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Algemene beoordeling
Op woensdag 27 april heeft de jury zich gebogen over de inzendingen voor de
Studieprijs Multifunctionele landbouw 2011. De jury was onder de indruk van
de diepgang en de verzorgdheid van de verslagen en het enthousiasme dat uit de
inzendingen spreekt. Maar vooral was de jury ook positief verrast door de variatie en
het innovatieve karakter van de inzendingen.
De diversiteit van de projecten maakte het lastig om de projecten te beoordelen. Het
betrof verschillende vormen van verslaglegging, verschillende type opdrachten,
(onderzoeks- en praktijkprojecten) en ook verschillende jaargangen van studenten.
Desondanks heeft de jury na een zorgvuldige beoordeling unaniem de genomineerden
per categorie gekozen. Op 19 mei op de Onderwijsdag Multifunctionele Landbouw
wordt van deze genomineerden de winnaar bekend gemaakt.
Categorie MBO
Met nadruk wil de jury complimenten uitspreken over de verzorgdheid van de
verslagen van de MBO inzendingen. De jury kreeg ter beoordeling ook enkele zeer
verrassende en leuke onderwerpen. Daarbij hadden sommige inzenders een zeer
grondige informatieverzameling verricht.
De genomineerden:
- Veerle Goossens - Eten van dichtbij
Ontwikkelen van een eigen biologische regio winkel met daarbij een
webwinkel. (Studio T)
Eten van dichtbij betreft een leuk idee met een zeer grondige analyse van
diverse bronnen. Wat de jury vooral opviel was het enthousiasme. Zo gedreven
achter een product staan heeft naar mening van de jury een maatschappelijke
meerwaarde. De open blik om niet alles zelf te doen maar ook op specifieke
punten ondersteuning te vragen en door middel van een webwinkel naar de
klant te gaan draagt bij aan professionalisering van streekproducten.
- Chiel Wijnholt - Minionderneming De Cadeaumand
Starten van een bedrijf gericht op verkoop van verzameling
streekproducten in cadeauverpakking (AOC de Groene Welle)
Streekproducten zijn alom bekend en te koop. Echter het bundelen via
thematische pakketten is een innovatieve professionalisering. Hoewel niet tot in
detail uitgewerkt, kan de minionderneming aan de start met de cadeaumand.
Daarnaast biedt dit product voor meerdere ondernemers een kans.

Categorie HBO
De jury was eveneens onder de indruk van de inzendingen: verzorgd, breed, goede
inventarisaties en scherpe, eerlijke analyses. Er was ook sprake van verrassende
invalshoeken voor multifunctionele landbouw. Tevens sprak uit de verslagen ook veel
betrokkenheid en enthousiasme voor de sector. De jury wil in deze categorie eigenlijk
niet spreken van afvallers, maar anderen die net iets beter of veelzijdiger zijn.
De genomineerden:
• Arianne Kort en Justin Verbeek - Nieuwe oogst uit het groene hart.
De productontwikkeling van Kweewafels. (In Holland Hogeschool Delft)
Een grondig, zorgvuldig en creatief project oordeelde de jury over de
Kweeperen stroopwafel. Het multidisciplinair aanvliegen vanuit food en
business en voedingsmiddelentechnologie resulteert in een levensvatbaar
vernieuwd product met een maatschappelijke waarde. Op het eerste gezicht lijkt
er geen link met multifunctionele landbouw. Maar juist de cross over van
streekproduct aan levensmiddelentechnologie maakt dat dit project een grote
bijdrage levert aan de professionalisering van de sector.
•

Mariska Pantinga - Zorgtoerisme voor ondernemers in de groene ruimte.
Een onderzoek naar de mogelijkheden voor zorgtoeristen op het
Brabantse platteland. (NHTV Breda)
Grondig research aangevuld met gedegen veldonderzoek resulteert in een
nieuw productaanbod dat volgens de jury zeker voorziet in een
maatschappelijke behoefte. Het betreft een innovatieve combinatie van de zorgen toeristische sector die kansen biedt en direct toepasbaar is voor een grote
groep multifunctionele landbouwondernemers.

•

Lianne Koot en Inge Krijger - Zorgboerderij voor mensen met
overgewicht.
Adviesboekje voor ondernemers die een zorgboerderij willen opzetten
gericht op mensen met overgewicht. (In Holland Hogeschool Delft)
Een prachtig idee, dat leidt tot een innovatieve nieuwe productmarktcombinatie,
was het unanieme oordeel van de jury. Het project geeft interessante
aanknopingspunten die nog wel verder uitgewerkt moeten worden. Zoals meeeten uit de eigen groentetuin en regelmaat in voeding combineren met het
werkritme op de boerderij. Het project is aantrekkelijk vormgegeven.

Na de prijsuitreiking zijn de volledige studieprojecten te bekijken via:
www.multifunctionelelandbouw.nl

