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Samenvatting
Indeeindfasevanhetproject 'Korte ketensvleeskuikenhouderij' isdoor middelvaninterviews een
inventarisatie enanalyse gemaaktvandebelevingen enervaringen inhetonderhavige project. Het
betrof zowel inhoudelijk alsprocesmatige aspecten. Debelangrijkste enmeest opmerkelijke
uitkomsten zijnindeze samenvattingweergegeven.
Desamenwerkingtussende bedrijven onderlingentussen de bedrijven ende kennisinstellingen
verliep over hetalgemeengoed.Belangrijk leerpunt isom deverwachtingen tenaanzienvanhet
project ende rollenvande partijen inde samenwerkingvooraf entijdens hetprojectte
bespreken.Ditkomtdeduidelijkheid endesamenwerkingte goede. Het bedrijfsleven ervoerde
projectafhandeling door AKKals bureaucratisch;de kennisinstellingen kondenhierwel meeom
gaanmaar hetbedrijfsleven vonddatdekennisinstellingen hierwel onevenredigveeltijd mee kwijt
waren.
Allepartijenwareninhoudelijk betrokken bij deontwikkeling enuitwisselingvankennis.Opmerkelijk
isdat met namedetrekkende partij zichexpliciet bewust isvandeverworven kenniseninzichten,
terwijl eenaantalandere partijenzegt niets nieuwste hebbengeleerd.Daarentegen zeggenalle
partijendat heteenzinvol projectwas engevenallepartijenaandatzeookweer ineenvervolg
project meewillendoen.
Hetproject heeftvoor detrekkende partij eenbelangrijke betekenis gehad,zowel internalsnaar
buitentoe.Voor deoverige bedrijven ende kennisinstellingen was ditveel minder hetgevalen
ookwas hetbeeldveelgevarieerder: zelfs negatieve associaties inde buitenwereld moesten
somsworden rechtgezet.
Inalgemene zinkande samenwerkingwordenverbeterd door effectiever tevergaderen eneen
goede balanste vindentussen kleinewerkgroepen eninformatie-uitwisseling indegehele
projectgroep. Gespecialiseerde onderzoekers moetenvooral eenklus doen,zodat wordt
voorkomen dat iedereonderzoeker veeltijd kwijt ismet overhead envergaderen.
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1. Inleiding
AlsonderdeelvandeafrondingvanhetAKKproject 'Korte KetensVleeskuikenhouderij'wordt
naasteeninhoudelijke rapportage eenkortverslaggemaakt vande ervaringen vande
deelnemersAetenpartijen indit project.
HetAKKco-innovatieprogramma is eenprogramma om de samenwerkingtussen bedrijven
onderling entussen bedrijven enkennisinstellingen te bevorderen.Omeenbeeldte krijgenvan
deze samenwerking endeervaringenvandedeelnemers inhetproject is meteenaantal
deelnemers eeninterview gehoudenwaarin specifiek werd ingegaan op desamenwerkingtussen
deverschillende partijen,de (inhoudelijke) leerervaringen inhetproject endebetekenisvanhet
projectvoor depersonenof organisaties die hebbendeelgenomen.Inbijlage 1staandenamen
vanpersonendie zijngeïnterviewd.Deze personenzijngeselecteerd omdat zeinbelangrijke mate
eenrol gespeeld hebbeninhetproject, verdeeld zijnover kennisinstellingen enbedrijvenen
verdeeld zijnover deverschillende werkgroepen inhet project. Inbijlage 2 staatdevragenlijstdie
is gebruikt.
Indit rapportwordt per onderwerp de reactie vandeverschillende personenbesproken,relevante
opmerkingenwordengenoemd endealgemene tendens vande antwoordenwordtweergegeven.
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2. Samenwerking tussen bedrijven, bedrijven en kennisinstellingen en bedrijven
en kennisinstellingen met AKK.
2.1. Samenwerkingtussenbedrijven.
Dedeelnemers werdgevraagd eenrapportcijfer (opeenschaalvan 1-10) te geven aande
samenwerking tussende bedrijven inhetproject. Hetgemiddelde rapportcijfer voor de
samenwerkingtussen bedrijvenwas 7.1 (range 6.5 - 8).
Niet iedereenwerkte evenintensief samen met allebedrijvendie betrokkenwaren inhet project,
maar inhetalgemeenwerdde samenwerkingtussendebedrijvenals positief beoordeeld.Tussen
debedrijven onderlingwas ervoordat hetproject vanstart gingvaak alcontact, of iniedergeval
kende menelkaar. Enkele puntendie naarvorenkwamen over de samenwerkingtussende
bedrijven:
• Soms waser sprake vantegengestelde belangentussen hetdoelvanhet project
endedoelstellingvaneenbedrijf, wateennegatief effect hadopde
samenwerking;
• Verwachtingen vanhettrekkende bedrijf (Kuijpers Kip)waren (logischerwijs)vrij
hooggespannen,wataf entoe wrijvingheeftopgeleverd indesamenwerking;
• Bijhetbedrijfsleven leefde soms hetgevoel dater meer sprake wasvankennis
inkopenbijhetbedrijfsleven danvansamenwerking(watbijhetbedrijfsleven het
gevoelgaf een'bijrol'te speleninhetproject);
• Hoedesamenwerkingverloopt ismede afhankelijk vande persoondie door een
bedrijf wordt afgevaardigdvoor deelname (endusde matewaarindeze persoon
binnen het bedrijf invloedheeft).
2.2. Samenwerkingtussenbedrijven enkennisinstellingen
Hetgemiddelde rapportcijfer voor de samenwerkingtussen bedrijven enkennisinstellingenwas
6.8 (range 6-8). Devorm enintensiteit vansamenwerkingtussen bedrijvenen kennisinstellingen
was ergverschillend;meestalwas er sprakevansamenwerkingtussen 1-2 bedrijven en1
kennisinstellingvoor eenspecifiek onderwerp. Debelevingvandesamenwerkingtussende
bedrijven enkennisinstellingen bleek per deelnemer ook sterk teverschillen.
Enkele positieve opmerkingen over de samenwerkingtussen de bedrijven enkennisinstellingen:
• Hetenthousiasme vanKuijpers Kipwasgroot enditwerd als positief ervaren.Het isde
bedoelingdat hetinitiatief duidelijk bij hettrekkende bedrijf ligt endatwas hier zeker het
geval.
• Kuijpers Kipheeft duidelijk voordelen ondervonden vande lobbyfunctie diedoor de
kennisinstellingen kanwordenuitgevoerd.
• Dekennisvansommige onderzoekers wasgroot, sommigenwerkten hardenleverden
bruikbare kennisvoor het project.
Enkele opmerkingen over minder goedverlopen samenwerkingtussen bedrijvenen
kennisinstellingen:
• Hetenthousiasme vanhettrekkende bedrijf was eenzeer positief gegeven maar
zorgde ookvoor enigewrijvingdoordat vandekennisinstellingen meer werdgevraagd
dandatzekonden leveren binnen hetbudget, of omdat dekennis sneller werd
gevraagd dandatdeonderzoeker konleveren;
• Somswarendeverwachtingen vanonderzoekers warendeelstegengesteld aanhet
belangvandeelnemende bedrijven envroegen zeeen investering inontwikkelingdie
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door bedrijven binnendit project niette realiserenwas .Hier issprake vaneen
verkeerdverwachtingspatroon;
• Hetaantal mensenvanuitde kennisinstellingen werd als (onevenredig) groot ervaren
(intotaalwarener 14 onderzoekers betrokken bij het projecttegenover 8 personen
uit hetbedrijfsleven);
• Kennisinstellingen besteden relatiefteveeltijd aanbudget enurenverantwoording ente
weinig aaninhoud.
Inhetalgemeenwerd de samenwerkingtussende bedrijven enkennisinstellingen redelijk positief
ervaren maar erwarenweleenflink aantalopmerkingen over zakenindesamenwerkingdie
minder goedverliepen (ziedevoorbeelden hierboven).
2.3.SamenwerkingmetAKK
Hetgemiddelde rapportcijfer voor de samenwerkingtussen bedrijven,kennisinstellingen enAKKis
6 (range 5-7). Derolvande projectregisseur vanAKKisvooral het bewakenvande doelstellingen
vanhetproject. Ditwerddoor ééndeelnemer alspositief ervaren.Watvaakwerdgenoemd isdat
AKKeenbureaucratische organisatie isdie nogalwatadministratie vandedeelnemende partijen
vraagt.Vooral hettrekkende bedrijf hadhiermoeite mee,omdat zij naastdeelname aandit
projectook nogde normale bedrijfsvoering moetendoen.Dedeelnemers realiseren zichweldat
zezonderAKKdit project niet hadden kunnenuitvoeren.Bijnaiedereen gaf aandat minder
bureaucratie voor eenprettiger samenwerking kanzorgen.

Verslag evaluatie Kuiperskip

3. (Leer)ervaringen in het project.
3.1. Inhoudelijkeleerervaringen:heefthetprojectgeleid totnieuwe kennisofinzichten.
Vanuit hetbedrijfsleven werddezevraag met 'nee'beantwoord,terwijlvanuit hettrekkende bedrijf
envanuit dekennisinstellingen eenpositief antwoordwerd gegeven op dezevraag.Hierbijwerd
door éénpersoon uit hetbedrijfslevenwelde opmerking gemaakt dat hetvolledigconformde
verwachtingwas,metandere woorden, nieuwe kenniswerd opvoorhandvanuit dit project niet
verwacht.
Deandere respondenten gaven aandatzijdevolgende nieuwe kennis of inzichten uit het project
haddenverkregen:
• Dekorte ketenisfysiek haalbaar;
• Duurzaamwerkenkaneconomischvoordelig zijn. Eenaantal partijenistot ditinzicht
gekomenwaardoor departijen inhetproject nadertot elkaar kwamen;
• Vanuitveterinair oogpunt zijner risico's verbonden aanhetwerkenop 1locatie omdater
dierenvanverschillende leeftijden bijelkaarzitten;
• Hetuitbroedenvaneiereninde stallevertgoede resultaten;
• Hetsturen enmetenmettemperatuur indestalis erg belangrijk;
• Depluimvee-industrie iseencomplex geheelvanonderlingeverhoudingen enhet issoms
nietduidelijk opwelk niveaubeslissingen wordengenomen,met anderewoorden,hetis
eenleerervaringomte vernemen hoede sector isgeorganiseerd;
• Eennieuwvermarktingsconceptvoor pluimveevlees is indit project ontwikkeld.
Deantwoorden opdevraagwelke partijeneengrote bijdrage haddengeleverd aande
ontwikkelingvandeze nieuwe kennisvertoondentussen de deelnemers grote verschillen. Inhet
algemeenwas de bijdrage vanalle partijenaanhetontwikkelenvande kennis redelijk tot groot.
Verder werdgevraagd of de kennis diewerdverkregen inhetproject ook gebruiktgaatworden.
Ditiszeker hetgevalvoor hettrekkende bedrijf dat inmiddels bezig is metvervolgstappen ophet
project. Onderzoekers gavenaandat hetgebruik vankennis soms moeilijk is omdat het
vertrouwelijke kennisis.
Ookwerdgevraagd of hetproject voor dedeelnemers echte 'eye-openers' hadopgeleverd.De
onderzoekers enhettrekkende bedrijf beantwoordden dit positief. De'eye-openers'waren:
• Deontwikkelingvaneencompleet nieuwhouderijsysteem;
• Indeverwaardingvanhetproductvalt nogwelwatte verdienen,er zijnmeer
mogelijkheden dandietot nutoe worden benut;
• Debesparing intransportkosten door alleonderdelen op één locatiete zetten isveel
groter danverwacht;
• Duurzaam industrieel pluimvee houden heeft detoekomst.
Gevraagdwerdom eenrapportcijfer te geven aande kennis en'eye-openers'die dit project heeft
opgeleverd. Hetgemiddelde rapportcijfer hiervoor was 6.1 (range 3-8).
3.2 Debetekenisvanhetproject voordedeelnemende bedrijven/organisaties.
Gevraagdwerdom eenrapportcijfer toe te kennenaande betekenis vanhetproject voor het
bedrijf zelf ende betekenis naar de buitenwereld toe:ditwaren respectievelijk 6.6 (range 3-8)en
6.9 (range 5-8). Debelangrijkste opmerkingen die bijdeze cijfers werdengemaaktwaren:
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•

•
•
•
•
•

Voor hettrekkende bedrijf heeft dit project geleidtot realisatie vaneendeelvande
ideeën, hetheeft geleidtot naamsbekendheid eninde lobby heeft dit project positief
gewerkt;
Eenonderzoeker gaf aandatvanwege devertrouwelijkheid de uitstralingvandeelname
aanhet project naar de buitenwereld beperktis;
Eénonderzoeker gaf aandat ervoor deze partij geenvervolgwordt gegeven aande
deelname aanhet project;
Ditproject heeftvoor hettrekkende bedrijf positieve naamsbekendheid gegeven bijLNV
watweer bijgedragen heeft aanmogelijkheden voorvervolg;
Voor éénbedrijf heeft dit project geleidtot mogelijk nieuwe samenwerking met
WageningenUR;
Eénbedrijf gaf aandatdeelname aandit project positief bijgedragen heeft aanhet
netwerk met dethuismarkt (Nederland).

Gevraagdwerd of deelname aandit project ook nadelenhadvoor dedeelnemende partijen.
Meestalwerdhier 'nee'opgeantwoord.Tweepersonengavenaandatditwelhetgevalwas,met
devolgende opmerkingen erbij:
• Deelname aanhetproject betekent datje door debuitenwereldwordt geassocieerd
metdeideeënvanhet project endatzoubetekenen datje achter hetconcept staat.
Personen uitde sector die nietachter hetconcept staansprekenje hieropaan.
• Hetproject heeftveeltijd gekost. Kennisontwikkeling betekentook kennisvlucht,
d.w.z. andere partijen gaaner metde ideeënvandoor.
3.3. Vervolgprojecten
Dedeelnemers isgevraagd of zeinvervolgprojecten weer willensamenwerken indeze
vorm (bedrijven-kennisinstellingen), enof zedit indetoekomst weer onder AKKwillendoen.Door
de meeste partijenwerdde samenwerkingtussen kennisinstellingen enbedrijfsleven als
waardevol gezien,enwerddevoorkeur uitgesproken omdie samenwerking invervolgprojecten
voort te zetten.Hettrekkende bedrijf gaf aandat hetliever adhocvragen neerlegt bij
kennisinstellingen dandevragen ineengroter project intebedden.
Opdevraagof dedeelnemende partijen ineenvervolgproject weer onder AKKwillenwerkenwerd
minder positief geantwoord.Debureaucratische afhandelingvanAKKprojecten leidttot aarzeling
bijdedeelnemers omdaar inhetvervolgaandeeltenemen.
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4. Andere opmerkingen
Tijdens hetinterview zijn nogeenpaar andere opmerkingen over het project of overde
samenwerkinggemaakt:
• Devergaderingen kunnen effectiever;
• Devormingvansubgroepen perthema heeft ertoe geleid dat de informatievoorziening
naar dedeelnemende partijenverslechterde;
• Deeindrapportage laatveelte langopzichwachten,wanneer de eindrapportage moet
komen isvoor velen onduidelijk;
• Vanuithetbedrijfsleven werddeopmerking gemaaktdatde(financiële) omvangvaneen
dergelijk projectte klein isomdaadwerkelijk tot innovatiete komen;
• Vanuithetbedrijfsleven werddeopmerking gemaakt dat kennisinstellingen afgerekend
moetenworden op het eindresultaat watze afleveren,deindruk is nudatwanneer de
project urenopzijn ergeen energie meerwordtgestoken inhet eindresultaat.
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Bijlage 1.
Personendiezijn geïnterviewd:
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IQ

Bijlage 2. vragenlijst

Vragenlijst AKK project Kuijpers Kip
Doelstelling, inventarisatie vanbelevingenervaringvandedeelnemersAetenpartijen indit project
A. Samenwerking
1. Samenwerkingtussen bedrijven inde keten
2. Samenwerking bedrijven- kennisinstellingen
3. Samenwerkingtussentrekkend bedrijf-AKK
VRAGEN
1. Samenwerkingtussen bedrijven:welke aspectenvande samenwerkingtussen deverschillende
bedrijven indit projectvond ugoedlopen?
la. Kunt udit naderverklaren?
2. Samenwerkingtussen bedrijven:welke aspecteninde samenwerkingtussen bedrijven verliepen
nietgoed?
2a. Kuntudeze nader uitleggen?
3.Als ueenrapportcijfer moetgevenvoor de samenwerkingtussende bedrijven inditAKK
project, welkcijfer krijgt desamenwerkingtussen bedrijvendan(schaal1-10)?
4. Samenwerking bedrijven-kennisinstellingen: welke aspecten inde samenwerkingtussende
bedrijven endekennisinstellingen verliepen naar uwmeninggoed?
4a. Geefspecifiek aanwatenmetwie?
5.Welkeaspectenvandesamenwerkingtussen bedrijven-kennisinstellingen verliepen nietgoed?
5a. Kuntudit nader uitleggen?
6.Welk rapportcijfer geeft uaande samenwerkingtussen bedrijvenen kennisinstellingen?
7. Samenwerkingtussen hettrekkende bedrijf enAKK:watverliep naar uwmeninggoed?
8. Watverliep naar uwmening hierinnietgoed?
9.Welk rapportcijfer geeft uaande samenwerkingtussen hettrekkende bedrijf en AKK?
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B. Inhoudelijke leerervaringen (kort)
1. Nieuwverworven kennis eninzichten
2. Bijdrage door deverschillende partijen
3. Verrassingen,eye-openers, gedeelde inzichten
VRAGEN
10. Heeft ditAKKprojectvoor Ugeleidtot nieuwverworven kennis en/of inzichten?Zoja,nader
verklaren?
lO.a. Heeft udeze nieuwe kennis reedsgebruikt of denkt udeze indetoekomst te gaan
gebruiken, geef aanhoe?
11. Watisdebijdragevande afzonderlijke partijengeweest bijdeze nieuwe kennis of inzichten?
12. Heeft dit projectvoor uook echte 'eye-openers' opgeleverd,verrassende inzichten,gedeelde
inzichten?
12a.Zoja,geef aanhoeenwat?
13.Als ueenrapportcijfer moetgevenaandit project over de inhoudelijke kennis eninzichten,
eye openers diedit project uheeftopgeleverd,welk cijfer zouudandaaraangeven?

C. Betekenis van het project voor de persoon of organisatie
1. Voorhet bedrijf zelf
2. Naar buitentoe
3.Voor-of nadelen
4. Toekomstige samenwerkingsprojecten
VRAGEN
14. Als ueenrapportcijfer moettoekennen aande betekenis vandit project voor:
a)uwbedrijf zelf,
b)naar buitentoe
Welk cijfer zouudangeven?
15. Kuntunaderverklarenwaaromuditcijfer geeft (voor aenb)?
16. Heeftdeelnamevanuaandit project uiteindelijk uook nadelen opgeleverd?
16a. Kuntuditverklaren?
16b. Envoordelen?
17. Zouuindetoekomst weer eensamenwerkingsproject starten indezevorm(bedrijvenkennisinstellingen) (niet per definitieAKK),enwaarom?
18. Als uindetoekomstweer eendergelijk samenwerkingsproject zouwillenstarten,zoudat
dan:
18a. Weer onderAKKwillendoen?
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18b. Welkepartijendieook indit project zitten zouudaar weer bij betrekken?
18c. Heeft uideeën over andere partijen die udaarbij zouwillenhebben?
19. Kunt ueenrapportcijfer gevenaande betekenis vandit project voor uwpersoon,bedrijf of
organisatie?

D. overige reacties
20. Zijner nogandere zakendie wijhier niet behandeld hebbendie uzouwillenmelden?
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