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Verslag bijeenkomst ‘Food voor het nieuwe ondernemen’ 

Doorwerth, 30 september 2014 

Organisatie: KB 16 Transitie & Innovatie en PPS Multifunctionele landbouw 

Locatie: Veld & Beek, Fonteinallee 33 te Doorwerth 
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Aanleiding, doel en aanpak 
Aanleiding: In de afgelopen jaren zijn tal van initiatieven en ondernemingen ontstaan die aan meerdere 

duurzaamheidsdoelen werken en die meerdere waarden creëren. Het gaat hierbij over nieuwe manieren 

waarop ondernemingen en initiatieven hun activiteiten organiseren. Deze worden vaak omschreven als 

business ecosystemen. Niet alleen de economische waarde is van betekenis, maar ook waarden als 

bijvoorbeeld sociale cohesie, spiritualiteit, authenticiteit en betrokkenheid. Traditionele economische 

modellen voor business-ontwikkeling geven onvoldoende handvatten voor onderbouwing en verbetering 

van deze nieuwe initiatieven. Adviseurs, beleidsmakers en onderzoekers die met oude verdienmodellen 

deze nieuwe praktijken willen adviseren, creëren soms onbegrip in plaats van een goed 

handelingsperspectief. Hoog tijd om de discussie te starten over een nieuwe generatie business modellen 

die ingaan op meerdere vormen van waardencreatie.  

Doelen bijeenkomst: 

1. Delen van praktijklessen op grass root level (hoe werkt meervoudigheid van waarden, waar loopt 

men tegen aan?) 

2. Reflectie op rol adviseurs, beleidsmakers en het onderzoek in Wageningen 

3. Discussie over nieuwe business modellen gevoed door praktijk, beleid en onderzoek, leidend tot  

nieuwe kennisvragen en innovatieopgaven 

Aanpak 

Het programma wordt geïntroduceerd door de middagvoorzitter Herman Schoorlemmer. 5 ondernemers 

zijn uitgenodigd om hun bedrijfsmodel toe te lichten. Er is ruimte voor korte verhelderende vragen. 

Aansluitend wordt in groepen een gesprek gestart aan de hand van 4 vragen:  
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1. Voorstellen 

2. Delen van praktijkvoorbeelden waar sprake is van meervoudige waarden 

3. Uitdagingen en knelpunten voor doorontwikkeling van deze businessmodellen 

4. Wat betekent dit voor de partijen aan tafel. 

 

Presentatieronde ondernemers 
 

De presentaties zijn opgenomen en via deze link beschikbaar gesteld. 

Steven Koster van Puurland 
Introductie 

Steven Koster is Stadsboer die met behulp van een elektrische transportfiets, regionale producten en 

maaltijden aan huis bezorgt. Stadslandbouw midden in Arnhem. Gestart vanuit verwondering tijdens het 

eten van een Breaburn appel afkomstig uit Nieuw Zeeland. Waarom is ons voedsel ondergeschikt aan 

logistiek en prijs? Geïnspireerd door Carolyn Steel (Hungry City),  steden zijn ontstaan rondom 

voedselvoorziening en -verwerking. Stevens droom is [deels] herstel van regionale voedselketen. Stevens 

stelling is: Weet men weinig van voedsel dan denk je er weinig over na, hecht je er weinig waarde aan en 

heb je er weinig geld voor over. De klanten van Puurland bestellen via een website. Mensen bestellen geen 

andijvie maar stamppot andijvie; Steven verkoopt complete maaltijden met recept. 80% biologisch 80% 

regionaal. Steven heeft een commerciële achtergrond maar vult dit aan met sociale en economische  

waarden, vooral voor zijn eigen omgeving. De Stadslandbouw heeft een oppervlakte van 8000m2 tot haar 

beschikking dicht bij het centrum. De grond was al jaren in bezit van gemeente Arnhem. In eerste instantie 

i.s.m. re-integratie organisatie, helaas werkte deze samenwerking niet. Steven heeft er een eigen Stichting 

opgericht, met eigen geïntegreerde doelstellingen en samen met 3 ondernemers. Inmiddels  zijn er bij de 

tuin de volgende activiteiten ontwikkeld: Tuinwinkel/ een theeschenkerij/bloementuin. Een hovenier 

doet het grove werk van de tuin. Steven heeft een passie voor mensen ontwikkeld, met veel plezier geniet 

hij hoe anderen groeien van een zinvolle dagbesteding. 

IJsbrand Snoeij van zorgboerderij ‘t Paradijs 
Introductie 

32 jaar geleden kwam hij in aanraking met landbouw en zorg, toen hij naar het platteland verhuisde en is 

gaan studeren in Wageningen. IJsbrands droom om boer te zijn bleef en samen met zijn vrouw kwam hij in 

2003 in contact met een ondernemer. Deze ondernemer had een boerenbedrijf maar geen van de drie 

kinderen wilde dit bedrijf overnemen. IJsbrand en zijn vrouw hebben gezocht naar een investeerder. 

NOBE foundation is het geworden, voor de komende 35 jaar pacht IJsbrand het bedrijf van hen. Boerderij 

’t Paradijs is een biologische boerderij met een tuinderij waar verschillende soorten groenten, kruiden en 

fruit worden geteeld. Daarnaast worden brandrode runderen en varkens gehouden voor de 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL14n7q4K8JcN6hTVZt5NWu4QRo6McqrlK


Pagina 3 van 9 
 

vleesproductie. Daarnaast zijn er legkippen voor de productie van eieren. ’t Paradijs is een zorgboerderij 

voor mensen met een specifieke zorgvraag. Zorg gedeelte voor ouderen met dementie voor dagbesteding. 

De helft is boer geweest. Er komen ook kinderen met autisme in het weekend. De boerderij biedt andere 

waarden: structuur in dagbesteding door eieren rapen, dieren voeren. De boerderij als gemeenschap: 

mensen met een beperking die daar niet te zien is. 60 vrijwilligers, 250 man aan gemeenschap; naast 

boerderij als productieplek ook een gemeenschap. Een boerderij winkel zeer kleurrijk. Hoe versterk je 

elkaar, hoe kunnen ook andere ondernemers er aan verdienen. Een coöperatie opgericht die contracten 

afsluit voor ook andere paradijsjes. Ze zitten nu midden in het afsluiten van contracten met gemeenten. Hij 

heeft brandrode koeien, omdat ze van nature afkalven, het is  een zelfredzame koe, net als in de zorg, 

zelfredzaam. 

Anne Kloek van Geertjeshoeve 
Introductie 

Anne Kloek is nog maar anderhalf jaar ondernemer van een multifunctioneel bedrijf in Haarzuilens. De 

schoonouders van Anne ontvangen al 30 jaar duizenden gasten op hun recreatieve boerderij. Haar 

schoonouders wilden zeker nog 10 jaar ondernemer blijven, dat duurde Anne en haar partner wat lang. 

Via DLG herstructurering werden ze op dit plekje bij Haarzuilens geattendeerd. De activiteiten die zij nu 

hebben zijn: eigen kaas maken van geitenmelk, een boerderijwinkel met veel streekproducten, een horeca 

gelegenheid en wat speelelementen voor de kinderen. Elke zaterdag en zondag bakt Anne pannenkoeken 

en maken zij broodjes voor de klanten die bij hen langs komen. Hun klantenkring bestaat vooral uit 

gezinnen [twee verdieners] met kinderen. Anne voelt dat het bedrijf gedragen wordt door de 

maatschappij. Zij hebben hun eigen gemeenschap op de boerderij. Er is fors geïnvesteerd, mede mogelijk 

gemaakt door investering van het Geertje. Het realiseren van financiering is maar net wie je per ongeluk  

aan de andere kant van de tafel treft. De huidige banken begrijpen het [multifunctionele] bedrijf niet. 

 

Jan Wieringa van Veld en Beek 
Introductie 

Als kind wilde Jan al graag boer worden. Helaas lukt dit niet, hij heeft 
gestudeerd en in het buitenland gewerkt,  ook voor Biologica. Toen hij 37 
werd bleef dit “ boer gevoel” aanhouden en heeft hij toen met zijn vrouw 
doorgepakt. Via een enquête is hij aan zijn eerste 80 leden gekomen. Zij 
wilden investeren in koeien. Jan is gestart in Achterberg met 8 koeien. Nu 
15 jaar verder heeft hij 35 koeien en 1700 leden die afnemen. Clou van zijn 
ondernemerschap is: Wij doen wat de consument wil. Wat wil die 
consument; melk van gras of hooi of krachtvoer, met of zonder horens, 
kalveren bij de koeien. 
 
Veld & Beek groeit met 30% per jaar en levert direct aan de consument. 
Via koelwagens in de regio biedt hij zijn leden verse producten aan. Een lid 
krijgt de sleutel van de koelwagen om de benodigde producten op te halen. 
Melk en karnemelk moeten ze vooraf bestellen, met andere producten 
hoeft dit niet. Afrekenen gaat via automatische incasso. Jan ervaart een 
hoge betrokkenheid met zijn leden. Zijn leden bellen op en zeggen: Ik ben 
lid van de boerderij. Ik zag koeien lopen zijn dat onze koeien? Voor zijn 
leden is het onze boerderij en onze koeien. Ze maken er deel vanuit. 
 

 

Innovatie komt vanuit problemen, problemen zorgen voor innovatie. Natuurorganisatie gebeld: laat de 

dieren  jaar rond buiten, geen stal meer, probleem opgelost, geen stal nodig. In november is slachtmaand, 

zo weinig mogelijk dieren op stal, alles wat slachtbaar is gaat in de vriezer.  
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Marielle de Groot van Stock 5 
Mariëlle werkt voor Stock5 en heeft in opdracht van woningbouwcorporatie AlleeWonen een 

stadslandbouwproject begeleid en ONS Land opgezet.  

ONS Land is een coöperatie die zich in de wijk Geeren in Breda bezig houdt met stadslandbouw. Geeren is 

een van de armste wijken van Breda. ONS Land bestaat uit een vijftal ondernemers. Zij houden zich bezig 

met het telen van groente en fruit. Daarnaast verzorgen zij het onderhoud van het openbaar groen in de 

wijk en het groen bij enkele panden in de wijk zoals het aangrenzende buurthuis ONS.  

De grond is van woningbouwcorporatie WonenBreburg en de gemeente en ONS Land gebruikt dit om niet. 

Dit is bijzonder. Marielle  was anderhalf jaar geleden op een stadlandbouwbijeenkomst van de gemeente 

Breda en daar waren ideeën genoeg voor mooie nieuwe en tijdelijke invullingen. Een zaal vol enthousiaste 

bewoners en ondernemers! Er was echter geen enkele grondeigenaar die toen wilde bewegen. Die 

terreinen liggen nu vaak nog steeds braak. Dat is echt een gemiste kans.  

Stadslandbouw creëert namelijk waarde voor gemeentes en woningcorporaties die bezit hebben in wijken 

waar mensen het lastig hebben! Maar hoe pak je dat nou aan? 

Organiseer een ontmoetingsplek 

We zijn begonnen met het werven van bewoners. In het begin van het project waren 4 tot 5 mensen actief. 
Aan het einde van de haalbaarheidsstudie hadden we ongeveer 50 personen. Belangrijk is om niet te 
wachten tot alles geregeld is met de vergunningen, maar direct te starten. Wij hebben daarom een klein 
stukje grond bij aanvang aan bewoners gegeven waar zij kleinschalig direct van start zijn gegaan.  
 
Maak groente en fruit betaalbaar   

Wij geven mensen daarom de kans om zelf groente en fruit te telen op het terrein. Dit zijn uiteindelijk de 

beste ambassadeurs voor het project. Daarnaast willen we in de toekomst  een samenwerking met de 

voedselbank op het terrein gaan opzetten, zodat het mogelijk wordt om je voedsel ook in je wijk op te 

halen. 

Help mensen in uitkeringssituaties weer aan het werk  

Bij ONS Land ondernemen de deelnemers met behoud van uitkering en met beperkte of geen ervaring op 
de werkvloer. Ze werken minimaal 16 uur per week in de coöperatie. Ze ontvangen een 
onkostenvergoeding in de vorm van groente en fruit en sparen in de coöperatie voor een eigen 
opleidingsbudget. De winst vloeit terug naar de gemeente. Dit wordt mogelijk gemaakt door een 
regelarme zone, die de gemeente Breda heeft ingesteld voor het gebied.  Dit model werkt, mensen met een 
lange afstand tot de arbeidsmarkt gaan weer aan het werk! 
 

Werk samen met het onderwijs 

Het gaat dan om inzet van kennis en handjes door inzet van studenten. Maar er is meer. ONS Land werkt  
samen met ROC Prinsentuin College en op deze opleiding lopen voornamelijk blanke jongens rond. 
Bedenk eens wat er gebeurt als die jongeren met hun trekker over het terrein rijden en de kleine jongetjes 
uit de wijk mogen meedoen. Dit is voor hen een kans om de beeldvorming onder allochtonen te 
verbeteren en in de toekomst nieuwe studenten aan te trekken die anders nooit voor die opleiding zouden 
kiezen. Dit biedt deze jongeren weer een kans om een baan te vinden in een sector waar wel werk is.  
 
Vertel je verhaal en verander het imago van het gebied 

Stadslandbouw is hot. Vertel daarom je verhaal. Of nog beter: laat het verhaal door de deelnemers zelf 
vertellen. Laat mensen zien wat je doet en verander hiermee de beeldvorming van de rest van de stad over 
het gebied!  
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Roel During Businessmodellen tegen het canvas  
Het verzilveren van meervoudige waarde creatie. 

Humuslaag van het  samenleven van actieve burgers en ondernemers. Bijvoorbeeld allerlei leuke 

projecten, Oranjefonds. Dit is de participatie samenleving. Nu in de tijd van de-institutionalisering, levert 

kansen op voor ondernemers. Nieuwe structuren en instituten maken kost veel geld zoals  we het nu 

hebben georganiseerd. Mensen en ondernemers kunnen goed zelf de samenleving opnieuw inrichten. Dit 

gaat via experimenten van zelfredzaamheid: er zit veel positieve eigenwijsheid in de samenleving. 

Convivialiteit: nieuwe coöperaties of nieuwe informele organisatievormen die we nu nog niet kennen. 

Bedrijven nemen taken van de verzorgingsstaat over. In Europese aanbesteding nemen ook sociale 

aspecten een plaats. Het Europese EFESEIIS project heeft als insteek om te kijken naar een evolutionair 

niveau waarop sociaal ondernemers hier actief in kunnen worden. Hoe kleine initiatieven grote structuren 

kunnen veranderen in een soort van co-evolutie. Maar kan het op zijn beloop worden gelaten of moet de 

overheid blijven zorgen voor sociale vangnetten? Het is denkbaar dat sociaal ondernemers meer 

toegevoegde maatschappelijke waarde kunnen creëren als ze de ruimte krijgen voor vrije waarde 

uitwisseling binnen hun ecosysteem. Dus niet alles vertalen in geld waar belasting over moet worden 

betaald, maar juist toestaan dat uitruil van ideeën, diensten en arbeid kan plaatsvinden met gesloten 

beurs. Dit fenomeen heet Local Exchange Trading Systems. Er blijft uiteraard altijd een rol voor de 

overheid en voor het belonen van maatschappelijk toegevoegde waarde voor het meenemen van mensen 

met een grote sociale achterstand. Binnen de landbouw speelt dit nog een te kleine rol in experimenten en 

grassroots initiatieven, maar hier liggen grote kansen. De mooie initiatieven die zijn gepresenteerd in deze 

bijeenkomst zorgen nog niet voor veranderingen in het landbouwsysteem. Het Canvas business model 

lijkt de vernieuwingen mede tegen te houden vanwege het grote accent op geld. Het integreren van 

business ecosystemen, het sociaal kapitaal bij sociale ondernemingen en de mogelijkheid van LETS 

worden opgenomen in een nieuwe generatie business modellen.  

Workshop nieuwe business modellen 
4 groepen gaan in gesprek 

1. Voorstellen 

2. Delen van voorbeelden waar sprake is van meervoudige waarden 

3. Uitdagingen en knelpunten voor doorontwikkeling 

4. Wat betekent dit voor ons? 

 

Groep Jan Eelco Jansma (gespreksleider, verslag), bestaande uit: Bert van Helvoirt, Anne Kloek, Jan 

Beembroek,  

- Hoe organiseer je je processen 

- Ketenwaarde propositie integrale oplossing op de boerderij  

- Wie trekt de kar 

- Het verhaal, dicht bij jezelf houden 

- Toegevoegde waarde laten zien 

Groep Daniel de Jong (gespreksleider, verslag), bestaande uit; Steven Koster, Sanne Minten, Andries 

Visser, Marielle de Groot, Michiel Lampers. 

Welke voorbeelden ken je en wil je delen: 
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- Villa Kakelbont in Brabant. Een bedrijf wat jongeren een plek biedt zonder startkwalificatie en 
met hen een leer/werktraject ingaat. In samenwerking met de onderwijsinstelling is het doel dat 
de jongere de startkwalificatie wel behaald. 

- Tosti Fabriek - http://detostifabriek.nl/  
- Mooie weg – Arnhem Zuid - 

http://arnhem.nieuws.nl/gemeenteberichten/20140709/Wijkbewoners-starten-
stadslandbouwproject-voor-Voedselbank 

- Een natuurspeelterrein in Amsterdam. Lag braak, en is ontwikkeld door een aantal burgers 
- Stadsboerderij Almere als incubator - http://www.stadsboerderijalmere.nl/ 
- Fruittuin Verbeek – samenwerking met meerdere ondernemers, maar wel eerst afspreken hoe je 

uit elkaar gaat - http://www.fruittuinverbeek.nl/  
 

Wat zijn knelpunten en uitdagingen 

- Je ziet bij dit type business vaak de hoger opgeleide tweeverdiener als betrokken doelgroep. 
Betrekken van andere doelgroepen kan, maar dan moet je beginnen bij een duidelijk financieel 
voordeel. 

- Dit type business draait voor een groot deel op vertrouwen. Het is nodig om met mede-
ondernemers een zelfde visie te hebben. Hierover moet je dus ook goed afspraken maken.  

- De coöperatie lijkt een model waarin je dit type business goed kan organiseren omdat je met 
gemak ongelijkheid in leden/inbreng kan aanbrengen.  

- De ondernemer die in deze business onderneemt moet zeer goed zijn in het netwerken. Hoe 
combineer je dit efficiënt op gemeentelijk, landelijk en rijksniveau?  

- Je moet als ondernemer goed kijken hoe je het bestaande sociale netwerk kan gebruiken. Wie zijn 
de key spelers. De mensen die er al zitten en met de ‘voeten in de klei’ staan moet je hebben. 

- Je moet op deze manier ondernemen ook leren. Je moet niet alles zelf willen doen en alles onder 
controle willen houden. 

 

Vragen die naar boven komen 

- Gaan we naar een nieuw type instituties of gaan we naar een systeem wat in regio’s werkt en veel 
dynamischer is als een ‘institutie’? 

- Wat is de ‘return on investment’ van deze sociale waarden? 
- Welke woorden moet je gebruiken om investeerders mee te krijgen in deze business? 
- Hoe laat je dit type business groeien? 
- Hoe zijn kansen bij gemeente (WMO, arbeidsparticipatie) en zorgverzekeraars (preventie) te 

pakken? 
- Hoe kunnen we bijdragen aan de verandering in het land van de zorg naar een richting van meer 

preventie? 
 

Groep Herman Schoorlemmer (gespreksleider, verslag), aan tafel zaten: Ron Methorst (CAH), Bart 

Doorneweert (LEI), Henk Gerbers, Rosanne Metaal (EZ), Hugo Lieffijn (EZ) 

Andere voorbeelden: nog niet genoemd zijn de initiatieven waar de verbinding wordt gemaakt met 

voeding & gezondheid (bijvoorbeeld lokale productie voor een instellingskeuken, O-regional, ..). De kern 

van dit soort initiatieven is dat voedsel als spil in gezondheidszorg wordt gezien in plaats van een 

sluitpost/kostenpost. Gezond en eerlijk voedsel verhoogt zo de kwaliteit van leven.  

Een uitdaging is om toegenomen welzijn, woongeluk, meetbaar te maken om anderen te kunnen 

overtuigen. Denk hierbij aan Qaly (aantal jaar dat je langer leeft) en Daly (het aantal jaar dat iemand 

verliest). Mogelijk doet RIVM dit. 

Opvallend is dat de 5 sprekers allen een drive tonen. Als je hierin wilt ondernemen of een initiatief wilt 

trekken, over welke persoonskenmerken, competenties moet je dan beschikken.  

http://detostifabriek.nl/
http://arnhem.nieuws.nl/gemeenteberichten/20140709/Wijkbewoners-starten-stadslandbouwproject-voor-Voedselbank
http://arnhem.nieuws.nl/gemeenteberichten/20140709/Wijkbewoners-starten-stadslandbouwproject-voor-Voedselbank
http://www.stadsboerderijalmere.nl/
http://www.fruittuinverbeek.nl/
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Ook opvallend is dat de 5 sprekers juist bij blokkades tot grote creativiteit komen (geen geld om een stal 

te bouwen, dus dan koeien die geen stal nodig hebben). Dit roept de vraag op hoe je moet faciliteren. 

Blokkades blijken nodig om tot vernieuwing te komen. Misschien moet je ze zelfs opwerpen. 

De meervoudige waarden worden niet allemaal betaald. In feite worden veel voorbeelden ondersteund 

door burgers/consumenten die een soort vooruitgeschoven verantwoordelijkheid voelen. Uitdagend om 

hier experimenteerruimte/ontschotting/ anarchie te creëren zodat nieuwe 

verbindingen/partnerschappen kunnen ontstaan. 

Om die experimenteer ruimte te krijgen moet je nadenken over de framing. Bijvoorbeeld bij een 

stadslandbouw initiatief. (nadruk op risico’s van het initiatief of nadruk op gevolgen van het niets doen) 

Niet alleen laten leiden door wat nu kan, maar leg een verbinding met toekomstbeelden over de 

maatschappij (trends, de-institutionalisering, ICT en robotisering). Laat meer zien dan alleen het 

financiële aspect (MKBA) 

Betekenis in relatie tot onderzoeksvragen: 

 Meetbaar maken maatschappelijke baten 

 Uitwerken Human Capital Agenda voor initiators meervoudige waarden productie 

 Ontwikkeling van setting, methodieken, tools voor ontwerp van partnerschappen en business 

modellen voor meervoudige waarde creatie 

 Rol van informatie/communicatie in doorontwikkeling (framing, community building, 

persoonlijke verhalen) 

 Scenario-aanpakken voor duurzame ontwikkeling van deze initiatieven, doorbraken en 

innovatiesprongen 

Groep Roel During (gespreksleider, verslag) bestaande uit; Jan Hopman, Janneke Blijdorp, Albert 

Boersen, Thomas Besuijden, Petra van den Hengel, IJsbrand Snoeij en mevrouw van DLG/gemeente Ede 

(niet in de lijst).  

Snoeij: vraag aandacht voor de rechtspersoon die je kiest voor je sociale onderneming. Coöperaties zijn nu 

een hype. Maar is die rechtsvorm adequaat? En de Governance structuur die erbij past. Of is het een 

negatieve ontwikkeling?  

De radicalisering van regelgeving is verstikkend. Hoeveel tuinschepjes zijn er en waar hangen die? Er is 

sprake van juridisering en protocollering. Is dan de coöperatie een goede rechtsvorm? Jan Wieringa: 

Community Supported Agriculture (CSA) is een coöperatievorm. Jan kiest er niet voor, maar die 

coöperatie gaat zich ineens bemoeien met hem. Je raakt autonomie kwijt. We leven in een vrij land, maar 

daar is weinig van te merken.  

Jan Wieringa: je werkt met een afnemersovereenkomst. Verschil tussen publieke domein en in je 

community, vooral op het punt van vertrouwen. During: je hebt te maken met generiek consumentenrecht 

in een private setting en consumentenrecht is gebaseerd op wantrouwen. Wieringa:  men zou regelgeving 

moeten maken die uitgaat van vertrouwen voor CSA. Regelgeving vanuit vertrouwen, of liever gezegd 

vanuit vastgelegd vertrouwen.  

IJsbrand Snoeij merkt een grote ontevredenheid. Initiatieven met hart en passie worden de das omgedaan. 

Botsing van het Rijnlands en Angelsaksisch model. Sociale initiatieven worden verstikt door regelzucht.  

Janneke Blijdorp: De overheid kijkt door de bril van gisteren. Hier ligt een sleutelvraag. Hoe kan de 

overheid een meewerkende kracht ontwikkelen. Nu 10 tot 12 inspecteurs per jaar met controles vanuit 

verschillende domeinen. Veel daarvan is Europees geregeld.  
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Jan Wieringa geeft het voorbeeld van etikettering en verzekering. Alles moet gecertificeerd. Maar het 

plakken van etiketten op 3000 melkflessen per week is nog wel te doen, maar hoe krijg je ze er weer 

vanaf? Bij kleine hoeveelheden gaat dat nog, maar niet bij zijn productie. Roel During: proberen om buiten 

de consumentenwet te komen en kwaliteit en risico’s privaatrechtelijk te regelen.  

Janneke Blijdorp: De rol van financiers in de vernieuwing. Ze moeten vanuit hun systeem kijken naar 

risico’s. Het gaat ook over kredietbeoordeling. IJsbrand Snoeij: veel missie gerelateerde investeringen, 

zoals Social Venture Capital. (vaak 3%, meer dan op de bank en minder risico dan in aandelen), zie 

Noaberfoundation. Er is verhoudingsgewijs veel geld dat goede bestemmingen zoekt. Snoeij: Financiering 

van AWBZ van Rijk naar gemeente. Idee is om de lokale samenleving meer te betrekken! Nu opnieuw als 

aanbieder met de gemeente aan tafel en alle stakeholders worden buitengesloten. Hersenen werken 

klaarblijkelijk als karresporen. Kost veel energie om te vernieuwen. Jan Wieringa zoekt naar een 

organisatievorm die optimaal inspeelt op wensen van consument en producent.  

Korte evaluatie en afsluiting 
Reflecties uit de zaal 

- goed netwerken bij overheid, klanten etc 

- het verhaal van je bedrijf daar draait het om, dichtbij jezelf. Mensen die bij jou kopen vragen 

waarom? Wat voeg je toe? Waarom kopen ze hier? Waarom werk je hier?  

- Het verhaal ook door je omgeving laten vertellen 

- Wat is nou een handige rechtsvorm? Vaak in een situatie van veel vertrouwen en andere kant 

wordt je belemmerd door een overheid die de anonieme consument beschermt. Kun je van wet- 

en regelgeving naar vertrouwen toe? 

- Spanning tussen zekerheid en onzekerheid, experiment meer ruimte, vb woningbouwvereniging 

durf je te framen, te presenteren 

Aanvullende ideeën uit de zaal om onderzoek naar te doen: 

- Meetbaar maken van voedsel 

- Persoonskenmerken van ondernemers/ human capital agenda 

- Rural enterpreneurship meenemen in curriculum in een project.  

- Wat vinden ondernemers dat wetenschappers moeten gaan onderzoeken; en vind het nieuwe 

paard uit. Indien de Waarde creatie veel hoger is dan elders dit graag inzichtelijk maken MKBA 

- Onderzoek naar evaluatie en recht doen aan wat er gebeurt,   

- Versnelling om dergelijke initiatieven van de grond te krijgen. 

- Business ecosystemen ontwikkelen is leuk, inspiratie vanuit de wetenschap, aan welke resultaten 

aan welke knopen moet ik draaien 

- Wat kunnen die onderzoeken opleveren voor de ondernemer.  

- Hoe geef je de samenwerking vorm tussen ondernemers en onderzoekers? 

- Jan; relatie consument - producent, we doen alles wat de consument  wil, hoever is het wenselijk 

om te gaan. Jouw advies aan mij is belangijker dan mijn advies aan jou.  

Belofte: er wordt een verslag gemaakt en via de email toegestuurd. Tevens komt het verslag op facebook. 

Hoe gaan we verder met de ideeën? De bouwstenen uit deze bijeenkomst worden door Herman 

Schoorlemmer en Andries Visser opgepakt en bekeken wordt of het aan kan sluiten bij vervolg KB-

onderzoek en in de PPS Multifunctionele landbouw. 

Verslag: Michaela van Leeuwen  



Pagina 9 van 9 
 

Lijst van aanwezigen 

Jan  van Beekhuizen Rabobank,  

Hanneke Meesters LTO Noord, projectleider senior 

Albert Hoekerswever  Hig Hopes, trekker van bedrijvennetwerk Fairtrade Arnhem  

Petra  van den Hengel Countus 

Thomas Besuijen KLM cargo 

Henk Gerbers Bio plus 

Rob Tuin Aequor sectormanager Agrocluster 

Marjan Lunter Aequor Sectormanager Dier 

Bert  van Helvoirt Ondernemer Tilburg 

Janneke Blijdorp DLG 

Rosanne Metaal Ministerie van Economische Zaken 

Michiel  Lampers  Lampers Beheer 

Hugo Lieffijn Ministerie van Economische Zaken 

Jan  Hopman VNO-Ncw Eemland 

Ron Methorst  CAH Vilentum 

Marielle  de Groot Stock 5 

Steven Koster Puurland 

Jan  Wieringa Veld en Beek 

Anne  Kloek Geertjes hoeve 

IJsbrand  Snoeij Boerderij Paradijs 

Sanne Minten Wageningen UR Food & Biobased Research 

Marjolein Elings Wageningen UR Plant Research International 

Carolien  de Lauwere Wageningen UR LEI 

Andries  Visser Wageningen UR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving 

Bart Doorneweert Wageningen UR LEI 

Marcel Vijn Wageningen UR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving 

Eva  Sabas stagiaire Stadslandrelaties.nl 

Albert Boersen stagiaire Stadslandrelaties.nl 

Roel  During Wageningen UR Alterra 

Daniel  de Jong Wageningen UR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving 

Jan Eelco  Jansma Wageningen UR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving 

Herman  Schoorlemmer Wageningen UR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving 

Michaela  van Leeuwen Wageningen UR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving 
 


