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Uitdaging

AgroFood Community wekt te weinig 
belangstelling en boekt geen resultaten in 
termen van robuuster ondernemerschap 
onder agrarische ondernemers. 

Verzoek aan Tom Poes: help de AgroFood 
Community effectiever worden door 
verbetering gesprek.
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Ontdekking

Tijdens het gesprek ontdekten we de drie 
belangrijkste redenen waarom de AgroFood 
Community onvoldoende functioneert:  

1. voordeel voor individueel ondernemerschap 
onduidelijk (het is ‘nóg een studieclub’) 

2. individuele boer is een eiland  

3. de bedrijfsoverschrijdende kansen (die er 
legio zijn en die groot kunnen zijn) hebben 
geen kanseigenaar
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Verrassing
Onder de leden van de groep die mee wilde blijven 
praten ontstond - heel verrassend - de gedachte 
aan een West-Brabantse gebiedsaanpak vanuit één 
hand op basis van een robuuste en zoveel mogelijk 
van de wereldmarkt onafhankelijke 
nutriëntenkringloop. Die kringloop moet de basis 
zijn voor zowel volume- als nicheproductie. 
Daarmee zorgt de lokale kringloop in beide 
segmenten voor onderscheid. Dat zorgt voor 
volhoudbare waarde in de rest van de keten én zet 
een exporteerbaar model neer. Marktpotentie: ca. 
30% bestaande Nederlandse productie. 
Eco-/biologisch zou de ontwikkelfunctie moeten 
vervullen.
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Twee ondernemersopties binnen deze gedachte: 
werken vanaf eigen erf, aandeelhouder in professioneel 

geheel 

boer op eigen erf gebiedsmngt vanuit 1 hand

Partnership tussen bedrijven. 
Echter: vanuit een veelal 
aflopend business model. En dus: 
te duur zonder TW of beperkte 
mogelijkheden tot realisatie 
kansen (als gevolg van slechte 
markttoegang of volume dat niet 
past bij afnemers)

• brengt grond samen (boeren, burgers, beleggers) 
• stoppen, cashen, participeren 
• mooier, beter, waardevoller én volhoudbaar 
• sterk commercieel leiderschap met regionale focus 
• verdedigbaar volume voor gevestigde verkopers 
• onderscheidend in klein en groot  
• regionale focus, los van wereldmarkt in  

alle 4 Porteriaanse segmenten

• zoekt zelf eigen weg met partners 
• wordt gefaciliteerd in denken  
• wordt gefaciliteerd in vinden partners

5



De groep maakte 
een SWOT van het gebied

Eerste conclusies: een gebiedsaanpak  

1. vergemakkelijkt effectief  
duurzaam openbaar bestuur 

2. zorgt voor onderscheid 
3. zorgt voor professionaliteit 
4. laat boerenkapitaal niet in rook opgaan 
5. laat boerenambacht en verdienkansen samen 

opgaan 
6. laat boeren netjes en zelfs als beleggende 

participanten uitstappen 
7. creëert kansen voor lange termijn beleggers 
8. creëert exporteerbare kennis (kringloop in 

stedelijke delta, loskomend van dynamiek 
mondiale commodities markten) 

Om die kans waar te maken is het maken van 
een plan nodig + middelen om het via road 
shows en meewerkende boerenorganisaties, 
accountants en banken aan de man te brengen. 
Reken op een totaal budget van ca. €50.000 
(20k voor ontwikkeling basisplan + 30k 
communicatie). Die middelen kunnen worden 
gevonden bij provincie, lokale ZLTO’s, 
accountants, banken en toeleveranciers 
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