inter view

Interview met Barto Piersma en Ton de Kok van LNV

‘Netwerken maken
boer en tuinder robuuster’
Netwerken waar ondernemers bepalen wat er gebeurt. Dat is een van de instrumenten die het ministerie van
LNV inzet om veranderingen in de landbouw vorm te geven. Zowel LNV als onderzoekers hebben daarbij
alleen een ondersteunende taak. Netwerken zijn er dan meer om ondernemers te stimuleren dan om beleid
in te voeren, zo werd duidelijk tijdens een workshop waarbij LNV-ambtenaren zich bogen over de vraag wat
mogelijk is met netwerken. De LNV’ers Barto Piersma en Ton de Kok gaan hier nader op in.
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Ton de Kok: ‘Een boer leert het meest van een andere boer.’

Barto Piersma: ‘Netwerken zijn een handig vehikel om met andere ondernemers in contact te komen.’
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