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

