Michaël Wilde, directeur van Bionext:

“Wat mij betreft wordt Bionext actiever
in het maatschappelijke debat.”

Vol vertrouwen
naar de toekomst
Michaël Wilde beschouwt biologische boeren als helden.
Ze bieden voor veel problemen een oplossing. Dit mag veel
beter zichtbaar worden, ook in maatschappelijke debatten.
Dit past bij de vernieuwde missie en visie en wordt
ondersteund door de drie ketenverengingen.
Tekst Leen Janmaat | Foto Bionext

V

anaf november werkt Michaël Wilde als
directeur voor Bionext. Binnen de biologische
sector is hij geen onbekende, hij werkte ruim
twaalf jaar voor het groothandelsbedrijf Eosta aan
communicatie en duurzaamheid. Januari en februari
zijn drukke maanden, na de Biobeurs in Zwolle volgt
Biofach in Neurenberg. Voor Ekoland maakt hij tijd
vrij om zijn indrukken te delen.

Wat zijn je indrukken na de eerste maanden?
“Allereerst ben ik blij met de aanwezige kennis en
kunde bij de Bionext-medewerkers. Die heb ik wel
nodig want in de praktijk schaak ik op meerdere
schaakborden tegelijkertijd. Er zijn veel onderwerpen
en netwerken die aandacht vragen. Dat is anders dan
ik gewend was.
Ik weet me gesteund door een gemotiveerd team met
voldoende idealen om in beweging te blijven. Op dit
moment werken we vanuit onze organisatie aan een
vernieuwde missie, visie en doelen. Dat gaat ons helpen bij het maken van keuzes. Naast alle ambities die
we hebben, zullen we ook voor de financiële middelen
moeten zorgen. Aan uitdagingen ontbreekt het ons
dan ook niet komende jaren.”
Hoe gaat Bionext eruit zien qua organisatie?
“Inmiddels werken we met een Dagelijks Bestuur. De
bestuursleden zijn afgevaardigd vanuit de dragende
sectororganisatie Biohuis, BioNederland en BioWinkelvereninging (zie kader, red.). We komen maandelijks bijeen om de nodige besluiten te nemen en vooruit te kijken. Voor mij persoonlijk werkt dit goed, het
geeft steun aan mijn dagelijks werk.”
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Welke onderwerpen zijn actueel?
“Er komt veel op ons af. Op meerdere problemen heeft
biologisch een antwoord. Ik koppel dit graag aan de
sustainable development goals: voor meerdere duurzame doelen biedt biologische landbouw een oplossing.
Vanuit onszelf vormen klimaat, gezondheid, biodiversiteit en eerlijke ketens een leidraad. Het wordt hoog
tijd dat de waarden die biologische boeren leveren,
worden erkend en beloond.
Vanuit Eosta heb ik meegewerkt aan true cost accounting waarbij we de verborgen kosten van de huidige
landbouw inzichtelijk maken. Door deze manier van
boekhouden worden de financiële waarden binnen
een bedrijf, maar ook de impacts op natuurlijke en
sociaal kapitaal, berekend, ofwel de impact op de natuurlijke en sociale omgeving waarin het bedrijf opereert. In meerde opzichten hebben biologische boeren
een voorsprong. De biologische ketens zijn veelal nog
transparant. True cost accounting kan hierin een
hulpmiddel zijn.”

Onlangs
verscheen het
rapport ‘Organic
agriculture and
the sustainable
development
goals’. www.
natureandmore.
com

Organisatie Bionext
Binnen Bionext werken drie verenigingen samen: Biohuis (boeren en tuinders), BioNederland (producenten en handel) en de Biowinkelvereniging
(biologische speciaalzaken). De stichting Bionext is in december jl. omgevormd naar een coöperatieve vereniging. De nieuwe vereniging Bionext
zal de rol en functie krijgen van de voormalige stichting Bionext. Het voordeel van de vereniging is dat er een meer democratische besluitvorming
gaat plaatsvinden. Het huidige dagelijks bestuur van Bionext wordt
gevormd door: IJsbrand Snoeij (Biohuis), Jan Groen (BioNederland) en
Rozalinde Saat (BioWinkelvereniging)
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INTERVIEW

De 17 SDG’s
Het is hoog tijd
dat de waarden
die biologische
boeren leveren,
worden erkend
en beloond.

Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(De SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken
in 2030. De SDG’s zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN) op basis van
wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2016 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal
kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.
Geen armoede
Beëindig armoede overal
en in al haar vormen
Geen honger
Beëindig honger en promoot duurzame landbouw
Goede gezondheid en welzijn
Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor
alle leeftijden

Hoe wil de sector zich positioneren ten opzichte
van de actuele onderwerpen zoals stikstof,
klimaat?
“Vanuit mijn achtergrond en ervaringen wil ik graag
dat Bionext een actieve rol gaat vervullen in de actuele
thema’s en oplossingen aandraagt voor de problemen
in de landbouw. Biologisch kan hierin zichtbaar worden en een voorbeeld zijn. Dat geldt niet alleen voor de
stikstofcrises in ons eigen land, maar ook voor klimaat
dat een wereldwijd probleem is. Ik zie biologische boeren als helden die het voortouw nemen. We kunnen
dit nog veel beter zichtbaar maken en communiceren.”
Wat valt je op na twee dagen Biofach?
“Ook op de beurs valt mij op dat er aandacht is voor
de meerwaarden van biologisch, de standhouders
dragen dit steeds meer uit. Het thema is ‘Organic
delivers’. Ik praat deze dagen veel met onze zusterorganisaties in het buitenland. Ze werken met veel elan
aan de maatschappelijke thema’s, maar vaak ontbreekt
het aan de noodzakelijke financiën om echt iets te
bereiken. Een uitzondering hierop is Denemarken,
daar wordt de ontwikkeling van biologische landbouw
actief ondersteund. In andere landen is er wel support,
maar ontbreekt het aan de noodzakelijke financiële
middelen. De overheden zijn zich onvoldoende bewust
dat biologisch landbouw oplossingen aandraagt voor
de huidige problemen.
Richting Nederlandse overheid wil Bionext een actievere rol vervullen, zo zijn we aangesloten bij de
boerenraad. Bij deze boerenraad zijn zo’n tien boerenbewegingen betrokken naast ondersteunende partijen
zoals Voedsel Anders.”
EKOLAND | februari – 2020

Kwaliteitsonderwijs
Verzeker gelijke toegang
tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
Gendergelijkheid
Bereik gendergelijkheid
en empowerment voor alle
vrouwen en meisjes
Schoon water en
sanitair
Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie
voor iedereen
Betaalbare en
duurzame energie
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en
moderne energie voor iedereen
Waardig werk
en economische
groei
Bevorder aanhoudende, inclusieve en
duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en
waardig werk voor iedereen
Industrie, innovatie en infrastructuur
Bouw veerkrachtige infrastructuur,
bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Ongelijkheid
verminderen
Dring ongelijkheid in en
tussen landen terug
Duurzame steden
en gemeenschappen
Maak steden en menselijke
nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
Verantwoorde
consumptie en
productie
Verzeker duurzame consumptie-, en
productiepatronen
Klimaatactie
Neem dringend actie om
klimaatverandering en
haar impact te bestrijden
Leven in het water
Behoud en maak duurzaam
gebruik van de oceanen,
de zeeën en de maritieme hulpbronnen
Leven op het
land
Bescherm, herstel en
bevorder het duurzaam gebruik
van ecosystemen, beheer bossen
duurzaam, bestrijd woestijnvorming
en landdegradatie en draai het terug
en roep het verlies aan biodiversiteit
een halt toe
Vrede, justitie en
sterke publieke
diensten
Bevorder vreedzame en inclusieve
samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang
tot justitie voor iedereen en creëer op
alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
Partnerschap
om de doelen te
bereiken
Versterk de implementatiemiddelen
en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling
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