Veranderend platteland vraagt om verbrede landbouw en flexibiliteit
Meer en meer agrarische bedrijven gaan de primaire productie combineren met bijvoorbeeld
natuurzorg, zorg voor mensen, productie en/of afzet van gebiedseigen producten of recreatie.
Het Kenniscentrum Verbrede Landbouw wil ondernemers in de groene sector de helpende hand
bieden bij de verbreding van het bedrijf. Tijdens een kortdurend begeleidingsproces worden
innovatieve ondernemersideeën concreet gemaakt en worden ondernemers op weg geholpen naar
realisatie van hun plannen.
Omdat de ontwikkelingen relatief nieuw zijn, ervaren ondernemers een gebrek aan kennis en
‘kennissen’ als het gaat om het aangaan van een samenwerking of de mogelijkheden van verbreding
op het bedrijf.
Veel gehoorde vragen zijn:
•
•
•
•

Welke nevenactiviteit is rendabel en sluit goed aan bij mijn persoonlijke situatie?
Welke ervaring hebben andere ondernemers op het gebied van verbreding?
Waar vind ik kennis op de gebieden recreatie, zorg, verwerking van agrarische producten?
enz.

Maar ook vragen op het gebied van: Risicocalculatie bij het opstarten van een nieuwe onderneming,
klantvriendelijkheid, problematiek rondom ruimtelijke ordening, promotie van de nevenactiviteiten,
samenwerking met gelijkgestemden of juist met andere ondernemers (soms uit geheel andere
sectoren), personeelmanagement, wet en regelgeving (ARBO), kwaliteitscontrole- en bewaking,
projectbeschrijvingen, subsidieaanvragen, samenwerking binnen een dorpsgemeenschap spelen een
rol.
Het kenniscentrum bestaat uit AOC Friesland, Hogeschool Van Hall Larenstein en PTC+ met
daarachter een kennisnetwerk bestaand uit organisaties met expertise op de verschillende gebieden
van verbreding. Het gaat om het beantwoorden van vragen en vergaren, bundelen en verspreiden
van kennis, uitwisseling tussen ondernemers onderling en het faciliteren van onderzoek en
ondersteuning. Vragen kunnen op verschillende manieren afgehandeld worden:
1. Als leeropdracht binnen het onderwijs. Studenten gaan onder begeleiding van een docent
aan de slag.
2. Een expert van AOC Friesland, Hogeschool van Hall Larenstein of PTC+, geeft antwoord op de
vraag.
3. Een expert uit het kennisnetwerk geeft antwoord op de vraag.

Op welke van de drie manieren de vraag wordt beantwoord is afhankelijk van de vraag. Dit wordt in
overleg met de vragensteller door het kenniscentrum bepaald. Een verkennend gesprek met een
expert en een dagdeel hulp van de expert is gratis. Hierna wordt een offerte opgesteld.
De hoogte van de offerte is afhankelijk van de manier van beantwoorden. Inzet van onderwijs is
goedkoper maar neemt vaak ook meer tijd is beslag. Bovendien leent niet iedere ondernemersvraag
zich voor inzet van studenten.
Geïnteresseerd? Bezoek de site www.verbredelandbouw.info en neem deel aan de
kennisuitwisseling. Bellen of mailen kan ook:
Tel: 058 28 46 160
@: infotc@wur.nl

Wij hopen u binnenkort te mogen adviseren!

Het hartelijke groeten,

Kenniscentrum Verbrede Landbouw

Kenniscentrum Verbrede Landbouw wordt mede mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân, GKC
(Groene Kennis Coöperatie) en Ministerie van LNV.

