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Waarom een special?
De ‘100 dagen’ van minister Gerda
Verburg zijn achter de rug, haar werk
gaat nu écht beginnen. De special is een
mooi markeringspunt van het begin van
haar ambtstermijn en haar beleid.
Daarnaast bestaat de nieuwsbrief twee
jaar. Een goed moment om stil te staan
bij de bouwstenen van het innovatiebeleid van LNV. En om van daaruit
vooruit te blikken.
In de special zetten we onder meer de
highlights van de afgelopen 17 nummers
voor u op een rijtje. Deze uitgave krijgt
daarmee een bewaarfunctie.
Op www.minlnv.nl (zoekfunctie: Ondernemen in Innovatie) kunt u de oude
nummers downloaden.

“Mídden in de samenleving”
Minister Gerda Verburg heeft net zware onderhandelingen achter de rug met collegabewindslieden. Het ‘plaatje’ is grotendeels rond. Vast staat dat het kabinet stevig inzet
op de vraagstukken die in de maatschappij leven. Gezondheid, dierenwelzijn,
luchtkwaliteit, duurzame energie, waterkwaliteit, de veiligheid en leefbaarheid in de
steden en een vitaal platteland. Stuk voor stuk thema’s waar het ‘LNV-domein’ een rol
bij kan spelen.
Natuurlijk, de agro-ondernemers staan ook centraal in háár innovatiebeleid. Zelfverzekerd
bouwt Gerda Verburg voort op het werk van voorganger Cees Veerman. Maar ze legt wel
andere accenten. Zo ziet ze de agrariërs als uitstekende partners om samen met de overheid
de maatschappelijke thema’s op te pakken. Bovendien doet LNV meer dan ooit een appèl op
de consumenten.

Zelfvertrouwen
“Veerman heeft de sector weer zelfvertrouwen gegeven,” zegt minister Gerda Verburg.
“Door de varkenspest, BSE en andere rampen kreeg de landbouw een negatief imago. Mijn
doel is om de sector niet alleen uit de verdomhoek te hóuden; ik wil de landbouw in het
centrum van de maatschappij zetten. Daar hoort de Nederlandse agrosector ook thuis:
mídden in de samenleving.”
Dat de sector deze ambitie ook kan waarmaken, zag ze in de eerste ‘100 dagen’ van het
kabinet. Ze bezocht verschillende bedrijven. “Ik ben aangenaam verrast door de innovatieve
slagkracht van de ondernemers - en nog belangrijker: de wíl om duurzaam te ondernemen. Ik
had als boerendochter en als Kamerlid al een positief beeld van de landbouw, maar het blijkt
allemaal nog positiever te zijn.”
Zie verder pagina 2 >>
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LNV, VNL of NLV?
Het kabinet is er uit: het beleid concentreert zich rond een zestal pijlers (zie kader). Een van de belangrijkste is pijler 2: ‘Een
innovatieve, concurrerende en ondernemende economie is dé basis voor duurzame ontwikkeling.’ Met andere woorden:
concurrentiekracht en maatschappelijke vraagstukken kunnen, nee móeten, hand in hand gaan. Het kabinet verwacht
daarbij veel van de agrosector.
Gerda Verburg is trots op die positie binnen het kabinetsbeleid. Ziet ze het als erkenning van ‘haar’ departement?
“Laat ik het voorzichtiger formuleren: ik zie het vooral als
herkenning, waardering volgt daarna vanzelf. Veel van wat de
agrosector doet, is onzichtbaar. Terwijl we binnen Nederland
op verschillende terreinen de innovatieve voorhoede
vormen. Kijk naar de energiezuinige kassen, kijk naar de
samenwerking in de zuivelketen, kijk naar het groene
onderwijs. Zo kan ik nog even doorgaan. Mijn collegabewindslieden zien dat dus ook.”

De 6 pijlers van het kabinetsbeleid
1. Een actieve en constructieve rol van Nederland in
Europa en in de wereld
2. Een innovatieve, concurrerende en ondernemende
economie
3. Duurzame leefomgeving
4. Sociale samenhang
5. Veiligheid, stabiliteit en respect
6. Dienstbare overheid

Interdepartementaal
Ze zien het niet alleen, ze willen ook intensiever met LNV
samenwerken. Het departement gaat met VWS de
samenwerking rondom gezonde voeding en gezond leven
versterken. Met VROM gaat LNV de milieubelasting in de
agrosector verder terugdringen. EZ vormt de partner voor
onder meer het energievraagstuk. Met OCW bouwt LNV
verder aan het groene onderwijs (zie onderstaand kader) en
de kennisinfrastructuur.
Om pijler 2 meer stootkracht te geven, gaat het kabinet
interdepartementaal aan de slag met het project Nederland
Ondernemend Innovatieland (NOI). Dit project richt zich op
een betere benutting van kennis en vernieuwend
ondernemerschap, gekoppeld aan maatschappelijke
vraagstukken. Het ‘nieuwe’ Innovatieplatform van premier
Balkenende zal ideeën aanreiken en innovaties aanjagen.
Verburg hierover: “NOI is een prima initiatief. De
maatschappelijke thema’s doorkruisen de ministeries. We
kunnen de expertise en netwerken van elkaar benutten om
sámen de problemen aan te pakken en de kansen te
verzilveren. Ik verwacht veel van deze aanpak.”

16,5 miljoen
Verburg is tevreden over de ‘brede’ positionering van LNV
binnen het innovatiebeleid. “Vroeger werd nog wel eens
geroepen: die 200.000 boeren in Nederland hebben zo’n
sterke lobby dat ze een eigen departement hebben. Het
kabinet ziet de werkelijke waarde van het ministerie. 16,5
miljoen Nederlanders hebben baat bij gezonde voeding. 16,5
miljoen Nederlanders hebben baat bij natuur en platteland.
Wat heb je voor beide nodig? De landbouw! Ik vind het dan
ook belangrijk alle 16,5 miljoen Nederlanders te betrekken bij
het maatschappelijk debat hierover. Ze hebben baat bij de
sector. Zonder een prachtig platteland geen prachtwijken.
Zonder gezonde koeien geen gezonde melk.”
De L (van Landbouw) moet dus eigenlijk tussen de N (van
Natuur) en de V (van Voedselkwaliteit) staan? “Ik ben
tevreden als straks de letters LNV ook in omgekeerde
volgorde dezelfde betekenis hebben. Zodat duidelijk is dat de
agrosector mídden in de samenleving staat en een goede
partner vormt voor maatschappelijke vraagstukken. Van
energie tot zorg en van duurzaamheid tot economie.”

10.000 ‘groene’ stageplaatsen
Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten vanaf het schooljaar 2007-2008 een maatschappelijke stage volgen. Dit
betekent dat voor circa 935.000 leerlingen meer dan 190.000 stageplekken beschikbaar moeten komen. Dat is een van de
maatregelen van het nieuwe kabinet. Minister Gerda Verburg besloot 10.000 stageplekken te realiseren voor scholieren in
zowel het groene als het overige onderwijs. LNV werkt daarvoor samen met het ministerie van OCW. Mogelijke invullingen
van maatschappelijke stages zijn natuur-en landschapsbeheer, voedselkwaliteit, dierverzorging en zorgboerderijen.
Jongeren worden hierdoor bewuster van (de zorg voor) voedsel en groen.
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“Burgers, beloon bedrijven!”
I n t e r v i e w

De samenleving is volgens het nieuwe kabinet gebaat bij ‘een
duurzame en slimme economie die meehelpt maatschappelijke
vraagstukken op te lossen’. Er komt dus het nodige op het
bordje van de ondernemers te liggen. De agrosector is hier
volgens minister Verburg “helemaal klaar voor”. Maar de
bedrijven kunnen het niet alleen. Ook de burgers moeten aan
de bak.
Tijdens de ‘100 dagen’ zag Gerda Verburg de kracht achter de
innovatieslag van de afgelopen jaren: samenwerking. Haar
voorganger Veerman is het gelukt de neuzen binnen de
ketens dezelfde kant op te krijgen. Alleen de visserij moet
nog een omslag maken naar meer duurzaamheid, maar ook
die sector zal volgens Verburg in die opzet slagen. Nu het
kabinet de druk op de bedrijven verder opvoert, is het
volgens de minister wel tijd om de LNV-focus te verbreden.

“Indrukwekkend”
Tijdens de ‘100 dagen’ bezocht minister Gerda Verburg
ook de tomatenkwekerij van de gebroeders Van der Lans
in Maasdijk. “Een pareltje van innovatief ondernemerschap. Een perfect voorbeeld van hoe je maatschappelijke
thema’s in je bedrijfsvoering kunt integreren. Zo zijn ze
druk bezig om een ras te kweken dat de kans op kanker
vermindert. Daarnaast werken ze bijvoorbeeld met
insecten om ziekten en schimmels te bestrijden, niet met
chemische middelen. Ook innovatief: de zonen kregen van
de vaders ópdracht om een eígen bedrijf te beginnen. Ze
mochten niet voortborduren op het bestaande succes.
Indrukwekkend.”

Koopgedrag
“Ik wil me meer dan mijn voorganger richten op de
detailhandel en de consumenten. De winkeliers moeten een
grotere inspanning leveren om duurzame producten een
betaalbare en zichtbare plek te geven in hun assortiment. De
consumenten kunnen op hun beurt duurzame productie
belonen door de producten ook te kópen. Buiten de winkel
hebben ze de mond vol over dierenwelzijn en biologische
teelten, maar eenmaal in de winkel telt alleen de prijs.”
Volgens Verburg hebben ook maatschappelijke organisaties
hierbij een rol. “De actiegroepen en consumentenorganisaties spreken al jarenlang de bedrijven aan op hun
productiemethoden. Dat is natuurlijk prima en heeft ook
resultaat opgeleverd. Maar laat ze ook eens wat meer de
burgers aanspreken op hun koopgedrag. Hier ligt een terrein
braak. Om díe wereld te winnen, moeten we de handen ineen
slaan. We moeten de bedrijven wél in staat stellen om
duurzaam en innovatief te ondernemen, met zijn állen.”

Rondetafelgesprekken
De komende maanden organiseert Verburg verschillende
rondetafelgesprekken. De Dierenbescherming en de
Consumentenbond schuiven aan, maar ook het bedrijfsleven,
de vakbeweging, onderzoeksinstellingen, het onderwijs en
collega’s van andere departementen. Daarnaast voert ze een
internetdebat over verschillende maatschappelijke thema’s.
“Internationaal hebben ze al een hoge pet op van de
innovatieve kracht van onze agrosector. Laten we ze nog
meer verbazen!”

Innovatievouchers
Het kabinet trekt extra geld uit voor innovatie. Een deel
hiervan gaat naar zogenoemde innovatievouchers.
Hiermee kunnen ondernemers uit het midden- en
kleinbedrijf kennis ‘kopen’. De regeling van het
Ministerie van Economische Zaken wordt uitgebreid
naar alle soorten MKB bedrijven - zowel industrieel,
agrarisch als de dienstensector. Het kabinet verlaagt
hiermee de drempel voor bedrijven om samen te werken
met onderzoeks- en kennisinstellingen.
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Leeswijzer
In deze special zetten we de highlights op een rijtje uit de
17 innovatie nieuwsbrieven die de afgelopen twee jaar
verschenen. We koppelen ze waar mogelijk aan het nieuwe
kabinetsbeleid. Zo worden ‘oud’ en ‘nieuw’ in één oogopslag
duidelijk. Gerda Verburg bouwt voort op het innovatiebeleid
van Cees Veerman. Belangrijkste verschil is dat zij meer
dan haar voorganger ‘ondernemerschap’ verbindt aan
maatschappelijke thema’s. Dierenwelzijn, dierziekten, voeding
en gezondheid, energie en onderwijs staan hoog op haar
agenda. Ook kan LNV een bijdrage leveren aan thema’s zoals
water, zorg en mobiliteit.
Het hart van deze special vormen de ondernemers. Op de
pagina’s 13 en 14 een overzicht van hun meest opvallende,

inspirerende en kritische quotes. In het blok daarvoor (pagina
4 tot en met 12) het LNV-beleid, vertrekkend vanuit het
heden. We ‘actualiseren’ de onderwerpen met quotes van
minister Verburg. Op de pagina’s 15 tot en met 18 de meest
aansprekende praktijkverhalen. In elk nummer plaatsten we
een column van een aansprekend persoon. Op pagina 19 een
selectie van de besproken onderwerpen. Afsluitend op
pagina 20 de rubriek De Ondernemende Ambtenaar;
innovatie vraagt een andere, nieuwe manier van werken.
Bij elke tekst in deze special geven we (nummer tussen
haakjes) aan uit welke uitgave die komt. De nieuwsbrieven
vindt u digitaal op onze site www.minlnv.nl (rubriek
publicaties/periodieken).

BELEID
“Ik wil de natuur ook binnen de steden brengen”
Minister Gerda Verburg, juni 2007

Spannend platteland
Babyboomers vertrekken massaal van de stad naar het platteland. Ze waarderen de kwaliteit
van ons buitengebied. Ze zoeken naar rust en recreatie. Dat ze moeten forensen naar hun
werk nemen ze op de koop toe. Agrariërs spelen daar in toenemende mate op in. Het biedt
immers de nodige economische kansen.

Ondernemen in innovatie
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Nieuwsbrief van het ministerie van LNV

nummer 17 • mei 2007
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André van der Zande is er blij mee. De kersverse Secretaris Generaal is trots op de wijze waarop ons
buitengebied zich ontwikkelt. “De Geert Maks onder ons die voortdurend lopen te klagen over ons
platteland hebben het mis. Dat is helemaal niet ten dode opgeschreven, zoals ze altijd beweren.
Het bloeit meer dan ooit.” Hij vindt het dan ook jammer dat vooral zo weinig jongeren de weg naar
de akkers en bossen weten te vinden.

Spannend platteland

Spannend platteland
“Gezonde basis voor de
toekomst”

3

Babyboomers vertrekken massaal van de stad naar het platteland. Ze waarderen de
kwaliteit van ons buitengebied. Ze zoeken naar rust en recreatie. Dat ze moeten
forensen naar hun werk nemen ze op de koop toe. Agrariërs spelen daar in
toenemende mate op in. Het biedt immers de nodige economische kansen.

“Onze boeren redden zich
prima”

3

Korte berichten

4

Stad + Land = Stadteland

5
6

Beschilderde hooibalen
Deals sluiten voor een mooiere
omgeving

7

Hackfort leeft weer

8

LNV in bedrijf

André van der Zande is er blij mee. De kersverse Secretaris Generaal is trots op de wijze
waarop ons buitengebied zich ontwikkelt. “De Geert Maks onder ons die voortdurend lopen
te klagen over ons platteland hebben het mis. Dat is helemaal niet ten dode opgeschreven,
zoals ze altijd beweren. Het bloeit meer dan ooit.” Hij vindt het dan ook jammer dat vooral zo
weinig jongeren de weg naar de akkers en bossen weten te vinden.

Dagrecreatie
“We moeten proberen om het platteland ook voor hen spannend te maken. Ze prikkelen om
het boerenleven te ontdekken. Ik weet zeker dat ze enthousiast raken van alle vernieuwingen
die ze daar zullen zien.” LNV wil hier graag een stimulerende rol bij spelen. In de Agenda voor
een Vitaal Platteland uit 2004 nam het ministerie zich al voor om het platteland
aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Onder meer door dagrecreatie te stimuleren.

POP
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder
overheden, onderzoeksinstellingen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven
en andere belanghebbenden die met
innovatie te maken hebben.

Ook het Plattelandsontwikkelingsplan (POP) zette het buitengebied steviger op de agenda.
Samen met de provincies formuleerde LNV een stevig beleid om het Nederlandse landelijke
gebied te versterken. Van der Zande: “We leggen nu de laatste hand aan POP 2. Dat moet na
de zomer verschijnen. Hierin scherpen we het beleid verder aan, voor de periode 2007-2013.
De drie P’s - People, Profit en Planet - zitten daar veel evenwichtiger in.”

Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden
bij D.Rijnen@minlnv.nl
Zie verder pagina 2 >>
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Dagrecreatie
“We moeten proberen om het platteland ook voor hen spannend te maken. Ze prikkelen om het
boerenleven te ontdekken. Ik weet zeker dat ze enthousiast raken van alle vernieuwingen die ze
daar zullen zien.” LNV wil hier graag een stimulerende rol bij spelen. In de Agenda voor een Vitaal
Platteland uit 2004 nam het ministerie zich al voor om het platteland aantrekkelijker en
toegankelijker te maken. Onder meer door dagrecreatie te stimuleren.

POP
Ook het Plattelandsontwikkelingsplan (POP) zette het buitengebied steviger op de agenda. Samen
met de provincies formuleerde LNV een stevig beleid om het Nederlandse landelijke gebied te
versterken. Van der Zande: “We leggen nu de laatste hand aan POP 2. Dat moet na de zomer
verschijnen. Hierin scherpen we het beleid verder aan, voor de periode 2007-2013. De drie P’s People, Profit en Planet - zitten daar veel evenwichtiger in.”
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“Gezonde voeding begint bij een gezonde productie!”
Minister Gerda Verburg, juni 2007

De V van Voedsel
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Nieuwsbrief van het ministerie van LNV
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Ondernemen in innovatie

“Als het aan mij ligt, ziet u mij over vier jaar niet langer alleen
als de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar
net zo gemakkelijk als de minister van Voedsel, Natuur en dus ook
Landbouw (...) Ik heb de V van LNV als één van de speerpunten
van mijn beleid gekozen.”

De V van Voedsel

De V van Voedsel
“LNV en VWS vullen elkaar
goed aan”

3

“Als het aan mij ligt, ziet u mij over vier jaar niet langer alleen als de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar net zo gemakkelijk als de minister van
Voedsel, Natuur en dus ook Landbouw (...) Ik heb de V van LNV als één van de
speerpunten van mijn beleid gekozen.”

“Gezondheid is een trend”

3

Korte berichten

4

Wat gaan we eten?

5

TNO op koers

6

Gezond én eetbaar

7

Meer uit een ei halen

8

LNV in bedrijf

Aldus minister Gerda Verburg op 27 maart in een toespraak op het Well Being Food Congres van
het Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel (CBL). Ze zet daarmee de naamsverandering
(sinds kabinet Balkende II) volop in de schijnwerpers. Voedselkwaliteit is dan ook één van de
belangrijkste doelstellingen van het kabinet Balkenende IV.

Samen optrekken
Eén van de aspecten van voedselkwaliteit is gezond voedsel. Bijna de helft van de volwassen
Nederlanders kampt met overgewicht. Daarnaast komt de ‘ouderdomssuikerziekte’ steeds
vaker voor bij jongeren. De gezondheidsproblematiek is omvangrijk en divers.
Vandaar dat de verschillende departementen meer dan ooit samen optrekken. Zo gaven de
ministeries van LNV en VWS gezamenlijk aan verschillende onderzoeksinstituten opdracht
om de ‘uitdagingen voor onderzoek’ naar voeding en gezondheid op een rijtje te zetten. Het
eindrapport ‘Wat gaan we eten?’ werd begin april gepresenteerd (zie de pagina’s 2 en 4).
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder
overheden, onderzoeksinstellingen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven
en andere belanghebbenden die met
innovatie te maken hebben.
Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden
bij D.Rijnen@minlnv.nl

Food & Nutrition Delta
Ook het bedrijfsleven neemt verantwoordelijkheid voor het gezonder maken van ons voedsel.
De stichting Food & Nutrition Delta, een conglomeraat van bedrijven, maakt zich sterk voor ‘het
ontwikkelen van innovatieve, nieuwe of verbeterde voedingsmiddelen’ (pagina’s 6 en 7). LNV
ondersteunt dit initiatief en streeft daarbij naar een gerichte inzet van kennismiddelen. Zo
coördineert het ministerie de Kennisarena Voeding (pagina 5), een platform van grote
onderzoeksinstituten. De inzet: onderzoek beter laten aansluiten bij vragen in de samenleving.
Zie verder pagina 2 >>
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Aldus minister Gerda Verburg op 27 maart in een
toespraak op het Well Being Food Congres van
het Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel
(CBL). Ze zette daarmee de naamsverandering
(sinds kabinet Balkende II) volop in de
schijnwerpers. Voedselkwaliteit is dan ook één
van de belangrijkste doelstellingen van het
kabinet Balkenende IV.

Samen optrekken
Eén van de aspecten van voedselkwaliteit is gezond voedsel. Bijna de helft van de volwassen Nederlanders kampt met
overgewicht. Daarnaast komt de ‘ouderdomssuikerziekte’ steeds vaker voor bij jongeren. De gezondheidsproblematiek is
omvangrijk en divers. Vandaar dat de verschillende departementen meer dan ooit samen optrekken. Zo gaven de ministeries
van LNV en VWS gezamenlijk aan verschillende onderzoeksinstituten opdracht om de ‘uitdagingen voor onderzoek’ naar
voeding en gezondheid op een rijtje te zetten. Het eindrapport ‘Wat gaan we eten?’ werd begin april gepresenteerd.

Food & Nutrition Delta
Ook het bedrijfsleven neemt verantwoordelijkheid voor het gezonder maken van ons voedsel. De stichting Food & Nutrition Delta,
een conglomeraat van bedrijven, maakt zich sterk voor ‘het ontwikkelen van innovatieve, nieuwe of verbeterde voedingsmiddelen’. LNV ondersteunt dit initiatief en streeft daarbij naar een gerichte inzet van kennismiddelen. Zo coördineert het
ministerie de Kennisarena Voeding, een platform van grote onderzoeksinstituten. De inzet: onderzoek beter laten aansluiten bij
vragen in de samenleving.

Nieuwe subsidieregeling opengesteld
Minister Gerda Verburg had bij haar aantreden een
‘primeur’: voor het eerst stelde het ministerie
verschillende subsidiepotten tegelijk open. Zo weten
ondernemers in een vroeg stadium waar ze aan toe zijn
en hoeveel geld er beschikbaar is voor hun plannen. Voor
2007 heeft LNV 98 miljoen beschikbaar, waarvan een
belangrijk deel voor innovatie. “Ons assortiment is meer
dan ooit toegesneden op innovatoren.”

dat was vooral ook snelheid,
duidelijkheid, voorspelbaarheid.”

Te troebel

Ondernemen in innovatie
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Nieuwsbrief van het ministerie van LNV

Het bleek dat velen al in een vroeg
stadium vastliepen in het subsidieproces: te troebel. Als je als
ondernemer een stapel formulieren moet invullen en niet
precies weet waarom, dan leidt
dat al snel tot frustratie: ‘Laat
> NR 15 • MAART 2007
maar zitten’. “Dat pakken we nu
aan”, verklaart Germs. “Ik denk
dat we goed op weg zijn met het transparanter maken van
processen en formulieren.” Zo kunnen ondernemers een
aantal subsidies via het LNV-loket online aanvragen. Het
ministerie verwacht daarmee de (beleefde) administratieve
lasten terug te dringen.
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Nieuwe subsidieregeling opengesteld

Aantrekkelijke én voorspelbare

menukaart

LNV in bedrijf

Kersverse minister Gerda Verburg had meteen een ‘primeur’: voor het eerst stelde het
ministerie verschillende subsidiepotten tegelijk open. Zo weten ondernemers in een
vroeg stadium waar ze aan toe zijn en hoeveel geld er beschikbaar is voor hun
plannen. Voor 2007 heeft LNV 98 miljoen beschikbaar, waarvan een belangrijk deel
voor innovatie. “Ons assortiment is meer dan ooit toegesneden op innovatoren.”
Plug-and-play. Doorzichtig. Voorspelbaar. Drie kwalificaties van de innovatieregelingen die
LNV aanbiedt. Frits Germs is er blij mee. De medewerker van Directie Landbouw was samen
met collega’s van Directie Regelingen en Directie Juridische Zaken nauw bij de
totstandkoming betrokken. “We luisterden scherp naar wat ondernemers van ons
vroegen. En dat was vooral ook snelheid, duidelijkheid, voorspelbaarheid.”

Te troebel

Het bleek dat velen al in een vroeg stadium vastliepen in het subsidieproces: te troebel.
Als je als ondernemer een stapel formulieren moet invullen en niet precies weet waarom,
dan leidt dat al snel tot frustratie: ‘Laat maar zitten’. “Dat pakken we nu aan”, verklaart Germs.
“Ik denk dat we goed op weg zijn met het transparanter maken van processen en formulieren.”
Zo kunnen ondernemers een aantal subsidies via het LNV-loket online aanvragen. Het
ministerie verwacht daarmee de (beleefde) administratieve lasten terug te dringen.

Plug-and-play. Doorzichtig. Voorspelbaar. Drie kwalificaties
van de innovatieregelingen die LNV aanbiedt. Frits Germs is
er blij mee. De medewerker van Directie Landbouw was
samen met collega’s van Directie Regelingen en Directie
Juridische Zaken nauw bij de totstandkoming betrokken. “We
luisterden scherp naar wat ondernemers van ons vroegen. En

“We gaan innovatievouchers breed inzetten”
Minister Gerda Verburg, juni 2007

Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder
overheden, onderzoeksinstellingen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven
en andere belanghebbenden die met
innovatie te maken hebben.

Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden
bij D.Rijnen@minlnv.nl

Kennisvouchers

Nieuw in het assortiment: de kennisvouchers en subsidieregelingen voor energie-innovaties.
“Ons assortiment is meer dan ooit toegesneden op innovatoren”, aldus Germs. “Zowel de
vouchers als de energieregelingen zijn geboren uit urgentie. Kleine bedrijven weten de weg naar
kennisinstellingen nog onvoldoende te vinden. En voor wat betreft energie: de prijzen blijven
stijgen; we moesten iets doen om de bedrijven te helpen om te investeren in energie-besparing.”

Zie verder pagina 2 >>
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Samen werken aan innovatie
Kennis en innovatie. Flowers &
Food. Natuur. Duurzaamheid.
Ondernemerschap. En natuurlijk:
samenwerken. Of beter gezegd:
samen werken. Het zijn belangrijke thema’s uit het regeerakkoord. Maar vooral ook hoofdthema’s van LNV! Volop kansen
dus voor de nieuwe minister.
Aldus Janneke Hoekstra en Helmy
van Erp. “Het wordt voor Gerda
Verburg nog moeilijk kiezen voor
welke kansen we gaan.”

Ondernemen in innovatie

Foto: JayWalkers

Nieuwsbrief van het ministerie van LNV
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Samen werken aan innovatie
“Onze expertise aanbieden aan
andere ministeries”

3

“Innovatie blijft op de agenda”

3

Korte berichten

4

Volle fruitmand voor de

Samen werken aan innovatie
Kennis en innovatie. Flowers & Food. Natuur. Duurzaamheid. Ondernemerschap. En
natuurlijk: samenwerken. Of beter gezegd: samen werken. Het zijn belangrijke thema’s
uit het regeerakkoord. Maar vooral ook hoofdthema’s van LNV! Volop kansen dus voor
de nieuwe minister. Aldus Janneke Hoekstra en Helmy van Erp. “Het wordt voor Gerda
Verburg nog moeilijk kiezen voor welke kansen we gaan.”

melkveehouder
5

“Grote broer nodig!”

6

Visserij structureel vernieuwen

7

Snijbonen die eruit springen

8

LNV in bedrijf

Van zorgen voor naar zorgen dat. Hét adagium van Cees Veerman is volgens Janneke
Hoekstra duidelijk terug te vinden in het nieuwe regeerakkoord. De directeur van de directie
Kennis (en lid van het InnovatieBeraad) is blij met de eerste beleidscontouren. “De bal komt
meer dan ooit bij de bedrijven te liggen. Het is niet langer alleen de overheid die
verantwoordelijkheid draagt voor belangrijke maatschappelijke thema’s. Dat ligt helemaal in
lijn met het LNV-beleid.”

‘Boodschappenlijstje’

Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder
overheden, onderzoeksinstellingen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven
en andere belanghebbenden die met
innovatie te maken hebben.
Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden
bij D.Rijnen@minlnv.nl

Ze doelt onder meer op de innovatiestrategie van het ministerie. Samen met het bedrijfsleven
stelt LNV zogenoemde innovatie-agenda’s op. Wensenlijstjes die duidelijk aangeven wat de
uitdagingen zijn voor de verschillende sectoren. Helmy van Erp geeft leiding aan de Service
Unit Innovatie (SUI) van LNV en is samen met andere directies nauw betrokken bij de
agendavorming. “Zie het als een innovatieve dialoog die toont waar de sector staat én waar
wij als ministerie staan. We pakken de klus sámen op.”
De melkvee- en tuinbouwsector lopen voorop met het opstellen van hun
‘boodschappenlijstje’. Maar ook de andere sectoren zijn een eind op weg. Het wordt steeds
duidelijker hoe Nederland-Landbouwland er straks uit ziet. Van Erp: “Nu is het tijd om sámen
de kansen te verzilveren.” Waar die kansen precies liggen, leest u verderop in deze
nieuwsbrief. Verschillende sectoren komen aan het woord over hun innovatie-agenda.
Zie verder pagina 2 >>
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zogenoemde innovatie-agenda’s op. Wensenlijstjes die
duidelijk aangeven wat de uitdagingen zijn voor de
verschillende sectoren. Helmy van Erp geeft leiding aan de
Service Unit Innovatie (SUI) van LNV en is samen met andere
directies nauw betrokken bij de agendavorming.
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Van zorgen voor naar zorgen dat. Hét adagium van Cees
Veerman is volgens Janneke Hoekstra duidelijk terug te
vinden in het nieuwe regeerakkoord. De directeur van de
directie Kennis (en lid van het InnovatieBeraad) is blij met de
eerste beleidscontouren. “De bal komt meer dan ooit bij de
bedrijven te liggen. Het is niet langer alleen de overheid die
verantwoordelijkheid draagt voor belangrijke maatschappelijke thema’s. Dat ligt helemaal in lijn met het LNV-beleid.”

Eind op weg
“Zie het als een innovatieve dialoog die toont waar de sector
staat én waar wij als ministerie staan. We pakken de klus
sámen op.” De melkvee- en tuinbouwsector lopen voorop
met het opstellen van hun ‘boodschappenlijstje’. Maar ook
de andere sectoren zijn een eind op weg. Het wordt steeds
duidelijker hoe Nederland-Landbouwland er straks uit ziet.
Van Erp: “Nu is het tijd om sámen de kansen te verzilveren.”

“De innovatie-agenda’s vormen ook een
prima routekaart voor de maatschappelijke
vraagstukken”
Minister Gerda Verburg, juni 2007

‘Boodschappenlijstje’
Ze doelt onder meer op de innovatiestrategie van het
ministerie. Samen met het bedrijfsleven stelt LNV

Nederland Netwerkland
“Nederland is géén ideeënland”, zegt prof. dr. Cees van Woerkum. De
Wageningse hoogleraar Communicatiemanagement is gespecialiseerd in
‘organisatie-omgevingsvraagstukken’ en bestudeert hoe bedrijven en netwerken
meegroeien met hun omgeving. Hij is glashelder over de kwaliteiten van
kennisland Nederland, ook wat betreft de landbouw. “We zijn goed in het
verbeteren van bestaande ideeën. Níet in het bedenken van nieuwe ideeën.”

“Samenwerking in de keten
is dé succesfactor!”
Minister Gerda Verburg, juni 2007

Het opzetten en inrichten van netwerken is volgens Van Woerkum onze grootste
kracht. Het gemak waarmee Nederlanders krachtdadige netwerken opzetten, buiten
de grenzen zien ze het met verbazing aan. Van Woerkum proeft het bij buitenlandse
collega’s. “Ze kijken echt met verwondering naar hoe gemakkelijk we allianties
aangaan met elkaar. En hoe geruisloos dat eigenlijk allemaal gaat. De mate waarin we
kiezen voor collectiviteit in studieclubs, kennisnetwerken en allianties is écht uniek. Als
je ziet wat we bijvoorbeeld in de tuinbouw neerzetten, dat is zeer bijzonder.”
Ondernemen in innovatie

Geen innovatie zonder netwerken
Velen denken dat het bij innovatie gaat om nieuwe revolutionaire ideeën. Dat
is een misverstand. Het kan gaan om een nieuw revolutionair idee. Maar veel
vaker gaat het om het slim combineren van bestaande ideeën en technieken,
om aanpassingen in de bedrijfsorganisatie, om creatieve financiering. Bij al
deze vernieuwingen speelt communicatie een cruciale rol. Een van de meest
effectieve manieren van communiceren is samenwerken in netwerken.
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Nederland Netwerkland

Nederland Netwerkland
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“Laat het vrij”

3

Open innovatie
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Melkvee Ervaringen Bank

“Nederland is géén ideeënland”, zegt prof. dr. Cees van Woerkum. De Wageningse
hoogleraar Communicatiemanagement is gespecialiseerd in ‘organisatie-omgevingsvraagstukken’ en bestudeert hoe bedrijven en netwerken meegroeien met hun
omgeving. Hij is glashelder over de kwaliteiten van kennisland Nederland, ook wat
betreft de landbouw. “We zijn goed in het verbeteren van bestaande ideeën. Níet in het
bedenken van nieuwe ideeën.”

Morgen
5

Samen cruisen

6

Samen schimmel te lijf

7

“Water kent geen grenzen”

8

LNV in bedrijf:
Directie I & H in bedrijf
Directie Landbouw in bedrijf
Directie Kennis in bedrijf

Het opzetten en inrichten van netwerken is volgens Van Woerkum onze grootste kracht. Het
gemak waarmee Nederlanders krachtdadige netwerken opzetten, buiten de grenzen zien ze
het met verbazing aan. Van Woerkum proeft het bij buitenlandse collega’s. “Ze kijken echt
met verwondering naar hoe gemakkelijk we allianties aangaan met elkaar. En hoe geruisloos
dat eigenlijk allemaal gaat. De mate waarin we kiezen voor collectiviteit in studieclubs,
kennisnetwerken en allianties is écht uniek. Als je ziet wat we bijvoorbeeld in de tuinbouw
neerzetten, dat is zeer bijzonder.”

Kortste route

Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder
overheden, onderzoeksinstellingen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven
en andere belanghebbenden die met
innovatie te maken hebben.

Dat gemak waarmee we samenwerken, heeft een aantal oorzaken in de ogen van Van
Woerkum. Aan de ene kant is het pragmatisme: Nederlanders willen altijd snel zaken doen en
zoeken daarvoor de kortste route. “Een andere belangrijke voorwaarde is dat je bij elkaar in
de omgeving moet wonen om succesvol samen te werken. Bij ons in Nederland is die
voorwaarde duidelijk aanwezig.” Misschien nog belangrijker is volgens de hoogleraar onze
open manier van communiceren. “We zijn heel duidelijk in onze interactie met elkaar. We
winden er geen doekjes om en vermijden gevoeligheden niet. Duidelijke communicatie is
een pré als je goed met elkaar wilt samenwerken.”

Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden
bij c.j.a.van.zundert@minlnv.nl
Zie verder pagina 2 >>
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“Prima bouwstenen waarmee ik goed uit de voeten kan”
Minister Gerda Verburg, juni 2007

Strategienota innovatie goed ontvangen

Ondernemen in innovatie

Foto: JayWalkers
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“Meebewegen en

Strategienota innovatie goed ontvangen
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Boer, dúrf!
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Korte berichten
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Vlugger en verser
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Een duurzame spiegel
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“Meebewegen en ondersteunen”

“Stappen durven zetten”

3

“Reactiesnelheid omhoog!”

Zorgen dat het bedrijfsleven kán innoveren. Dat is de kernopdracht van de onlangs
verschenen LNV-strategienota ‘Innovatie = Ondernemen’. Minister Cees Veerman nam
het eerste exemplaar in ontvangst. Diezelfde week werd de nota besproken met alle
beleidsdirecties. Inmiddels staan alle neuzen dezelfde kant op. “Maar nu ermee aan de
slag binnen het hele ministerie.”

Boerenwinkel als tegenwicht
LNV in bedrijf:
Directie I & H in bedrijf
Directie Landbouw in bedrijf
Directie Kennis in bedrijf

“Zo had ik het ook in mijn hoofd”, was de reactie van minister Veerman op de strategienota.
“Een heldere structuur die past bij míjn filosofie over innoveren.” Een compliment voor het
InnovatieBeraad, dat de nota ontwikkelde. Ook de Bestuursraad en de beleidsdirecties
reageerden positief. De strategie sluit goed aan bij waar ze al mee bezig zijn. In theorie dan,
want in de praktijk moet er nog het nodige gebeuren.

Geen keurslijf

Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder
overheden, onderzoeksinstellingen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven
en andere belanghebbenden die met
innovatie te maken hebben.
Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden
bij c.j.a.van.zundert@minlnv.nl
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“We moeten nu naar een bredere toepassing binnen het hele ministerie”, reageert Teun
Klumpers, lid van het InnovatieBeraad. “We hebben een werkwijze neergezet die de directies
kunnen gebruiken om met innovatie aan de slag te gaan. De kracht ervan is dat de
gepresenteerde strategie geen strak keurslijf is met dwingende voorschriften. Bestaande
initiatieven passen goed binnen deze opzet. Sterker nog, ze worden er juist door versterkt. Een
kapstok om dingen scherper te zien en dus je inzet gerichter te sturen.” De nota vormt een
hulpstuk voor het denken over en het werken aan innovatie vanuit LNV. Daarbij hoort ook een
breed pallet aan diensten en instrumenten. Allemaal gericht op het faciliteren van de agrarisch
ondernemers. Want zij staan voor een grote innovatie-opgave. Klumpers: “Ze zitten in een
ingrijpend veranderingsproces. Wij moeten met ze meebewegen om ze hierbij te
ondersteunen.” Kernpunt voor het bedrijfsleven is de agendavorming. Sectoren worden
uitgedaagd om een agenda te formuleren en prioriteiten te bepalen. Een nieuwe impuls voor
beleidsvorming en programma-ontwikkeling.
Zie verder pagina 2 >>

Zorgen dat het bedrijfsleven kán innoveren. Dat is de kernopdracht van de najaar 2006
verschenen LNV-strategienota ‘Innovatie = Ondernemen’. Voormalig minister Cees Veerman
nam het eerste exemplaar in ontvangst. Diezelfde week werd de nota besproken met alle
beleidsdirecties. Inmiddels staan alle neuzen dezelfde kant op. “Maar nu ermee aan de slag
binnen het hele ministerie.”
Minister Veerman over de strategienota: “Een heldere structuur die past bij míjn filosofie over
innoveren.” Een compliment voor het InnovatieBeraad, dat de nota ontwikkelde. Ook de Bestuursraad
en de beleidsdirecties reageerden positief. De strategie sluit goed aan bij waar ze al mee bezig zijn. In
theorie dan, want in de praktijk moet er nog het nodige gebeuren.
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Succesvolle tweede editie Dag van de Toekomst

Speciale editie:

“Broeinest van ondernemerschap“
Ondernemen in innovatie
Nieuwsbrief van het ministerie van LNV
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“Nieuwsgierigheid”, antwoordde een ondernemer op de
vraag waarom hij deelnam aan de Dag van de Toekomst. “Ik
wil zien waar andere ondernemers mee bezig zijn.” Hij
staat daarmee model voor veel van de circa zeshonderd
bezoekers van de tweede Dag van de Toekomst, gehouden
op 2 oktober 2006 in Orpheus Apeldoorn.
Een dag voor en door ondernemers. Dat was de insteek van
de drie organisatoren: het ministerie van LNV, InnovatieNetwerk en TransForum. Fast dating is inmiddels een succes
op de markt van de liefde. Op de bedrijvenmarkt is het een

“Ik verheug me op de volgende editie!”

relatief nieuw concept. Maar ook
daar blijkt het aan te slaan. Op de
Dag van de Toekomst werd een
viertal sessies gehouden. De
animo was groot. Zo’n dertig
ondernemers verschoven per
sessie om de drie minuten van
stoel. In een halfuur maakten ze
zo kennis met een tiental
collega’s.

1

Succesvolle tweede editie Dag

2

“Samenwerking hoort bij

van de Toekomst

Succesvolle tweede editie Dag van de Toekomst

“Broeinest van ondernemerschap“

succesvol ondernemen”
3

“Veel frisse gezichten”

4

Innovatievouchers uitgereikt op

6

TRING!!! Doorschuiven maar

8

Hoe vind je het gat in de markt?

9

Meer vrijheid binnen een

Dag van de Toekomst
weer!

agrarisch huwelijk
10 “Plantaardig voedsel heeft de
toekomst”
11 “Duwtje in de andere richting”

“Nieuwsgierigheid”, antwoordde een ondernemer op de vraag waarom hij deelnam
aan de Dag van de Toekomst. “Ik wil zien waar andere ondernemers mee bezig zijn.”
Hij staat daarmee model voor veel van de circa zeshonderd bezoekers van de tweede
Dag van de Toekomst, dit jaar gehouden op 2 oktober in Orpheus Apeldoorn. Het
motto van de dag was niet voor niks: ‘vernieuwen doe je nooit alleen’.
Een dag voor en door ondernemers. Dat was de insteek van de drie organisatoren: het
ministerie van LNV, InnovatieNetwerk en TransForum. En die opzet slaagde. Ondernemers
spraken elkaar aan op vergelijkbare vraagstukken en staken elkaar waar nodig een hart
onder de riem. Kortom, een inspirerende dag. Voor herhaling vatbaar, concludeerden de
deelnemers. Op www.dagvandetoekomst.nl gaf 95% van de bezoekers aan volgend jaar weer
een Dag van de Toekomst te willen.

12 Luchtballon met inhoud

Kleinschaligheid
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder
overheden, onderzoeksinstellingen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven
en andere belanghebbenden die met
innovatie te maken hebben. Deze speciale
editie wordt ook verzonden aan alle
bezoekers van de Dag van de Toekomst.

In Orpheus Apeldoorn stelde iedereen zijn eigen menu samen. De deelnemers konden kiezen
uit verschillende ingrediënten: rondetafelgesprekken, workshops, broedkamers, een
innovatiebalie, fast networking, een filmfestival en een innovatieparade. En wie een concreet
idee had, kon meedingen naar een innovatievoucher ter waarde van ¤ 10.000,-. Door de
kleinschaligheid van de activiteiten, konden de ondernemers elkaar écht spreken. “Ik
ontmoette net iemand die met hetzelfde bezig is als ik; we houden contact!”, reageerde een
deelnemer. Een andere reactie: “Een broeinest van ondernemerschap en innovatie.”

Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden
bij c.j.a.van.zundert@minlnv.nl
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De volgende editie vindt plaats in 2008.

Minister Gerda Verburg, juni 2007

Innovatie = Ondernemen
Het InnovatieBeraad van LNV koos medio 2006 bewust een prikkelende titel
voor de nieuwe departementale innovatiestrategie: Innovatie = Ondernemen.
Een gelijkschakeling. Op die manier wilde het de kernopdracht kracht
bijzetten: zorgen dat het bedrijfsleven kán innoveren. Het zijn immers de
bedrijven die het moeten doen en die zorgen voor de
benodigde concurrentiekracht.

II. Basisruimte en
voorzieningen
mogelijk maken

I. Innovatieopgave
in beeld
gericht steunen

Ondernemen in innovatie

Foto: JayWalkers
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Geen dichtgetimmerd beleid
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Column: “Meer innovatiewinst
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Korte berichten
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“Alleen de blauwe tomaat
ontbreekt nog”
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Innovatie = Ondernemen
Het InnovatieBeraad van LNV koos bewust een prikkelende titel voor de nieuwe
departementale innovatiestrategie: Innovatie = Ondernemen. Een gelijkschakeling. Op
die manier willen we onze kernopdracht kracht bijzetten: zorgen dat het bedrijfsleven
kán innoveren. Het zijn immers de bedrijven die het moeten doen en die zorgen voor
de benodigde concurrentiekracht.

door de konvooi aanpak”

Agrarisch, maar dan anders

6

Weer genieten van varkensvlees

7

Robot met groene vingers

8

LNV in bedrijf

Innovatie en bedrijvigheid vormen een relatief nieuw koppel. Voor LNV betekent dit een
herijking van de bestaande activiteiten die gericht zijn op innovatie. Voldoen die (nog) aan de
nieuwe opgave? En welke nieuwe inzet vragen innovatieve ondernemers van ons? De
strategienota geeft onder meer antwoord op deze vragen. Een leidraad voor de komende
jaren.

Kiezen voor Landbouw
De eerste aanzet voor een nieuwe LNV-innovatiestrategie gaat jaren terug. In de nota Voedsel
en Groen (2000) lag de focus primair op kennis en - vooral - wetenschapsontwikkeling.
Ondernemerschap werd niet direct gekoppeld aan innovatie. Dat gebeurde wel in de
beleidsbrief Innovatie: sleutel tot succes (2001) en de nota Vitaal en Samen (2003). In Kiezen
voor Landbouw (2005) werd innovatie en ondernemerschap voor het eerst expliciet aan
elkaar gekoppeld. Innovatie = Ondernemen borduurt hierop voort.
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder
overheden, onderzoeksinstellingen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven
en andere belanghebbenden die met
innovatie te maken hebben.
Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden
bij c.j.a.van.zundert@minlnv.nl
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III. Gezamelijke
agendavorming
IV. Ontwikkelen
innovatieprogramma’s
V. Realisering projecten
en uitrol

Kennis
Het bedrijfsleven zit in een ingrijpend veranderingsproces. Opschaling, specialisatie,
marktsturing, ketenbinding en het verdampen van de (Europese) inkomenssteun. Naast
‘ondernemerschap’ is ‘kennis’ het antwoord op deze opgaven. Kennis is een belangrijke
drager van innovatie. Daarom investeert LNV de komende jaren volop in kennisontwikkeling
en - vooral ook - kennisverspreiding. Ze hebben dan ook een centrale plek in de innovatienota.
Zie verder pagina 2 >>
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Innovatie en bedrijvigheid vormen een relatief nieuw
koppel. Voor LNV betekent dit een herijking van de
bestaande activiteiten die gericht zijn op innovatie.
Voldoen die (nog) aan de nieuwe opgave? En welke
nieuwe inzet vragen innovatieve ondernemers van ons?
De strategienota geeft onder meer antwoord op deze
vragen. Een leidraad voor de komende jaren.
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Kiezen voor Landbouw
De eerste aanzet voor een nieuwe LNV-innovatie>>
strategie gaat jaren terug.
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“De creativiteit van de ondernemers nóg beter benutten”
Minister Gerda Verburg, juni 2007

In de nota Voedsel en Groen (2000) lag de focus primair op kennis en - vooral wetenschapsontwikkeling. Ondernemerschap werd niet direct gekoppeld aan
innovatie. Dat gebeurde wel in de beleidsbrief Innovatie: sleutel tot succes (2001) en
de nota Vitaal en Samen (2003). In Kiezen voor Landbouw (2005) werd innovatie en
ondernemerschap voor het eerst expliciet aan elkaar gekoppeld. Innovatie =
Ondernemen borduurt hierop voort.

“De economie van het vertrouwen”

Ondernemen in innovatie

Foto: JayWalkers

Nieuwsbrief van het ministerie van LNV
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“De economie van het vertrouwen”

Kennis is de drager van innovatie. Daarom investeren we
volop in kennisontwikkeling. Meer dan ooit ligt daarbij
het accent op de vraag van ondernemers. Landbouw
scoort op dat punt bovengemiddeld goed; de
kennisnetwerken binnen de sector krijgen meer en meer
gestalte.

Kennis is de drager van innovatie. Daarom investeren we volop in kennisontwikkeling.
Meer dan ooit ligt daarbij het accent op de vraag van ondernemers. Landbouw scoort op
dat punt bovengemiddeld goed; de kennisnetwerken binnen de sector krijgen meer en
meer gestalte. In deze nieuwsbrief gaan we hier dieper op in. Verschillende partijen
komen aan het woord, zoals LNV, ‘Wageningen’ en de Europese Commissie.

punt: kennis”
7

In de arena

Het ministerie van LNV speelt een vooraanstaande rol op kennisgebied, onder meer door
kennisnetwerken te faciliteren en te onderhouden. Met de directie Kennis heeft het ministerie
ook de benodigde armslag daarvoor. Volgens directeur Janneke Hoekstra is dat een direct gevolg
van de van oudsher korte lijnen tussen LNV, onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen en
het bedrijfsleven.

Het ministerie van LNV speelt een
vooraanstaande rol op kennisgebied, onder meer door kennisnetwerken te faciliteren en te
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onderhouden. Met de directie
Kennis heeft het ministerie ook de benodigde armslag daarvoor.
Volgens directeur Janneke Hoekstra is dat een direct gevolg van
de van oudsher korte lijnen tussen LNV, onderzoeksinstituten,
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

succes van de sector. Dus
konden we daar tijdig op
anticiperen door als departement een directie Kennis op te
richten. Als ik naar andere
ministeries kijk, voel ik me wel eens bevoordeeld: wíj hebben de
menskracht om kennis te maken en te distribueren. Tel daar de
korte lijnen naar onze stakeholders bij op en de conclusie is
duidelijk: LNV is een kennisgeoriënteerde organisatie.”

Bureaucratie

“Lijnen tussen ondernemer, onderwijs en
onderzoek kort houden”

8

De Ondernemende Ambtenaar:

“Innoveren betekent ook
mislukken”

Bureaucratie

“Doordat we elkaar snel weten te vinden, werd in een vroeg stadium duidelijk dat kennis dé
sleutel is voor toekomstig succes van de sector. Dus konden we daar tijdig op anticiperen
door als departement een directie Kennis op te richten. Als ik naar andere ministeries kijk,
voel ik me wel eens bevoordeeld: wíj hebben de menskracht om kennis te maken en te
distribueren. Tel daar de korte lijnen naar onze stakeholders bij op en de conclusie is
duidelijk: LNV is een kennisgeoriënteerde organisatie.”

Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder
overheden, onderzoeksinstellingen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven
en andere belanghebbenden die met
innovatie te maken hebben.

Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden
bij c.j.a.van.zundert@minlnv.nl

Die korte lijnen maken het volgens Hoekstra makkelijker om de vragen die in de samenleving
spelen boven tafel te krijgen. Ze noemt het “de economie van het vertrouwen”. Doordat de partijen
met elkaar kunnen lezen en schrijven, zijn afspraken snel gemaakt. “We vertrouwen elkaar en
hoeven dus geen meters papier te produceren om projecten van de grond te krijgen. Dat is
handig, want bureaucratie is nog wel eens een rem op innovatie.” Aan de andere kant moet het
volgens haar ook weer niet té gezellig worden. “Afstand van elkaar nemen, is op zijn tijd
goed. Door te polariseren, houden we de dilemma’s scherp.”
Zie verder pagina 2 >>

“Doordat we elkaar snel weten te vinden, werd in een vroeg
stadium duidelijk dat kennis dé sleutel is voor toekomstig

Minister Gerda Verburg, juni 2007

Het ABC van LNV
Het ministerie van LNV onderscheidt zich van andere departementen door de brede focus. Voor de buitenwacht is het
omvangrijke beleidsterrein vaak niet zichtbaar. Een agrariër heeft meestal alleen met de pijler Landbouw te maken, het
Bosbeheer met Natuur en de vleesverwerkende industrie met de pijler Voedselkwaliteit. Maar wat gebeurt er achter de
schermen? In welke mate versterken de beleidsterreinen elkaar?
De L, de N en de V ontmoeten elkaar dagelijks. Zowel binnen als buiten het ministerie. Verschillende
directies werken samen op gemeenschappelijke terreinen. Voor de buitenwacht is de synergie die
daardoor ontstaat vaak niet te zien. Aan de ene kant is dat prima, zolang de stakeholders de weg
naar het ministerie maar weten te vinden en tevreden zijn over de dienstverlening. Aan de andere
kant is dat jammer, want daardoor worden kansen misschien niet verzilverd.

Ondernemen in innovatie

Foto: JayWalkers
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In galop
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Het ministerie van LNV onderscheidt zich van andere departementen door de brede focus.
Voor de buitenwacht is het omvangrijke beleidsterrein vaak niet zichtbaar. Een agrariër
heeft meestal alleen met de pijler Landbouw te maken, het Bosbeheer met Natuur en de
vleesverwerkende industrie met de pijler Voedselkwaliteit. Maar wat gebeurt er achter de
schermen? In welke mate versterken de beleidsterreinen elkaar?

Een boerderij met
dementerende ouderen

Das Lebensministerium. Zo heet in Oostenrijk het equivalent van het ministerie van LNV. Het
ministerie van Leven. De beleidsterreinen zijn nagenoeg gelijk: natuur, landschap, milieu,
water en voedsel. Het Verenigd Koninkrijk heeft overigens een vergelijkbaar departement.
Het is een trend in overheidsland: de kracht van de breedte benutten.

“VNL en NLV kunnen ook!”
pagina 8

Minister Gerda Verburg, juni 2007

7
8

Hoe smaakt een appel?
De Ondernemende Ambtenaar:
“Focussen op de kansen”

De L, de N en de V ontmoeten elkaar dagelijks. Zowel binnen als buiten het ministerie.
Verschillende directies werken samen op gemeenschappelijke terreinen. Voor de
buitenwacht is de synergie die daardoor ontstaat vaak niet te zien. Aan de ene kant is dat
prima, zolang de stakeholders de weg naar het ministerie maar weten te vinden en tevreden
zijn over de dienstverlening. Aan de andere kant is dat jammer, want daardoor worden
kansen misschien niet verzilverd.

InnovatieBeraad
Zeker bij een onderwerp als duurzaamheid is die breedte een kracht. Datzelfde geldt voor
innovatie. Twee begrippen met een brede maatschappelijke dimensie. Vandaar ook dat het
door ons ingestelde InnovatieBeraad heel LNV bestrijkt. Verschillende directies werken hierin
samen aan de innovatie-opgaven waar we als Nederland voor staan. Op het gebied van
landbouw, natuur en voedselveiligheid en alles wat daarbij hoort.

Overlappen
Meer dan ooit overlappen de werkterreinen elkaar. Aan LNV om daar handen en voeten aan
te geven én om dat zichtbaar te maken. In deze uitgave van Ondernemen in Innovatie
‘onderzoeken’ we die breedte. We laten vooral de buitenwacht hierover aan het woord. Hoe
ervaren ze die focus en wat levert het op?

>
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Ruimte nemen en geven
B e l e i d

Ondernemers moeten meer ruimte krijgen. Op die manier kunnen ze
innoveren én werken aan een meer duurzame bedrijfsvoering. Dát was de
insteek van toenmalig minister Cees Veerman. Het past bij het rijksbrede
thema Andere Overheid. Ook LNV buigt zich over de vraag: hoe kunnen we de
ondernemers zo goed mogelijk van dienst zijn? Hebben ze bijvoorbeeld
behoefte aan één loket, waar ze met al hun vragen terecht kunnen?
Froukje Idema coördineert binnen LNV
het project 'Ruimte voor ondernemers',
een deelproject van het rijksbrede
programma Andere Overheid. Ze
begeleidde vijf ondernemersvraagstukken. Het project is afgerond; wat is
de belangrijkste conclusie? Idema:
"Ondernemers willen niet lang wachten.
Ondernemen betekent dynamiek; dus ze

willen snel antwoorden op hun vragen,
of het nu een ja of een nee is."

Verschillende loketten
Die snelheid is nog een probleem.
Binnen LNV heeft een ondernemer vaak
met verschillende directies te maken,
verschillende loketten. Volgens Idema is
het streven om één loket voor de

“Bedrijven moeten snel kunnen schakelen, ook met ons”
Minister Gerda Verburg, juni 2007
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bedrijven te creëren nog toekomstmuziek. "Laten we eerst ervoor zorgen
dat al die afzonderlijke loketten bij LNV
en verschillende departementen beter
met elkaar gaan samenwerken en hun
gegevens met elkaar delen.”

Kloof tussen leslokaal en boerderij
Ondernemerschap en groen onderwijs. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tenminste, dat zouden ze
moéten zijn. In de praktijk blijkt er een behoorlijke kloof te zijn tussen leslokaal en boerderij. Belangrijkste klachten: te
weinig van deze tijd en onvoldoende gericht op het runnen van een agrarisch bedrijf.
Toenmalig minister Cees Veerman
concludeerde in zijn nota Kiezen
voor landbouw: “Uit alles blijkt
dat het ondernemerschap in de
Ondernemen in innovatie
sector
versterking
behoeft.”
Ondernemerschap is hét sleutelwoord als het gaat over de
toekomst van de Nederlandse
landbouw. Daar zijn we het met
zijn allen over eens. Het zijn de
ondernemers die ‘om’ moeten;
> NR 6 • FEB - MRT 2006
het is aan de ondernemers om te
innoveren. Zij vormen het
fundament van de landbouw van morgen, die meer dan ooit
wordt gekenmerkt door duurzaamheid. Op alle fronten. De
agrariërs moeten sterk in hun schoenen staan, want de
(internationale) omgeving blíjft veranderen. Met vakkennis
alleen redden ze het niet. Ze hebben bovenal ondernemende
kwaliteiten nodig.

Geen vanzelfsprekendheid

Anton de Lint (16), 4e jaar Gemengde Leerweg, Prinsentuin Collega Breda:

Dorine Papa (24), laatste jaar aan de ‘groene’ Lerarenopleiding Stoas Hogeschool in Dronten:

“Mijn ouders hebben een eigen akkerbouwbedrijf en zelf wil ik
ook boer worden. Door mijn ervaring op ons eigen
boerenbedrijf, weet ik dat je veel moet weten van economie. Er
komt tegenwoordig zoveel bij kijken.”

“Bij mijn vorige opleiding, MBO Veehouderij, zat ik tussen veel
agrariërs. Maar een ondernemer wil ik niet worden. Ik wil
agrariërs opleiden. De boeren van de toekomst moeten naar
mijn idee erg flexibel zijn, zich snel kunnen aanpassen.”

Foto: JayWalkers

Nieuwsbrief van het ministerie van LNV
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Coöperatie:

“De samenwerking groeit!”
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Kloof tussen leslokaal en boerderij

Ondernemerschap en groen onderwijs. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Tenminste, dat zouden ze moéten zijn. In de praktijk blijkt er een behoorlijke kloof te
zijn tussen leslokaal en boerderij. Belangrijkste klachten: te weinig van deze tijd en
onvoldoende gericht op het runnen van een agrarisch bedrijf.

“Hand in eigen boezem steken“

3

Korte berichten

4

Ondernemers aan het woord

5

Leerlingen aan het woord

6

“Onderwijs op de schop”

7

Cruyff als inspiratie

8

De Ondernemende Ambtenaar:

Minister Cees Veerman concludeerde in zijn nota Kiezen voor landbouw: “Uit alles blijkt dat
het ondernemerschap in de sector versterking behoeft.” Ondernemerschap is hét sleutelwoord
als het gaat over de toekomst van de Nederlandse landbouw. Daar zijn we het met zijn allen
over eens. Het zijn de ondernemers die ‘om’ moeten; het is aan de ondernemers om te
innoveren. Zij vormen het fundament van de landbouw van morgen, die meer dan ooit wordt
gekenmerkt door duurzaamheid. Op alle fronten. De agrariërs moeten sterk in hun schoenen
staan, want de (internationale) omgeving blíjft veranderen. Met vakkennis alleen redden ze
het niet. Ze hebben bovenal ondernemende kwaliteiten nodig.

“Het gaat vooral om passie”

Geen vanzelfsprekendheid

De landbouwers van straks zitten nu in de schoolbanken. Het is mede aan het onderwijs om
de studenten klaar te stomen voor de praktijk. En daar hoort een ‘vak’ als ondernemerschap
bij. Dat is nog geen vanzelfsprekendheid, ook al zijn we bezig met een voorzichtige
inhaalslag. Zie bijvoorbeeld een initiatief als de Groene Kennis Coöperatie; onderwijs- en
onderzoeksinstellingen slaan de handen ineen om de ‘groene kennis’ in Nederland weer op
peil te brengen én te houden – mét oog voor ondernemerschap.
In dit nummer komen zowel ondernemers, studenten, onderwijzers en ambtenaren aan het
woord. Zij zullen meer dan ooit samen op moeten trekken om de Nederlandse landbouw
krachtig en ‘ondernemend’ te maken, zodat we de ‘groene’ toekomst met vertrouwen tegemoet
kunnen zien.

De landbouwers van straks zitten nu in de schoolbanken. Het
is mede aan het onderwijs om de studenten klaar te stomen
voor de praktijk. En daar hoort een ‘vak’ als ondernemerschap
bij. Dat is nog geen vanzelfsprekendheid, ook al zijn we bezig
met een voorzichtige inhaalslag. Zie bijvoorbeeld een
initiatief als de Groene Kennis Coöperatie; onderwijs- en
onderzoeksinstellingen slaan de handen ineen om de ‘groene
kennis’ in Nederland weer op peil te brengen én te houden mét oog voor ondernemerschap.

“Ik zie de Groene Kennis Coöperatie als dé
toekomstige schakel tussen onderzoek en
praktijk”
Minister Gerda Verburg, juni 2007
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B e l e i d

Welke rol moet de overheid bij de innovatie-opgaven spelen? Of zijn het
rollen? En welke instrumenten daarbij te gebruiken? Ook LNV is druk bezig
om deze vragen te beantwoorden.

“Bestuurlijke revolutie”
2006 was een belangrijk jaar voor LNV. Voor de nieuwe kabinetsperiode wilde toenmalig minister
Veerman het innovatiebeleid op het juiste spoor hebben staan. Het was mede aan het
InnovatieBeraad om die klus te klaren. Om 2006 goed te starten, sprak de redactie van deze
nieuwsbrief met een aantal ‘hotshots’. Zij vertelden vanuit hun kennis en ervaring over de innovatieopgaven van LNV – en vooral over de rol(len) van de overheid. Ter inspiratie.

Ondernemen in innovatie

Foto: JayWalkers

Nieuwsbrief van het ministerie van LNV
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“Niet Innovatief? Hoe komen ze
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Herman Wijffels:

“Bestuurlijke revolutie”

erbij!”
De innovatie-opgaven waar de overheid voor staat, zijn inmiddels bekend. Maar welke
rol moet ze daarbij spelen? Of zijn het rollen? En welke instrumenten daarbij te
gebruiken? Ook LNV is druk bezig om deze vragen te beantwoorden.

“Benoem minister van
Duurzaamheid”

“Maatschappelijke thema’s doorkruisen de ministeries”
Minister Gerda Verburg, juni 2007
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“Geen domme boertjes”

7

“Een innovatieve stoelendans”

8

De Ondernemende Ambtenaar:

2006 wordt een belangrijk jaar voor LNV. Voor de nieuwe kabinetsperiode wil de minister het
innovatiebeleid op het juiste spoor hebben staan. Mede aan het InnovatieBeraad om die klus
te klaren. Om het nieuwe jaar goed te starten, sprak de redactie van deze nieuwsbrief met
een aantal ‘hotshots’. Zij vertellen vanuit hun kennis en ervaring over de innovatie-opgaven
van LNV – en vooral over de rol(len) van de overheid. Ter inspiratie.

“De communicerende

Thema-ministers

ambtenaar”

Herman Wijffels heeft een pittige boodschap. De scheidende SER-voorzitter pleit voor themaministers die de bestaande verkokerde overheidsstructuur doorbreken. Alleen zo ontstaat
volgens hem een slagvaardige overheid die is uitgerust voor de toekomst. “We ontkomen
niet aan een bestuurlijke revolutie. Met de klassieke kolom uit de twintigste eeuw redden we
het niet.” (zie verder pagina 4)

Lezersonderzoek
Dit is het vijfde nummer van
Ondernemen in Innovatie. We willen

Waardering

graag van u weten wat u van de

Hoogleraar Dany Jacobs komt met een ‘pleidooi’ voor een hogere waardering van de
landbouwsector in het algemeen – en de agrariërs in het bijzonder. “Ik hoor de mensen in
Den Haag vaak zeggen: er is te weinig innovatie in de landbouw. Hoe komen ze erbij?!” (zie
verder pagina 2) Verder in dit nummer onder meer een gesprek met de Duitse ‘innovatieexpert’ Stefan Kuhlmann. (zie verder pagina 7)

nieuwsbrief vindt. Vandaar de
bijgevoegde vragenlijst. Deze kunt u ook
on-line invullen. Ga daarvoor naar de
website www.communicatieaudit.nl/lnv.
In de komende nieuwsbrieven zullen we
de resultaten presenteren. Uiteraard
gebruiken we deze ook om de inhoud
verder te verbeteren. Alvast bedankt!
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Herman Wijffels: “Benoem minister van Duurzaamheid”
Herman Wijffels is een van de beleidsbepalers in Nederland.
In 2006 nam hij afscheid als voorzitter van de SER. Hij is een
uitgesproken pleitbezorger van een duurzame
samenleving. Als lid van het landelijke Innovatieplatform
adviseerde hij het kabinet. “Ja, ik heb een pittige
boodschap.”
Aan welke bestuurlijke vernieuwing denkt u?
“De klassieke departementale indeling past niet meer bij de
opgaven waar we als samenleving voor staan. Duurzaamheid
vereist een horizontale aanpak. De huidige verkokering werkt
belemmerend. EZ wil dit, LNV dat, Financiën weer wat anders.
Bestuurlijke vernieuwing is misschien wel de belangrijkste
opgave voor de overheid. Met de klassieke kolom uit de
twintigste eeuw redden we het niet. Kijk ook naar het onderwijs.

Door de verkokering is de verbinding tussen het bedrijfsleven en
het onderwijs vrijwel verdwenen. Dat is natuurlijk funest voor
een kenniseconomie. Die verbinding kunnen we alleen
herstellen door een horizontale benadering.”

U pleit dus voor het opheffen van de huidige ministeries?
“Laat ik het zo zeggen: dat kan op termijn het resultaat zijn van
het vernieuwingsproces. Ik denk dat we moeten beginnen met
het aanstellen van thema-ministers. Die moeten dwars door de
huidige departementale structuur opereren. Geef ze de nodige
begrotingsmiddelen en laat ze projectmatig werken. Zo ontstaat
vanzelf een slagvaardige en flexibele overheid die goed
uitgerust is voor de uitdagingen waar we voor staan. In het
bedrijfsleven is het ook zo gegaan - in de jaren tachtig en
negentig. Integraal werken!”

Duurzame energie?!
Ondernemen in innovatie

Foto: JayWalkers

Nieuwsbrief van het ministerie van LNV
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De Ondernemende Ambtenaar:

Van denken naar doen

“Samen op de gang”

De fossiele brandstoffen raken op. De energieprijzen blijven stijgen. De milieu- en
gezondheidsproblemen nemen toe door de uitstoot van CO2. Een alarmerend lijstje.
Stevenen we af op een heuse energierevolutie? De uitdaging is in ieder geval duidelijk:
investeren in duurzame energie. Ook de Nederlandse overheid is aan zet.
Het kabinet streeft er onder meer naar dat in 2020 tien procent van het binnenlandse
energieverbruik duurzaam wordt geproduceerd. Basis van het energiebeleid vormt het
energierapport 2005, ‘Nu voor later’. Minister Brinkhorst presenteerde dit afgelopen zomer
in de Tweede Kamer. Naast duurzame energie, richt het beleid zich op energiebesparing en
de inzet van meer energiebronnen, bijvoorbeeld windenergie.

Nieuwe gasbellen
Ook de landbouwsector moet mee in deze ontwikkelingen. Sterker nog, van de agrariërs
wordt een voortrekkersrol verwacht. Dat geldt met name voor de Nederlandse
glastuinbouwers, internationaal geroemd om hun innovatieve kracht. De kas als
energieleverancier? Ja, zegt tuinder Peter de Vreede: “De kassen van morgen zijn de nieuwe
gasbellen van Slochteren.” (zie verder pagina 5).
Een andere veelbelovende ontwikkeling is het gebruik van bodemenergie. Via een
warmtewisselaar kan de bodemwarmte worden gebruikt voor verwarming en koeling van
bijvoorbeeld een stal. Pluimveehouder Eric van Zeeland ‘testte’ deze techniek met veel
succes. “Het energieverbruik is met tweederde gedaald.” (zie verder pagina 7).

“De knop moet om!”
De wereldwijde energieconsumptie stijgt de komende vijfentwintig jaar aanzienlijk. Dit komt
vooral door de economische groei van China en India. Aardolie wordt schaarser dan ooit,
terwijl we de komende decennia wél afhankelijk blijven van deze fossiele brandstof. De spagaat
is duidelijk. De vraag naar aardolie zal tot 2030 met 50% stijgen - als de investeringen in
duurzame energie uitblijven. Datzelfde geldt voor de uitstoot van CO2. Vervolg op pagina 2 >>>
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De fossiele brandstoffen raken op. De energieprijzen
blijven stijgen. De milieu- en gezondheidsproblemen nemen toe door de uitstoot van CO2. Een
alarmerend lijstje. Stevenen we af op een heuse
energierevolutie? De uitdaging is in ieder geval
duidelijk: investeren in duurzame energie. Ook de
Nederlandse overheid is aan zet.

“Lessen leren van de
tuinbouwsector”
Minister Gerda Verburg, juni 2007

Gevraagd: Andere Overheid

Bij een Andere Overheid hoort een cultuurverandering. Burgers en bedrijven
eisen slagvaardigheid. Het veranderen van ingesloten patronen is echter
lastig. Kijk maar eens om je heen. Waar sta jij binnen de nieuwe cultuur? Doe
de Zelftest Cultuur en laat je verrassen. Ben jij grijs, blauw, groen of kom je
zelfs in de buurt van geel. Niewsgierig geworden? Surf dan naar
www.andereoverheid.nl en doe de test!

Ondernemen in innovatie
nummer 3 • november 2005
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“Een eind op de goede weg”

Een betere dienstverlening. Minder bureaucratie. En vooral: meer luisteren naar burgers
en bedrijven. Over de opgaven van de overheid is al veel geschreven en gesproken. Tijd voor
actie. Het kabinet ontwikkelde daarvoor het programma Andere Overheid. Verantwoordelijk
minister Alexander Pechtold (BZK) heeft zijn mouwen opgestroopt. Ook aan het ministerie
van LNV om een slag te maken. Een behóórlijke slag, als het aan het bedrijfsleven ligt.

“Groene vingers zijn nodig”
“Pik de parels er uit”

7

“Investeer in nieuwe markten”

8

De Ondernemende Ambtenaar

De overheid staat voor een behoorlijke uitdaging. Maar geen onmogelijke, vindt ook Wim
Thus, Hoofd Landbouw van de afdeling Food & Agri van Rabobank Nederland. Hij herkent de
opgave waar ook LNV voor staat. De Rabobank staat immers van oudsher met beide benen in
de landbouw. Hét kenmerk van vernieuwing is volgens hem: voorbij vaste structuren kijken.
“Structuur is nodig, maar tegelijkertijd ontstaat er automatisch een hokjescultuur. Dat is een
gevaar. Innoveren lukt niet als je in de structuur gevangen zit. Regelmatig over de schutting
kijken; dat moet de ondernemer, dat moeten wij bij de bank en dat moet ook de ambtenaar.”
(zie verder pagina 4)

Deze nieuwsbrief verschijnt in een

Te versnipperd

oplage van tweeduizend exemplaren. De

LNV beschikt over diverse instrumenten om innovatie te stimuleren, verspreid over verschillende
directies. Inefficiency ligt op de loer. Het kersverse InnovatieBeraad werkt om die reden
directie-overstijgend. Om de instrumenten gericht in te zetten – en daardoor het rendement
te verbeteren. En om de vraag van het bedrijfsleven beter te richten, bínnen de organisatie.
Nu waaieren veel subsidieverzoeken uit over verschillende directies. Met als gevolg dat de
middelen te versnipperd worden ingezet.
“Het subsidiebeleid is te vlak”, zegt oud-Philips-directeur Frans Bastiaanssen. Hij is nu
startend ondernemer. Na zijn pensionering richtte hij het agrarisch hightech-bedrijf BasFood
op. “Veel overheidssteun verwatert, omdat subsidies te breed worden ingezet. Ook LNV kan
zich beter richten op innovaties die al succesvol zijn gebleken. Versterk die en maak
doorgroei mogelijk. Dáár profiteert onze economie van.” (zie verder pagina 6)

komende drie nummers verdubbelen we
deze tijdelijk. We vullen de verzendlijst
van de nieuwsbrief Onderweg naar

Minister Gerda Verburg, juni 2007

Foto: JayWalkers

Nieuwsbrief van het ministerie van LNV

Duurzame Landbouw aan met andere
contactpersonen, voornamelijk van
lagere overheden en intermediairen.
Wellicht ontvangt u deze nieuwsbrief
dus voor het eerst. Wilt u hem in de
toekomst gratis blijven ontvangen, laat
het ons dan even weten:
C.J.A.van.Zundert@minlnv.nl.
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LNV gaat niet pamperen
De landbouwsector moet ondernemerschap tonen. Dat is de kernboodschap uit de nieuwe Landbouwvisie (Kiezen
voor landbouw) die toenmalig minister Cees Veerman presenteerde in de Tweede Kamer. Zonder durf en creativiteit
redden de Nederlandse agrariërs het niet, zeker niet op lange termijn. Innoveren is broodnodig. LNV heeft veel in huis
om de ondernemers bij deze opgave te helpen. Toch?
“Absoluut”, reageerde Paul Thewissen, destijds trekker van
de Service Unit Innovatie. “We beschikken als ministerie over
een breed scala aan instrumenten. En dan bedoel ik niet
primair de subsidies, maar vooral de kennisinfrastructuur en
hoe we die beter kunnen laten
aansluiten op de behoeften van
innovatieve ondernemers.
Daarmee onderscheidt LNV zich
van andere ministeries.” ThewisOndernemen in innovatie
sen noemde de directe verbindingen met het beroepsonderwijs en de universiteiten.
Snel schakelen is daardoor
mogelijk. En dat is dé eigenschap
van de kenniseconomie.
Foto: JayWalkers

Nieuwsbrief van het ministerie van LNV

nummer 2 • oktober 2005
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De Groene Kenniscoöperatie

De landbouwsector moet ondernemerschap tonen. Dat is de kernboodschap uit de
nieuwe Landbouwvisie (Kiezen voor landbouw) die minister Cees Veerman onlangs
presenteerde in de Tweede Kamer. Zonder durf en creativiteit redden de Nederlandse
agrariërs het niet, zeker niet op lange termijn. Innoveren is broodnodig. LNV heeft veel
in huis om de ondernemers bij deze opgave te helpen. Toch?

voortvarend van start

6

Transforum:

“Bedrijven houden ons scherp”

7

“Dat kan niet!”

8

De Ondernemende Ambtenaar

“Absoluut”, reageert Paul Thewissen, trekker van de kersverse Service Unit Innovatie. “We
beschikken als ministerie over een breed scala aan instrumenten. En dan bedoel ik niet
primair de subsidies, maar vooral de kennisinfrastructuur en hoe we die beter kunnen laten
aansluiten op de behoeften van innovatieve ondernemers. Daarmee onderscheidt LNV
zich van andere ministeries.” Thewissen noemt de directe verbindingen met het
beroepsonderwijs en de universiteiten. Snel schakelen is daardoor mogelijk. En dat is dé
eigenschap van de kenniseconomie.

Meedenken
Ondernemers kloppen steeds vaker bij LNV aan voor hulp. En
niet alleen voor een financiële ondersteuning. Thewissen: “Ze
verwachten van ons dat we meedenken, als partner. Dat we ze
introduceren in ons netwerk - bij andere overheden en kennisinstellingen. Zodat hun ideeën en behoeften ook kunnen
aarden.” En dat is precies de rol die LNV wil, moet en kán
spelen. Met organisaties als TransForum, InnovatieNetwerk en
de Groene Kenniscoöperatie binnen handbereik zijn de
mogelijkheden volop aanwezig. “De ondernemers verwachten
niet dat we ze betuttelen en pamperen”, aldus Thewissen. “Ze
weten wat hun probleem is en hoe wij ze daarbij kunnen
helpen. We moeten dus beginnen met goed luisteren.”

Meedenken

Deze nieuwsbrief verschijnt in een

oplage van tweeduizend exemplaren. De
komende drie nummers verdubbelen we
deze tijdelijk. We vullen de verzendlijst
van de nieuwsbrief Onderweg naar

Duurzame Landbouw aan met andere
contactpersonen, voornamelijk van

lagere overheden en intermediairen.

Wellicht ontvangt u deze nieuwsbrief
dus voor het eerst. Wilt u hem in de

toekomst gratis blijven ontvangen, laat
het ons dan even weten:
C.J.A.van.Zundert@minlnv.nl.

>
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Ondernemers kloppen steeds vaker bij LNV aan voor hulp. En niet alleen voor een financiële
ondersteuning. Thewissen: “Ze verwachten van ons dat we meedenken, als partner. Dat we ze
introduceren in ons netwerk - bij andere overheden en kennisinstellingen. Zodat hun ideeën
en behoeften ook kunnen aarden.” En dat is precies de rol die LNV wil, moet en kán spelen.
Met organisaties als TransForum, InnovatieNetwerk en de Groene Kenniscoöperatie binnen
handbereik zijn de mogelijkheden volop aanwezig.
“De ondernemers verwachten niet dat we ze betuttelen en pamperen”, aldus Thewissen. “Ze
weten wat hun probleem is en hoe wij ze daarbij kunnen helpen. We moeten dus beginnen
met goed luisteren.” Met de vragen gaat LNV aan de slag, ook op interdepartementaal
niveau. “Onze samenwerking met bijvoorbeeld VROM, EZ en OCW gaan we versterken. We
hebben als LNV veel te bieden. Ik denk daarbij vooral aan ons vermogen om te beoordelen
wat de maatschappelijke uitkomsten kunnen zijn van innovaties - in de volle breedte.”

>> Lees verder op pagina 12

Vervolg op pagina 2 >>>
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“Bedrijven willen vooral duidelijkheid!”
Minister Gerda Verburg, juni 2007
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B e l e i d

Een betere dienstverlening. Minder bureaucratie. En vooral: meer luisteren naar burgers en bedrijven. Over de
opgaven van de overheid is al veel geschreven en gesproken. Tijd voor actie. Het kabinet ontwikkelde daarvoor het
programma Andere Overheid. Toenmalig minister Alexander Pechtold (BZK) had zijn mouwen opgestroopt. Ook aan
het ministerie van LNV om een slag te
maken. Een behóórlijke slag, als het
aan het bedrijfsleven ligt.
Ben jij grijs?

B e l e i d

<< Vervolg van pagina 11

Kiezen voor landbouw
Toenmalig minister Veerman benadrukte in de Landbouwvisie, Kiezen voor landbouw, dat LNV sterker moet inzetten op
innovatie. Verbinding, transparantie, facilitering, vraagsturing en kenniscoöperatie & -centra als principes van de nieuwe
innovatieformule van LNV:
- Nieuwe samenwerkingsvormen met ondernemers en stakeholders zoeken (verbinding);
- Eén loket voor ondernemers, met alle instrumenten en instellingen die hen kunnen helpen met innovatie-opgaven
(transparantie);
- Maatwerkoplossingen, omdat de verschillen tussen de sectoren en daarmee de verschillen in innovatie-opgaven
afwijken (facilitering);
- Een heroriëntatie van de kennisinfrastructuur om het innovatievermogen bij ondernemers te versterken (vraagsturing);
- De groene kennisinstellingen vormden op verzoek van LNV de Groene Kenniscoöperatie. Zij spelen een actieve rol in het
doorgeven van kennis (kenniscoöperatie en -centra).

Nieuwsbrief krijgt ander gezicht

Innovatie vereist ondernemerschap!
Onderweg naar Duurzame Landbouw. In 2004 en 2005 verscheen een
twintigtal nieuwsbrieven onder deze titel. Het Transitieteam Duurzame
Landbouw hield medio 2005 op te bestaan. Vervolgens stelde LNV een
InnovatieBeraad in. Dat nam een aantal acties over, waaronder het
uitbrengen van deze nieuwsbrief. Die kreeg daardoor een andere scope én
een ander gezicht. De sleutelwoorden: innovatie en ondernemerschap.

Ondernemen in innovatie

1

Innovatie verreist ondernemer-

3

Column Cees Veerman:

schap!

3

Korte berichten

4

Nederland als Food en Nutrition
Delta

5

DOTank:

Nieuwsbrief krijgt ander gezicht

Innovatie vereist ondernemerschap!

“Ook LNV zal ondernemerschap
tonen“

De transitie naar duurzame landbouw
gaat verder, op interdepartementaal
niveau. De ministeries van LNV, VROM
en met name EZ richten zich daarbij
vooral op het thema duurzame
energie. Deze nieuwsbrief richt zich op
ondernemers in de landbouw, die
willen innoveren en werken aan
duurzame landbouw. “Met bijzondere
aandacht voor de positie van de

Foto: JayWalkers

Nieuwsbrief van het ministerie van LNV

nummer 1 • juli/augustus 2005

Inhoud

“Overheid, leer fouten maken!”
6

Tuinbouw 2020

7

Pulskor

8

De Ondernemende Ambtenaar

Onderweg naar Duurzame Landbouw. De afgelopen twee jaar verscheen een
twintigtal nieuwsbrieven onder deze titel. Het Transitieteam Duurzame Landbouw
hield onlangs op te bestaan. Inmiddels heeft LNV een InnovatieBeraad ingesteld. Dat
neemt een aantal acties over, waaronder het uitbrengen van deze nieuwsbrief. Die
krijgt daardoor een andere scope én een ander gezicht. De sleutelwoorden: innovatie
en ondernemerschap.
De transitie naar duurzame landbouw gaat verder, op interdepartementaal niveau. De
ministeries van LNV, VROM en met name EZ richten zich daarbij vooral op het thema
duurzame energie. Deze nieuwsbrief richt zich op ondernemers in de landbouw, die willen
innoveren en werken aan duurzame landbouw. “Met bijzondere aandacht voor de positie van
de overheid”, zegt Teun Klumpers, namens de directie Landbouw lid van het InnovatieBeraad.

De ondernemende ambtenaar
Deze nieuwsbrief verschijnt in een
oplage van tweeduizend exemplaren. De
komende drie nummers verdubbelen we
deze tijdelijk. We vullen de verzendlijst
van de nieuwsbrief Onderweg naar
Duurzame Landbouw aan met andere
contactpersonen, voornamelijk van
lagere overheden en intermediairen.
Wellicht ontvangt u deze nieuwsbrief

“Welke rol speelt ons departement bij de introductie van bepaalde innovaties?”, vervolgt
Klumpers. “Meer dan in het verleden zal dit een activerende en stimulerende rol zijn. De
ambtenaren komen dichter bij het bedrijfsleven te staan. Niet als handhaver, maar als
adviseur en klankbord. Je kunt ook zeggen: als ondernemer.”
Vandaar in deze nieuwsbrief een nieuwe rubriek, ‘de ondernemende ambtenaar’. Ook nieuw:
structurele aandacht voor Europa. Wat betekent Europa voor ‘onze’ innovatieve ontwikkelingen? Voor de rest voor u waarschijnlijk bekende rubrieken. Ook in dit nummer dus weer
een column - dit keer van minister Cees Veerman. Verder korte berichten en ruime aandacht
voor de praktijk. Suggesties hiervoor zijn welkom.

dus voor het eerst. Wilt u hem in de
toekomst gratis blijven ontvangen, laat
het ons dan even weten:
Vervolg op pagina 2 >>>

C.J.A.van.Zundert@minlnv.nl.
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overheid”, zegt Teun Klumpers,
namens de directie Landbouw lid van
het InnovatieBeraad.

De agenda van het InnovatieBeraad

“Het InnovatieBeraad heeft
de weg geplaveid”
Minister Gerda Verburg, juni 2007
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1. Op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerking, onder meer door
het organiseren van innovatietafels. Op die manier kunnen ondernemers
hun ideeën presenteren aan de overheid, kennisinstellingen en collega’s.
2. Ondernemers die (nog) niet deel uitmaken van een innovatietafel, kunnen
terecht bij een centraal innovatieloket binnen LNV.
3. Maatwerkoplossingen bieden vanuit LNV voor (het faciliteren van)
innovaties. Meedenken en meebewegen met de behoeften van het
innovatieve bedrijfsleven.
4. Actief uitdragen wat LNV wil en kan doen om innovaties te stimuleren.

Wat zeggen de ondernemers?
“Ik ben net terug van een kampeervakantie in Frankrijk. Tijdens een regenachtige dag zocht ik met mijn gezin
toevlucht in een dorpje in het dal. Mijn kinderen wilden een tijdschrift kopen. Wat schetst mijn verbazing? Zelfs
het kleinste winkeltje heeft een breed assortiment populair-wetenschappelijke tijdschriften. Dát typeert een
cultuur die met innovatie bezig is.”
Tjerk Gorter, directeur Corporate Innovation van Friesland Foods (1)

“Hoe goed een idee ook is, voor de realisatie moet je als bedrijf een moeizame route afleggen. Het is de kunst om
de weerstand te overwinnen en stap voor stap de waarde van een concept op te voeren. De overheid moet daarbij
een helpende en stimulerende rol willen spelen.”
Johan Veldhuis, directeur van Landmark Projecten bv (2)

“Verplicht elke ambtenaar van LNV om minimaal één agrarisch bedrijf te adopteren en te begeleiden. Laat de
ambtenaren meekijken naar de knelpunten die de ondernemer tegenkomt. En laat ‘m meedenken over nieuwe
mogelijkheden van zo’n agrariër. Op die manier ontstaat er vanzelf meer betrokkenheid.”
Wim Thus, Hoofd Landbouw Rabobank Nederland (3)

“Stop met projecten die niet lopen, versterk de steun waar het wel goed gaat. Nu wordt het geld te breed
uitgesmeerd. Pik de parels eruit en geef die steun.”
Frans Bastiaansen, oud-Philips directeur en eigenaar van Bas Food (3)

“We moeten nog flinke stappen zetten. De hele economie moet ervan doordrongen raken dat het gebruik van
groene grondstoffen onontkoombaar is. We zijn té zeer gewend geraakt aan de beschikbaarheid van olie.”
Paul Hamm, ondernemer (4)

“Ondernemen gaat over risico’s aanvaarden; dat heb ik op school niet geleerd.”
Gert-Jan van der Weijden, ondernemer (6)

“We zijn een innovatief bedrijf. We zitten boordevol plannen. Die kunnen we niet alleen uitvoeren, vaak betreden
we met onze ideeën onbekend terrein. Dan hebben we een verkenner nodig, iemand binnen het ministerie die
drempels wegneemt, de wetgeving onder de loep neemt of eventuele subsidiemogelijkheden bekijkt.”
Ad Kemps, Coppens diervoeding (7)

“Subsidie kan óók bestaan uit bemoediging, advies en coördinatie. Daar hebben we vaak meer aan.”
Ton Waals, directeur Flandrex BV (7)

“Net als wij heeft LNV die gekke mix van land en water. Een sterke combinatie.”
Bert Meijering, directeur Topsy Baits (7)

“Onderzoek is normaal gesproken duur, maar door de inzet van onze studenten, paarden en accommodaties
blijven de kosten beperkt. Het mes snijdt aan twee kanten, want de studenten leren iets en brengen het later in de
praktijk.”
Willy Koppens, vestigingsmanager Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen (8)

“Een maïsdoolhof leek me commercieel interessant in deze zeer drukke omgeving, maar tegelijkertijd ook echt een
signaal van ‘kijk eens wat er kan!’”
Marianne van Arkel, boerin in de Haarlemmermeerpolder (10)

“Automatisering is geen luxe, maar een noodzaak. Je kunt als sector niet stil blijven staan. Met kleivoeten had ik
dit bedrijf niet gehad.”
Leo van der Voort, directeur Levoplant (10)
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P ra k t i j k

Op de volgende twee pagina’s een aantal quotes van ondernemers. Tussen
haakjes staat het nummer van de nieuwsbrief waarin hun interview
verscheen. Let op: we hebben de functies vermeld die zij destijds vervulden.

P ra k t i j k

Wat zeggen de ondernemers?
“Samen met andere ondernemers willen we graag onze streek uitdragen. We zijn trots op het Sterkselse platteland
en willen het imago graag verbeteren.”
Maaike van Breugel, ondernemer (11)

“Wanneer heb je een gat in de markt te pakken? Als het nog overeind staat nadat iedereen er tegenaan heeft
getrapt. Overleeft een idee de meest kritische personen, dan wéét je dat het goed zit.”
Anco Sneep, boerenzoon (11)

“Goede afspraken maken. Díe maken of breken een agrarisch huwelijk.”
Jaap Korteweg, Bio-trio (11)

“Aan de huidige akkerbouw is geen droog brood meer te verdienen. Verbrede landbouw heeft de toekomst.”
Maarten Janse, De Heerlijkheid van Wolphaartsdijk (11)

“De eindklant hecht meer en meer belang aan gezondheid en diervriendelijkheid. Ze zappen van vlees naar vis en
straks naar een plantje. Dat is een belangrijke trend.” (11)
Henk Schouten, ondernemer (11)

“We zijn op dit moment marktleider van kalfsvlees in Nederland. Onze grootste zorg is: kunnen we in Nederland
blijven produceren?”
Henny Swinkels, familiebedrijf VanDrie Groep (11)

“Fysieke grenzen verdwijnen weliswaar, maar de culturele niet. Wat we in Nederland ‘omkoping’ noemen, heet in
India ‘marktwerking’.”
Hans Kleiwegt, bollenkweker Van den Bos Flowerbulbs (11)

“Het moet steeds verser. Liefst stond dat pakje boerenkool uit het schap vanochtend nog op het land.”
Cees Hoekstra, directeur FloraHolland (12)

“Voordat aanbestedingen bij de overheid goed en wel rond zijn, is de techniek alweer verouderd.”
Hans van Grieken, Cap Gemini (12)

“Ons ‘simpele’ idee werkt, een online netwerk van boeren. Melkveehouders leren echt iets van elkaar. Het is o zo
handig.”
Bernadet Beltman, melkveehouder (13)

“Als boeren, natuurbeheerders en overheden met ons samenwerken, maken we Nederland mooier, blijft erfgoed
behouden én hebben we er een sterke economische pijler bij.”
Erna Kruitwagen, directeur van recreatie-oord Panoven (14)

“De foodsector of de tuinbouw innoveert om de voorsprong uit te bouwen. Wij vernieuwen om te behouden.
Groei komt later.”
Bram Bierens, voorzitter Visserij Innovatie Platform (14)

“Als ondernemer wil je maar één ding: zo snel mogelijk met je idee aan de slag!”
Peter Vijverberg, MobyFlower (15)

“Ik merk dat het innovatieve klimaat in de foodsector verandert. Ik voel een positieve flow! Die moeten we
vasthouden!”
Jos Nelissen, Globus-ei (16)
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“We hebben goud in handen”

Peter de Vreede is directeur van TeVreede Plant, een moderne potplantenkwekerij uit Bleiswijk. Hij haalt al de benodigde
warmte en CO2 uit de reststromen van de naburige RoCa-electriciteitscentrale. Net als 150 collega-tuinders in de regio.
Daarvoor is een groot leidingennetwerk aangelegd dat zo’n driehonderd hectare beslaat. Maar De Vreede wil dit RoCa-net het
liefst helemaal ombouwen. Het proces omkeren. Omdat de tuinders zélf zoveel bruikbare (zonne-)energie overhouden.

Energiecoöperatie
“Misschien vormen wij tuinders samen wel een energiecoöperatie. Tuinders als energie-leverancier. De pijpen liggen er al. Voor
Nederland zou het op alle fronten een geweldige oplossing zijn. Te vergelijken met de impact van onze aardgasbel. We hebben
goud in handen.” De Vreede verwijst naar gesloten kassen als trend. Kwekers houden daardoor energie over in de zomer. “Nu
weten de bedrijven zich geen raad met die overtollige energie. Maar als we de energie in de zomer opvangen en opslaan,
kunnen we die in de winter weer transporteren.”
De Vreede is ook betrokken bij het project Energy WEB, een initiatief van het Innovatie Netwerk. Dit project brengt in kaart
hoe een stelsel van buizen, leidingen en kabels er voor kan zorgen dat tuinbouwbedrijven hun energieoverschot ook kúnnen
opslaan en verhandelen. “De truc bij hergebruik van afvalstromen als warmte, CO2, water en electriciteit is dat steeds twee
partijen er beter van worden,” vertelt Krijn Braber, als duurzaamheidspecialist van Kema bij het project betrokken. “De
aanbieder verdient er aan en de afnemer is goedkoper uit. Die economische kant is essentieel. Je moet het momentum van
tijdelijke overschotten en aantrekkelijke kostprijsniveaus aan elkaar koppelen.”

>

UIT NUMMER

4, DECEMBER 2005

De zorglandbouw bloeit. Agrarische bedrijven schakelen massaal over op
zorgtaken. Nederland kent inmiddels zo’n vijftig zorgboerderijen. De groene
opvangcentra werpen hun vruchten af: mensen met een verstandelijke handicap
fleuren zichtbaar op door het groen, de frisse lucht én een nuttige daginvulling.
“Niet zeuren, die twintig bakken sla moeten straks naar de veiling!”

Een boerderij met dementerende ouderen
Het is moeilijk te zeggen wanneer de trend werd ingezet.
Maar echt nieuw is het idee van een plek op het platteland
waar zieken aansterken of genezen niet. “Begin twintigste
eeuw ontstonden de eerste sanatoria op het platteland”,
vertelt Piet Driest, coördinator Wonen en Zorg bij het NIZW
(Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn). “En in de jaren ’60
hadden veel ziekenhuizen een boerderij voor hun patiënten.”
Gaandeweg verloor het ‘sanatoriumidee’ aan kracht.

Nuttige daginvulling
Begin 21ste eeuw is er sprake van een heuse comeback.
Psychologen zijn opnieuw overtuigd van de genezende kracht
van het platteland. “De zorglandbouw explodeert”, aldus
Driest. Hij noemt de drie belangrijkste voordelen van groene
opvangcentra: groen, frisse lucht en structuur. “De open
ruimte heeft een bewezen gunstig effect op verschillende
geestelijke aandoeningen. Je ziet de mensen groeien op een

zorgboerderij. Bovendien verdrijft een nuttige daginvulling de
verveling. We zeggen gerust tegen de patiënten: niet zeuren,
die twintig bakken sla moeten straks naar de veiling! Het
gevoel nuttig te zijn, stimuleert ze.”
Driest benadrukt dat de kracht van ‘polderziekenhuizen’ ligt in
de kleinschalige opzet; dat garandeert goede zorg. “Het is
natuurlijk een wereld van verschil: als dementerende oudere
in een verpleeghuis met 120 bedden zitten of in een boerderij
met zes anderen.” Ook de overheid ziet de kansen en
voordelen. “In eerste instantie was ook het ministerie van VWS
erbij betrokken”, zegt Driest. “Maar de ambtenaren
reageerden te lauw, ze pakten het niet op. LNV was meteen
enthousiast en wilde spijkers met koppen slaan.”

>
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8, MEI 2006
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“De kassen van morgen zijn de nieuwe gasbellen van Slochteren,” zegt tuinder Peter de Vreede. “De energie die je als
kweker overhoudt, kun je makkelijk leveren aan andere kwekers, industrie of burgers. Er zit goud in de tuinbouw.
We handelen straks niet alleen in groen maar ook in energie.”

P ra k t i j k

“Alleen de blauwe tomaat ontbreekt nog”
Geel, wit, lila, bruin, zwart. De aloude tomatenrassen van Frank de Koning hebben zo’n beetje alle kleuren van de
regenboog. “Alleen de blauwe tomaat ontbreekt nog.” De kleuren mogen modern aandoen, maar de biologisch
geteelde vruchten hebben de vorm van een klassieke tomaat. Ook de smaak van de 25 verschillende rassen is
ouderwets lekker. “Vooral de markt niet overvoeren.”
Tuinder Frank de Koning had het wel een
beetje gezien met de trostomaat, zes jaar
geleden. De op geijkte wijze gekweekte
vruchten konden hem niet meer
bekoren. “Ik miste de uitdaging. Als het
allemaal loopt, dan is het eigenlijk niet
zo’n boeiend gewas meer. Ik wilde iets
nieuws. Ook al omdat de prijs die ik
kreeg voor mijn trostomaten laag was.
Verder vond ik het niet leuk om
producten te verbouwen waar bepaalde
delen van het jaar een overschot aan is.”

Zijn trostomaten zonder bestrijdingsmiddelen - “uit de volle grond in plaats
van een kunstmatig substraat” bevielen
goed. “De lol was er weer. Bovendien
was de markt voor biologische
producten toen nog vrij ‘open’. Ik kreeg
een goede prijs voor mijn producten.”
Maar de volgende stap diende zich een
paar jaar later alweer aan. Zijn
distributeur EOSTA kwam begin 2002 in
aanraking met oude tomatenrassen die
in de Verenigde Staten gretig aftrek
vonden.

Motivatie
Om de motivatie te hervinden, schakelde
hij in eerste instantie over op ecoteelt.

“Het was een hit daar. Ze brachten wat
bakjes mee en vroegen of dat iets voor

mij was. Nu ben ik altijd in voor iets
nieuws, dus ik was direct enthousiast.
Weer eens wat anders!” De zaden kreeg
hij vanuit heel Europa. Hij testte
verschillende soorten. Tomaten met
tegenvallende smaak, weinig vruchtopbrengst of langzame groei nam hij
niet in productie. “Sommige grote
vlezige tomaten moest ik echt met pijn in
het hart wegdoen. Heerlijke soorten, met
een unieke en ongeëvenaarde smaak.
Alleen niet te vermarkten, want ze
worden al tijdens het transport zacht en
beurs. Jammer.”
>
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10, SEPTEMBER 2006

Weer genieten van varkensvlees
‘Wat moet je in hemelsnaam met zo’n vet
varken?’ vroegen varkensboeren aan Kees
Scheepens toen hij drie jaar geleden de
‘Berkshire’ naar Nederland haalde. Nu prijkt
zijn zwarte rasvarken op de kaart van menig
restaurant in Nederland, België en Engeland.
Scheepens: “Uiteindelijk floreert innovatie
denk ik het beste bij rare snuiters zoals ik; je
moet eigenwijs zijn.”

Iedereen kent de beelden van grijpers die dode varkens in vrachtwagens
laden. De varkenspest eind jaren negentig was een dieptepunt in Scheepens’
carrière als varkensarts. Hij stapte over naar een functie als veterinair directeur
van een grote varkensfokkerijorganisatie in Engeland. Prompt kreeg hij ook
op het Brits eiland varkenspest op zijn bord. Nog gevolgd door een mond- en
klauwzeercrisis. Bij Scheepens begon ‘t te kriebelen om eens iets positiefs te
doen voor de varkenssector. “Ik wilde weer beelden tot leven roepen van
mensen die genieten van varkensvlees.” Zijn idee: beter en lekkerder
varkensvlees op de markt brengen. “Weg van de bulkproductie. Maar ook met
een smaak die zich onderscheidt van biologisch varkensvlees.”

Minder kauwslagen
Op een Engelse boerderij van een stichting voor zeldzame huisdieren, stuitte hij op de ‘Duke of
Berkshire’. In dit oude varkensras zag hij wat hij zocht: een delicatesse voor een nichemarkt. Niet veel
later wroeten er Berkshires in het stro op zijn eigen boerderij in de buurt van Eindhoven. De dieren
krijgen speciaal voer en de tijd en ruimte om vooral flink uit te dijen. “Vet is de smaakdrager”, legt
Scheepens uit. “De gangbare ‘Arnold Schwarzenegger varkens’ groeien te snel. Daardoor maken ze
amper intramusculair vet aan. Bij mijn varkens gebeurt dat juist in overvloed. Dat geeft het vlees volop
smaak: de unieke, karakteristieke Berkshire smaak, die je ook niet kunt vergelijken met biologisch
vlees. Bovendien is een stukje Berkshire bijzonder mals. Je hebt minder ‘kauwslagen’ nodig. Het
mondgevoel is uitstekend.” Kees zijn meer conventionele collega’s zijn inmiddels enthousiast over
zijn product, dat goed is voor het imago van varkensvlees in het algemeen. “Ik durf met trots te
zeggen dat mede door mijn inspanningen varkensvlees weer op de kaart staat. Soms letterlijk, bij
restaurants die het van het menu hadden geschrapt. Ook topcateraars, slagers en vleeswarenfabrikanten zien mijn product als een uitdaging om mooie culinaire dingen mee te doen.”
>
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De sector tuinbouw is koploper als het gaat om innovatief en duurzaam produceren. Tuinbouwondernemers lopen
voorop in Nederland en Europa. Hoe deze situatie verder uit te bouwen? Het Productschap Tuinbouw trekt daarvoor
samen op met het ministerie van LNV. “Meer dan ooit wordt onze vindingrijkheid op de proef gesteld.”

P ra k t i j k

Snijbonen die eruit springen
In de tuinbouw is er nog volop ruimte voor een hogere en betere productie. Maar
een ‘opbrengstexplosie’ zit er voor een orchideeënkweker of teler niet meer in. “Het
zijn kleine hupjes. Er zit nog rek in, maar deze beperkt zich tot kleinere marges dan
vroeger.” Jaap de Vries van het Productschap Tuinbouw: “Productie blijft een
speerpunt; we kijken nog steeds scherp naar hoe de sector meer en beter kan
produceren. Maar het zwaartepunt van onze agenda is verschoven naar
waardevermeerdering.” De concurrentie neemt immers toe. Bloemen uit Kenia,
bonen uit Thailand; lagelonenlanden brengen steeds grotere hoeveelheden
tuinbouwproducten op de Europese markt.

Afrika
Dat stelt Nederlandse ondernemers voor een uitdaging. Hoe onderscheiden ze zich
ten opzichte van de goedkopere producten uit Azië of Afrika? De Vries:
“Ondernemers moeten in toenemende mate nadenken over hoe ze hun tomaten of
snijbloemen méérwaarde meegeven, hoe ze hun producten op laten vallen.” De
vraag is: hoe? De Vries: “Het begint natuurlijk bij de klant. Wat wil die? Duurzaam,
vers of een kek uiterlijk zijn bijvoorbeeld kwaliteiten die je tomaten, snijbloemen of
potplanten er uit laten springen. Dat is de uitdaging waar we voor staan. En daar
moeten we met LNV samen aan werken. Vandaar dat we samen voor de sector de
innovatie-agenda opstellen. Met hulp van LNV en Productschap Tuinbouw is
daarvoor de Stichting Innovatie Flowers & Food gestart.”
>
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14, FEBRUARI 2007

Boerenwinkel als tegenwicht
Ex-Super de Boer eigenaar Hans Smith zat vroeger elke
ochtend op zijn knieën op een Osse akker. Om kropsla te
snijden voor zijn verswinkel in het nabijgelegen Geffen. “Zó
van het land de schappen in. Mensen kwamen speciaal voor
ons verse groente en fruit. Normaal gesproken bestaat de
omzet van een supermarkt voor 8% uit groenten en fruit. Bij
ons was dat 15%” Hij bedoelt maar: vers biedt kansen.

Vanuit zijn achtergrond kent Smith de druk die agrarisch
ondernemers opgelegd krijgen van groothandels en
supermarkten. Smith: “Het is David tegen Goliath. Als
individuele ondernemer sta je machteloos tegen Ahold en
Laurus. Zij trekken aan de touwtjes, geven de maat aan, en
zeggen: ‘Wíj willen 0,2 eurocent per liter melk betalen. Graag
of niet.’”

Immense claims
Achter de schermen is het de groothandel die de lakens in de
keten uitdeelt. “Supermarkten zijn op hun beurt weer met
handen en voeten gebonden. Je producten buiten de
groothandel om betrekken, betekent een groot risico nemen.
Doet een supermarkt dat, en worden er te hoge gehaltes aan

bestrijdingsmiddelen vastgesteld, dan stel je jezelf bloot aan
immense claims.”
Agrarisch ondernemers kunnen zich aan die greep
ontworstelen, is Smith’s stellige overtuiging. In het collectief
liggen kansen. “Verenig je! Als alle melkveehouders de rijen
sluiten, hoeven ze niet elke prijs te slikken. Je vormt een
machtsblok waar de groothandel niet omheen kan. Dat besef
daalt in. Laatst zei een boer tegen me: ‘waarom kopen we
met z’n allen Laurus niet op?’ Je kunt er om lachen, maar het
geeft wel een kentering in denken aan. Er is vertrouwen.”

Boerenwinkels
Smith ziet die samenwerkingsverbanden ook echt van de
grond komen. “Ik constateer steeds vaker dat boeren samen
een leegstaande winkel kopen om daar hun producten te
verkopen. Zo springen ze slim in op de klantvraag én op de
zwakke plek van grote supermarkten. Consumenten willen
verse producten en Albert Heijns, C1000 en Lidl bieden die
niet. De groentes in hun schappen zijn minimaal twee dagen
oud. Die van de ‘boerenwinkels’ stonden vanochtend op het
land. Die winkels kunnen volwaardige concurrenten van
supermarkten worden.”
>
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P ra k t i j k

Samen cruisen
De gangbare landbouwmachines walsen grote delen van een akker plat. Gunstige uitzondering is de trekker met
Global Positioning System (GPS). Die rijdt, computergestuurd, telkens precies over dezelfde smalle paadjes. De grond
daartussen blijft gespaard. Resultaat: een betere oogst. In de Flevopolder sloegen drie boeren de handen ineen, zodat
ze het geld voor de nieuwe techniek samen konden opbrengen.
Platgereden grond is te dicht van
structuur. Gewassen gedijen daar minder
goed op. Meer kunstmest is een

oplossing, maar niet voor een biologische
boer zoals Digni van den Dries. Hij was
dan ook meteen verkocht toen hij van de
mogelijkheid hoorde om een trekker aan
te sturen met GPS. “Dankzij de GPSbesturing rijd je tot op de centimeter
nauwkeurig telkens over dezelfde smalle
rijsporen. En het volgende jaar rijd je
weer precies op dezelfde plek. Het jaar
daarop weer. Handmatig krijg je dat
beslist niet voor elkaar. Het werkt als een
soort cruise control. Je hoeft niets te
doen. Je mág niet eens ingrijpen. Dan
gaat het juist fout.”

Vernieuwend
Het enthousiasme was er dus meteen,
het geld niet. In zijn eentje kon Van den
Dries de middelen voor een GPS-trekker
niet opbrengen. Hij vond gelukkig drie
collega’s in de regio bereid om mee te
doen. Ze richtten samen de Stichting
Bodembescherming Flevoland op om
hun idee goed neer te zetten. Ook
kregen ze subsidie van de Provincie. Al
met al verliep de aankoop vrij soepel.
Vanaf het voorjaar maken ze nu om de
beurt gebruik van “ons high-tech
paradepaardje”. Efficiënt én effectief.

>
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Volle fruitmand voor de melkveehouder
Sterker luisteren naar de burger: dé kernboodschap van de innovatie-agenda van de melkveehouderij. Niet alleen
omdat de burger de boer steeds vaker opzoekt, maar vooral ook omdat dáár de kansen liggen. Lichte zuiveldranken,
biologische melk of... knuffelen met koeien. Het wensenlijstje van de burger is omvangrijk. Aan de sector om daaraan
te voldoen. LTO bood zijn innovatie-agenda in september 2006 aan de toenmalige minister Veerman aan. Dirk-Siert
Schoonman, LTO-bestuurder en mede-opsteller van de agenda, ziet het ook wel: het spanningsveld tussen wat de
burger wil en wat de melkveehouder kan bieden. “Het liefst zien mensen natuurlijk de hele dag koeien in de wei
grazen. Wij ook, maar het is niet altijd haalbaar. Er moet ook brood op de plank komen. Aan ons als sector daar een
goede middenweg in te vinden. Maar we moet wél blijven luisteren naar de boodschappen van burgers.”

Lokaal en eerlijk
Zo’n boodschap is bijvoorbeeld de vraag naar gezonde en natuurlijke producten. Consumenten kiezen voor minder vette boter
en biologische melk. Yoghurt van de boer? Graag! “Daarom ondersteunen we als LTO ook actief kleinschalige
initiatieven op dit gebied. Er is een groeiende vraag naar ‘lokale en eerlijke zuivel’.” Waarmee Schoonman maar wil
zeggen: er zit nog genoeg rek in de core-business van de melkveehouders. “Boeren met een ‘maatschappelijke
antenne’ kunnen een flinke omzet halen met hun zuivel. Nog steeds. Zolang je dus maar goed luistert. Zelf zie ik een
mooie toekomst weggelegd voor zogenoemde CLA (Conjugated Linoleic Acid, red.) melk. Die is verrijkt met een
linolzuur dat de vetverbranding stimuleert. Melk waar je van afvalt dus. Een schitterend product met een gouden toekomst.”

De wei in
Ook iets wat mensen willen: de wei in. Schoonman: “Ik ben zelf ook melkveehouder en merk: mensen willen koeien in de wei
kunnen aaien, voeren. Laatst hoorde ik van een project waar mensen koeien kunnen knuffelen. Prachtig natuurlijk.” Volgens
Schoonman leveren dit soort activiteiten niet direct keiharde euro’s op, maar verbeteren ze wél het lokale imago van een
ondernemer. “Dat is eigenlijk veel waardevoller op de lange termijn: je bouwt aan je imago als veehouder. Mensen zien
dat je dieren er goed bij staan. Dat versterkt je relatie met je omgeving. Laat ‘de buurt’ dus ook eens rondkijken op je
bedrijf! Zo raken gemeenten en burgers nog sterker doordrongen van onze toegevoegde waarde voor de omgeving.”

>
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Wat schrijven onze columnisten?
“Een biobased economy is onontkoombaar. Ik Ken de Nederlandse landbouwsector als innovatief, marktgericht en
hightech. Dat moet dus lukken.”
Laurens Jan Brinkhorst, minister van Economische Zaken (2)

“We hebben in Nederland meer oog voor kennisontwikkeling dan voor kennistoepassing. We laten dus veel
kansen liggen.”
Loek Hermans, Voorzitter MKB Nederland (3)

“We hebben bij DSM een paar lessen geleerd en nemen die ter harte. Innovatie gebeurt niet vanzelf! Je moet
accepteren dat risico’s erbij horen. Je moet ertegen kunnen dat je een lange adem nodig hebt.”
Peter Elverding, voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke DSM (4)

“Akkerbouwers móeten en wíllen duurzaam produceren, laat ik dat voorop stellen. Maar door de internationale
handelsafspraken moeten we concurreren met landen waar níet naar milieu en sociale omstandigheden wordt
gekeken. Dat is op zijn zachts gezegd oneerlijk.”
Hanny van Beek-van Geel, boerin (5)

“Ik wil niet de zwarte piet bij het onderwijs leggen; de wil om studenten meer te scholen in ondernemerschap is er
meestal wel. Het ontbreekt vaak aan middelen. Bovendien pakt ook het bedrijfsleven de handschoen onvoldoende
op. We kunnen de hand ook in eigen boezem steken.”
Frans Hoogervorst, voorzitter Glaskracht (6)

“Veelzijdigheid kan lastig zijn als je je als ministerie wilt profileren”
Annie Brouwer-Korf, burgemeester van Utrecht en voorzitter Consumentenplatform LNV (8)

“Behoudende krachten domineren de agenda. Innovatie veronderstelt offensief denken! Bestaande structuren
doorbreken.”
Dany Jacobs, hoogleraar Strategisch Management aan de Rijksuniversiteit Groningen en lector bij het Amsterdam Fashion Institute (9)

“70% van de succesvolle innovaties komt voort uit slim samenwerken; slechts 30% is een kwestie van geld!”
Bart Jan Constandse, voorzitter LTO (10)

“Samenwerking lééft onder boeren! Ze beseffen dat ze elkaar nodig hebben.”
Jan Cees Vogelaar, melkveehouder en voorzitter van de Meedenkgroep Dag van de Toekomst (11)

“Ik spreek liever over ‘boeren’ dan over ‘agrariërs’. Dat laatste klinkt zo industrieel, terwijl we elke dag met de
natuur samenwerken.”
Paul Bos, schapenhouder (12)

“Binnen kennisnetwerken smeult het, broeit het. Dáár vindt kruisbestuiving plaats.”
Karien van Gennip, Staatssecretaris van Economische Zaken en lid InnovatiePlatform (13)

“Nog steeds zijn procedures te omslachtig. Mijn advies is: durf ruimte aan ondernemers te laten.”
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Sociaal Economische Raad (SER) (15)

“Grote delen van Europa kampen inderdaad met een leegloop van het buitengebied. Om dat te bestrijden is veel geld
beschikbaar. Nederland eet graag mee uit die ruif, en dat drukt ons in de richting van het oplossen van problemen die
er niet zijn.”
Dirk Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling (RUG) (17)
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C o l u m n

Op deze pagina een aantal quotes van columnisten. Tussen haakjes staat het
nummer van de nieuwsbrief waarin hun column verscheen. Let op: we hebben
de functies vermeld die zij destijds vervulden.

I n n o v a t i e

Op deze pagina een aantal quotes van ‘ondernemende ambtenaren’. Tussen
haakjes staat het nummer van de nieuwsbrief waarin hun uitspraken
verschenen. Let op: we hebben de functies vermeld die zij destijds vervulden.

De ondernemende ambtenaar
Innovatie betekent nieuwe wegen zoeken, vertrouwde
structuren los durven laten. Dat vraagt iets van de
ambtenaren. Ze moeten vindingrijk zijn, zelfstandig

“Ik heb moeite met de term ‘ondernemende
ambtenaar’. Dat suggereert bijna dat die er vroeger
niet was. Ik heb het liever over de ‘communicerende
ambtenaar’. Want juist op het gebied van
communicatie lieten we vroeger steken vallen.”
Peter Draaisma, directeur Dienst Regelingen (5)

keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en lef tonen.
Kortom, ondernemerschap laten zien. Deze rubriek ging

“Je moet als ambtenaar geen valse verwachtingen
creëren richting bedrijven. Dat is de grootste valkuil.”

op zoek naar de ondernemende ambtenaar.

Sjef van der Lubbe, projectleider Innovatie Projecten bij de
Directie Regionale Zaken (6)

“Bureaucratie is een gevolg van het willen elimineren van onzekerheid. Bij innovatie is dat de dood
in de pot.”
Niek Joanknecht, projectleider Biobased Economy (1)

“Als moderne ambtenaar moet je begrijpen wat de
andere partijen willen en wat zij als problemen
ervaren. Het begint met goed luisteren. Vraaggericht werken staat centraal.”
Hans Rutten, projectleider Voeding van het InnovatieNetwerk
Groene Ruimte en Agrocluster (2)

“De oude, vertrouwde paden zijn gewoon rustiger
en dus veiliger. Maar je komt niet vooruit!”
Lucie Wassink, secretaris Platform Agrologistiek (3)

“Met interdepartementale samenwerking doorbreken
we de hokjesgeest. De markt waardeert dat enorm.”

“De ondernemende ambtenaar, voor mij is het een
contradictio in terminis. We zijn geen ondernemers.
We zullen dus ook nooit ondernemersrisico’s
nemen of iets wat daar op lijkt. Dat neemt niet weg
dat we binnen ministerie ondernemende geesten
goed kunnen gebruiken.”
Chris Kalden, secretaris-generaal (7)

“Ik probeer de gemeenschappelijke voordelen te
benoemen, want die geven de kick die je nodig hebt
om dingen van de grond te krijgen.”
Inge Hoogerbrugge, projectleider Publiek-private Landgoederen (8)

“Zwart-wit gezegd proberen ambtenaren regelingen
voor 100% waterdicht te maken. Ik merk nu hoe
belemmerend dat werkt. Zeker als je wilt innoveren,
want innoveren betekent ook mislukken.”
Henk van Latesteijn, directeur TransForum Agro & Groen (9)

Edith Engelen, secretaris Platform Groene Grondstoffen (4)

Toezending, opmerkingen of vragen
Dit is een nieuwsbrief van het ministerie van LNV. U kunt zich op deze nieuwsbrief
abonneren door uw naam, functie, organisatie(-onderdeel), e-mail adres en
postadres door te geven aan de Service Unit Innovatie: D.Rijnen@minlnv.nl.
Ook voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u dit e-mailadres
gebruiken. Of bel naar de Service Unit Innovatie tel. 070 - 378 48 47.
Voor alle overige innovatievragen: innovatieunit@minlnv.nl.
Archief op Internet
U kunt oudere nummers van deze nieuwsbrief lezen op de website van het
Ministerie van LNV: www.minlnv.nl (zoekfunctie: Ondernemen in Innovatie).
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