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Samenvatting
Stichting Stimuland heeft opdracht gekregen van de BO Akkerbouw om 
de werkwijze van de ondernemersgroepen van de voormalige Stichting 
Veldleeuwerik te moderniseren. Hiervoor is dit kwantitatieve onderzoek 
uitgevoerd.  

Het grootste deel van de respondenten in het onderzoek Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw komt uit 
de provincie Flevoland (24%). De minste respondenten komen uit de provincie Utrecht (1%). 
51% van de respondenten in dit onderzoek was lid van de voormalige Stichting Veldleeuwerik en 49% van 
de respondenten niet. 
De meeste respondenten in dit onderzoek halen op dit moment hun informatie bij collega-ondernemers 
(68%), onderzoeks- en kennisinstellingen (55%) en brancheorganisaties als LTO Akkerbouw en NAV (47%). 
Relatief weinig respondenten verkrijgen hun informatie via LNV (12%) of via hun accountant (21%). De 
respondenten geven aan dat ze behoefte hebben meer kennis te ontvangen en te delen over teeltmethodes 
en bodem gerelateerde onderwerpen (teeltbeheer, bodemleven, bodemverrijking, bodemkwaliteit). Deze 
informatie ontvangen ze het liefst middels excursies en bijeenkomsten. 

Algemene informatie

De meeste respondenten in dit onderzoek zijn lid van een ondernemersgroep of willen lid worden van een 
ondernemersgroep (77%). Degenen die dit niet willen, geven veelal aan dat ze dit niet willen/kunnen door 
een gebrek aan bedrijfsopvolging en/of tijd.  De respondenten in dit onderzoek vinden de onderwerpen 
bodembeheer en bemesting (84%) en gewasbescherming / weerbare teeltsystemen (80%) de meest 
interessante onderwerpen om op te pakken met een ondernemersgroep. Er is relatief weinig interesse 
om de onderwerpen erf- en perceelemissies (27%) en bewaring / koeling (30%) op te pakken met een 
ondernemersgroep.
Wanneer wordt gekeken naar de gewenste activiteiten van een ondernemersgroep geven de respondenten 
aan graag nieuwe dingen te proberen (demo / pilot) (75%) en naar informatieavonden / excursies te gaan 
met hun ondernemersgroep (73%). Minder populaire activiteiten zijn het delen van financiële resultaten 
(21%) en het opzetten van nieuw onderzoek met hun ondernemersgroep (36%). De respondenten in dit 
onderzoek geven aan dat ze een vaste groepssamenstelling wensen binnen een ondernemersgroep 
(65%).  Hiernaast geven de meeste respondenten voorkeur aan een groepsgrootte van 10 – 15 deelnemers 
binnen een ondernemersgroep (54%). De meeste respondenten (80%) geven aan dat ze graag een vaste 
begeleider hebben bij hun ondernemersgroep. 17% van de respondenten geeft aan dat ze graag een 
begeleider hebben bij hun ondernemersgroep, maar dat deze per onderwerp kan verschillen. 

Ondernemersgroepen 
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De bevraagde akkerbouwers in dit onderzoek geven aan dat op de hoogte zijn van de laatste trends en 
ontwikkelingen in de akkerbouw (70%) en initiatief nemen in het organiseren van bijeenkomsten (69%) 
veruit  het belangrijkst is in de begeleiding van ondernemersgroepen. Waar de begeleider werkzaam is, 
vinden de respondenten minder belangrijk.
Bij het vragen naar de gewenste activiteiten van de begeleider geven de respondenten het volgende 
aan: ze vinden het vooral belangrijk dat de begeleider relevante ontwikkelingen en informatie deelt (89%) 
en bijeenkomsten organiseert met interessante sprekers (87%). Het initiatief nemen in het opzetten van 
demo’s en pilots in de akkerbouw wordt door 66% van de respondenten als gewenst gezien. 

De respondenten in dit onderzoek geven aan dat de toegevoegde waarde van het Duurzaam Praktijknetwerk 
Akkerbouw kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen akkerbouwers uit de ondernemersgroep is 
(55%). Hiernaast geeft 47% van de respondenten aan dat de toegevoegde waarde van het Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen andere ondernemersgroepen is.
De belangrijkste activiteiten van het centraal loket van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw zijn 
volgens de akkerbouwers in dit onderzoek ‘het op de hoogte zijn van relevante onderzoeksprojecten en 
het matchen daarvan met belangstellende ondernemersgroepen’ (58%) en akkerbouwers op de hoogte 
brengen van interessante landelijke, provinciale en lokale subsidieregelingen (55%). Ook het organiseren 
van regio-overstijgende bijeenkomsten en het versturen van nieuwsbrieven wordt door meer dan de helft 
van de respondenten (53%) genoemd als een activiteit die past bij het centraal loket. 
Veel akkerbouwers in dit onderzoek zijn bereid een financiële bijdrage te leveren voor deelname aan het 
Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (82%). Gemiddeld willen ze hier € 229,84 per jaar voor betalen. 
Deze financiële bijdrage moet volgens de respondenten grotendeels besteed worden aan de begeleider 
van de eigen ondernemersgroep (77%) en de activiteiten van de eigen ondernemersgroep (67%). 

Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw
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Modernisering van deze ondernemersgroepen is nodig, omdat de structuur van duurzaamheidscertificat
en die zij kennen van de voormalige Stichting Veldleeuwerik, niet meer van toepassing is. In deze context 
is het ook relevant de mening van akkerbouwers die niet deelgenomen hebben aan Veldleeuwerik mee 
te nemen in de modernisering van de werkwijze. De centrale vraag hierin is hoe een werkwijze wordt 
gecreëerd voor ondernemersgroepen, zodat akkerbouwers blijvend worden uitgedaagd om deel te 
nemen aan het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw en gezamenlijk stappen zetten richting verdere 
verduurzaming. 
Tevens is het opzetten van een kennisinfrastructuur rondom het praktijknetwerk onderdeel van de 
modernisering van de werkwijze van deze ondernemersgroepen. 

Stichting Stimuland heeft de opdracht gekregen om de werkwijze van de huidige ondernemersgroe
pen te moderniseren. Dit rapport bevat de resultaten van een kwantitatief onderzoek naar de wensen 
en behoeften van akkerbouwers in Nederland ten opzichte van de modernisering van het Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw. Het rapport dient als basis voor de verdere verdieping middels veelal 
individuele interviews met akkerbouwers.

Het doel van dit onderzoek is het signaleren en identificeren van de wensen 
en behoeften van akkerbouwers ten behoeve van de modernisering van 
de werkwijze van ondernemersgroepen in het Duurzaam Praktijknetwerk 
Akkerbouw. Belangrijke voorwaarden voor dit onderzoek zijn dat het 
laagdrempelig en praktisch van aard is en uitkomsten direct toepasbaar zijn.

Eind 2019 is een verkenning uitgevoerd door Matthé Elema in opdracht van het 
ministerie van LNV om na te gaan hoe de inspanningen en ervaringen van de 
voormalige Stichting Veldleeuwerik zo goed mogelijk kunnen worden benut 
naar de toekomst. Eind januari 2020 zijn de bevindingen gerapporteerd aan 
het ministerie en een groep telers. Uit de verkenning bleek een brede behoefte 
bij stakeholders om een breed praktijknetwerk van akkerbouwers te vormen, 
waarmee kan worden samengewerkt bij het ontwikkelen van nieuwe kennis en 
het invoeren daarvan op het boerenerf. Ook willen veel ondernemersgroepen 
van voormalige Veldleeuweriktelers doorgaan. 

1. Achtergrond

1.1. Doel

6 ONDERZOEK DUURZAAM PRAKTIJKNETWERK AKKERBOUW



Voor het onderzoek Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw is een vragenlijst ontwikkeld waarin verschillende 
thema’s aan bod komen. De akkerbouwers zijn bevraagd naar hun algemene gegevens, informatiebe-
hoefte en -bronnen, hun attitude jegens ondernemersgroepen en hun attitude jegens het Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw. De vragenlijst is online uitgezet bij akkerbouwers in Nederland 1. Er is tweemaal 
een e-mail gestuurd met een link naar de vragenlijst aan de deelnemers van de nog actieve onderne-
mersgroepen en andere geïnteresseerden in het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Daarnaast is het 
opgenomen in de nieuwsbrief van de BO Akkerbouw, die ongeveer 6000 akkerbouwers als ontvanger 
kent. Ook is er aan diverse ketenpartijen, agrarische media en be langenbehartigers gevraagd dit onder 
de aandacht van akkerbouwers te brengen. In de periode 16 april tot 2 mei 2021 vulden 199 respondenten 
het onderzoek in. Hiervan zijn 178 respondenten meegenomen in de rapportage. De respondenten die 
niet zijn meegenomen vulden de vragenlijst niet ten minste voor een kwart in. 

De 178 respondenten geven een representatieve afspiegeling van de akkerbouwers in Nederland. De 
uitkomsten van dit rapport geven met een zekerheidsniveau van 95% aan dat de foutenmarge 7,29% is. 

1.2.1. Kwantitatief onderzoek

1.2. Onderzoeksopzet

   1 Het aantal akkerbouwers in Nederland in 2020 is 11.174 (CBS –Statline) in Nederland in 2020 is 11.174 (CBS –Statline)
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2. Algemene informatie

In het onderzoek Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw komen  
de meeste respondenten uit de 
provincie Flevoland (24%). 
De minste respondenten komen uit 
de provincie Utrecht (1%). 

In het hoofdstuk ‘Algemene informatie’ van het onderzoek Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw zijn de akkerbouwers in Nederland bevraagd 
naar de provincie waar zij gevestigd zijn, of ze lid waren van de voormalige 
Stichting Veldleeuwerik, wat hun huidige informatiebronnen zijn en welke 
informatiebehoefte ze hebben. 

Herkomstprovincie respondenten

2.1. Herkomstprovincie
6%

24%

4%

4%

11%8%

10%

9%

5%
1%

7%

11%

Drenthe Flevoland Friesland

Gelderland Groningen Limburg

Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel

Utrecht Zeeland Zuid-Holland
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Stichting Veldleeuwerik was een uniek samenwerkingsverband tussen telers en 
verwerkende bedrijven om actief duurzame akkerbouw en duurzame productie te 
stimuleren. Stichting Veldleeuwerik is met ingang 1 januari 2020 gestopt met alle 
activiteiten. De structuur en het verdienmodel van Stichting Veldleeuwerik sloten 
niet langer aan op de manier waarop de keten, de sector, de maatschappij en 
de overheid tot verduurzaming wilden komen in de landbouwsector. 51% van de 
respondenten in dit onderzoek was lid van de voormalige Stichting Veldleeuwerik. 

2.2. Lid Veldleeuwerik 

Lid Veldleeuwerik

51%49%

Ja Nee
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De meeste respondenten in dit onderzoek verkrijgen hun informatie via collega-ondernemers (68%), 
onderzoeks- en kennisinstellingen (55%) en brancheorganisaties als LTO Akkerbouw en NAV (47%). Relatief 
weinig respondenten verkrijgen hun informatie via hun accountant (21%) of via LNV (12%). 
De respondenten die anders, namelijk (38%) invullen geven aan dat ze via eigen onderzoek, vakbladen 
(BoerenBusiness) en toeleveranciers aan hun informatie komen. 

2.3. Huidige informatiebron

Informatiebron

Aan de respondenten is de open vraag gesteld over welk onderwerp ze graag nog meer kennis ontvangen / 
delen op het gebied van akkerbouw. Hierbij zijn de meeste gegeven antwoorden gericht op teeltmethodes 
en bodem gerelateerde onderwerpen (teeltbeheer, bodemleven, bodemverrijking, bodemkwaliteit). Tot 
slot geeft een aantal respondenten aan dat ze informatie missen over eiwitrijke teelten.

De respondenten zijn ook bevraagd op welke manier ze deze informatie graag ontvangen. Hier is de 
respondenten gevraagd om een top vijf te maken van de gewenste manieren om (nieuwe) informatie te 
ontvangen. Dit geeft onderstaande verdeling (inclusief gemiddelde score).  

1. Bijeenkomsten en excursies (score 1,8)
2. Nieuwsbrief per mail (score 2,4)
3. Vakblad (score 3,3)
4. Social Media (score 3,7)
5. Nieuwsbrief per post (score 3,8)

Hierbij zijn bijeenkomsten en excursies volgens de bevraagde akkerbouwers veruit de populairste methode 
om extra informatie te ontvangen. 

2.4. Informatiebehoefte

12%

21%

38%

38%

39%

40%

47%

55%

68%
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3. Ondernemersgroepen
In dit hoofdstuk zijn de respondenten bevraagd naar hun mening met 
betrekking tot deelname aan een ondernemersgroep, welke onderwerpen ze 
met een ondernemersgroep willen oppakken, welke activiteiten ze met een 
ondernemersgroep willen ondernemen en wat volgens hen de wenselijke 
karakteristieken van een ondernemersgroep zijn. Tot slot zijn de respondenten 
bevraagd naar hun wensen en behoeften ten aanzien van begeleiding van 
ondernemersgroepen. 

De meeste respondenten in dit onderzoek zijn lid van een ondernemersgroep of willen lid worden van 
een ondernemersgroep (77%). 23% van de respondenten is geen lid van een ondernemersgroep en wil 
dit ook niet. Hiervoor worden meerdere redenen gegeven. Respondenten geven onder andere aan dat 
ze geen lid willen worden, omdat ‘ze geen opvolger hebben en het hierdoor niet nodig is’ of ‘dat ze door 
tijdgebrek hier niet aan toekomen’

3.1. Deelname aan een ondernemersgroep

In de verdere rapportage zijn enkel de respondenten meegenomen die aangeven dat ze lid willen worden 
of lid zijn van een ondernemersgroep. In totaal zijn dit 138 respondenten. 

Deelname ondernemersgroep

43%

34%

23%

Ja, ik ben al lid Ja, ik zou lid willen worden Nee, ik ben geen lid en wil dit ook niet
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Bodembeheer en bemesting (84%) en gewasbescherming / weerbare teeltsystemen (80%) zijn volgens 
de respondenten de populairste onderwerpen om op te pakken met een ondernemersgroep. De helft 
(50%) van de agrarische ondernemers vindt biodiversiteit een interessant onderwerp om op te pakken 
met een ondernemersgroep. Ook geeft bijna de helft (46%) aan interesse te hebben om het onderwerp 
CO2 vastlegging / carbon footprint op te pakken met een ondernemersgroep. Er is relatief weinig interesse 
om de onderwerpen erf- en perceelemissies (27%) en bewaring / koeling (30%) op te pakken met een 
ondernemersgroep. 

3.2. Onderwerpen om op te pakken 

Interesse in onderwerpen om op te pakken met een ondernemersgroep

Naast de bovenstaande antwoorden geeft 13% van de respondenten de optie ‘anders, namelijk’ 
aan. Deze respondenten geven aan dat ze interesse hebben om de onderwerpen (financiële) 
duurzaamheid en financieringsmogelijkheden voor de akkerbouw op te pakken met een 
ondernemersgroep. 

13%

27%

30%

40%

40%

46%

50%

80%

84%
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De meeste respondenten geven aan dat ze met hun ondernemersgroep graag nieuwe dingen uitproberen 
(demo’s / pilots) (75%), informatieavonden en/of excursies bijwonen (73%) en teeltresultaten delen (65%). 
Het delen van financiële resultaten (21%) en het opzetten van nieuw onderzoek (36%) zijn minder populaire 
gewenste activiteiten van ondernemersgroepen volgens de respondenten in het onderzoek Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw. 
Opvallend is dat men wel graag nieuwe dingen wil proberen (pilot / demo), maar minder open staat om 
deel te nemen / benaderd te worden voor nieuwe onderzoekspilots. 

Het algemene beeld dat respondenten schetsen in de categorie ‘anders, namelijk’ (6%) is dat ze praktische 
oplossingen wensen. Van het simpelweg kennis uitwisselen en binnenhalen tot het faciliteren van ambities. 
Praktische waarden staan hier centraal. Dit is opvallend, omdat de gewenste activiteiten al praktisch zijn 
ingestoken. De betrokken akkerbouwers voelen de behoefte dit nogmaals te benadrukken. 

3.3. Gewenste activiteiten ondernemersgroep 

Gewenste activiteiten ondernemersgroep 

6%

21%

36%

49%

65%

73%

75%
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De meeste respondenten (54%) 
geven aan dat ze een groepsgrootte 
van 10 – 15 deelnemers prefereren. 
Hiernaast geeft bijna de helft (40%) 
aan dat ze een kleine groep (<10 
deelnemers) prefereren. Een grote 
groep (>15 deelnemers) is voor de 
meeste respondenten niet gewenst 
(2%).  

3.4.1. Groepsgrootte

3.4. Karakteristieken ondernemersgroep

Respondenten zijn bevraagd over de gewenste groepsgrootte en groepssamenstelling van onderne-
mersgroepen. 

Het merendeel van de respondenten 
(65%) geeft aan dat ze graag een 
vaste samenstelling hebben van een 
ondernemersgroep. Een zeer klein 
percentage (4%) geeft aan dat ze 
graag een wisselende groepssamen-
stelling hebben. Ongeveer een op de 
drie respondenten (30%) geeft aan 
dat het voor hen niet uit maakt wat 
de groepssamenstelling is.

3.4.2. Groepssamenstelling

40%

54%

2%
4%

Klein <10 deelnemers Gemiddeld > 10 - 15 deelnemers Groot > 15 deelnemers Maakt niet uit

66%
4%

30%

Vast Wisselend Maakt niet uit

14 ONDERZOEK DUURZAAM PRAKTIJKNETWERK AKKERBOUW



Vaak worden ondernemersgroepen begeleid. De respondenten is gevraagd naar hun wensen ten aanzien 
van begeleiding van ondernemersgroepen, wat er belangrijk is in de begeleiding van ondernemersgroepen 
en welke activiteiten een begeleider van ondernemersgroepen volgens hen zou moeten oppakken. 

3.5. Begeleiding ondernemersgroepen 

Begeleider ondernemersgroep 

De meeste respondenten (80%) geven aan dat ze graag een vaste begeleider hebben bij hun 
ondernemersgroep. Bijna een vijfde van de respondenten (17%) geeft aan dat ze graag een begeleider 
hebben bij hun ondernemersgroep, maar dat deze gekozen wordt per onderwerp. Een klein deel (3%) 
geeft aan dat een ondernemersgroep geen begeleider nodig heeft. 

3.5.1. Wens begeleiding ondernemersgroepen

80%

3%
17%

     Ja, ik zie graag een vaste begeleider bij een ondernemersgroep

     Nee, de groep hee� geen begeleider nodig

     Nee, liever een begeleider per onderwerp
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Belangrijk in de begeleiding van ondernemersgroepen

De respondenten geven aan dat op de hoogte zijn van de laatste trends en ontwikkelingen in de akkerbouw 
(70%) en initiatief nemen in het organiseren van bijeenkomsten (69%) veruit het belangrijkst zijn in de 
begeleiding van ondernemersgroepen. 
Waar de begeleider werkzaam is vinden de respondenten minder belangrijk. Zo geeft 1% aan dat hij/zij 
het belangrijk vindt dat een begeleider werkzaam is bij een ketenpartij. 2% van de respondenten geeft 
aan dat hij/zij het belangrijk vindt dat een begeleider werkzaam is bij het centraal loket van het Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw. Tot slot geeft 19% van de respondenten aan dat hij/zij het belangrijk vindt dat 
de begeleider een onderzoeker is of betrokken is bij het onderzoek in de akkerbouw. Wel vindt 47% van 
de respondenten het belangrijk dat de begeleider onafhankelijk is.
Er zijn maar 3 respondenten die anders, namelijk (2%) invullen. Zij geven aan dat ze het belangrijk vinden 
dat de begeleider actief begeleidt. 

3.5.2. Belangrijk in de begeleiding van ondernemersgroepen

16 ONDERZOEK DUURZAAM PRAKTIJKNETWERK AKKERBOUW



De respondenten in dit onderzoek is gevraagd in hoeverre ze het belangrijk vinden dat de begeleider 
onderstaande activiteiten oppakt. Bijna negen van de tien (89%) vinden het belangrijk dat de begeleider 
relevante ontwikkelingen en informatie deelt met de ondernemersgroep. Hiernaast vindt ook een groot 
deel (87%) het belangrijk dat de begeleider bijeenkomsten met interessante sprekers organiseert voor de 
ondernemersgroep. Tot slot vindt een meerderheid (66%) het belangrijk dat de begeleider het initiatief 
neemt in het opzetten van demo’s en pilots in de akkerbouw. 

Activiteiten die de begeleider oppakt

3.5.3. Activiteiten begeleider ondernemersgroepen
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5.2. Aanbevelingen 

De respondenten in dit onderzoek zijn bevraagd over hun wensen ten aanzien 
van de ontwikkeling van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Hierbij zijn 
ze bevraagd over de toegevoegde waarde van het Duurzaam Praktijknetwerk 
Akkerbouw en welke concrete activiteiten het Duurzaam Praktijknetwerk 
Akkerbouw moet oppakken. Tot slot zijn de respondenten gevraagd of ze een 
financiële bijdrage willen leveren voor het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw 
en waar deze financiële bijdrage aan besteed moet worden. 

4. Duurzaam Praktijknetwerk                                                
    Akkerbouw

4.1. Toegevoegde waarde Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Kennisontwikkeling en -uitwisseling is volgens de respondenten een toegevoegde waarde van het toekomstig 
Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Zo geeft 55% van de respondenten aan dat kennisontwikkeling 
en -uitwisseling met akkerbouwers uit de eigen ondernemersgroep een toegevoegde waarde is van het 
Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Hiernaast geeft 47% van de respondenten aan dat kennisontwik-
keling en -uitwisseling met andere ondernemersgroepen een toegevoegde waarde is van het Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw. De respondenten vinden de gezamenlijke invloed op politiek en beleid een 
minder grote toegevoegde waarde van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. 15% van de respondenten 
geeft aan dat dit een toegevoegde waarde is van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw.
De respondenten die anders, namelijk (5%) invullen geven veelal aan dat ze geen toegevoegde waarde zien 
(2,5%). Hiernaast verwoordt een respondent de toegevoegde waarde op de volgende manier: “Soms is het 
moeilijk als ondernemer om tussen een ondernemersgroep te komen. Dit biedt kansen voor ondernemers 
die wel willen, maar niet zo goed weten hoe om ergens te kunnen aansluiten’’.
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Bijna zes op de tien respondenten (58%) geven aan dat ‘het op de hoogte zijn van relevante onder-
zoeksprojecten en het matchen daarvan met belangstellende ondernemersgroepen’ een belangrijke 
activiteit is van het centraal loket van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Hiernaast geeft 55% 
van de respondenten aan dat ze het belangrijk vinden dat het centraal loket hen op de hoogte brengt 
van interessante landelijke, provinciale en lokale subsidieregelingen. Ook het organiseren van regio-
overstijgende bijeenkomsten en het versturen van nieuwsbrieven wordt door meer dan de helft van 
de respondenten (53%) genoemd als een activiteit die past bij het centraal loket. 
De respondenten geven aan dat ze ‘op de hoogte brengen van nieuwtjes van andere onderne-
mersgroepen’ een minder passende activiteit vinden van het centraal loket. 33% van de betrokken 
akkerbouwers geeft aan dat ze dit belangrijk vinden. 
De respondenten die ‘anders, namelijk’ invullen geven aan dat onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en 
transparantie belangrijke thema’s zijn. Ze benoemen hier niet andere activiteiten van het centraal loket.   

4.2. Concrete activiteiten van het centraal loket van het 
Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Activiteiten centraal loket Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw
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18% van de respondenten geeft aan geen financiële bijdrage te willen leveren aan het Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw. Deze respondenten geven aan dat ze hier vaak geen financiële middelen 
voor hebben en dat er geen transparantie is over waar het geld naartoe gaat. 

4.3. Financiële bijdrage Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Bijdrage Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Eén respondent verwoordt dit op de volgende manier: ‘’We moeten alle adviseurs reeds veel geld 
betalen, veel agrarische subsidies gaan naar andere partijen dan de boer, die veelal het nakijken 
hebben. Als we ergens aan mee (moeten) werken, levert het ons niets op, en de “samenwerkende” 
partij, kan een uurloon declareren, waar wij u tegen kunnen zeggen’’.

82% van de respondenten in dit onderzoek geeft aan wel een financiële bijdrage te willen leveren aan het 
Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. De helft van de respondenten geeft aan een bedrag tussen de        
€ 150,- en € 251,- per jaar te willen betalen voor het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Het gemiddelde 
bedrag dat de respondenten jaarlijks willen betalen voor het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw is 
€ 229,84. De mediaan is € 250,- 
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De respondenten die aangeven dat ze een financiële bijdrage willen leveren voor het Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw is ook gevraagd waar deze financiële bijdrage aan besteed moet worden. Hier 
geven bijna acht op de tien respondenten (77%) aan dat de financiële bijdrage gebruikt moet worden om 
de begeleider van de eigen ondernemersgroep te financieren. Hiernaast geeft 67% van de respondenten 
aan dat deze financiering gebruikt moet worden voor de activiteiten van de eigen ondernemersgroep. 17% 
van de respondenten geeft aan dat de financiële bijdrage gebruikt moet worden voor de financiering van 
het centraal loket. Ook financiering van regio-overstijgende bijeenkomsten kent weinig populariteit bij 
de respondenten in dit onderzoek. 27% geeft aan dat ze hier een financiële bijdrage voor willen leveren. 

Inzet financiële bijdrage 
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5. Conclusie en aanbevelingen

De meeste respondenten ontvangen op dit moment hun informatie via de geijkte bronnen (collega-
ondernemers, onderzoeksinstellingen en brancheorganisaties als LTO Akkerbouw en NAV). Er is echter wel 
behoefte aan meer kennis ontvangen / delen over de onderwerpen: teeltmethodes, de bodem (teeltbeheer, 
bodemleven, bodemverrijking, bodemkwaliteit) en eiwitrijke teelten. Het Duurzaam Praktijknetwerk 
Akkerbouw kan een toegevoegde waarde zijn door expliciet op deze onderwerpen te focussen. Het is 
volgens de respondenten vooral wenselijk deze informatie te ontvangen tijdens bijeenkomsten en excursies, 
gevolgd door e-mails met informatie. 

Op basis van de antwoorden die door de respondenten in dit onderzoek zijn gegeven lijkt er ruimte 
te zijn voor nieuwe ondernemersgroepen of deelnemers toe te voegen aan bestaande ondernemers-
groepen. Het is wenselijk dat deze groepen in een vaste samenstelling opereren met maximaal 15 
deelnemers. De respondenten proberen graag nieuwe dingen uit met hun ondernemersgroep, wonen 
graag informatieavonden en excursies bij en delen graag teeltresultaten met deze groep. De ondernemers-
groepen willen een vaste begeleider hebben die vooral op de hoogte is van de trends en ontwikkelingen 
in de landbouw. Hij/zij moet het initiatief nemen in het organiseren van bijeenkomsten, ondernemers 
voorzien van relevante informatie en ontwikkelingen en pilots/demo’s in de akkerbouw opzetten. 

De respondenten in dit onderzoek zien over het algemeen toegevoegde waarde in het Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw. Hierbij zien ze de meeste toegevoegde waarde als kennisontwikkeling en     
-uitwisseling centraal staat. Het centrale loket moet zich met name focussen op het op de hoogte zijn van 
relevante onderzoeksprojecten en het matchen daarvan met belangstellende ondernemersgroepen en 
het informeren van ondernemers over interessante nationale, provinciale en lokale subsidierege lingen. Veel 
ondernemers willen financieel bijdragen aan het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Deze bijdrage, 
van rond de € 229,-, moet dan wel ten goede komen van de begeleiding en activiteiten van de eigen 
ondernemersgroep.

5.1. Conclusies 

In dit hoofdstuk schetsen we de conclusies en aanbevelingen van dit kwalitatieve 
onderzoek. In de aanbevelingen schetsen we het advies ten aanzien van de 
modernisering van de werkwijze van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. 
Hierop volgend schetsen we aanbevelingen voor de kwalitatieve verdieping van 
dit onderzoek, uitgevoerd door Stimuland. 
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• Laat de onderwerpen: bodembeheer / bemesting en gewasbescherming / weerbare teelt, maar ook 
eiwitrijke teelt centraal staan bij het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. 

• Deel nieuwe informatie hierover bij bijeenkomsten en excursies. Mocht dit niet mogelijk zijn dan in 
een nieuwsbrief per e-mail. 

• Richt ondernemersgroepen in met een vaste begeleider, vaste samenstelling en max. 15 deelnemers, 
bij voorkeur 10 -15 deelnemers.

• Wanneer ondernemers een eigen bijdrage moeten leveren voor het Duurzaam Praktijknetwerk 
Akkerbouw is het aan te raden deze te gebruiken voor de begeleiding en activiteiten van de 
ondernemersgroep. Hierdoor wordt het draagvlak mogelijk groter. 

• Zorg ervoor dat de maximale bijdrage van deelnemers rond de € 229,- per jaar komt voor maximaal 
draagvlak. 

• Zorg ervoor dat de begeleiders goed op de hoogte zijn van trends en ontwikkelingen in de akkerbouw 
en laat hem/haar deze informatie delen met de deelnemers van ondernemersgroepen. 

• Zorg ervoor dat het centraal loket zich met name focust op relevante onderzoeksprojecten en het 
matchen daarvan met belangstellende ondernemersgroepen. Daarnaast is het informeren over sub-
sidieregelingen en het organiseren van regio-overstijgende bijeenkomsten en het versturen van 
nieuwsbrieven een taak voor het centraal loket.

5.2. Aanbevelingen 
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• De respondenten geven aan dat ze graag nieuwe dingen proberen met een ondernemersgroep 
(demo / pilot), maar geven minder snel aan dat ze openstaan voor deelname/benadering voor nieuw 
onderzoek. In de verdieping is het aan te raden om te kijken waar dit verschil door komt. In hoeverre 
speelt de praktische inslag hierbij een rol? Hiernaast is het aan te raden om meer informatie te vergaren 
over wat de respondenten wensen ten opzichte van de ontwikkeling van nieuw onderzoek. 

• Kennisontwikkeling en kennisuitwisseling is een meerwaarde van het Duurzaam Praktijknetwerk 
Akkerbouw volgens de respondenten. De respondenten zijn niet bevraagd op wat relevante informatie 
is / ontwikkelingen zijn, wie welke kennisontwikkeling / kennisuitwisseling moet realiseren, welke rol 
de ondernemersgroep op moet pakken en welke rol het centraal loket moet oppakken en of hier 
onderscheid in zit voor ondernemers. Hiernaast is het van belang om te kijken hoe ondernemers zien 
dat dit ingericht en gefinancierd wordt. In de verdieping is het aan te raden om meer informatie over 
dit onderwerp te verzamelen, zowel wat betreft kennisuitwisseling binnen, als tussen de onderne-
mersgroepen. Hiernaast is het ook van belang om meer informatie te vergaren over de wensen van de 
respondenten ten aanzien van kennisuitwisseling naar ondernemers buiten de ondernemersgroepen.

• Het projectteam heeft een aantal malen het opstellen van een ‘winterprogramma’ geopperd als activiteit 
van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. In de antwoorden van de respondenten komt dit niet 
duidelijk terug. Het is aan te raden hier in de verdieping dieper op in te gaan. 

• Respondenten geven aan dat het soms lastig is om aan te sluiten bij een ondernemersgroep. In de 
verdieping kan men de respondenten vragen wat de oorzaak hier van is en of men er voor openstaat 
dat nieuwe leden aansluiten, en zo ja, hoe.

• Ondernemers geven aan dat ze rond de € 229,- per jaar willen betalen voor deelname aan het Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw. Hier wensen ze ook een (vaste) onafhankelijke begeleider van te financieren. 
Afhankelijk van de groepsgrootte, is deze bijdrage redelijk laag om alle activiteiten te financieren. In de 
verdieping kan men onderzoeken hoe de respondenten dit voor zich zien. Hiernaast is het van belang 
om te identificeren wat de respondenten bedoelen met een ‘onafhankelijke begeleider’. 

• De respondenten geven aan dat een aantal onderwerpen hun interesse hebben. Ze zijn echter niet 
bevraagd naar in welke vorm ze deze onderwerpen graag zien terugkomen. In de verdieping kan 
bevraagd worden of de ondernemers willen focussen op bepaalde thema’s in bepaalde periodes. 

5.3. Aanbevelingen verdieping
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