BATTLE OF CONCEPTS
TASKFORCE MULTIFUNCTIONELE
LANDBOUW
Bedenk een innovatief agrotoerisme concept!

INLEIDING
De inkomsten van boeren staan al jaren onder druk. Soms stoppen boeren zelfs uit noodzaak met hun
agrarische bezigheden om zich volledig te richten op andere activiteiten. Dit is een zorgelijke
ontwikkeling omdat het platteland in haar huidige vorm veel te bieden heeft.
Zo zijn er bijvoorbeeld talloze mogelijkheden voor educatie van kinderen. Veel kinderen denken
tegenwoordig dat ons eten ‘uit de supermarkt’ komt en weten dus niet dat het veelal natuurlijke
producten zijn die groeien op het platteland. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat mensen die in
hun jeugd veel met de natuur in aanraking zijn geweest, later meer betrokken zijn met het milieu.
Maar ook is de boerderij de perfecte plek voor dagjes uit voor bedrijven: er is veel ruimte voor
bijvoorbeeld teambuilding oefeningen, zoals survival dagen. Een aantal boerderijen in Nederland doen
dit dan ook al. Maar ook voor jongeren is er veel potentie, zoals paintball of quad-crossen. Hoewel deze
activiteiten allemaal al worden uitgevoerd, wordt dit slechts mondjesmaat gedaan; zeker in de randstad
zijn dit soort activiteiten nauwelijks aanwezig of nauwelijks bekend.
Een deel van de uitdaging zit dan ook in het activeren van boeren om meer met elkaar samen te
werken, zodat ze samen bijvoorbeeld een geïntegreerd recreatiegebied creëren, in plaats van
losstaande concepten. Het concept gepresenteerd in deze battle bijdrage speelt hier op in:
samenwerking tussen ondernemers met elk verschillende specialiteiten.

OMGEVINGSVERKENNING
Agrotoerisme heeft te weinig aanzien in de categorie jongeren en jonge volwassenen. Het boerenland
wordt gezien als saai en rustig, terwijl er veel mogelijkheden zouden kunnen zijn om jezelf er te
vermaken. Ondanks het imago gaan leden van studentenverenigingen in hun studententijd een aantal
keer naar het platteland, bijvoorbeeld voor een dagactiviteit zoals boerengolf als onderdeel van een
gala, of voor een ontgroeningskamp. Verder zien de meeste mensen – jong en oud - het platteland met
al haar natuur vooral als een bron van rust. Fietsen door het landschap is dan ook vooral populair bij de
wat oudere mensen (35+).
Ook in het buitenland is het moeilijk om innovatieve voorbeelden van agrotoerisme te vinden. Wel
zijn er voorbeelden te vinden van boerderijen die hun aanbod geheel hebben veranderd en zich zijn
gaan specialiseren op één goed en zo het bedrijf een nieuwe impuls hebben weten te geven, zoals
Schuster’s Playtime Farm (http://www.schustersplaytimefarm.com) in de V.S. (Wisconsin), die enkel
pompoenen groeien en klanten deze zelf laten kiezen en plukken.
Dit voorbeeld laat zien dat er veel meer geëxperimenteerd kan en moet worden door agrarische
bedrijven; er zijn immers mogelijkheden zat, de boer moet alleen goed kijken wat bij zijn bedrijf past.
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HET CONCEPT: RUST EN REINE
Doelgroep: aankomende ouders
De boer stelt ruimte beschikbaar voor een hoogzwangere vrouw en eventueel haar partner, vanaf
het moment dat de eerste tekenen van bevalling zich kenbaar maken, tot 3-4 dagen erna. Het doel van
deze periode is om de vrouw geheel te laten ontspannen en tot rust te komen en haar optimaal voor te
bereiden op de stressvolle tijd die komen gaat. Vervoer tijdens een bevalling wordt als stressvol ervaren;
daarom is het belangrijk dat de vrouw zo snel mogelijk na het aanvangen van de weeën aanwezig is.
Het concept betreft een combinatie van accommodatie en wellness, waarbij gebruik wordt gemaakt
van alles wat de omgeving te bieden heeft: niet alleen rust, natuur en authentieke voedingsmiddelen
van hoge kwaliteit en rechtstreeks van de boer, maar ook hulp en ondersteuning van de beste
professionals die de omgeving te bieden heeft!
Door helemaal in de watten gelegd te worden kan de hoogzwangere klant tot rust komen en in het
reine treden. Speciale behandelingen zorgen ervoor dat ze goed voorbereid aan haar bevalling kan
beginnen en de tijd die daarop volgt, waarbij ze nagenoeg verzekerd is van een fantastische ervaring!

UITGANGSPUNTEN – PERSPECTIEF VAN DE BOER
Het concept gepresenteerd in deze Battle bijdrage is ontwikkeld met de volgende uitgangspunten:
Nabije boeren en professionals moeten bij het concept kunnen worden
betrokken in een samenwerkingsverband, om zo optimaal de lokale
economieën te stimuleren.
De boer moet het concept naast zijn normale activiteiten kunnen
uitbaten; het mag dus niet teveel tijd kosten.

De boer moet er genoeg aan kunnen verdienen, maar het moet
betaalbaar blijven voor de klant.

UITGANGSPUNTEN – PERSPECTIEF VAN DE KLANT
Bevallen is een stressvolle bezigheid, die vaak in een stressvolle omgeving plaatsvindt: het ziekenhuis. En
dat terwijl een rustige omgeving een vereiste is tijdens de bevalling: angst, stress en onrust kunnen
ervoor zorgen dat weeën niet doorzetten en de bevalling wordt uitgerekt. Dit kan zelfs leiden tot
gevaarlijke situaties. Hieronder zijn dan ook de uitgangspunten die meegenomen zijn in de ontwikkeling
van dit concept, vanuit het perspectief van de bevallende vrouw.
-

Rust is een vereiste.
Schoon en hygiënisch.
Ruimte, met het oog op eventuele kraamvisite.
Hulp en bijstand van getrainde en gediplomeerde professionals.
Mogelijkheid om goed uit te rusten en te herstellen na de bevalling.
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FINANCIEEL
Het concept gepresenteerd in deze battle bijdrage is een luxe of premium service en dat blijkt ook uit
alles: van interieur en voeding tot de bijstand van professionals, overal is aan gedacht. Het is meer dan
enkel accommodatie: het is een aantal dagen compromisloos in de watten worden gelegd. De klant zal
dit begrijpen en waarderen. Deze service is dan ook niet voor iedereen weggelegd: het zal voornamelijk
de bovenmodale inkomensgroepen aanspreken. Wel kan een deel van de kosten (bijvoorbeeld van de
verloskundige) worden vergoed door de ziektekostenverzekering.
Voor de boer zal de hogere inkomensgroep aantrekkelijk zijn. Niet alleen hijzelf zal profiteren
van dit concept, maar zijn hele omgeving! Dit kan lokale economieën stimuleren. Bovendien hoeft de
boer zelf nauwelijks tijd op te offeren voor zijn gast; dit wordt nagenoeg geheel door zijn netwerk van
professionals overgenomen!

DE FACILITEITEN
Op het land van de boer wordt een accommodatie ingericht voor een hoogzwangere vrouw en een
eventuele partner. Ook wordt er een kamer ingericht waar vrouwen kunnen worden bevallen. De
nadruk van de inrichting ligt op luxe en hygiëne.
De (korte) week op het platteland moet een geweldige ervaring worden. Een groot (bubbel)bad en
een sauna in de woonruimte kunnen hierbij niet ontbreken. Bovendien kan een warm bad helpen de
pijn bij de bevalling te verminderen. In de badkamer wordt overal anti-slipmateriaal aangebracht om de
kans op ongelukken te verkleinen. Bovendien worden op alle nodige plekken handvaten aangebracht
waaraan de vrouw zich vast kan houden.
Omdat eten wordt verzorgd, staat er qua keukenapparatuur enkel een waterkoker en een
espressoapparaat van uitstekende kwaliteit. Wel staat er ook een kleine koelkast met dagelijks verse,
gezonde en natuurlijke hapjes voor het geval de klant hongerig wordt, bijvoorbeeld midden in de nacht
– iets wat niet geheel ongebruikelijk is. Verder bevat de ruimte een flatscreen TV inclusief een movieson-demand systeem (bijvoorbeeld via UPC) en een grote, ruime bank met talloze kussens.
Tot slot beschikt de klant uit een brede selectie aroma’s voor aromatherapie die haar kunnen helpen
ontspannen. Bovendien kan aromatherapie tijdens de bevalling er voor zorgen dat vrouwen tijdens hun
bevalling minder pijn ervaren.
De kamer waar de uiteindelijke bevalling plaatsvindt staat los van de woonruimte. Deze kamer is
voorzien van alle gemakken die een verloskundige en de klant nodig hebben tijdens de bevalling.

HYGIËNE
Hygiëne is zeer belangrijk voor de ervaring van luxe. Uiteraard begint dit met goed onderhoud en
schoonmaakwerk door een schoonmaakster. Daarnaast is het belangrijk om ook de perceptie van
hygiënisch over te brengen. Dit kan worden gedaan door de juiste keuze van kleurschema en decoratie.
Belangrijk is hierbij dat het in ieder geval modern over komt.
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DE ACTIVITEITEN
Dit concept speelt in op de behoefte van aankomende ouders naar een rustige, natuurlijke maar
tegelijkertijd hygiënische omgeving om te bevallen. Bovendien speelt het in op de nog altijd groeiende
behoefte naar wellness arrangementen en de vraag naar meer natuur.
Bovendien worden de locale economieën gestimuleerd door partnerships met verschillende
professionals aan te gaan, zoals:
-

Yoga-instructeurs
Verloskundigen
Schoonheidsspecialisten
Masseurs
Nabije boeren en cateraars

Door het inschakelen van externe experts kan de boer gewoon doorgaan met zijn dagelijkse activiteiten,
terwijl de vrouw geniet van een fantastische ervaring. De eerder gegeven voorbeelden worden
hieronder toegelicht.
Nabije boeren en cateraars
Fase: gedurende het gehele verblijf
Voor het bereiden van de maaltijden en tussendoortjes kunnen lokale cateraars worden ingeschakeld.
Door langdurige overeenkomsten te sluiten kan de boer korting bedingen en er bovendien voor zorgen
dat hijzelf en zijn gezin iedere dag (wanneer er klanten aanwezig zijn) zelf ook gratis mee kunnen eten.
Dit kan de boer – zeker op de lange termijn - veel geld schelen, en bovendien verhoogd dit zijn
levensstandaard.
Zoals al vermeld in de battle verkopen al veel boeren biologische producten direct aan de klant.
Deze producten hebben in het perspectief van de klant meerwaarde
en worden vaak gezien als
extraatje: ideaal dus om te gebruiken in deze formule! Doordat de cateraars worden verplicht
overeenkomsten te sluiten met nabije boeren kan de klant genieten van maaltijden en tussendoortjes,
vers en rechtstreeks van de boer! Op deze manier kunnen alle boeren in de omgeving profiteren van dit
concept en hebben ze meer kans om hun bedrijf draaiende te houden. Bovendien wordt op deze manier
de cateraar verzekerd van de meest verse producten die het land te bieden heeft!
Yoga-instructeurs
Fase: voorbereiding
Na ontvangst kunnen yoga-instructeurs worden ingezet om angst, stress en onrust te verminderen.
Yoga-instructeurs kunnen de vrouw voorafgaand aan de bevalling helpen de rust te bewaren door
middel van ademhalingsoefeningen en zwangerschapsyoga. Daarnaast kan de instructeur de vrouw
enkele simpele oefeningen en technieken bijbrengen, zodat de vrouw beter de rust kan bewaren en
minder pijn ervaart tijdens het baren.
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Masseurs
Fase: voorbereiding en nabehandeling
Masseurs beschikken over een breed scala aan massagetechnieken. Een ontspanningsmassage kan
bijvoorbeeld worden toegepast op de dag van de bevalling, en de dag daarna, om de klant zo
ontspannen mogelijk een stressvolle periode in te laten gaan.
Wanneer de klant arriveert op de boerderij kan een ontspanningsmassage worden toegepast
om zo de klant te helpen ontspannen. Dit zorgt bovendien voor een optimale ontspanning voorafgaand
aan de yoga-sessie, opdat deze optimaal effect zal hebben. De dag na de bevalling kan een
beautymassage worden toegepast in overeenstemming met de schoonheidsspecialist, zodat de klant fit
en krachtig aan de komende dagen kan beginnen.
Schoonheidsspecialist
Fase: nabehandeling
Vrouwen vinden het fijn om onder handen genomen te worden, zeker na een intensieve gebeurtenis als
de bevalling. De schoonheidsspecialist kan ervoor zorgen dat de vrouw zich weer op en top verzorgd
voelen en zullen stralen wanneer zij eventuele kraamvisite ontvangen! Bovendien heeft een
schoonheidsbehandeling (bijvoorbeeld maskers) een ontspannende werking voor veel vrouwen, wat
helpt bij het voorbereiden op de tijd die komen gaat.
Verloskundige
Fase: tijdens de bevalling
Tijdens de bevalling is de eigen verloskundige aanwezig. Mocht deze verhinderd zijn, dan beschikt de
boerderij over een aantal contacten met gekwalificeerde verloskundigen in de buurt. Indien er
complicaties bij de bevalling optreden die niet van tevoren zijn geanticipeerd, staat er een auto gereed
om de vrouw naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te brengen. Op deze manier is een veilige bevalling
altijd verzekerd.
De klant kan er ook voor kiezen om vanaf het begin van de zwangerschap gebruik te maken van een
verloskundige die in contact staat met de boerderij, maar zij staat geheel vrij om haar eigen
verloskundige te zoeken.
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