BIO ACADEMY ZORGT VOOR OVERZICHT
BESTAANDE EN NIEUWE SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN

Jan Groen is directeur van Green Organics, maar daarnaast VBPbestuurder en actief op andere fronten. Afgelopen half jaar heeft hij
veel tijd en energie gestoken in de oprichting van de Bio Academy.
De aftrap vond plaats op de Biobeurs in Zwolle. Geleidelijk aan
krijgt de Academy handen en voeten. Tijd om bij te praten.
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Waarom maakt een handelsman zich sterk voor de
oprichting van de Bio Academy?
Groen lacht. “Die vraag wordt me vaker gesteld. Na
jarenlange ervaring in de biologische handel weet ik
dat je over de grenzen van je eigen handelsketen heen
moet kijken. Wakker blijven en ook bezig zijn met
zaken die wat verder weg liggen, als bio-sector dienen
we ook maatschappelijke belangen. De overheid trekt
zich meer terug, we zullen daarom zelf actiever moeten worden en vernieuwende innovatieve bijdragen
moeten leveren aan onderzoek en kennisoverdracht.

De officiële lancering van de Bio-Academy vond plaats tijdens de Biobeurs in Zwolle.
Aanwezig waren Burgemeester Aat de Jonge en wethouder Dirk Minne Vis (gemeente
Dronten), gedeputeerde Jaap Lodders (provincie Flevoland), Theo Rietkerk (voorzitter
Landstede Zwolle), Geert Kuiper (Kennispoort Zwolle), biologische bedrijven, brancheorganisaties, verenigingen en heel veel geïnteresseerden. Jan Groen legde de aanwezigen het motto ‘Groen groeit door delen, samenwerken en verbinden’ uit. En riep
iedereen die hier positief tegenover staat op om de boom, die daar geplant werd, te
laten groeien. Ook beloofde hij dat de bestaande initiatieven een vervolg zullen krijgen.
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Daarnaast heeft Green Organics zelf ook wel een
belang. We willen graag omschakelaars erbij en als
zij goed beslagen de overstap maken, hebben we hier
voordeel bij. Op dit moment kunnen we meer bioproduct gebruiken en omschakelaars zijn nodig om de
gaten te vullen. Tot voor kort verzorgde het Centrum
Biologische Landbouw (CBL) de omschakelcursussen

“Zond
der belemmeringen werken
we mett allee betrokkkenen vrijuit
aan iets nieuws.”
en andere trainingen om bedrijven te helpen bij omschakeling en verdere ontwikkeling. Het CBL is nu gestopt, maar de behoefte naar kennis over biologische
landbouw en een aanbod in cursussen en trainingen
blijft bestaan. In eerste instantie willen we in de Bio
Academy het bestaande aanbod op dit gebied gaan
bundelen. Via dit portaal kunnen ondernemers snel
zien waar iets te halen valt. Green Organics had zelf al
plannen om een academie te starten voor akkerbouwers. Maar na meerdere gesprekken hebben we besloten dit te verbreden en alle geledingen erin te betrekken. En dat is goed gelukt. Naast bedrijfsleven en de
sectororganisatie BDEKO, zijn ook anderen aangesloten. Handel en verwerkingsbedrijven, onderwijs, overheid en onderzoek en advies zijn aangehaakt. VBP
en Bionext leveren hun bijdrage en zijn enthousiast.
Zonder veel vergaderwerk vooraf, zijn we gewoon begonnen. We hebben in een avondbijeenkomst op Warmonderhof met elkaar een business plan opgesteld.
Dit vormt een mooi vertrekpunt om samen verder op
weg te gaan onder het motto ‘Groen groeit door delen,
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samenwerken & verbinden’! Er heeft zich inmiddels al
een kwaliteitsgroep aangemeld die de kwaliteit van het
aanbod bewaakt en verder ontwikkelt. Deze vorm van
cocreatie belooft veel goeds voor de toekomst. Zonder
belemmeringen vanuit het verleden kunnen we met
alle betrokkenen en geïnteresseerden vrijuit aan iets
nieuws werken.”

Wie gaat dit betalen?
“Het is mooi te zien dat het bedrijfsleven zich medeverantwoordelijk voelt voor oprichting en functioneren van de Bio Academy. Ieder legt wat geld in om de
noodzakelijke kosten te dragen. De academie wordt
eerst virtueel zonder een stenen gebouw. Mogelijk
biedt Landgoed Roggebotstaete straks
een plek voor de Bio Academy. Voorlo“W
We willen
pig werken we met een bescheiden budWat gaat de Bio Academy doen?
graag goed
get. De partijen die hun aanbod naar
“Onze eerste activiteit is het aanbod
de Bio Academy brengen, zijn zelf verrondom cursussen, trainingen en
geïnformeeerde
antwoordelijk voor de invulling en dus
opleidingen bij elkaar vegen en op
om
mschakelaars
ook de financiën. Ze hoeven niet direct
een rij zetten. Hoewel er best wel
hun kennis, kunde en contacten over te
aanbod is, komt dit niet tevoorerbij.””
dragen. We weten nog niet precies hoe
schijn als je zoekt op internet. Het
het gaat functioneren, maar hebben hier wel veel vertoegankelijk maken van het huidige aanbod heeft nu
trouwen in. Het vertrouwen tussen de deelnemende
prioriteit. Daarbij worden dan ook de hiaten in het
partijen zal geheel natuurlijk langzaam wel ontstaan.”
aanbod zichtbaar. We nodigen betrokkenen uit om
deze gaten te gaan vullen. Naast de opstap- en oriëntatiecursussen is er ruimte voor doorontwikkeling zoals
Waar zou je over een jaar trots op zijn?
doorschakelen van biologisch naar biodynamisch
“Een bloeiende Bio Academy met vele verbindende
(Demeter). Ook de omschakelgroepen kunnen onder
activiteiten en een overzichtelijk aanbod waar uiteinde vlag van Bio Academy functioneren. Nu ook de
delijk de gehele sector sterker van wordt. Verder zal
dragende organisaties van Bionext, waaronder ook de
ik blij zijn als het bedrijfsleven vanuit verschillende
Biowinkelvereniging, meedoen kan het aanbod verder
sectoren meedoet en bijdraagt aan het succes. Dan
verbreden richting detailhandel.”
bouwen we samen een feestje.”
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