helpt ondernemers dus door met hen

• Wat zou gedaan kunnen worden om de ontwikkeling van deze vaardigheden bij agrarische ondernemers te bevorderen?

vaardigheid in het zien en realiseren van kansen onderbouwen de

te praten over hun bedrijfsstrategie en over de ontwikkelingen die

geïnterviewden met voorbeelden. Sommigen hebben het gevoel dat

ze om zich heen zien. Alle adviseurs en relatiebeheerders die op

ze kansen wel zien, maar dat realiseren moeilijk is, anderen denken

het erf van de boer of tuinder komen, hebben dan ook de taak dat

dat ze kansen wel kunnen realiseren, als ze deze maar zien. Ook

aspect aan de orde te stellen.’ Deze adviseurs zijn van groot

zien ze dat een kans wel voor de een is weggelegd, maar niet voor

belang, omdat ze ook bij ondernemers komen die niet of nauwelijks

een ander omdat dat niet past bij de bedrijfsstrategie.

meedoen aan projecten of studiegroepen en niet naar bijeenkomsten komen. Helaas praten de adviseurs met hun klanten nauwelijks

>> Gewoon doen

over strategische aspecten. ‘Ze praten over teelt en onderhandelen

Ondernemersvaardigheden kunnen gestimuleerd worden, blijkt uit

over prijzen. Het zou goed zijn als de adviseur de boer of tuinder

de analyse van alle interviews. De ondernemers leren namelijk

ook eens vraagt of ze dit soort gesprekken over tien jaar nog

vooral door te doen. Een geïnterviewde zei bijvoorbeeld dat hij niet

voeren of dat hij dan is gestopt. En hoe die de ontwikkelingen in de

zo goed is in het presenteren van zichzelf en zijn bedrijf voor

agrarische sector ziet en hoe hij daarop inspeelt. De uitdaging is

bezoekers. Toch wilde hij het leren en is het daarom heel bewust

daarom nu om adviseurs een andere rol te laten vervullen in het

gaan doen. Hij nodigde een goede bekende uit die na afloop feed-

contact met hun klanten.’

back kon geven. Pieter de Wolf, projectleider van Esof en werk-

Meer informatie: Pieter de Wolf, t 0320 291215, e pieter.dewolf@wur.nl, www.esofarmers.org
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Alle stakeholders staan achter de gevonden parameters om het welzijn van vleeskalveren te meten.
Dat is de tussenstand op weg naar een welzijnsmonitor. Met zo’n monitor kunnen kalverbedrijven
zich onderscheiden op het gebied van welzijn.

samenwerking

‘Niet alleen de wetenschap
bepaalt wat welzijn is’
Zo’n veertien keer zijn de vertegenwoordigers uit de kalversector bij

zeggen dat het welzijn van de kalveren goed is, maar als de consu-

elkaar geweest om een welzijnsmonitor op te zetten voor vlees-

ment een rode skippybal als speeltje in het hok wil, dan moet die er

kalveren. Dat is vaker dan Jacques de Groot, hoofd R&D van Van Drie

komen. Ook al zijn de wetenschappers het er rationeel over eens

Group, van tevoren had ingeschat. ‘Dat is het waard’, voegt hij er gelijk

dat dat onzin is.’ Belangrijk is dan wel dat die objectieve, kwantifi-

aan toe. Doordat de sector, onderzoekers en Dierenbescherming een

ceerbare parameters er komen, vindt De Groot. Als startpunt waar

monitoringssysteem vanaf de grond opbouwen, is er veel draagvlak

de sector de komende tien jaar aan gaat werken.

voor. De sector heeft daar ook zelf om gevraagd en via de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) en Diervoeder samen met LNV

>> Buitenland doet mee

geld voor beschikbaar gesteld.

Onderzoek naar een goede monitor is in volle gang, samen met
buitenlandse partners in Frankrijk en Italië. Het doel is een monitor te

belangrijk dat alle partijen het dragen. Daarom hebben we vanaf het

plaats van alle kalveren gemiddeld 4,5. Van den Berg wilde dat graag

>> Verduurzaming

ontwikkelen waarmee bedrijven een kwalificatie kunnen krijgen op

begin alle stakeholders bij elkaar geroepen en hebben we over iedere

uitzoeken, maar de buitenlandse partners zagen daar aanvankelijk

Welzijn is een gevoelig onderwerp in de kalversector. Al is het

welzijnsgebied. Kees van Reenen, projectleider vanuit Wageningen

stap en ieder detail gediscussieerd.’

niets in. ‘Ja, daar hebben we vrij lang over moeten praten voordat we

slechts één van de aspecten van de verduurzaming van de vlees-

UR, heeft alle stakeholders in Nederland bij elkaar geroepen. Er is

Over de uitgangspunten van dierenwelzijn was al snel overeenstem-

ze mee kregen. Zij vonden dat ze toch al aan de wettelijke eisen vol-

kalverhouderij, het is er wel een waar veel mensen en maatschap-

een stuurgroep waarin ministerie van LNV, de Dierenbescherming en

ming. Het welzijn moest aan het dier zelf gemeten worden. Ook

deden. Maar uiteindelijk stemden ze in’, aldus De Groot. Dit onderdeel

pelijke organisaties een mening over hebben. ‘Je merkt dat het een

bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is er een projectgroep

was iedereen het erover eens dat een goed welzijn inhoudt dat het

moet nog verder onderzocht worden.

moeilijk onderwerp is in discussies met de overheid en maatschap-

die de vorderingen van het onderzoek nauwgezet volgt, met

dier bijvoorbeeld vrij moet zijn van angst en honger. De volgende

pelijke organisaties. Het probleem is dat er geen objectieve, kwanti-

onderzoekers, twee kalverhouders, de grote kalverintegraties –

stap was lastiger: hoe ga je dat meten? De een zegt: ‘als een kalf

>> Training

ficeerbare parameters zijn om welzijn te meten. Daarnaast bepaalt

bedrijven die de hele keten in handen hebben – en de PVE. ‘Het was

zijn oren plat heeft, is dat een teken van angst.’ ‘Nee’, zegt de

Het concept van een protocol is inmiddels klaar. Om dat op te stel-

niet alleen de wetenschap wat welzijn is. Er is ook nog een emotio-

natuurlijk heel wat simpeler geweest als de sector ons de opdracht

ander, ‘dat is niet waar. Kijk maar, hij is juist aan het spelen.’ Naast

len heeft een flink aantal dierenartsen een training gevolgd om de

nele kant. Wij kunnen wel op basis van wetenschappelijke resultaten

had gegeven een monitor te ontwikkelen. Maar in dit geval is het

theoretische discussies ging de projectgroep regelmatig in een stal

parameters bij de kalveren te meten. Het is belangrijk dat iedereen

kijken. Zo kwamen ze met elkaar tot 150 parameters die iets

op dezelfde manier meet: zien mensen dierenartsen, wetenschap-

zeggen over dierwelzijn.

pers en kalverhouders hetzelfde als ze tegelijkertijd naar een dier

In Nederland en met de buitenlandse partners in Frankrijk en Italië,

kijken? Gebruiken ze dezelfde termen? En gelden die waarnemingen

was hierover consensus dat met deze parameters de uitgangs-

ook in Frankrijk en Italië? De komende tijd is het zaak te kijken

punten van dierwelzijn geen geweld werden aangedaan. Onder de

welke parameters absoluut noodzakelijk zijn en welke kunnen ver-

parameters zijn niet alleen gedragingen van de kalveren, maar ook

vallen. Want als het bij die 150 parameters blijft, dan is ‘een half

de klinische gezondheid en parameters bij de slacht, bijvoorbeeld

jaar lang een heel leger van mensen nodig’, in de hoop dat er een

hoe de longen eruit zien.

werkbaar protocol uitrolt. Pas met een werkbaar protocol kunnen
de kalverhouders echt een meerwaarde geven aan hun vlees.

>> Discussie over hemoglobine
Het hemoglobinegehalte (Hb) in het bloed van de kalveren leverde

Ook al is het onderzoek nog niet afgerond, Van Drie Group maakt al

flinke discussies op. ‘Voor ons nummer 1 op de lijst van punten die

gebruik van de parameters die zijn ontwikkeld, vertelt De Groot. De

het welzijn bepalen’, legt Bert van den Berg van de Dierenbescher-

belangrijkste mijlpaal tot nu toe is voor hem dat er ook draagvlak in

ming, uit. Wettelijke regelgeving verplicht de kalverhouders het

het buitenland is voor een protocol. Ruim negentig procent van de

gehalte op gemiddeld 4,5 mmol per liter te houden. De vraag is

productie gaat namelijk de grens over. ‘We kunnen pas echt verder

echter of een kalf wel gezond is als het Hb-gehalte onder 4,5 zakt.

als alle EU-landen de monitor accepteren.’

Dat zou betekenen dat ieder kalf altijd minimaal 4,5 moet hebben, in

Meer informatie: Kees van Reenen, t 0320 238203, e kees.vanreenen@wur.nl
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Samenwerking Wageningen UR met:
University of Lincoln

PlattelandImpuls:
leren door gewoon te dóen
Plattelandsondernemers die hun activiteiten verbreden, vergeten nogal eens serieuze aandacht te
besteden aan de vermarkting van hun product. Met het project PlattelandImpuls hebben ondernemers
hun vaardigheden op dat vlak kunnen verbeteren door te werken met product-marktcombinaties.

>> Werkgebied

was dat de leden van de

zelfde plattelandsonderwerpen

Als lector Plattelandsonder-

samenwerkingsgroep diverse

en die bezorgd zijn over de

nemingen doceer ik onder-

disciplines vertegenwoordigden.

toekomst van het landelijk ge-

nemerschap, strategisch

Door informatie uit te wisselen

bied. Ik beveel het collega’s

Op het eerste gezicht lijken het simpele vragen: Heb je aan een

kader). Die hebben ze uitgevoerd in 35 groepen 350 ondernemers

management en onderzoeks-

konden we actuele kennis

sterk aan ook deel te nemen

goede verzekering gedacht voor de survivaltochten? Hoelang denk

te begeleiden.

methoden. Momenteel begeleid

overdragen aan studenten en

aan samenwerkingsprojecten.

je dat jouw klanten maximaal in de auto willen zitten om naar je toe

ik drie promovendi. In het

het bedrijfsleven in plattelands-

Je leert er veel van, zowel op

te komen? En waar wil je je folders neerleggen? Toch zijn het juist

>> Alles leerzaam

dr. Gerard McElwee

verleden heb ik lesgegeven in

economieën. Ook ontstonden

persoonlijk als op organisa-

dit soort vragen die veel plattelandsondernemers zichzelf vergeten

Sankie Koster is een van de ondernemers. Zij organiseert samen

torisch vlak.

te stellen. Veelal steken ze veel tijd in de ontwikkeling van hun

met anderen in de coöperatieve Oost Zeeuws-Vlaamse Baret, de

product maar niet in de vermarkting. Terwijl ze juist daarmee hun

“barettochten”, een combinatie van verzorgde fiets-, wandel- en

verbredingsactiviteit kunnen professionaliseren en tot een succes

vaartochten voor groepen recreanten. Wie de tocht uitloopt

kunnen maken. De meeste deelnemers aan PlattelandImpuls

ontvangt een baret: het hoofddeksel voor de werkende mens,

herkenden dit bij zichzelf.

aldus de website. De tochten lopen goed. Zo goed zelfs dat de

Zambia, de Verenigde Arabi-

nieuwe ideeën, waarmee de

sche Emiraten, Oman, India en

onderzoekers hun kennis verder

School, University of Lincoln,

in Europa. Ik ben editor van

kunnen vergroten en waarmee

Verenigd Koninkrijk

The International Journal of

regionaal ondernemerschap

Entrepreneurship and Innova-

zich verder kan ontwikkelen. Dit

Agrariërs hebben een onder-

tion, die ik in 2000 heb

moet nog verder uit-

nemende houding nodig bij de

opgezet.

kristalliseren.

huidige onzekere omstandig-

De inzet van PlattelandImpuls was dan ook om de economische

goed te regelen of om uitgebreid stil te staan bij de marketing van

Het project heeft nog geen con-

heden van veranderende mark-

positie van de multifunctionele ondernemers te versterken door

de tochten. Dankzij PlattelandImpuls namen ze die tijd nu wel. ‘Over

>> Samenwerking met

creet vervolg, maar we werken

ten. Sommigen hebben die

hen te helpen de juiste vaardigheden (competenties) te ontwikkelen

een aantal sprekers waren we zo enthousiast dat we ze zo weer uit

Wageningen UR

er aan. Zelf denk ik bijvoorbeeld

ondernemerskwaliteiten nog

en tegelijkertijd te werken aan de marktkant van hun producten en

zouden nodigen’, vertelt Koster enthousiast. De sprekers maakten

We hebben samengewerkt

samen met Wageningen en

onvoldoende. We weten nu

diensten. Hoe pak je zoiets aan? In ieder geval niet met theore-

concreet wat al wel bij de ondernemers in het hoofd sluimerde,

in het EU-project “Developing

andere universiteiten een

welke vaardigheden boeren in

tische testen en oefeningen, dachten de projectpartners Stichting

maar waar ze tot voor kort niets mee deden. En ze attendeerden

Entrepreneurial Skills of

training op te zetten voor boe-

heel Europa verder moeten

Vrienden van het Platteland, Wageningen UR en LTO Nederland.

hen op zaken waar ze zelf niet op waren gekomen. Iemand van een

Farmers”. Ook het Forschungs-

ren, die zich verder in onder-

ontwikkelen en hoe ze daarbij

Ondernemers krijg je enthousiast als ze bezig zijn met datgene

organisatiebureau in de vrijetijdssector wees hen op de nabijheid

institut für biologischen Land-

nemerschap willen scholen. Ook

geholpen kunnen worden. Het

waar hun hart ligt: verbeteren van onderdelen van hun multi-

van de stad Antwerpen en of ze daar niet eens contacten moesten

bau, de Universiteit van

wil ik graag het inzicht ver-

gaat om vaardigheden als

functionele bedrijf. “Learning by doing” was het adagium. Daarvoor

leggen. Daarop toog een groep “baretters” naar de Vlaamse stad

Helsinki, het Research Institute

groten in hoe en welke bedrijfs-

strategisch denken, netwerken

wilden de projectpartners een goede methode neerzetten (zie

en is er nu zicht op samenwerking met de VVV. Die wil hen in de

of Pomology and Floriculture

factoren ondernemerschap-

en kansen zien.

in Polen en Cardiff University

vaardigheden van boeren beïn-

Wat het project ook duidelijk

namen deel. We hebben de

vloeden. Hoe komt het dat de

heeft gemaakt is dat onder-

Succesvolle elementen van PlattelandImpuls

sociale, economische en cultu-

ene boer het erg goed doet en

nemerschap zich niet uitsluitend

De methodiek van PlattelandImpuls heeft gewerkt. Succesvolle elementen hieruit zijn:

rele factoren bestudeerd die

de ander veel minder? En hoe

vertaalt in een heel innovatieve

• Groepen. Door in netwerkgroepen te werken, kunnen de ondernemers ook van elkaar leren.

de ontwikkeling van onder-

kunnen overheden ondersteu-

bedrijfsvoering. Ook voor

• Intake. Selectie vooraf op motivatie en ambitie is belangrijk, omdat alleen gemotiveerde ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor het

nemersvaardigheden in de

ning verlenen bij het bevorderen

schaalvergroting of specialisatie

agrarische sector hinderen

van ondernemerschap? Allemaal

is creativiteit en innovativiteit

of juist stimuleren.

vragen waar we mee verder

nodig om kansen te zien en te

kunnen.

benutten.

partner

Lector Plattelandsondernemingen bij de Lincoln Business

Wageningen UR werkt in haar
onderzoeksprogramma’s

>> Belang van samenwerking

>> Visie op innovatie en
ondernemerschap

ondernemers vrijwel geen tijd nemen om allerlei praktische zaken

resultaat. Werken met een vaste vragenlijst voor de intake maakt dat de beoordeling transparant is.
• Vraagsturing door de groep. De groep bepaalt de agenda. Dat betekent dat de begeleider vooral procesbegeleider is en niet de
inhoudelijke uitvoerder.
• Learning by doing. Ondernemers ontwikkelen vaardigheden door te doen, bijvoorbeeld door te werken aan bedrijfs- en marktontwikkeling.
• Twee begeleiders. Twee begeleiders lijkt luxe maar is wel essentieel. De tweede begeleider heeft de rol van kritische buitenstaander en

samen met andere onderzoeks-

De onderzoekers kwamen in

>> Visie op samenwerking

dient als sparringpartner van de vaste begeleider. De combinatie van de meer beschouwende en methodische insteek vanuit Wageningen

instellingen. Op deze pagina

contact met collega’s van di-

Het is zeer inspirerend om

UR en de vooral praktische vanuit LTO werkt goed.

een nadere kennismaking met

verse instituten. Wat het pro-

samen te werken met mensen

één van deze instellingen.

ject erg interessant maakte,

die geïnteresseerd zijn in de-

• Begeleiding van de begeleiders. Intervisie geeft de begeleiders toegang tot elkaars expertise en ervaringen.
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Ondernemers teveel,
boeren te weinig
Ondernemerschap is er te weinig. Wat je

noemen. Proefschriften in Wageningen

ambtelijk ondernemerschap getuigen als we

veel minder leest en hoort, is dat er in dit

hadden vroeger eenvoudige titels als ‘Boer

het woord boer weer invoeren voor iedereen

land ondernemers teveel zijn. Misschien

en landbouwvoorlichting’ (Van den Ban,

die gewoon zijn landwerk doet en zijn vee

komt dat omdat het een minder leuke

1963) of ‘Boer en bedrijfsresultaat’

hoedt, als we meteen erkennen dat we nog

boodschap is. Agrarisch ondernemers zelf

(Zachariasse, 1974). Maar ergens in de

steeds een kleine-boerenvraagstuk hebben

weten dat maar al te goed: elke dag

jaren zeventig zijn we daar mee gestopt. De

en als we het woord ondernemer reserveren

stoppen er een paar en de meeste

traditionele boer moest een moderne

voor de beperkte groep die echt bezig is

bedrijven zijn te klein om efficiënt te kunnen

ondernemer worden, zo propageerde

markten te ontregelen met innovaties.

produceren. Ook als ze zich richten op

bovenal Wagenings socioloog Hofstee. Een

Lopen we ook in de EU weer in de pas,

biologische landbouw, streekproducten of

moderne boer was veranderingsgezind en

want de Engelse farmer werd nooit een

natuurbeheer.

had kennis van de moderne landbouw-

entrepreneur. En dan pas kunnen we vast-

Dat veel bedrijven te klein, zijn, komt omdat

technieken.

stellen dat we te veel boeren en toch te

we in Wageningen en elders steeds maar

Waar economen als Schumpeter ooit de

weinig ondernemers hebben.

weer nieuwe dingen uitvinden die de

term ondernemer reserveerden voor

arrangementen opnemen, maar dan moeten de baretters bij hun

meer inzicht heeft gekregen in de eigen vaardigheden. Bovendien

kostprijs verlagen en de optimale

degene die werkelijk iets nieuws maakt en

Krijn Poppe

tochten ook groepsaccommodatie aanbieden of een vaste samen-

heeft driekwart van de ondernemers bestaande vaardigheden

bedrijfsomvang vergroten. Als we net als

markten ontregelt of creëert (‘creative

Krijn Poppe werkt bij Wageningen UR en is

werking hebben met iemand die dat in de buurt aanbiedt.

verder ontwikkeld of nieuwe vaardigheden opgedaan. Mariska van

vroeger in de Flevopolders of door

destruction’), ging de Nederlandse

trekker van het Kennisbasisthema ‘Transitie’.

Ook spraken de deelnemers aan PlattelandsImpuls over elkaars

Koulil, begeleidster van onder andere de baretgroep en werkzaam

ruilverkavelingen de bedrijven optimaal

landbouw er toe over om alle boeren (en

ambities. ‘Je kent elkaar al zolang en toch hebben we het nooit

bij ZLTO wijt dat voor een groot deel aan de aanpak van Platteland-

zouden inrichten, kon minstens de helft van

anderen die de meitelling invullen)

over dat soort zaken.’ Bovendien kwam de begeleidster met bij-

Impuls. ‘Door kritische vragen te stellen en de deelnemers aan het

de ondernemers aan de slag in

ongevraagd agrarisch ondernemer te

zondere opdrachten. ‘We moesten bijvoorbeeld tijdschriften

werk te zetten, leren ze nadenken over zaken waar ze eerst niet bij

bedrijfssectoren die met personeelstekorten

noemen. Alsof met de ruilverkavelingen

bekijken en bepalen of de mensen die dit blad lezen een doelgroep

stil stonden. Dan gaan ze dat ook aanpakken.’ Dat blijkt ook uit de

kampen. Recent onderzoek suggereert

Hofstees wens werkelijkheid was geworden.

voor ons kon zijn. We pakten een motorblad. Daar hadden we nog

evaluatie: vrijwel alle groepen zijn uit de fase van ideevorming

overigens dat opschaling ook kan met

Alsof een hoog niveau van vakmanschap en

nooit ingekeken, maar eigenlijk kunnen we daar best in adverteren.’

gekomen, hebben nieuwe producten of diensten in bestaande of

behoud van een kleinschalig landschap. We

management automatisch een hoog niveau
van ondernemerschap is.

nieuwe markten gezet, hebben zich expliciet op de marktkant van

hebben dus een kleine-ondernemers-

>> Veel vaardigheden opgedaan

hun product gericht en gaan soms na het traject nog verder als

vraagstuk, net als in de jaren vijftig toen we

De ondernemers hebben tijdens het traject veel vaardigheden opge-

groep. Voldoende aanleiding voor een vervolg.

rapporten schreven over het kleine-

Inmiddels is het woord ‘boer’ aan een come-

daan. De evaluatie laat zien dat 85 procent van de deelnemers

Daar wordt aan gewerkt in Interreg-verband met België.

boerenvraagstuk.

back bezig. Het appelleert aan nostalgie,

Ondernemers teveel en ondernemerschap

supporters en vrouwen. Kortom, niets mis

lokale kwaliteit en trots. Het trekt voetbal-

Marktonderzoek

Werving en
selectie

Bijeenkomst 0
Ambitiegroep
Methoden en
GroepsIntervisie
begeleiding

Monitoring &
Evaluatie

Vaardighedentest
Bijeenkomst 1
Doorbraakagenda

Bijeenkomst 2-5
Ontwikkeling
vaardigheden en
PMC
Inspirerende
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ondernemers
Experts van
buiten de sector

Meer informatie: Herman Schoorlemmer, t 0320 291337, e herman.schoorlemmer@wur.nl
Brochure ‘Het nieuwe gezicht van de boer, succesverhalen Plattelandimpuls’ is te downloaden via www.plattelandimpuls.nl
onder ‘nieuws’ 03-12-2007 Eindboekje Plattelandimpuls
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te weinig: die tegenstelling komt ook omdat

mee en het mag weer, al was het maar als

we iedereen maar ondernemer zijn gaan

geuzennaam. Het zou van academisch en

syscolumn

innovatiekort innovatiekort
>
>
>
>
Cultuurverandering
vleesveefokkerij

probeert terug te dringen, onder

die op een bedrijf in de praktijk nog niet

werkingsverband op te zetten vanwege

groot de belangstelling is om over te

Preiteelt los van de grond

begeleiding van Wageningen UR. Het

uitvoerbaar zijn. Het doel van dit onderzoek

persoonlijke aspecten en emoties. De

schakelen op biologisch.

Prei telen zoals glastuinders hun gewassen

De vleesveefokkerij maakt een cultuurveran-

onderwerp is nu uit de taboesfeer, merkt

is om adviezen te kunnen geven over hoe

deelnemers gaan zich daarom de komende

Info: Marnix Poelman,

telen, maar dan zonder kas eromheen. Dat

dering door. Binnenkort start een groep

onderzoeker Jan ten Napel. In de vakpers

de teler het beste om kan gaan met licht,

tijd richten op vragen als hoe je vertrouwen

e marnix.poelman@wur.nl

is de inzet van nieuw onderzoek, gefinan-

fokkers met het terugdringen van keizer-

en op internetfora is de discussie over het

vocht, temperatuur en CO2.

opbouwt en of het wenselijk is een inter-

snedes bij de geboorte van kalveren.

structureel gebruik van de keizersnede

De vierde programmalijn betreft nieuw

mediair in te schakelen. Daarnaast willen de

Kalveren van de twee rassen Belgische

sinds het begin van dit jaar volop in gang.

strategisch onderzoek voor de langere

Blauwe en Verbeterd Roodbont kunnen nu

‘Dat is het begin van verandering.’

termijn, zoals het ontwikkelen van nieuwe

uitsluitend ter wereld komen via een

Info: Jan ten Napel, e jan.tennapel@wur.nl

cierd door het Productschap Tuinbouw en
het ministerie van LNV.

ondernemers kijken hoe ze schaalvergroting

Uitwisselen ondernemerschapskennis

kunnen inzetten om de relatie met afnemers

Zowel onderzoekers als docenten willen

len om prei los van de grond te telen. De

Onderzoekers gaan teeltsystemen ontwikke-

concepten. Het programma krijgt een eigen

in de keten beter te ontwikkelen.

graag van elkaar de nieuwste inzichten

huidige teeltsystemen voor de vollegronds-

keizersnede.

programmamanager die nieuwe plannen

Info: Bartold van der Waal,

horen over ondernemerschap, maar

tuinbouw werken namelijk niet goed meer,

De fokkers wilden vroeger niet eens stilstaan

ontwikkelt en meer samenhang brengt in

e bartold.vanderwaal@wur.nl

niemand neemt het voortouw om die

constateren veel insiders in en om de

bij deze onnatuurlijke geboortes en gingen

het onderzoek.

kennisdoorstroming daadwerkelijk te laten

sector. Telers zijn onvoldoende in staat hun

de discussies uit de weg. Voormannen uit de

Info: Eric Poot, e eric.poot@wur.nl

Mogelijkheden voor
biologische visteelt

plaatsvinden. Onderzoekers bereiken met

productie te sturen en continu goede kwali-

sector vroegen aan Wageningen UR een op-

hun onderzoeksresultaten het onderwijs niet

teit te leveren. Bovendien is het haast on-

lossing te bedenken. De onderzoekers merk-

Is er biologische visteelt mogelijk in Neder-

en ondernemerschapsprojecten van onder-

doenlijk de uitspoeling van mineralen onder

ten al snel dat technische oplossingen geen

land? Onderzoekers werken aan deze vraag

wijsinstellingen zijn vaak niet op elkaar

controle te houden. Ook de arbeidsefficiën-

zin hebben, als niemand bereid is deze toe te

op initiatief van viskwekers, overheid en

afgestemd.

tie en -omstandigheden moeten beter.

passen. Daarom benaderden ze alle schakels

maatschappelijke organisaties verenigd

Wageningen UR en de Groene Kennis Co-

Voor de ontwikkeling van de nieuwe teelt-

individueel. Uit gesprekken met KI-stations en

binnen Bioconnect.

operatie willen hier met vier bijeenkomsten

systemen gebruiken de onderzoekers

stamboekorganisaties concludeerden de

Voor biologische visteelt bestaat alleen EU-

verandering in brengen. Voor elke bijeen-

systemen en technieken uit de glastuinbouw

onderzoekers dat iedere schakel het goed-

regelgeving die nog vertaald moet worden

komst heeft een van de Agrarische Onder-

voor onder andere water geven, gebruik

>

in concrete voorschriften voor de lidstaten.

van substraat en toediening van voedings-

Lastig is dat Nederlandse viskwekers vooral

stoffen. Ze zijn nog op zoek naar methoden

Meer semi-gesloten kassen

in recirculatiesystemen telen, terwijl viskwe-

om rechte prei met voldoende wit te krijgen.

Zo’n tien tuinders experimenteren met semi-

kers elders vijverkweeksystemen gebruiken

Naast de teelt los van de grond ontwikkelen

of kooien in baaien of in de open zee.

de onderzoekers ook grondgebonden syste-

gesloten kassystemen. Dat moeten er meer
worden, vinden LNV en het Productschap

>

Brussel lijkt grote moeite te hebben het

men voor prei en sla met fertigatie en folie.

Schaalvergroting door
samenwerken

Nederlandse systeem als biologisch te

Deze systemen zijn minder vergaand maar

erkennen. Recirculatiesystemen hebben het

veel goedkoper en verminderen vooral de

Akkerbouwers uit heel Nederland onder-

imago van onnatuurlijk. De onderzoekers

uitspoeling.

zoeken in een nieuw innovatienetwerk de

hebben daarom de voor- en nadelen van

Het sla-onderzoek wordt uitgevoerd door

mogelijkheden voor schaalvergroting door

recirculatie op een rij gezet. Voordelen zijn

proeftuin Zwaagdijk.

richt zich op kennistransfer naar tuinders

verregaande samenwerking. Ieder loopt in

bijvoorbeeld dat gecontroleerde teelt weinig

Info: Janjo de Haan, e janjo.dehaan@wur.nl

door voorlichting, demo’s, artikelen, lezin-

zijn eigen omgeving tegen hobbels aan en

negatieve milieu-effecten heeft en vissen

keurde als de sector aan de slag wilde gaan

gen en symposia. Ook komen er netwerken

wil de problemen en uitdagingen met de

niet kunnen ontsnappen.

wijs Centra de regie. Het idee is dat de

met het probleem. Daarop volgde een work-

van glastuinders met thema’s die de tuin-

andere geïnteresseerden in kaart brengen.

Om het biologische SKAL-keurmerk te

deelnemers met elkaar een Community of

shop met vijftig fokkers, geselecteerd op

ders bezig houden. De tweede lijn is onder-

Zij nemen daarmee het voortouw in het

krijgen, moet daarnaast het welzijn van de

Practice gaan vormen. Voor de bijeen-

kenmerken als visionair, vooroplopend of

steuning van de pioniers. Samen met

ontwikkelen van nieuwe bedrijfssystemen

vissen in het recirculatiesysteem aantoon-

komsten worden naast docenten en onder-

jong. Op één na wilden de fokkers zich gaan

onderzoekers en adviseurs gaan de pioniers

waar de Nederlandse landbouw mee verder

baar goed zijn en duidelijk zijn dat vissen

zoekers ook andere betrokkenen uitgeno-

inzetten voor meer natuurlijke geboortes.

hun systemen zo optimaal mogelijk inzetten.

kan. Zo denken ze aan samenwerking met

zich natuurlijk kunnen gedragen. Tot nu toe

digd. De onderzoekers hopen dat de deel-

Artikelen over de problematiek verschenen in

Een hogere productie leidt vanzelf tot meer

oudere, op termijn uittredende ondernemers

is daar nog weinig onderzoek aan gedaan.

nemers zo ervaren hoe goed uitwisseling

de vakbladen en een werkgroep besprak de

navolging, is de gedachte.

zonder opvolgers. Voordeel voor de oudere

Voor het meten van het welzijn ontwikkelen

van kennis werkt en dat ze na afloop van

details van wat er moest gebeuren.

De derde lijn omvat praktijkonderzoek op

ondernemer is dat zijn bedrijf tot de

de onderzoekers operationele indicatoren

het project zelfstandig in een netwerk

Binnenkort start een groep van tien tot

onderzoekslocaties, onder andere in Bleis-

beëindiging vitaal blijft en de instappende

die de praktijk makkelijk kan hanteren. Zijn

verder willen gaan.

twintig fokkers die op hun bedrijf

wijk. Onderzoekers testen hier nieuwe

ondernemer kan profiteren van de schaal-

alle eisen en voorwaarden helder dan gaan

Info: Harry Kortstee,

daadwerkelijk het aantal keizersnedes

onderdelen die te riskant zijn voor telers en

vergroting. Het is echter lastig zo’n samen-

de onderzoekers bij de vistelers peilen hoe

e harry.kortstee@wur.nl

Tuinbouw. Ze steken samen € 12 miljoen in
een nieuw vierjarig programma. Daarmee
willen ze meer energiebesparing bereiken, in
combinatie met een hogere productie.
Het programma kent vier lijnen. De eerste
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innovatiekort
>
Kennis delen met
biologische afzetketens

In tien bijeenkomsten gaat het bedrijfsleven
in de biologische afzetketen met elkaar het

gesprek aan over onderwerpen die voor hen

van belang zijn. Ze delen de nieuwste kennis
met elkaar en discussiëren erover. Zo
ontstaat een gezamenlijke visie waaraan ze
ook acties verbinden.

>

De ingebrachte kennis komt zowel uit de
recent afgesloten co-innovatieprojecten als
uit de lopende projecten van het onder-

>

Glastuinders begeleiden bij
warmteleverantie

zoeksthema ‘markt en keten’ in de cluster

Glastuinders die warmte willen leveren aan

De bijeenkomsten vinden ongeveer eens

woningen in hun omgeving, denken vooral

per maand plaats en worden georganiseerd

aan de technische aspecten, merken onder-

door Wageningen UR en de Vereniging van

zoekers van Wageningen UR. De tuinders

Biologische Producenten (VBP). Op elke

onderzoek op initiatief van het waterschap

vergeten dat ze een complexe nieuwe tech-

bijeenkomst staat een thema centraal. De

Vallei en Eem en uitgevoerd door

nologie in handen hebben die ze in een

thema’s ‘gezondheid en voeding’, ‘duur-

Wageningen UR.

nieuwe markt proberen te zetten. Zo’n

zaamheid en energie in de keten’ en ‘om-

Met het experiment willen de onderzoekers

nieuwe, onbewezen technologie stuit vaak

schakeling en opschaling’ zijn al behandeld.

verschillende problemen tegelijk oplossen.

biologische landbouw.

Eendenkroos als
krachtvoer
Koeien in Bunschoten hebben als eerste
krachtvoer gekregen gemaakt van eendenkroos. Dit experiment is onderdeel van

op weerstand. Op zijn best willen partijen

Voor waterbeheerders is kroos in de zomer

wel meedenken. Het is daarom belangrijk

een groot probleem. Het kroos groeit explo-

dat tuinders hun nieuwe klanten kennen, in

sief en verstikt wateroppervlakten. Water-

welke positie deze verkeren en wat voor

beheerders halen de plakken kroos dan ook

cultuur daar bij hoort. De klanten zijn de

regelmatig weg om de waterkwaliteit in de

gemeente, projectontwikkelaars, energie-

hand te houden. Door het te gebruiken als

bedrijven, woningcorporaties en infra-

veevoer besparen de waterschappen op

bedrijven, en als ‘klant achter de klant’ de

stortkosten. Tegelijk spaart veevoer tro-

bewoners van woningen.

pische regenwouden die nu geveld worden

Om warmte te kunnen leveren aan wonin-

voor de teelt van soja voor krachtvoer. Het

gen, zal de glastuinbouw meer marktgericht

onderzoek naar de herbestemming van

moe-ten gaan opereren, concluderen de

kroos is vorig jaar begonnen. De eerste

onderzoekers. Wageningen UR helpt glas-

soorten krachtvoer zijn nu klaar voor

tuinders de klant te begrijpen en de tech-

gebruik, maar het onderzoek gaat verder.

nologie op de klantwens af te stemmen. Dit

Onderwerpen die op stapel staan zijn onder

Onder meer wordt gezocht naar een

gebeurt op individuele basis.

meer ‘productinnovatie’, ‘nieuwe afzetkana-

goedkopere manier om het kroos uit sloten

Info: Tycho Vermeulen,

len’, ‘smaak’ en ‘kansen voor natuurvoeding’.

en beken te verwijderen en een efficiëntere

e tycho.vermeulen@wur.nl

Info: Willie van den Broek,

manier om de plantjes te verwerken. Als dat

e willie.vandenbroek@wur.nl

lukt, kunnen de kroosbrokken voor dezelfde
prijs op de markt komen als regulier voer.

Info: Gertjan Holshof,
e gertjan.holshof@wur.nl
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