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gens het ILVO veel incrementele verbeteringen aan bestaande verdienmodellen denkbaar en haalbaar, zodat de
landbouwbedrijven concurrentieel
blijven. Want de uitdagingen waar de
primaire sector tegen aankijkt zijn
bekend. Het beleid op Europees en
Vlaams niveau vertaalt dit in volgende
beleidsdoelstellingen rond de agro
voedingssector:
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• Een volwaardig inkomen
voor de landbouwer;
• Reductie van impact
op de omgeving (milieu);
• Minder afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen, minder uitstoot
(klimaat);
• Minder afval en een beter gebruik
van reststromen (circulaire
economie);
• Weerbaarheid en kwaliteit van het
voedselsysteem (voedselstrategie).
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Een verdienmodel
in de landbouw
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Met een studiedag over ‘Verdienmodellen in de landbouw’ zette ILVO
de sector aan het denken over het ondernemerschap. “We moeten met
z’n allen meer gaan concurreren op basis van duurzaamheid en
kwaliteit in plaats van enkel te focussen op kostenefficiëntie. Daarbij is
er nood aan een omschakeling in het hoofd van de landbouwers”, klonk
het. De sessies kan je online herbekijken via de ILVO-website.

py

Nele Lauwers, consulent Nieuwe Verdienmodellen Boerenbond

co

In haar openingswoord erkende
Vlaams minister van Landbouw Crevits de vele uitdagingen waar land- en
tuinbouwers mee te maken krijgen.
Maar in de nieuwe evoluties zag ze ook
kansen om via nieuwe verdienmodellen ervoor te zorgen dat gezonde voeding die op een duurzame manier
geproduceerd wordt ook voor een
inkomen kan zorgen voor de landbouwer. Via haar beleid wil ze de sector
ondersteunen door kennisopbouw,
innovatie en het stimuleren van een
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goede samenwerking in de keten. Ze
wil het GLB inzetten om deze doelstelling te ondersteunen, maar ze benadrukte dat de keuze uiteindelijk bij de
boer zal liggen.

Nieuwe verdienmodellen?
Op het terrein is er nood aan onderbouwde informatie over nieuwe verdienmodellen. Niet in de zin van radicaal anders, maar ‘nieuw’ als in
aangepast aan de veranderende
omstandigheden. Daarbij zijn er vol-

Veerkracht versus efficiëntie
ILVO-onderzoeker Olivier Guiot benadrukte tijdens een bevattelijke uiteenzetting de nood aan een goed evenwicht tussen veerkracht en efficiëntie.
“Als bedrijven te sterk inzetten op efficiëntie met monoculturen en schaalvoordelen verhoogt hun kwetsbaarheid
voor schokken. Bedrijven die enkel
werken op veerkracht en een veelvoud
hebben aan activiteiten, verzeilen in
een lage rentabiliteit en in stagnatie.”
Koen Carels van de Strategische
Adviesraad voor Landbouw en Visserij
(SALV) erkende dat er verschillende
strategieën toegepast worden op landbouwbedrijven. Hierdoor groeit de
nood aan een gepaste omkadering
vanuit beleid en administratie. Toch
blijven er nog steeds uitdagingen die
losstaan van de bedrijfsstrategie zoals
het werken met levend materiaal, de
weersomstandigheden en ziekten en
plagen. Hier blijft volgens de SALV een
gedeelde verantwoordelijkheid voor
landbouw, agrovoedingsketen én
beleid.
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Met zicht op je cijfers
richting klant

Unieke planten met
beperkte oplage
Op de sierplantenmarkt worden er elk
jaar een paar duizend nieuwigheden
geïntroduceerd. Om geen klanten te
verliezen, heb je als teler best enkele van
deze cultivars in je assortiment om te
vermijden dat je klanten (ook voor hun
andere planten) een andere leverancier
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Veldsla kreeg tuinder niet
op de knieën
Veldsla is een mooi en gewild product,
maar de manier hoe het 15 jaar geleden
voornamelijk geteeld en verkocht werd,
bood voor steeds minder tuinders perspectieven. Omdat er in de markt een
toenemende interesse kwam voor veldsla die kant-en-klaar (gewassen en verpakt) verkocht werd, besloot REO Veiling
daar iets mee te doen. Met een groep
telers werden toen afspraken gemaakt
over hoe ze deze markt konden benaderen. Dit werd vastgelegd in een
samenwerkingscharter met een jaarlijkse
evaluatie. Een vaste medewerker van de
veiling volgt de groep door het jaar
intens op en staat tegelijk in contact met
de afnemers. Deze persoon fungeert dus
als een regisseur die zorgt voor evenwicht in vraag en aanbod. Paul Demyttenaere van REO: “Samenwerken betekent
dan ook hard werken. Maar iedereen
beseft dat geen enkele producent dit
individueel had kunnen bereiken.”

zoeken. Hoe blijf je dan relevant als
boomteler? Binnen de coöperatie Best
Select verenigden 17 boomtelers van
alle bedrijfsgroottes en -types zich. Ze
bespreken de markttendensen en geven
samen opdracht aan ILVO om te gaan
veredelen. Dit resulteert in nieuwigheden die ze dan beperkt en met gerichte
promotie in de markt plaatsen. Tegelijk
zijn inkomsten mogelijk van buitenlandse bedrijven die royalty’s betalen
om deze cultivars lokaal te mogen telen.
Opbrengsten worden opnieuw in veredeling en promotie gestopt. Guido Van
Huylenbroeck van ILVO: “Ze slagen in
hun opzet omdat ze enerzijds de vraagmarkt creëren en tegelijk de productie
beperkt houden. Dit is mogelijk met een
uniek en sterk beschermd product.”

investeert in merken voor verse voeding
uit Vlaanderen, waarbij ‘Kazen van bij
ons’ het bekendste is. Vijf belangrijke
zaken spelen mee als je een merk in verse
voeding wil. Ten eerste is er de garantie
van een unieke en constante smaak en/of
hogere kwaliteit. Daarbij zijn er stevige
budgetten nodig om de bekendheid te
verhogen, zeker in het begin. Ten derde
moet je blijven investeren in productinnovaties om uniek te blijven. Ten vierde
spelen een meerwaarde op het vlak van
herkomst en productiemethode een rol.
Ten slotte moet het prijsverschil met de
huismerken binnen de perken blijven.
Filip Fontaine van VLAM: “Je onderscheiden met een A-merk is heel zwaar
want je moet concurreren met huismerken die al heel goed zijn.”
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Inspiratie halen uit
andere sectoren

Meerwaarde via merken
Enkele landbouwers ontwikkelen een
merk voor hun producten. Maar simpel
is dat zeker niet en daarom dat VLAM,
met middelen van de sector, al vele jaren

Bart Verstrynge van KBC pleitte voor
beter inzicht in de cijfers op een landbouwbedrijf, technische zowel als economische. Dit moet helpen om op korte
termijn bijsturingen te doen of om
weloverwogen keuzes te maken die
doorwerken op lange termijn zoals bij
investeringen. Een bedrijfseconomische
boekhouding is daarbij een must. Op
korte termijn kan je bovendien ook bijsturen op basis van saldo. Welke strategische keuze je ook maakt, het kennen
van je kostprijs is noodzakelijk als je
met je klant moet onderhandelen.
De ‘klant’ van de boer is daarbij meestal
niet de consument maar wel de hande- ->
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Bij ILVO werken ze momenteel hard
aan de VerdienWijzer, een receptenboek van bedrijfsconcepten in de
land- en tuinbouw. Daarin staan de
ingrediënten om tot een eigen verdienmodel te komen met een overzicht van de verschillende deelactiviteiten op een bedrijf. Per activiteit
kom je te weten welke waarde er
gecreëerd wordt, wat dus ruimer is
dan de financiële waarde. Het kan
gaan om beleving, service, kwaliteit … Dit is belangrijk voor je klant
en voor de landbouwer is het belangrijk om goed te weten op welke activiteiten je nu al goed scoort en waar
je zelf energie van krijgt. Omdat het
uiteindelijk de bedoeling is om die
waarde te gelde te maken, zullen er
ook rekenvoorbeelden te bekijken
zijn. Tegen de zomer van 2021 komt
deze webtoepassing gratis ter
beschikking voor alle soorten
bedrijfstypes. n
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Milk Trading Company (MTC) is een
coöperatie van melkveehouders die
actief zijn op de termijnmarkt. Volgens de meest recente informatie van
MTC verenigen ze meer dan 300
leden in België en Nederland die
samen 500 miljoen liter melk produceren. Dirk Coucke van DLV: “Voor
gemiddeld 30% van deze melkproductie zal de melkprijs afgedekt worden op de termijnmarkt.” De coöperatie bestaat sinds 2018 en behaalt
sinds het begin een gemiddelde sur-
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innovatieconsulent
patrick.pasgang@innovatiesteunpunt.be
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Preview VerdienWijzer

Beursboeren
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Patrick Pasgang

Stel jezelf
deze vragen
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“Meer tijd maken
om je klanten beter
te begrijpen.”
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plus van 3 cent per liter bovenop de
fysieke melkprijs. Met een raad van
bestuur met 12 melkveehouders
bekijken ze elke 14 dagen de markt
en kijken ze anderhalf jaar vooruit.
Als de prijs de gewenste prijs nadert
die vooraf is afgesproken, wordt er
verkocht. Het is dus een manier om
de risisco’s die verbonden zijn aan de
volatiliteit van de melkprijzen in te
perken.

Voor welk verdienmodel je ook kiest, het
is essentieel om een goed zicht te hebben op de verschillende spelers binnen
je model, en kansen en knelpunten die
ermee gepaard gaan. Vragen die je moet
kunnen beantwoorden zijn bijvoorbeeld:
‘Is dit een goed idee voor mijn bedrijf?’,
‘Hoe uniek is mijn idee?’, ‘Bestaat hiervoor een markt?’, ‘Wat zijn mogelijke
obstakels?’, ‘Hoe kan ik hier klanten voor
vinden?’ en ‘Is dit een realistisch economisch model?’
Tools die je kunnen helpen met het
beantwoorden van deze vragen zijn
bijvoorbeeld een SWOT-analyse of het
Business Model Canvas. Aan de hand
van dit laatste model kun je beschrijven hoe je bedrijf in elkaar zit en hoe
je waarde creëert, levert en behoudt.
Het is opgebouwd uit negen blokken:
aanbod, klantengroepen, klantenrelaties, kanalen, inkomsten, kernactiviteiten, mensen en middelen, strategische
partners en kostenstructuur. Via www.
innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/
brochure-business-model-canvas vind je
een handige brochure. Wil je je idee eens
aftoetsen met een expert? Neem gerust
contact op met een innovatieconsulent.
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laar, verwerker … Dat was meteen
ook de insteek van Willem Ter
Heerdt van ING: “Vergeet de consument, het gaat altijd om de klant.” Hij
betoogde dat de landbouwer meer
tijd moet maken om zijn klant beter
te begrijpen. Wat zijn de activiteiten
van de afnemer, op welke markten is
hij actief en welke toekomstige evoluties ziet hij? Misschien zijn er wel
bepaalde grieven bij de afnemer die
je niet kent. “Kortom, je kan je bedrijf
beter besturen door beter te luisteren
naar de klant.” Ten slotte gaf ING de
raad om de klant kritisch te kiezen.
Maar daarvoor moet het voor jezelf
duidelijk zijn wat je eigen waarden
en doel als ondernemer zijn.
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Herbekijk de sessies via
www.ilvo.vlaanderen.be/
verdienmodellen

Inzicht hebben in de
spelers binnen je model.

