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Brede aandacht voor verduurzaming 

• Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij 

• Topsector AgroFood 

• Commissie Van Doorn 

• Regiegroep Verduurzamen Veehouderij en agroketens (Bleker) 

• Convenant verduurzamen Voedsel 

• Duurzame Zuivelketen 

• Innovatieprogramma Varkansen 

• … 

 

Gemeenschappelijk:  

• Verduurzamen in sectoren versnellen door brede toepassing door ondernemers 

• Verduurzamen niet alleen opgave voor veehouders maar vraagt een aanpak in de 
keten van veevoerproducenten tot en met de consument 



Brede middengroep 

stimuleren’, 

stapsgewijs 

Wijkers 

Trekkracht door 

voorlopers, 

sprongen 

Koplopers, brede middengroep, wijkers 



Verduurzamen via innovatiecyclus 



Observaties uit eerdere trajecten 

1. Sectoren doorlopen verschillende sporen naast elkaar, diffusiegericht en  

inventie- of innovatiegericht. Verbinding essentieel! 

2. Innovatie is meer dan techniek, ook veranderingen in structuur, cultuur en 

verdienmodellen 

3. Innovatie vraagt om openingen, vooral voor andere input 

4. Netwerk van belang 

5. Brede adoptie belangrijk aandachtspunt, gaat niet vanzelf 

• Diversiteit ondernemers en besluitvorming (o.a. rol erfbetreders) 

• Verdienmodel: niet alleen voor primaire ondernemers ook voor 

andere partijen 

• Koplopers en boegbeelden 



Verduurzamen in verschillende snelheden 

• Radicaal herontwerp: groot tandwiel, meer 

klimkracht, minder meters 

• Brede adoptie praktijk: klein tandwiel, veel 

meters zonder grote obstakels te nemen 

• Nieuwe Veehouden: ketting op derde of vierde 

tandwiel 

• Meters maken vraagt optimale omstandigheden: 

• Keuze parcours - overheid 

• Sponsoring – banken 

• Ploegleiding – adviseurs 

• Ploeg – belangenorganisaties/collega’s 

• Richtpunt – koplopers 

• Prijzengeld - marktpartijen 

 



 

 

 

 

 

 

Wat vraagt dat: stimuleren beweging 



Uitdagingen vanuit Nieuwe Veehouden 

Ondernemers: 

• Open staan voor nieuwe kansen, verduurzamen in bedrijfsontwikkelplan 
 

Adviseurs: 

• Kritisch klankbord voor ondernemers, doorvragen naar ambities en doelen 

• Aanpak op basis van ondernemersprofiel 
 

Markt- en ketenpartijen: 

• Ontwikkelen nieuwe marktconcepten 
 

Overheid: 

• Ruimte voor vernieuwing geven, flexibiliteit in regelgeving 

 



Uitdagingen vanuit Nieuwe Veehouden 

Kennisinstellingen: 

• Toepassing kennis meer via ondernemersnetwerken organiseren 

• Innovatieprocessen en kant en klare bouwstenen 
 

Belangenorganisaties: 

• Richting geven aan ontwikkelingen in sectoren 

• Boegbeelden profileren 

• Organiseren samenhang en verbinding, ondernemersnetwerken 
 

Banken: 

• Financieringsconcepten voor verduurzaming ontwikkelen 
 

 



Uitdagingen vanuit Nieuwe Veehouden 

Consument: 

• Duurzame koopbeslissingen 
 

NGO’s: 

• Agenderen 

• Aanspreken alle betrokken partijen op verantwoordelijkheid 
 

 

 



Samen aan de slag 

• Keten in elkaar 

grijpend systeem 

• Samen juiste 

beweging in gang 

zetten 

• Alle partijen 

verantwoordelijk 

 


