KoM20005 - Rapportage over 2020
Titel KoM-project: De Melkveehouder als Koploper naar 2030
4 januari 2021, Kees de Jong, Nynke Dijkstra (Triple Dairy), Gert van Duinkerken (WUR WLR)

KoM20005 in het kort
▪

▪

Doel, partners, aanpak, doelgroep
●

Doel: Opzetten van 1 strategische masterclass voor melkveehouders: doen zij richting 2030 de juiste
dingen?

●

Doel: Opzetten van 5 management trainingen voor melkveehouders: doen zij de dingen juist?

●

Partners: WLR, Triple Dairy, AcconAVM, (Alfa Accountants is partner maar staat reserve), GKN

●

Doelgroep: Melkveehouders in NL

●

Aanpak: Moderne, samengestelde aanpak; blended learning gebaseerd op veel kennis.

Bijdrage aan de MMIP (in één korte kernachtige zin)
●

Kennisoverdracht en aanzet tot innovaties en verduurzaming in de melkveehouderij
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KoM20005 – stand van zaken
▪

▪

Wat is gedaan? => bijeenkomsten, geproduceerd materiaal, etc
●

Masterclass 2030: 5-daagse Cursus, afsluitende mini-seminar, en 5 openbare wiki’s.

●

Pilot met 10 boeren: waardering 8,1

●

Management Trainingen zijn door COVID-19 vertraagd: doen we in Q1 (en Q2?) 2021.

Wat was het bereik bij MKB-ers, studenten, etc? Zowel kwalitatief als
kwantitatief.
●

▪

Welke producten zijn opgeleverd en waar zijn die te vinden (bv GKN-link)
●

▪

10 Melkveehouders in de pilot. Hierna tientallen meer want Masterclass 2030 wordt in 2021 herhaald.

Online cursusmateriaal. Deels openbaar, deels achter wachtwoord.
https://wiki.groenkennisnet.nl/site/tripledairy

Is de uitvoering en besteding van het budget op schema?
●

Budget op schema, planning 3 maanden vertraging opgelopen. Last van Corona.
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KoM20005 – vooruitblik
▪

Geplande activiteiten voor 2021
●

Masterclass 2030 wordt (commercieel) herhaald.

●

Management Trainingen (gepland 2020) worden gegeven in Q1 van 2021. Daarna commercieel
herhaald.

▪

Hoe gaat consortium verder na afronden van het KoM-project?
●

Met de onder KoM opgezette masterclass 2030 en trainingen zal het consortium voor eigen risico de
trainingen commercieel voortzetten.

●

Een vervolgproject is inmiddels gestart: 20042 Streefwaardes en KPI’s voor

melkveehouders richting 2030
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KoM20005 – reflectie (1 van 3)
▪

KoM is bedoeld om onderzoeksresultaten door te vertalen naar
handelingsperspectief voor (toekomstig) MKB-ers.

● Wat werkte goed en wat werkte minder? Vanuit perspectief
van de doelgroep en vanuit perspectief WR.
●

De melkveehouder vindt het zeer moeilijk om de vertaling te maken van (versnipperde)
kennis van WLR naar samenhangende keuzes in de eigen bedrijfsvoering. Kant en klare
kennis is niet voldoende voorhanden bij WUR. De Masterclass 2030 draagt daar met
overdracht van kennis, het laten vertalen naar individueel perspectief en het laten
formuleren van daadwerkelijke acties goed aan bij. Het concept is ijzersterk!

●

De boer betaalt € 1.595 voor de Masterclass 2030. Dat is een hoge drempel. De
uitdaging is nu om op te schalen zodat meer melkveehouders deze Masterclass 2030
kunnen volgen. In 2021 streven we naar 40 tot 60 nieuwe deelnemers.

●

Samenwerking tussen WLR en Triple Dairy ging goed. De tijd die Triple Dairy investeert
is fors en het is onzeker of dit wordt terugverdiend.
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KoM20005 – reflectie (2 van 3)
▪

KoM is bedoeld om onderzoeksresultaten door te vertalen naar
handelingsperspectief voor (toekomstig) MKB-ers.

● Hoe werkte de samenwerking met het onderwijs?
●

N.v.t. want onderwijs was niet betrokken bij dit project.

●

De wens om meer met onderwijs samen te werken is er bij ons wel. Wij stimuleren
lifelong learning op een blended manier (deels online, deel fysiek, deels cognitief, deels
gedragsmatig).

●

Met Aeres als mede-aandeelhouder van Triple Dairy en door goede contacten met groen
onderwijs verwachten wij in 2021 meer samenwerking met onderwijs.
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KoM20005 – reflectie (3 van 3)
▪

KoM is bedoeld om onderzoeksresultaten door te vertalen naar
handelingsperspectief voor (toekomstig) MKB-ers.

● Zijn er suggesties voor versterking van de huidige KoMregeling?
●

Ja, het zou enorm helpen als publieke onderzoeken binnen (en buiten) WLR een
uitbreiding van de scope krijgen of een aanvulling op het onderzoek: formuleer in
populair-wetenschappelijke taal wat het onderzoeksresultaat bij kan dragen aan het
handelingsperspectief van de MKB-er. Dat zou de kloof tussen onderzoek en MKB
verkleinen. Het initiatief hiervoor ligt volgens ons bij de opdrachtgever (min. van LNV,
provincie, onderwijs, onderzoeker) want het kan niet gevraagd worden van de MKB-er.

●

…
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Voor meer informatie

Aanvrager, projectleider,
partners en contactgegevens

Naam partner 1
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Wageningen Livestock Research
09098104
De Elst 1, 6708WD
Wageningen
Gert van Duinkerken
gert.vanduinkerken@wur.nl

Naam partner 2
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Triple Dairy BV
63356228
Boksumerdyk 11, 8912 CA
Leeuwarden
Kees de Jong
Keesdejong@tripledairy.nl

Naam partner 3
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Alfa Accountants
09046256
Lynbaan 25, 8941 BR
Leeuwarden
Jelmer Sietzema
jsietzema@alfa.nl

Naam partner 4
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

AcconAVM
09171813
Sixmastraat 4, 8932 PA
Leeuwarden
Lubbert van Dellen
Lubbertvandellen@acconavm.nl
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