In de praktijk wordt hard gewerkt aan innovaties die bijdragen aan de verduurzaming en verbreding van de land- en
tuinbouw. De Systeeminnovatieprogramma’s gaan de succesvolle innovatievoorbeelden in 2005 in kaart brengen.
Vanuit de analyse van de succes- en faalfactoren kan dan gericht gewerkt worden aan het opschalen van de
innovaties en het wegnemen van eventuele belemmeringen. In het kennisnetwerk multifunctionele landbouw
worden al ervaringen van een groot aantal pioniers met vormen van multifunctionele landbouw ontsloten.

praktijk

Pioniers: inspiratie voor innovatie

>> Inspirerende voorbeelden

productverwerking, huisverkoop, zorg, natuurbeheer, waterbeheer en

Wat is de aard van de innovatie, welke strategie wordt gevolgd, wie

energiewinning. Samen hebben zij een unieke hoeveelheid ervaring met

participeert in de ontwikkeling ervan, waarom is ze succesvol, welke

het realiseren van toekomstgerichte verbrede bedrijfssystemen.

‘systeemkenmerken’ zijn veranderd etc? Dat zijn de vragen die centraal

Op basis van bedrijfsanalyses en verdiepende gesprekken met de

staan in het project ‘inspiratie voor transitie’, dat in 2005 door de

ondernemers worden (institutionele) belemmeringen zichtbaar gemaakt.

Systeeminnovatieprogramma’s zal worden uitgevoerd. In dit project

De omgeving van de ondernemers, zoals vertegenwoordigers van

worden succesvolle innovaties in de praktijk voor de verschillende

overheden en betrokken organisaties, wordt bij het netwerk betrokken.

sectoren in kaart gebracht en geanalyseerd. Het gaat om succesvol

De kennisuitwisseling tussen vernieuwende ondernemers, beleid en

zijn in het innoveren van bedrijven en ketens. Daarbij zijn innovaties die

onderzoek wordt gestimuleerd. Daardoor groeit de kans dat problemen

op minstens twee van de drie terreinen van people, planet en profit

opgelost worden. De nieuwe activiteiten of ontwikkelingen worden zo

innoveren het meest interessant. Deze hebben immers wegen gevon-

een gezamenlijke uitdaging. Dit leidt tot meer maatwerk in beleid en

den om tegelijk op meerdere fronten te innoveren. Door belemmerin-

onderzoek, wat de kansen vergroot op een succesvolle bedrijfs-

gen weg te nemen en kansrijke innovaties en ontwikkelingsstrategieën

ontwikkeling. Het netwerk bundelt ervaring en kennis met de ontwikke-

voor anderen beschikbaar te maken, kan gericht aan opschaling van de

ling van multifunctionele landbouw en maakt deze toegankelijk voor

innovaties gewerkt worden.

andere agrarisch ondernemers.

>> Kennisnetwerk multifunctionele landbouw
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Het tweede transitiepad van de praktijk naar de toekomst zet volledig in op innovatie. Niet alleen gebruiken we innovaties van
pioniers als inspiratiebron, ook faciliteren we daar waar innovatie stokt of partijen elkaar niet kunnen vinden om innovaties los te
trekken. Tevens ondersteunen we via praktijknetwerken de toepassing van innovaties in de brede praktijk. In bovenstaand artikel en
de twee volgende worden de verschillende werkvormen nader toegelicht.

