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Programma Netwerkconferentie POP3+ 2021: Op locatie  

Hieronder vind je info over het programma, de sprekers, de workshops en de webinars 
van de Netwerkconferentie POP3+ op locatie in Amersfoort. 
 
Datum: Dinsdag 23 november van 9.00 tot 17.00 uur 
Locatie: De Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20 in Amersfoort (nabij het NS-station) 
Thema: Samenwerken voor resultaat 
Dagvoorzitters: Elisabeth van den Hoogen en Rick van der Kleij 
 
Programma op locatie 
09.00: Ontvangst met koffie en thee 
 
10.00: Opening en interview met betrokkenen bij POP3 over samenwerken in een gebied, 

aan een thema en over grenzen heen. 
 
10.30: Li An Phoa, oprichter van Drinkable Rivers. Over haar wandelingen langs rivieren, 

waarbij zij mensen mobiliseert om te zorgen voor schoon water en partijen met elkaar 
verbindt.  

 
11.15: Workshops en webinar, ronde 1 
 
12.30: Lunch 
 
13.30: Workshops en webinar, ronde 2 
 
14.45: POP-quiz 
 
15.00: Michel Haring, hoogleraar Plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam en 

initiatiefnemer van het platform Amsterdam Green Campus, een samenwerking tussen 
onderwijs, onderzoek en ondernemers. Over het bij elkaar brengen van versnipperde 
kennis en de samenwerking tussen partijen om kennis toepasbaar te maken, en de bijdrage 
van POP3 hierbij. 

 
15.30: Plenaire afsluiting met Tyler Koudijzer, spoken word artiest 
 
15.45: Netwerkborrel 
 
Workshops en webinars 
Er zijn twee rondes met workshops en webinars. Je kunt elke ronde aan één workshop of webinar 
deelnemen. 

+ Webinar 1: Samenwerken in het POP3+ en het EHF (alleen ronde 1, zowel op locatie 
als online) 

In december 2021 wordt de subsidieregeling ‘Samenwerking voor groen-economisch 
herstel’ landelijk opengesteld. Deze maatregel wordt gefinancierd uit het Economisch 
Herstelfonds (EHF)/Europees coronafonds. Naast informatie over het EHF en het POP3+ 
(overbruggingsperiode naar nieuwe GLB), staat in de webinar de vraag centraal: Hoe kun 
je als agrarisch ondernemer door anders te werken en samen te werken je inkomen 
aanvullen? Met twee POP3-innovatieprojecten als inspirerende voorbeelden en interactie 
van deelnemers in de zaal en online. 

 

https://drinkablerivers.org/
https://amsterdamgreencampus.nl/
https://amsterdamgreencampus.nl/
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+ Webinar 2: Het netwerk vanuit de ogen van de boer (alleen ronde 2, zowel op locatie 
als online) 

Je wordt meegenomen in het 
netwerk van de boer. Wie komen er 
op zijn erf, wat is de interactie met 
zijn partners in het netwerk?  
Netwerken spelen een belangrijke rol 
in het uitwisselen van kennis en 
informatie, het leren van elkaar en 
ook samenwerken aan verandering. 
Ook in de nieuwe periode van het 
GLB is er een belangrijke rol voor 
netwerken weggelegd. In deze 
webinar dagen we je uit te denken 
vanuit het netwerk van de boer en 
wat dit voor je eigen (net)werk kan 
betekenen. Breng je ideeën in, zowel 
online als op locatie! 

+ Workshop 1: Samenwerking op gebiedsniveau (ronde 1 en 2, alleen op locatie) 

Samenwerken op gebiedsniveau is niet vanzelfsprekend. Wat is er nodig om in een gebied 
op dezelfde vlieghoogte te komen, zodat het gebied verder komt en verschillende belangen 
worden gediend? Welke instrumenten kunnen de samenwerking tussen de omgeving, de 
ondernemers, de overheden, het onderzoek en onderwijs in een gebied versterken? Er is 
vaak aandacht voor harde sturing (juridisch/financieel), maar welke rol kan zachte sturing 
(communicatief/relationeel) daarin spelen? In deze workshop word je uitgedaagd om niet 
vanuit je eigen rol en belang, maar die van je buurman/vrouw, naar deze vragen te kijken. 

+ Workshop 2: Regionale samenwerking voor mestverwaarding (ronde 1 en 2, alleen 
op locatie) 

Lokaal en regionaal worden vele initiatieven ontplooid en organisaties opgezet. Dat past 
ook bij de tendens van gebiedsgericht werken. Maar hoe zit het met de uitwisseling van 
kennis en ervaring tussen deze gebieden? Aan de hand van het thema mestverwaarding 
onderzoeken de deelnemers aan de workshop hoe de uitwisseling tussen gebieden 
verloopt, wat eventuele blokkades zijn en welke stimulansen gegeven kunnen worden. 

+ Workshop 3: Samenwerking voor technische en sociale innovatie (ronde 1 en 2, 
alleen op locatie) 

Via de POP-maatregelen Samenwerking voor Innovatie en LEADER komen innovaties tot 
stand. Het betreft naast technische en sociale innovaties ook innovaties op het gebied van 
het (landbouw)systeem en de markt. Enkele pareltjes willen we graag in het zonnetje 
zetten. In deze workshop zoomen we aan de hand van een aantal voorbeelden verder in op 
innovaties. Deelnemers gaan aan de slag met vragen als: Hoe kom je tot een (succesvolle) 
innovatie, wat zijn kenmerken van een innovatie en hoe doe je een goede selectie voor 
innovatieve projecten? 
 

+ Workshop 4: Samenwerken aan agrarisch ondernemen in balans met natuur  (ronde 
1 en 2, alleen op locatie) 
 

Denk mee, doe mee, creëer mee. In deze workshop schetst een illustrator een 
toekomstbeeld van agrarisch ondernemen in balans met natuur én van de partijen die 
hieraan werken. De deelnemers aan deze workshop leveren de input voor de visualisatie. 
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