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Voorwoord 

 

Wie is Delphy?  

Delphy richt zich op kennisontwikkeling en -implementatie in de plantaardige sectoren. Maar ook van 

de uitdagingen binnen de veehouderij heeft ze, in samenwerking met partnerbedrijf DLV Advies, een 

goed beeld. Dankzij een landelijke dekking en groot netwerk kan ze snel schakelen met organisaties 

en agrarisch ondernemers in het werkveld. Daarbij kan ze gebruik maken van de expertise van DLV 

Advies die ook op andere agrarische vakgebieden actief is. Delphy heeft ruime ervaring met onder 

meer de Plattelandsontwikkelingsprogramma’s (zowel POP2 als POP3), Horizon 2020 projecten, MKB 

Innovatie Tender (MIT)-regelingen en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) projecten sector. 
 

‘Hoe bereiken we het boerenerf?’ Met deze onderkop bij het vraagstuk ‘Kennisverspreiding 

netwerk platteland’ ging Delphy in opdracht van het Regiebureau POP aan de slag met een 

onderzoeksrapport over dit thema. 

 

Met de focus op POP3 zien we dat er door vele (overheids)organisaties en ondernemers vanuit 

tientallen projecten hard gewerkt wordt aan de transitie naar een duurzame, volhoudbare 

kringlooplandbouw. We zien ook veel projecten die dienen als succesvol vliegwiel voor andere 

projecten en/of voor andere agrarisch ondernemers. Tegelijk signaleren we dat deze schat aan 

projectresultaten niet altijd dat vervolg krijgt, dat het misschien wel zou verdienen.  

 

Hoe zorg je dus dat die informatie wel effectief landt op het boerenerf en dat andere projecten 

inderdaad niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden? Hoe kunnen we meer doen met al deze 

testresultaten? Delphy ziet daarom dus ook veel meerwaarde in onderzoek naar deze thematiek. Uit 

de brainstormsessies met intermediairs uit het werkveld en de interviews met agrarisch ondernemers 

(de boeren) blijkt veel herkenning van deze problematiek. De moraal: ‘boeren grazen op vele 

manieren.’ 

 

Het voelde goed om ‘op het boerenerf’ over dit thema in gesprek te geraken met de eindgebruiker, 

maar ook met andere professionals die vaak als intermediair bij een project betrokken zijn. Hun 

mening over de kennisverspreiding vanuit POP3 - soms genuanceerd, soms vrij direct - hebben we 

verzameld, geanalyseerd en in dit rapport verwerkt tot conclusies en adviezen. Wij als 

kennisontwikkelaar hebben vertrouwen in de opties die aangedragen worden om te komen tot een 

effectievere kennisverspreiding vanuit POP3. Voor een mooier boerenerf!” 

 

Mark Manshanden, Harm Brinks, Jacco van der Wekken en Jacob Dogterom 

projectleiders Delphy 
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Leeswijzer 

- In dit rapport schetsen we allereerst de opdracht, inclusief aanleiding en achtergrond. 

- Daarna brengen we de leeromgeving van de boer in kaart. 

- Vervolgens presenteren we de enquête-analyse (projectleiders), interview-analyse (boeren) en de 

brainstorm-analyse (intermediairs). Dit brengen we samen in een samenvattende analyse. 

- Met een synthese aan de hand van projecten illustreren we de uitwerking in de praktijk. 

- Daarna vindt u onze conclusies en adviezen en volgt een plan voor een try-out. 

- Het voorbeeldproject Druppelirrigatiesysteem beschrijft hoe een project succesvol kan zijn. 

- We besluiten dit rapport met de gehanteerde referenties en enkele bijlagen. 

 
Voor de leesbaarheid spreken we in dit rapport de agrarisch ondernemer, ofwel de boer, in de 

mannelijke vorm aan. Waar we over hij/hem/zijn spreken, bedoelen we dus ook zij/haar. 
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Colofon 
 

Aan de totstandkoming van dit rapport ‘Kennisverspreiding netwerk platteland’ hebben 

verschillende personen en organisaties uit het agrarisch werkveld meegewerkt. Vanwege de 

beperkende coronamaatregelen in 2020 hebben we de meeste individuele en groepsgesprekken 

digitaal, dan wel telefonisch gehouden. 

In de eerste plaats een woord van dank aan de geënquêteerde projectleiders voor hun inbreng bij 

de drie verschillende enquêtes ter voorbereiding op het daadwerkelijke onderzoek. 

We danken ook de agrarisch ondernemers voor hun bereidwilligheid om mee te werken aan onze 

interviews met hen over het thema. 

Daarnaast zijn we de verschillende representanten vanuit de onderstaande intermediairs uit het 

werkveld erkentelijk. Zij waren graag bereid om mee te werken aan onze brainstormsessies. 

Op alfabetische volgorde: Aequator, Agrifirm, Agrivaknet, ANOG, BO akkerbouw, CLM, Countus, 

Cumela, DAW, DLV advies, Groenkennisnet, Louis Bolk Instituut, LTO, Meststoffen Nederland, 

NAJK, SPNA, Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Stimuland, Venlo glastuinbouw, WUR PPO, 

ZAJK en enkele zelfstandig adviseurs en agrarisch ondernemers. 

Ten slotte waarderen we het Regiebureau POP en met name het team Netwerk Support Unit (NSU) 

voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking die geleid heeft tot dit rapport. 

Vanuit Delphy en DLV Advies zijn de volgende specialisten betrokken bij dit rapport: 

- Mark Manshanden, projectleider 

- Harm Brinks, senior projectleider  

- Jacob Dogterom, senior projectleider  

- Saskia Houben, projectleider 

- Cees Oele, senior projectleider 

- Jacco van der Wekken, directeur Delphy 

- Bert Aasman, manager Akkerbouw / vollegrond groente ZO  

- René Bal, manager Fruitteelt / adviseur Fruitteelt / fruitteler  

- Herman Krebbers, projectleider / mechanisatiespecialist  

- Cor van Oers, manager Akkerbouw / vollegrond groente ZW 

- René van Tol, manager Boomteelt 

en vanuit DLV Advies: Saskia Veldman, Sytze Waltjes en Harm Wientjes 
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1 Aanleiding 

Nederland telt nu nog circa 50.000 agrarisch ondernemers. Dit aantal zal de komende 

jaren verder dalen. De gewenste transitie naar kringlooplandbouw en klimaat robuuste 

landbouwsystemen moet samengaan met economische, maatschappelijke en duurzame 

ontwikkeling. Ook vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) worden 

daartoe vele projecten gefaciliteerd en georganiseerd om dat te realiseren. De vraag is: 

hoe effectief bereiken de resultaten van deze projecten het boerenerf? 

 

Deze vraag is relevant. Al decennia krimpt het aantal agrarische bedrijven, maar groeit het areaal 

per bedrijf. Tegelijk is er een transitie gaande naar een agrarische sector die meer in balans is met 

een gezonde leefomgeving, een sterke economische ontwikkeling en robuuste natuurlijke systemen. 

Veel beleid richt zich op de agrarisch ondernemer met oog voor die toekomst. Ook het 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) legt hier een focus op. Maar hoe ervaart de boer dat? 

1.1 Achtergrond 

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het 

ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. In een wereld van 

ambities, visies, plannen en belangen moet de kennisdoorstroming naar het boerenerf plaatsvinden 

op basis waarvan de boer zijn keuzes kan maken. Hier ligt de uitdaging: het aanbieden van bruikbare 

kennis waaraan behoefte is op het boerenerf en die bijdraagt aan de doelstellingen van POP3. 

 

Er worden talrijke POP3-projecten opgeleverd, waarvan velen succesvol qua inhoud en 

communicatie. Bij veel projecten blijkt dat de kennis die dat oplevert, over het algemeen summier, 

dan wel versnipperd wordt gecommuniceerd aan een brede groep boeren. Dat maakt het voor de 

doelgroep lastig om de juiste informatie helder en op maat in beeld te krijgen. Hoe vindt een boer 

daarin dan toch gemakkelijk een antwoord op zijn soms heel concrete vraag om tot implementatie 

van de gerealiseerde projectresultaten te komen? 

 

Daarom draaien we die benadering in deze opdracht om: we kijken niet naar de ingeleverde 

rapporten vanuit de vele projecten, maar benaderen het vraagstuk juist vanuit het boerenerf. Wat 

vindt de boer van al die projecten die op hem afkomen, hoe ervaart hij de manier van communicatie 

en wat zou volgens hem de ideale manier van projectcommunicatie zijn om hem te informeren, 

inspireren of zelfs overtuigen om mee te doen aan een project? 

1.2 Opdracht 

De opdracht luidt derhalve: 

 Breng een adviesrapport uit met daarin een synthese van de kennis en ervaringen die 

worden opgedaan in de verschillende POP-projecten.  

Kom daarnaast met een voorstel om deze kennis en leerervaringen goed te ontsluiten en 

via een try-out te verspreiden naar een bredere groep van erfbetreders en boeren. 

 

Het doel van de opdracht: 

 De uitkomst moet ertoe leiden dat het Regiebureau POP meer handvatten krijgt om de 

kennis uit POP3-projecten beter te laten landen op het boerenerf. 
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1.3 Uitgangspunten 

Enerzijds gaat er veel goed.  

POP is een mooi instrument om de gestelde doelen te bereiken; het maakt heel veel mogelijk. Veel 

thema’s zijn op de agenda van het boerenerf gezet en de uitvoering vindt dichtbij de praktijk plaats. 

Er ontstaan blijvende contacten tussen boeren en het brengt kennis en praktijk bij elkaar en 

innovaties worden daadwerkelijk in de praktijk toegepast en verspreid. De meeste agrariërs staan 

dus zeker open voor verandering van hun bedrijfsvoering, maar dan wel mét enige vorm van 

perspectief en met zicht op verbetering.  

 

‘Wat de boer niet kent, …’ gaat hier dus zeker niet op! 

 

Anderzijds kan het beter. 

Veel kennis wordt onvoldoende verspreid en veel resultaten uit projecten zijn niet zodanig concreet 

gemaakt dat een boer het kan implementeren op het bedrijf. 

1.4 Plan van aanpak 

Het plan van aanpak bij het realiseren van dit rapport ‘Kennisverspreiding netwerk platteland’ is 

uitgevoerd aan de hand van de volgende stappen. 

 

1. Om een overzicht te krijgen en de vraagstelling te testen, is een enquête uitgezet onder 

projectleiders van diverse bedrijven, actief in verschillende sectoren en zijn er telefonische 

interviews gehouden met agrarisch ondernemers uit diverse sectoren. 

2. Vervolgens is de verkregen informatie gebruikt voor het formuleren van vragen en stellingen.  

3. Aan de hand van deze vragen en stellingen zijn zeven brainstormsessies gehouden. 

Deelnemers hieraan waren projectleiders (van provinciale POP-projecten en/of andere 

projecten, waarvan sommige ook inhoudelijk adviseur), overheden (waaronder het ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincies en waterschap), ondernemers, 

ketenpartijen, natuurverenigingen en andere intermediairs. 

4. De uitkomsten uit de brainstormsessies zijn gebruikt om het advies te formuleren en een 

aanpak vast te stellen om kennis uit de diverse projecten beter op het boerenerf te laten 

landen. Deze aanpak wordt uitgevoerd en geëvalueerd.  

5. Voor de aanpak is in overleg met Regiebureau POP besloten om in te zoomen op het thema 

‘klimaat’ en daarin specifiek op het onderwerp ‘organische stof’. 

6. Voor dit onderwerp is een synthese uitgewerkt en een plan van aanpak voor een try-out 

geformuleerd.  

7. De try-out zal pas op basis van de bevindingen in dit rapport worden uitgevoerd.  

 

Zeker niet onbelangrijk te vermelden: als intermediair of erfbetreder weet je dat je nooit op de stoel 

van de agrarisch ondernemer moet gaan zitten, en dus niet moet bepalen wat hij moet gaan doen. 

Delphy stelt daarom dat de boer - en zijn belang - centraal dient te staan bij de totstandkoming van 

elk project binnen en voor de agrarische sector. Het bedrijf is van de boer.  
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2 Leeromgeving van de boer 

De meeste agrariërs staan open voor verandering van hun bedrijfsvoering. Wel hangt de 

deelnamebereidheid aan een project van meerdere factoren af. Op basis van welke bron, 

of van welk argument gaat de boer wel/niet met een innovatie aan de slag? En hoe kun je 

dat motivatievacuüm of die kennisbehoefte dan wel overbruggen? 

 

De volgende factoren binnen de leeromgeving van de boer komen aan bod: 

1. Motivaties - wat zijn de persoonlijke drives van een boer? 

2. Doelgroepen - in welke groepstypes kun je boeren indelen?  

3. Intermediairs - wie vormt het netwerk rond de boer? 

4. Bronnen - welke informatie neemt de boer tot zich en op welke wijze? 

 

2.1 Motivaties 

Elke boer heeft een specifieke motivatie om zijn bedrijfsvoering zo goed mogelijk en gericht op 

continuïteit, uit te voeren. Een motivatie bepaalt zijn houding ten opzichte van bijvoorbeeld een 

project. Op basis daarvan gaat hij wel/niet met een innovatie aan de slag. Wanneer er bijvoorbeeld 

geen voordeel voor de boer is, de boer niet gemotiveerd is of geen interesse heeft in het onderwerp, 

is hij niet ontvankelijk voor informatie over de innovatie. Die zal hij dan ook zeker niet implementeren 

in de bedrijfsvoering. 

 

Motivaties van een boer om een innovatie te implementeren (met voorbeeld): 

1. Het levert werkgemak op   (GPS-stuurautomaat) 

2. Het levert geld op   (zonnepanelen) 

3. Het lost knelpunten op   (tagetes tegen aaltjes) 

4. Het wordt door afnemers verplicht  (planet proof) 

5. Het past bij de intrinsieke motivatie (biodiversiteit) 

6. De kosten worden vergoed  (biodiversiteitsstroken) 

7. Het helpt verplichting na te komen (driftreductie) 

(Naar deze motivaties refereren we in het rapport meermaals) 
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Hoe dragen projectresultaten bij aan uw bedrijfsvoering? 

In de enquête is gevraagd, op welke manier projectresultaten bijdragen aan de bedrijfsvoering van 

de agrarische ondernemers (zie Figuur 1). Het was mogelijk om meerdere antwoorden te geven. 

Duurzaamheid is met ruim 86% veel gekozen, maar omdat dit een containerbegrip is moet dit 

enigszins gerelativeerd worden. Dan zijn vervolgens de argumenten geld, knelpunten en intrinsieke 

motivatie zeker zulke belangrijke factoren voor de boer om daadwerkelijk over te gaan tot een andere 

manier van bedrijfsvoering. 

 

 
Figuur 1 - Hoe dragen projectresultaten bij aan de bedrijfsvoering? 
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2.2 Indeling doelgroepen naar type  

Boeren kunnen ingedeeld worden in vier groepen (zie figuur 2), als het gaat om innovatie: 

1. Innovators - boeren die ook zonder projecten experimenteren en innoveren.  

2. Early adopters - boeren die er snel bij zijn en veel in projecten mee doen. 

3. Late adopters - boeren die bereid zijn te veranderen, wanneer in de praktijk is aangetoond 

dat het werkt en het voordeel oplevert voor de ondernemer. Dit is de grote groep die volgt, 

die ook bekend staat onder de wielerterm ‘peloton’. 

4. Non-adopters - boeren die alleen het wettelijk verplichte doen. Omdat dit een grote groep 

betreft, blijft wet- en regelgeving belangrijk om hen te laten participeren bij relevante 

opgaven.  

 

Figuur 2 - Indeling doelgroepen naar type (Diederen et al. 2015). 

 

Typeverdeling in de projectenpraktijk 

Onderstaande tabel geeft de verdeling van de vier types boeren weer, zoals die in 2015 is onderzocht. 

Hier is een beeld te zien dat in de praktijk te bevestigen is.  

• In projecten doet vaak een beperkte groep van dezelfde ondernemers mee: 

de innovators (1) en early adopters (2). 

• De doelgroep die lastiger is te bereiken - en de doelgroep die ook juist een doelgroep van de 

opdracht is - zijn de late adopters (3).  

• De non-adopters (4) vormen de grootste groep; zij zijn terughoudend in het toepassen van 

innovaties. Maar de ervaring leert dat ook zij met hun tijd meebewegen. 

 

Innovators

3%

Early adopters

10%

Late adopters

24%

Non adopters

63%
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Tabel 1 - Verdeling doelgroep agrarische innovatie  

(*FADN: Dutch Farm Accountancy Data Network) (Diederen et al. 2015). 

2.3 Intermediairs rond de boer 

Naast de boer is ook het netwerk om hem heen belangrijk. Voor het gemak noemen wij deze 

doelgroep in dit rapport: ‘intermediairs’. Deze groep heeft invloed op de boer, want het zijn zijn 

adviseurs (al dan niet commercieel gedreven), handelsrelaties, werkuitvoerders en sparringpartners. 

In de brainstormsessies hebben zij met hun inbreng relevante input aan dit rapport geleverd.  

 

Tussen vertrouwen geven… 

De intermediair heeft een vertrouwensband met de boer; hij werkt voor en met de boer en dient zijn 

belangen. Maar een intermediair heeft ook zijn eigen (commerciële) belangen die hij heeft te dienen. 

Het adviseren van innovaties door intermediairs zal dus alleen gebeuren, als er sprake is van een 

win-win voor zowel boer als intermediair. Dus waar het belang van de intermediair parallel loopt aan 

de maatschappelijk opgave. Dit verklaart waarom bepaalde innovaties wel door de ene en niet door 

de andere adviseur worden geadviseerd. Het maakt dus uit wie de belangrijkste intermediair is voor 

de boer als het gaat om de vertaalslag, verspreiding en implementatie van resultaten uit POP-

projecten. Dit is vooral van belang voor de groep non en late adopters, omdat innovators en early 

adopters zichzelf actief oriënteren op innovaties.  

Overigens kan het ook gebeuren dat projectinformatie een intermediair niet weet te bereiken. In dat 

geval heeft de intermediair rond dat project ook geen directe meerwaarde voor de boer. 

 

…en kennis bieden 

De intermediair brengt dus kennis naar het boerenerf en probeert deze toegankelijk te maken voor 

de ondernemer zodat die het kan implementeren. De leeromgeving van de intermediairs kenmerkt 

zich door het belang dat zij bij de kennis hebben. En deze belangen zijn voor elke intermediair weer 

anders. Een adviseur chemische gewasbescherming zal uit zichzelf niet snel kennis opdoen met 

betrekking tot mechanische onkruidbestrijding. Dat heeft voor diegene commercieel gezien immers 

geen meerwaarde en heeft daarmee gevolgen voor zijn inzet voor de kennisverspreiding van die 

projecten. 

2.4 Bronnen van kennis en informatie 

In de interviews met boeren is op verschillende manieren gevraagd naar hun leeromgeving. Er is 

gevraagd naar hoe en waar de boer kennis opdoet, wie de sparringpartners zijn en of hij wel eens 

bij projectactiviteiten komt. Uit de antwoorden is af te leiden dat de onafhankelijke adviseurs, 

leveranciers en afnemers de belangrijkste rol spelen. Ook studieclubs, collega’s en vakbladen worden 

veel genoemd. 
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Kennis halen en brengen 

Waar haalt de boer zijn informatie op? Wat betreft kennis opdoen moet onderscheid gemaakt worden 

in de haal- en brengfunctie.  

- De haal-methode heeft beperkte invloed op de boer. Dit gaat pas spelen als een boer een 

probleem tegenkomt of al in een veranderproces zit. Denk aan vakbladen, online zoeken en 

wetenschappelijke artikelen.  

- De breng-methode houdt in dat de kennis echt naar de boer toegebracht wordt, zoals het 

uitleggen of laten zien van de materie. Bijeenkomsten, demonstraties en de adviseur zijn hier 

voorbeelden van. Dit wordt veel gebruikt in projecten. Daarnaast is er het leren van collega’s. 

Wanneer de buurman iets nieuws doet en dat pakt goed uit, dan is de boer in kwestie over het 

algemeen wel bereid om hier zelf ook mee te experimenteren.  

 

Onderzoek: ‘Laat innovaties zien’ 

Hoe haalt de boer zijn informatie op? In een studie uit 2018 in opdracht van het Ministerie van LNV, 

‘Gebruik van meststoffen in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt’ is gekeken naar de leeromgeving 

van de boer. Over de groep late adopters wordt geschreven: 

 

‘Belangrijk is om deze agrariërs concreet te laten zien wat de voordelen zijn van de 

gedragsverandering en dit met praktijkvoorbeelden te onderbouwen. Op de eerste plaats is 

men geïnteresseerd in de economische voordelen. Bij voldoende kennisoverdracht kan deze 

categorie ook geënthousiasmeerd raken voor de voordelen die zijn te behalen op langere 

termijn: de bodemkwaliteit en de milieuwinst. Maar bovenal is het belangrijk dat de insteek 

op bedrijfseconomisch niveau ligt.’ 

 

‘Liever leren in het veld, dan op kantoor’ 

Dit bevestigt ook de bevindingen uit de brainstormsessies. Hierin kwam maatwerk en een 

verdienmodel voor de boer (zie 2.1 - motivatie 2) naar voren. Het is belangrijk dat kennis toepasbaar 

is op het eigen bedrijf. En hoe vergelijkbaarder de situatie, hoe makkelijker het te vertalen is naar 

het eigen bedrijf. Daarnaast leert een boer liever in het veld dan op het kantoor. In projecten zijn 

demonstraties ook vaak succesvol, als je kijkt naar het relatief grote aantal bezoekers. Om een boer 

echt te kunnen bereiken, moet je dus in de praktijk kunnen aantonen dat de kennis goed toepasbaar 

is. 

2.5 Hoe overbrug je dat gat? 

Hoe kun je dat motivatievacuüm of die kennisbehoefte bij de boer overbruggen? Wanneer en hoe 

een boer leert, is per persoon verschillend. Sommige agrariërs veranderen alleen, wanneer de wet 

(zie 2.1 - motivatie 7) of de afnemer dit gaat eisen (zie 2.1 - motivatie 4). Anderen zijn elke dag op 

zoek naar vernieuwing (innovators).  

 

Het staat vast dat een ondernemer wil leren, wanneer hij een vraag of latente behoefte heeft. Daarom 

is het ook goed om meer te luisteren naar wat een boer zoekt. Over het algemeen echter, wordt in 

projecten veel gezonden. De naam zegt het al: ‘kennisóverdracht’: het project genereert kennis en 

ervaringen en die worden vervolgens aan de doelgroep gepresenteerd. 

 

Bij te veel zenden bestaat het risico dat de (latente) behoefte niet meer gehoord wordt. En juist voor 

het antwoord op die (latente) behoefte staat de boer open. Vraag-gestuurd kennis genereren en 

delen is een essentieel onderdeel om tot een succesvolle kennisoverdracht en -toepassing te komen.  
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Wel blijft zenden onvermijdelijk, omdat sommige maatschappelijke vraagstukken niet voorkomen in 

de vraag van de boer. De uitdaging is om dergelijke vraagstukken zo goed mogelijk te laten 

aansluiten op de motivatie van de boer.  

 

- niet: ‘Het klimaatprobleem’ motiveert, 

- maar wel: ‘Het vastleggen van meer organische stof in de bodem voor een betere bodemkwaliteit.’ 

(Dit motivatie-gestuurde argument draagt immers ook bij aan het klimaatvraagstuk.) 

 

De essentie is dan ook: hoe kunnen we boeren aanspreken, zonder de dreiging van bijvoorbeeld 

wettelijke eisen? De uitdaging is om deze kloof in een project te overbruggen (zie Afbeelding 1). 

 

 

 

Afbeelding 1 - Het gat overbruggen 
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3 Enquête-analyse 

Om de input van een grote groep projectleiders en uitvoerders van POP3-projecten te 

verkrijgen, zijn als inventarisatie voor dit rapport drie enquêtes uitgezet. Het doel was 

informatie te verkrijgen over de huidige situatie van kennis verspreiden vanuit POP-

projecten.  

 

De drie enquêtes zijn uitgezet onder: 

1. projectleiders die door het Regiebureau zijn aangewezen onder het thema klimaat; 

2. projectleiders die door het Regiebureau zijn aangewezen onder het thema biodiversiteit; 

3. een grote groep projectleiders bij alle andere thema’s (in een algemene enquête). 

 

Enquêteresultaten 

- klimaatenquête - 32 adressen / 12 reacties (37,5%) 

- biodiversiteitenquête - 25 adressen / 9 reacties (36%) 

- algemene enquête - 147 adressen / 39 reacties (26,5%) 

- totaal - 204 respondenten / 59 reacties (29%)  

(2 reminders, waarvan 1 vanuit Regiebureau) 

 

Uit de resultaten blijkt een grote diversiteit aan respondenten; er werken veel verschillende partijen 

mee in alle projecten. Dit laat zien hoe breed en divers het POP-netwerk is. Al deze partijen hebben 

een bijdrage geleverd in de brainstormsessies. 

 

De volgende groepen hebben meegedaan aan de enquête:  

- boeren, wetenschap, belangenorganisaties, leveranciers, provincies, waterschappen, gemeenten, 

gebiedscoöperaties, onderwijs, adviesorganisaties, burgers en afnemers. 

 

Specifieke onderwerpen binnen ‘klimaat & biodiversiteit’:  

- mestverwerking, dierwelzijn, precisielandbouw, gewasbescherming, water, bodem en bemesting, 

kringlooplandbouw, korte ketens en natuur-inclusieve landbouw. 

 

Onderlinge samenhang onderwerpen 

Deze onderwerpen zijn vaak gerelateerd aan elkaar en zijn moeilijk individueel te behandelen. Het 

thema klimaat bijvoorbeeld, heeft een relatie met kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw, 

bodem en bemesting en water. Maar ook precisielandbouw en mestverwerking passen binnen dit 

thema. De antwoorden uit de themagerichte enquête over biodiversiteit en klimaat verschillen 

daarom ook niet noemenswaardig.  

 

 Er is daarom besloten om de aanpak voor het laten landen van kennis op het boerenerf niet 

per thema aan te pakken, maar generiek. 

 

Wat vinden de respondenten van de huidige manier van kennisverspreiding?  

Op de volgende pagina’s geven we in woord en beeld een goede indicatie van de beleving van de ge-

enquêteerden. Wat vinden de betrokkenen van de communicatie vanuit het projectenlandschap? 

 

 

 

  



 

 

  
  
© Delphy, 13 april 2021  15 

- Wordt er genoeg gedaan aan kennisdoorstroming? (zie Figuur 3) 

De helft van de respondenten (55%) geeft aan dat er onvoldoende doorstroming van kennis uit 

POP3-projecten is.  

 

 

 

- Wanneer is kennisverspreiding een succes? (zie Figuur 4) 

De definitie van succesvolle kennisverspreiding is volgens de respondenten voor 68% de mate van 

implementatie. De definitie is dus niet voor iedereen hetzelfde (zie de Bijlage Enquête-analyse). De 

aanpak om tot implementatie te komen is volgens velen anders, dan alleen de doelgroep te bereiken. 

 

 Voor Delphy is de definitie van succesvolle kennisverspreiding dat de doelgroep een bewuste 

geïnformeerde keuze heeft gemaakt om wel/niet aan de slag te gaan met de aangeboden 

kennis. 

 

 

Figuur 3 - Wordt er genoeg gedaan aan kennisdoorstroming? 

Figuur 4 - Wanneer is kennisverspreiding succesvol? 
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- Middelen voor effectieve kennisverspreiding (zie Figuur 5) 

Demonstraties, workshops en studiegroepen worden gezien als de meest effectieve manieren van 

communiceren met de doelgroep. Maar liefst 60% van de respondenten kiest hiervoor als meest 

geschikte middel om een verhaal over te laten komen. 

 

 

In de enquête is één-op-één-coaching niet meegenomen. Deze manier van communiceren is een van 

de meest effectieve manier van kennis overdragen, maar dit is niet aan de orde in POP-projecten. 
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Figuur 5 - Middelen voor effectieve kennisverspreiding 

 

 

Is er kennisuitwisseling met andere POP3-projecten? (zie Figuur 6) 

Bij meer dan de helft van de projecten is er volgens de respondenten geen uitwisseling met andere 

projecten of gebruik van kennis uit H2020 en TKI-projecten. Hier valt dus nog veel te verbeteren. 

 

 

Figuur 6 - Is er kennisuitwisseling met andere POP3-projecten? 

 
(Zie Bijlage 1 voor de uitgebreidere analyse) 
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4 Interview-analyse 

Het vraagstuk rond kennisverspreiding benaderen we vanuit het boerenerf. Wat vindt de 

boer van al die projecten die op hem afkomen, hoe ervaart hij de manier van communicatie 

en wat zou volgens hem de ideale manier van projectcommunicatie zijn om hem te 

informeren en inspireren om mee te doen? We vragen het ze zelf. 

 

Wie zijn de deelnemers? 

Er zijn tien interviews gehouden met boeren, van elk gemiddeld twintig minuten. Deze agrarisch 

ondernemers komen uit het netwerk van Delphy of DLV Advies. De meesten van hen zijn veel bezig 

met de vraag hoe het bedrijf moet innoveren om mee te blijven doen in de toekomst. De omvang 

van de bedrijven - veehouderij en akkerbouw - verschilt; enkelen doen ook aan loonwerk, 

bedrijfsmatig composteren en grondverzet. Ze hebben allemaal wel eens meegedaan aan een 

project. Een enkeling gaf in het interview aan dat “nooit meer” te willen, maar de meeste boeren 

staan positief tegenover POP. 

 

Verantwoording interviews 

Het interview is gedaan aan de hand van een vragenlijst. Niet alle vragen komen altijd aan bod, 

omdat de boer in het gesprek richting geeft aan wat er voor hem speelt. Eigenlijk is dat juist ook het 

doel van de interviews. Wel hebben we geprobeerd weg te blijven van emoties rond regelgeving en 

beleid die veel ondernemers ervaren, maar die niet altijd relevant zijn voor dit onderzoek.  

De boeren die gesproken zijn, zijn typische innovators. Dit betekent dat het boeren zijn die gevoed 

door een relatief groot netwerk vooruit willen. In die zin zijn het ook kritische ondernemers die hoge 

eisen stellen aan de organisatie van een project. Dat klinkt terug in de reacties. 

 

Wat zijn de opvallendste uitkomsten? 

Bij het merendeel van de respondenten kwamen de volgende relevante aspecten telkens terug:  

 

• Doelgroep - Leveranciers, loonwerkers en erfbetreders spelen een grote (vertrouwens)rol 

voor de boer. Ze moeten bij een project daarom ook als doelgroep gezien worden. 

• Betrokken - Boeren raken vooral betrokken bij projecten via hun netwerk. Dan kan het 

gaan om een projectinitiatiefnemer, of een afnemer. 

• Budgetverdeling - De verdeling van het geld voelt niet altijd rechtvaardig en weerhoudt 

om mee te doen: de boer krijgt naar zijn mening geen eerlijk deel van het projectbudget in 

vergelijk met andere partijen. 

• Facturatie - Bij sommige projecten moet de boer forse bedragen voorschieten, die soms 

pas een jaar later gecompenseerd worden. 

• Informatiebron - Van projecten en projectresultaten horen de meesten boeren via zijn 

sparringpartners, bijvoorbeeld teeltadviseur, loonwerker of accountant. Ze geven aan dat de 

adviseur of leverancier belangrijke kennisbronnen zijn. Ook collega’s spelen een grote rol. 

• Maatwerk - De toepassing van een project binnen een individueel agrarisch bedrijf vergt 

maatwerk. Zo spelen er veel factoren, zoals grondsoort, omvang en bedrijfsopvolging. 

• Motivatie - Als het project qua argumentatie niet past (ofwel geen aansluiting op een 

motivatie heeft) bij het eigen bedrijf, zal het nooit worden toegepast.  

• Beleving - Het verzoek om deelname voelt soms, alsof het meer gaat om een verdienmodel 

voor een project, in plaats van de ambitie om iets op het boerenerf te veranderen. 
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5 Brainstorm-analyse 

Intermediairs staan dichtbij de boer. Via brainstormsessies met 

representanten uit het werkveld brengen we hun kijk op de kennisverspreiding van een 

POP3-project in beeld. Hoe zien zij de kennisverspreiding naar het boerenerf? 

 

Verantwoording onderzoek 

Het interview is gedaan aan de hand van een vragenlijst. Niet alle vragen komen altijd aan bod. Er 

zijn zeven brainstormsessies gehouden, van elk maximaal twee uur. De eerste sessie is intern met 

collega’s van Delphy en DLV Advies, georganiseerd als proefversie. De zes daaropvolgende sessies 

zijn uitgevoerd met telkens een groep van negen tot vijftien personen. De personen zijn geselecteerd, 

omdat ze zijn betrokken bij projecten. Er is vanuit elk deel van Nederland wel iemand betrokken; zo 

is er vanuit provincie Noord-Holland, Limburg, Groningen en Noord-Brabant input geleverd. 

 

Wie zijn de deelnemers? 

Verschillende adviesorganisaties, leveranciers, provincies, waterschappen, agrarische 

natuurverenigingen en collectieven zijn betrokken. De deelnemers zijn (afkomstig van): Aequator, 

Agrifirm, Agrivaknet, ANOG, BO akkerbouw, CLM, Countus, Cumela, DAW, DLV advies, 

Groenkennisnet, Louis Bolk Instituut, LTO, Meststoffen Nederland, NAJK, SPNA, Stichting Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel, Stimuland, Venlo glastuinbouw, WUR PPO, ZAJK en enkele zelfstandig 

adviseurs en agrarisch ondernemers. 

Een lijst van aanwezigen per bijeenkomst is te vinden in de verslagen van de brainstormsessies.  

 

Wat zijn de gespreksonderwerpen? 

• kennisverspreiding en -implementatie  

• rol van de projectleider bij kennisverspreiding en -implementatie  

• rol van de intermediairs en erfbetreders bij kennisverspreiding  

• specifieke punten: biodiversiteit of klimaat 

Een specifieke onderwerpverdeling is te vinden in de verslagen van de brainstormsessies. 

 

Wat zijn de opvallendste bevindingen? 

• Overzicht van projectresultaten:  

o In de projectrapportage is weinig aandacht voor de inhoud, omdat dat geen verplichting 

is binnen de rapportage. 

o Boeren en intermediairs raadplegen websites summier; ze zijn ook vaak onbekend.  

o Vaak is alleen informatie te vinden over projectdoelen, niet over concrete resultaten. Dit 

komt soms door het gebrek aan concrete resultaten. Ook wordt het niet altijd goed 

buiten het project gecommuniceerd. 

o Het duidelijk krijgen van de projectresultaten vereist vaak nog een vertaalslag, omdat 

de resultaten altijd direct bruikbaar zijn/vertaald moeten worden naar de specifieke 

context van een bedrijf. 

o Samenwerking op thema heeft de voorkeur. 

• Communicatie tussen projecten: 

o Projectteams communiceren wel, maar met name intern gericht op de deelnemers. 

o Niet iedereen is positief over het idee van budgetallocatie inzake samenwerking met 

andere projecten. 

o Projectleiders zijn gefocust op een goede administratieve afronding van het project. 

o Projectleiders voelen geen - verplichte - prikkel om af te stemmen met andere projecten.  

o Weinig projectleiders oriënteren zich op welke projecten er al spelen.  
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o Een grotere regierol vanuit de provincies is gewenst in het brengen van samenwerking. 

• Rol van de intermediairs: 

o Intermediairs worden minimaal geïnformeerd, of kennen de projectopbrengst niet. 

o Slechts enkele boeren zijn actief op zoek naar kennis; de rest gaat af op de adviseur. 

o Boer en adviseur hebben vaak een vertrouwensband; de basis voor kennisoverdracht.  

o De groep tussen de voorlopers en de achterhoede activeren, is lastig om te bereiken. 

• Belang van motivaties van de boer: 

o Alleen hetgeen wat de boer motiveert, is qua resultaten interessant voor de boer. 

o Projecten zenden nog te veel, ook omdat er verplichtingen naar de opdrachtgever 

meespelen.  

 

Reflectie leidt tot actie 

In de sessies bleek dat het belang van kennis brengen naar het boerenerf breed wordt gedeeld. Het 

was tegelijk een reminder dat de deelnemers daar zelf scherper op kunnen zijn. Meerdere partijen 

zijn er ook al mee bezig, of hebben hun manier gevonden om kennis beter te laten landen. Denk aan 

initiatieven zoals nieuwsbrieven vanuit projecten naar de boer of naar partnerorganisaties. 
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6 Samenvattende analyse 

Middels een enquête, interviews en verschillende brainstormsessies hebben we een breed 

en genuanceerd beeld gekregen van het vraagstuk ‘Kennisverspreiding netwerk 

platteland’. Samengevat kunnen we het volgende stellen inzake de POP-communicatie. 

 

Veel gaat binnen POP goed… 

Vooropgesteld, uit het onderzoek blijkt ook dat het POP-programma veel goeds heeft opgeleverd en 

op het boerenerf voor innovatie en kennisimplementatie heeft gezorgd.  

 

…maar er zijn verschillende aandachtspunten: 

 

✓ Overzicht - Er spelen landelijk veel projecten in verschillende regelingen, waardoor het 

totaaloverzicht ontbreekt. Niet alle projecten zijn gefinancierd in POP3, maar alle projecten 

spelen wel in hetzelfde gebied. Dit geldt voor boeren, intermediairs en projectleiders. 

 

✓ Sturing - Er is bij uitvoerende partijen behoefte aan meer sturing vanuit de provincies. Ook 

tussen provincies onderling is behoefte aan betere afstemming. 29% van de projectleiders 

geeft aan niet op de hoogte te zijn van POP-projecten met hetzelfde onderwerp. Dit geldt 

voor boeren, intermediairs en projectleiders. In de interviews gaven boeren aan dat zij niet 

het idee hebben dat er communicatie plaatsvindt tussen projecten. 

 

✓ Samenwerken - 44% van de projectleiders geeft aan dat meer afstemming met andere 

projecten ervoor kan zorgen dat de doelgroep beter wordt bereikt. Toch geeft 61% aan dat 

er geen kennisuitwisseling is met andere POP-projecten. In de brainstorm vond men vrijwel 

unaniem dat meer afstemming en samenwerking een beter resultaat oplevert.  

 

✓ Regelgeving - De veelheid aan regels en voorwaarden belemmert enerzijds veel boeren om 

zelf een project te starten. Anderzijds beperkt het projectleiders bij hun aanpak in hun 

flexibiliteit en creativiteit.  

 

✓ Intermediairs - Het betrekken en voeden van intermediairs wordt gezien als belangrijke 

schakel in het delen van kennis. Een intermediair heeft immers vaak een vertrouwensband 

met de boer. In de enquête spraken de resultaten dit wel tegen; het verschil tussen enquête 

(projectleiders) en brainstorm (veel intermediairs) zit in de doelgroep. Intermediairs worden 

nu nog te weinig bereikt met projectresultaten; dat vraagt meer maatwerk. De intermediair 

wil best een rol spelen in de overdracht, maar projectleiders zijn daar voorzichtig mee. Een 

intermediair kan immers een ander belang dienen, dan een project voor ogen heeft. 

 

✓ Kennisverspreiding - Dit vindt plaats in een setting met zenders en ontvangers, terwijl de 

zender mogelijk een andere boodschap wil delen, dan waaraan de ontvanger behoefte heeft. 

In een project moet sprake zijn van het overbruggen van deze kloof. Dat kan door de 

communicatie aan te passen aan de specifieke doelgroep. 

 

✓ Resultaten - Om resultaten te delen, moeten de resultaten scherper in beeld zijn. De 

definitie is niet voor iedereen hetzelfde. Voor de verantwoording is het vaak ook niet nodig 

om resultaten te communiceren naar de doelgroep. Op websites is vaak wél te lezen wat 

projecten gaan doen en welke doelen het project heeft, maar er staan géén resultaten. 
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7 Synthese - projecten in de praktijk 

Voor deze onderzoeksopdracht zoomen we qua veldonderzoek in op het thema ‘klimaat’ 

en daarin specifiek op ‘organische stof’. Met een synthese aan de hand van twaalf 

verschillende projecten rond dat onderwerp analyseren we de uitwerking in de praktijk. 

 

Organische stof (humus) heeft veel positieve effecten voor boer en milieu. Allereerst is het belangrijk 

voor een gezonde en vruchtbare bodem. Zo vergroot organische stof het water-bufferend vermogen, 

verkleint het de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmaatregelen en gaat het 

mineralenuitspoeling tegen. In organische stof wordt CO2 vastgelegd in de bodem en het geeft 

hogere gewasopbrengsten. 

 

Organische stof is dus een essentieel sub-onderwerp binnen de abstractere en grotere thema’s 

klimaatadaptatie en mitigatie. Dat maakt organische stof tot een thema dat in veel POP-projecten in 

kleinere of grotere vorm terugkomt. Maar hoe vindt de boer daarin de informatie terug die hij 

concreet nodig heeft voor de toepassing op zijn erf? 

7.1 Welke POP3-projecten hebben we geanalyseerd? 

Voor de synthese in dit rapport zijn de volgende provinciale POP3-projecten geïdentificeerd die als 

gemene deler hebben dat ze allemaal - onder meer - actief zijn met het thema ‘organische stof’. 

1. Compost composities 

2. Hoeksche Waard Rond 

3. Beter organisch bemesten voor beter water 

4. Bollentelers Waterwijs 

5. De bodem als spons 

6. Bodemkwaliteit met koolstofkringlopen 

7. Voorjaarsploegen winter bedekkende groenbemesters 

8. Maïsteelt met ondergrondse strokenploeg 

9. Verhoging organische-stofgehalte 

10. Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Zuidoost-Veluwe 

11. Meer fruit met minder water 

12. Biomassa in het Haarlose Veld en Olden Eibergen: organische stof tot nadenken 

 

Projecten binnen de Topsector Agri & Food zijn aan bod gekomen in de brainstormsessies. Diverse 

deelnemers aan de brainstormsessies hebben hun ervaringen vanuit de projecten binnen de 

Topsector Agri & Food ingebracht in de brainstormsessies. Deze ervaringen zijn meegenomen in het 

rapport.  

7.2 Welke overlappende onderwerpen zijn te onderscheiden in 
de POP3-projecten? 

De twaalf POP3-projecten kunnen onderverdeeld worden in de volgende zes onderwerpen. Dit zijn 

thema’s waar boeren concreet informatie over zoeken. In het kort benoemen we de essentie van de 

gevonden projectinformatie per thema. 

• Groenbemesters - De projectonderzoeken variëren van het laten staan van de 

groenbemester tot het voorjaar, tot de grondbewerking om het goed weg te krijgen. Ook 

wordt in de projecten gekeken naar het effect op aaltjes en biodiversiteit. 
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• Reststromen - In de projecten wordt gekeken naar voor- en nadelen van de toepassing. Bij 

het gebruik als bodemverbeteraar worden vaak bermmaaisel en resten afkomstig van sloten 

en van landschapsbeheer gebruikt. Een kanttekening blijkt de vervuiling van de reststromen. 

• Bemesting - Er worden in de projecten innovatieve bemestingsmaterialen onderzocht, zoals 

kunstmest uit drijfmest en groene fosfaat als vervanger van kunstmestfosfaat. Daarnaast 

wordt gewerkt aan het vergroten van het gebruik van vaste mest in plaats van kunstmest. 

• Champost, compost en Bokashi - Het gebruik van champost is getest om het organische-

stofgehalte te verhogen. Met compost en Bokashi wordt veel geëxperimenteerd. Aangezien 

de projecten over het algemeen maar drie jaar duren, is het lastig om het effect op de 

organische stof vast te stellen. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de effecten op de 

onkruiddruk, de werking van herbicide en het effect op nutriënten naast de NPK-stoffen. 

• Inventarisatie wetgeving - In de projecten wordt gekeken naar de wet- en regelgeving 

en de knelpunten met betrekking tot het verhogen van de organische stof. 

• Teeltmaatregelen tegen afbraak - In de projecten worden innovaties, zoals 

(ondergrondse) strokenploeg in mais, de ecoploeg en niet-kerende grondbewerking getest. 

De vraag is, of deze ontwikkelingen een positief effect hebben op het op peil houden van het 

organische-stofgehalte. 

7.3 Waar zijn de resultaten gebleven? 

Uit dit onderzoek onder de genoemde twaalf projecten blijkt dat het zoeken naar concrete informatie 

en resultaten met relevante handvatten voor de praktijk voor dit rapport weinig oplevert. Dat 

betekent dus dat het voor een gemiddelde boer helemaal complex is om concrete informatie over 

projectresultaten te vinden. Projecten zijn nog niet afgerond, komen niet tot concrete resultaten, of 

hebben het wel in het project gedeeld op bijvoorbeeld demonstraties of workshops, maar niet online 

gearchiveerd.  

 

Welke informatie vinden we wel? 

De informatie die wel online staat en de informatie die is verkregen na contact met de projectleiders, 

is vrij algemeen. Bij sommige projecten vinden we in een vakblad of - vaker - online via bijvoorbeeld 

het Europees Innovatie Partnerschap (EIP), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Netwerk 

Platteland een algemene tekst. Daarin staat vaak niet meer dan een melding van de doelen en de 

beoogde maatregelen.  

 

Projecten benoemen bijvoorbeeld als maatregel ‘het verhogen van het organische-stofgehalte’.  

Soms komt daar een summiere aanpak bij, zoals ‘door middel van groenbemesters, anders 

bemesten’. Specifieker wordt het bij de meeste projecten niet. 

 

Waar heeft een boer juist behoefte aan? 

De informatie die een boer nodig heeft, is antwoord op de volgende voorbeeldvragen: 

- welke groenbemesters zijn gebruikt, hoe zijn ze gezaaid, met welke machine is gezaaid, hoelang 

hebben ze gestaan? Of inzake de mestthematiek: welke mestsoort is gebruikt, wat waren de 

gehaltes, hoeveel is gebruikt, wat was de opbrengst van het gewas? 

De boer is op zoek naar praktische op zijn bedrijf direct toepasbare adviezen. 

 

Wat is de bevinding? 

De waarde van de informatie zit dus vooral ook in de details. Deze worden meestal wel tijdens 

workshops, opendagen en andere projectactiviteiten gecommuniceerd, want daar vraagt de boer er 
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concreet naar. De kennis is dus voorhanden, maar wordt achteraf niet online dan wel via andere 

communicatiemiddelen gerapporteerd, zodat men dit later kan terugvinden.  

 

Onze aanbeveling is dan ook:  

1. breng alle aanwezige informatie meer systematisch en gedetailleerd, dus inhoudelijk 

concreet, toepassingsgericht en goed vindbaar, samen; 

2. houd de regie en landelijk overzicht bij nieuwe aanvragen. Overlap kan wenselijk zijn maar 

het wiel opnieuw uitvinden moet voorkomen worden. 

 

Welke onderwerpen komen terug in welke projecten? 

In de tabel hieronder staat per project, op welk agrarisch onderwerp ze zich (onder meer) richten. 

 

 

  

 

 Groenbemesters 

Teeltmaatregelen 

tegen afbraak 

Inventarisatie 

wetgeving 

 

Bemesting  Reststromen Bokashi Champost Compost 

geen 

info 

Compost composities         X     X   

Hoeksche Waard Rond      X   X         
Beter organisch 

bemesten voor 

beter water 
  X             X 

Bollentelers Waterwijs X X   X          

De bodem als Spons       X X X       
Bodemkwaliteit met 

Koolstof Kringlopen 
                X 

Voorjaarsploegen 

Winterbedekkende 

Groenbemesters 
X X    X          

Maïsteelt met 

ondergrondse 

strokenploeg 
  X               

Verhoging Organisch 

Stof Gehalte 
X X       X   X   

Samen werken 

aan agrarische 

watermaatregelen 

in Zuidoost Veluwe 

                X 

Meer Fruit  

met minder Water 
            X     

Biomassa in het 

Haarlose Veld en Olden 

Eibergen: Organische 

stof tot nadenken 

    X  X X        

Tabel 2-6 onderwerpen / 12 projecten (projecten waar niet meer informatie van te vinden is dan een beschrijving van de doelen, 

zijn aangegeven met “geen info”) 
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8 Conclusies  

Hoe bereiken POP-projecten op effectief wijze het boerenerf? Op basis van alle enquêtes 

met projectleiders, interviews met boeren en brainstormsessies met intermediairs en de 

synthese rond de projecten in de praktijk komen we tot acht conclusies. Overigens 

betreffen de laatste twee conclusies aspecten waar de NSU slechts indirect invloed op kan 

uitoefenen. Toch zijn ze te waardevol om niet te benoemen. 

 

1. Overzicht van de projecten 

2. Rol van de intermediair 

3. Belang van themabijeenkomsten 

4. Rapportage op resultaat uit de praktijk 

5. De kennisbehoefte overbruggen 

6. Voorstudie bij projectvoorstel 

7. Budget voor kennisdeling met andere projecten 

8. Kennisondersteuning bij fysieke investeringen 

 

8.1 Overzicht van de projecten 

Onderzoeksresultaten  

In de enquête geeft 22% van de respondenten (projectleiders) aan dat met een centraal platform 

hun doelgroep beter bereikt kan worden. 81% geeft aan een website te gebruiken, maar tegelijkertijd 

geeft slechts 7% aan het een goed middel te vinden om de boer te bereiken; 18% vindt het effectief. 

Uit de brainstorm blijkt dat twee genoemde platformen, Netwerk platteland en Groenkennisnet, nog 

niet breed bekend zijn. 

 

Conclusie: Een gebrek aan overzicht van projecten en projectresultaten komt in zowel de enquête, 

brainstorm als interviews naar voren bij een ineffectieve communicatie. Uit de brainstorm blijkt de 

vraag naar overzicht van projecten met name vanuit de projectleiders en intermediairs. Voor degene 

die kennis zoekt, maakt het in dat geval eigenlijk niet uit of dit uit POP of een ander project komt. 

Uit de interviews komt geen eenduidig resultaat: de ene agrariër zoekt niet actief naar informatie, 

en ander geeft juist aan wel behoefte te hebben aan een online overzicht. Naast overzicht is het dus 

nodig om gemakkelijk verbindingen vanuit de databases te kunnen leggen. Dit zou niet alleen moeten 

gelden voor POP projecten, maar ook voor resultaten uit bijvoorbeeld de Topsectoren, EFRO, Horizon 

2020. 

 

Versnipperd aanbod 

Het kennisaanbod vanuit de POP-projecten en andere bronnen is versnipperd. Meerdere 

websiteplatforms richten zich op informatievoorziening rond projecten die interessant zouden kunnen 

zijn voor agrariërs.  

Denk aan https://netwerkplatteland.nl, www.groenkennisnet.nl en www.kennisakker.nl. 

 

Overigens heeft het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit vergevorderde plannen om 

het huidige Groen Kennisnet door te ontwikkelen tot het landelijke, interactieve, digitale platform 

voor het groene domein. Idealiter sluit POP hier nauw bij aan. 

 

https://netwerkplatteland.nl/
http://www.kennisakker.nl/
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 Advies: Doe op korte termijn een doelgroep bepaling van de verschillende platforms: 

- https://netwerkplatteland.nl - voor projectleiders en intermediairs 

- www.groenkennisnet.nl - voor onderwijs, beleid, boeren en andere geïnteresseerde 

- www.kennisakker.nl - specifieke akkerbouwprojecten 

 

 Advies: Faciliteer en investeer daarnaast in de ontwikkeling van thematische netwerken, 

idealiter over provinciegrenzen heen. Enerzijds om de kennis van nu beter te laten landen, 

anderzijds om in de toekomst een systematische manier te hebben om kennis thematisch te 

kunnen ontsluiten. Hier kan het Regiebureau een coördinerende dan wel faciliterende rol in 

spelen. 

 

Wat houdt een thematisch netwerk in? 

Vanuit een thematisch netwerk – of programma - worden projecten opgezet. Dat biedt een structuur 

die kan bijdragen aan de blijvende aandacht bij boer en intermediair. Op Europees niveau zijn daar 

al voorbeelden van en op nationaal niveau zijn Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel voorbeelden. Deze netwerken werken ook over provinciegrenzen heen. De rol 

van de NSU is het ondersteunen van het netwerk. De genoemde deltaplannen kunnen dienen als 

overkoepelende netwerkorganisaties. In een thematisch netwerk komen verschillende partijen bij 

elkaar met de ambitie om aan het thema te werken. 

 

• Wat is de meerwaarde voor het boerenerf? 

De meerwaarde van een thematisch netwerk voor de boer ligt bij de continuïteit van de 

thema’s en het aanbod van kennis. Juist de uitwisseling van de vele aanwezige kennis bij de 

verschillende projecten maakt het bruikbaar en toegankelijk op het boerenerf. 

 

Toekomst van thematische netwerken? 

Wanneer een thematisch netwerk gecreëerd is, kan dit voor meer functies gebruikt worden. Denk 

aan een vraagbaak voor provincies met inhoudelijke kennis, een overzicht van projecten en 

resultaten binnen het thema op nationaal en EU-niveau (gelinkt aan EU thematic networks), 

organiseren van themabijeenkomsten, samenbrengen van projecten, maken van synthese van 

kennis op basis waarvan kennisproducten gemaakt kunnen worden en informeren van intermediairs. 

Nu vindt dit versnipperd plaats, verdeeld over meerdere organisaties en projecten. Het 

gestructureerd en gecentraliseerd organiseren van deze acties voorkomt tegenstrijdige 

boodschappen en zorgt voor daadkracht. 

 

Voor het maken van een goede synthese is het raadzaam om na te denken op welk niveau er gewerkt 

moet worden. Zo is bijvoorbeeld biodiversiteit nog te breed om te synthetiseren. Subthema’s kunnen 

daar een oplossing voor bieden. 

8.2 Rol van de intermediair 

Onderzoeksresultaten 

Uit de enquête blijkt dat 39% van de projecten kennis deelt met intermediairs. Slechts 10% vindt 

dit een effectieve manier van kennisverspreiding naar de boer. Dit toont wederom de verschillende 

opvatting van projectleiders en intermediairs. Overigens kan een projectleider ook de rol van 

intermediair uitoefenen. Op de vraag aan boeren of er naast de boer nog een andere doelgroep moet 

zijn voor kennisverspreiding, was niet altijd een antwoord. Wel werd benoemd dat verschillend advies 

van verschillende partijen verwarrend is. In de brainstorm was er behoefte aan kennisdelen met hen. 

 

https://netwerkplatteland.nl/
http://www.kennisakker.nl/
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Conclusie: Het voordeel van de intermediair is dat deze, ook na afloop van een project, nog steeds 

op het erf komt. De kans om vrijblijvend advies aan te bieden blijft daarmee voorhanden, waarmee 

de continuïteit geborgd blijft. Een succesvolle inbedding is hierbij niet afhankelijk van financiering 

van het project.  

Daarnaast is voor een geslaagde overdracht van kennis vertrouwen, het raken van de juiste snaar 

en soms een behoefte nodig. Een intermediair die al jaren bij de boer komt heeft een 

vertrouwensband met hem. Dit geeft de intermediair een goede positie voor het overbrengen van 

kennis, waarbij gelet moet worden op de mate van onafhankelijkheid. Sommige projectleiders 

bekijken per project welke intermediair relevant is als doelgroep. Kanttekening is dat pogingen om 

intermediairs te betrekken, moeizaam verlopen. Je moet zorgen voor communicatie op maat voor 

de intermediair, afgestemd op zijn belangen. Toch zou juist een intermediair wel een rol kunnen 

spelen in het bereiken van de non en late adopter. Uit het onderzoek blijkt dat veelal dezelfde boeren 

meedoen met POP-projecten. De non en late adopter wordt moeilijk bereikt. Dit is echter wel de 

doelgroep waar de intermediair veel vertrouwen geniet. 

 

 Advies: Kennis vanuit projecten is ook interessant voor intermediairs. Overzichtelijke 

themagerichte informatie rond projectresultaten is gewenst om hen zo gemakkelijk mogelijk 

te faciliteren bij het selecteren van de informatie. Het Regiebureau POP kan dit mogelijk 

koppelen aan de themanummers. Motiveer daarnaast het oriënteren op intermediairs die 

geschikt zijn voor het onderwerp. Wanneer er een win-win situatie ontstaat, is dit een sterke 

basis voor kennisoverdracht. Dit kan worden verplicht in het communicatieplan van het 

projectplan. 

8.3 Belang van themabijeenkomsten 

Conclusie: Themabijeenkomsten voor projectleiders georganiseerd door het Regiebureau POP 

sluiten goed aan op de vraag uit de sector. Uit de enquête kwam naar voren dat veel projectleiders 

niet op de hoogte zijn van andere projecten. En wanneer men wel weet van elkaars project heeft, 

wordt er weinig kennis gedeeld tussen projecten onderling.  

 

 Advies: In deze bijeenkomsten is het de bedoeling dat het echt gaan om de themagerichte 

inhoud, en veel minder over de procedures en processen. In dat geval zijn de bijeenkomsten 

niet alleen geschikt voor projectleiders, maar ook voor intermediairs. De 

themabijeenkomsten kunnen dan ook dienen om resultaten te communiceren met de 

doelgroep. De vraag is wel of alle projectleiders genoeg inhoudelijke kennis hebben over de 

inhoud van een project. Het kan daarom nuttig zijn om de uitvoerders in het project ook mee 

te nemen. 

8.4 Rapportage op inhoud 

Conclusie: De tussentijdse en eind projectrapportage naar de opdrachtgever houdt zich vooral bezig 

met het proces. Er wordt weinig gekeken naar de inhoud. De focus ligt op presentielijsten en 

urenregistratie. Wat er wordt gedaan, of het zin heeft wat er wordt gedaan en waar het in resulteert, 

komt nauwelijks aan bod.  

 

 Advies: Bij het beoordelen van zowel de aanvraag als de voortgang is het goed om meer 

naar de inhoudelijke resultaten te kijken. Het advies aan het Regiebureau POP is om bij de 

provincie aan te dringen op inhoudelijk rapportage.  
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De provincie kan een jaarlijkse rapportageverplichting opleggen, als het gaat om inhoud en 

resultaten: wat leert het project ons? Geef richting aan beleid, geef concrete adviezen 

richting de boer én intermediair: hoe vertalen we het naar de praktijk? 

Een voorbeeld daarvan zijn de practical abstracts van H2020-projecten: een praktische 

samenvatting van aanpak en resultaten geeft een meerwaarde voor de boer. 

 

Er zijn al opdrachtgevers die dit aan het eind van een project eisen. Zoals een openstelling van het 

STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) wordt naar de inhoud gevraagd met als doel 

om dit als organisatie nog eens te delen. In de huidige POP regeling moeten de plaatsgevonden 

activiteiten wel gerapporteerd worden. Maar niet de resultaten en de boodschap naar de sector. Bij 

de STOWA-openstelling is het formulier vereist. Zie bijlage 2. 

8.5 De kennisbehoefte overbruggen 

Conclusie: Wanneer een project aansluit op de motivatie van de ondernemer, landt de kennis 

makkelijker op het boerenerf. Dit is nog niet altijd het geval, blijkt uit de interviews en onze ervaring. 

 

 Advies: Om tot succesvolle kennisoverdracht te komen is het belangrijk de disbalans tussen 

de motivatie van de boer en het belang van het maatschappelijk thema te overbruggen. Dit 

is mogelijk door de focus te leggen op de (onbewuste of niet-uitgesproken) behoefte van de 

boer. Iedere projectleider moet in het projectplan aangeven, hoe hij die kloof overbrugt. Nog 

beter is om een analyse te maken, met een bredere focus: welke intermediairs betrekken 

we en hoe leggen we de link tussen het maatschappelijk thema en de latente behoefte? Voor 

de NSU is het advies om in de communicatie met de boer de focus te leggen op de link tussen 

de behoefte van de boer die samenhangt met het maatschappelijke thema. 

 

Een voorbeeld is het vergroten van de biodiversiteit . Dit thema spreekt veel boeren niet direct aan. 

Een boer voelt zich pas aangesproken, als aangesloten wordt bij een motivatie: ‘Met de inzet van 

plaag bestrijdende insecten in de akkerrand draagt u op natuurlijke wijze bij aan een beter 

faunabeheer en aan een duurzamere en gezonde gewasopbrengst, waarbij u minder 

beschermingsmiddel hoeft te gebruiken of hoeft te schoffelen. 

8.6 Voorstudie bij projectvoorstel 

Conclusie: Er zijn heel veel lopende en recent afgeronde projecten. Naast POP zijn er bijvoorbeeld 

ook regelingen per provincie, TKI, H2020, LIFE. De openstellingen worden niet of nauwelijks met 

elkaar afgestemd. In de brainstorm werd door projectleiders meerdere malen aangegeven dat er 

vergelijkbare projecten zijn gestart die dicht bij elkaar plaatsvinden. Dit zorgt voor concurrentie op 

de doelgroep; ondernemers worden dan ‘project-moe’. Overigens werd ook aangegeven dat dit 

gegeven niet altijd negatief is; verschillende projecten hebben vaak toch ook een andere invalshoek. 

Indien de projecten niet in dezelfde regio plaatsvinden, kunnen ze andere doelgroepen aanspreken. 

 

 Advies: Om een overaanbod van projecten met dezelfde insteek te voorkomen, is het 

raadzaam om bij het indienen van een projectvoorstel een inventariserende voorstudie te 

verlangen. Dit is in Europese projecten al de standaard. Op deze manier is een projectleider 

bij aanvang al bekend met wat andere projecten op hetzelfde onderwerp doen. Dit geeft in 

theorie een betere aansluiting op elkaar en op de mogelijkheid van samenwerken. Hier kan 

het Regiebureau POP een rol in spelen door het totale projectoverzicht klaar te hebben liggen  
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zodat met gemakkelijk kan zien wat er al aan projecten draait en wat er al is afgerond. 

 

Het SNN gaf aan dat het Tendersysteem hoe dan ook zal blijven. Het nadeel is dat er dan wel gelijke 

projecten kunnen worden goedgekeurd. Echter, er kan een maximum gesteld worden aan de 

projecten per thema. Er kunnen vervolgens wel verbanden gelegd worden, om zo tot samenwerking 

en afstemming te komen. De NSU kan de samenwerkingen stimuleren door partijen bij elkaar te 

brengen en te faciliteren. Dit kunnen zij ook doen tussen de provincies. 

 

Bij de voorgaande zes conclusies kan de NSU direct een rol van betekenis spelen. Daarnaast zijn er 

nog twee aspecten bij ‘Kennisverspreiding netwerk platteland’ waarbij de NSU níet direct de 

verantwoordelijkheid voorheeft. Maar het zijn wel zaken, waarbij het Regiebureau POP vanuit haar 

regisseursrol kan faciliteren en van meerwaarde kan zijn voor andere organisaties.  

8.7 Budget voor kennisdeling met andere projecten 

Conclusie: Wat veel projectleiders weerhoudt van kennisdelen is tijd en geld. Binnen het project is 

er meestal slechts een beperkt budget; indien het delen van de resultaten en ervaringen met andere 

projecten niet te declareren valt, is het afhankelijk van de welwillendheid van de projectleider. Dit 

kan incidenteel wel gebeuren, maar in het advies is het streven naar een structurele oplossing. 

 

 Advies: Om kennisdelen te kunnen inbedden, zou een verplicht percentage van het 

communicatiebudget in het project gebruikt kunnen worden om met andere projecten kennis 

te delen en af te stemmen. De NSU kan dat proces stimuleren. Wanneer er budget is dat 

alleen uitbetaald wordt wanneer er samengewerkt en gedeeld wordt met andere projecten, 

haalt dit een barrière weg die veel projectleiders nu hindert. Een verplicht hoofdstuk in de 

beoordelingscriteria in de project- en activiteitenplanning kan hiervoor zorgen. Dit zou 

kunnen worden opgenomen in de openstellingen die door de provincies worden opgesteld. 

8.8 Kennisondersteuning bij fysieke investeringen 

Conclusie: Naast samenwerking op innovatie en kennisverspreiding zijn er fysieke investeringen 

vanuit POP. Bij aanvang van dit project is afgesproken dat we niet op fysieke investeringen focussen. 

Het gaat immers om kennisverspreiding en de aanname is dat er bij fysieke investeringen al 

implementatie plaatsvindt. Echter, van meerdere kanten ontstaat de behoefte aan kennis en 

ondersteuning met betrekking tot deze fysieke investeringen. Bijvoorbeeld, het aanschaffen van een 

systeem voor precisiebemesting of andere precisielandbouwtechnieken is eenvoudig, maar het 

gebruik vereist kennis. 

 

 Advies: Om de voordelen van de fysieke investeringen volledig tot hun recht te laten komen 

is het essentieel om de ondernemer één op één te coachen. Daarom is het advies om, 

afhankelijk van de aard van de fysieke investeringen, de mogelijkheid van coaching in te 

bouwen. Dit verhoogt de kans op succesvolle toepassing van een machine - en daarmee 

indirect van een project - aanzienlijk. De ervaringen in het project Nationale Proeftuin Precisie 

Landbouw (NPPL) tonen dit ook aan. De NSU kan dit agenderen. 
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Moraal… 

Uit het onderzoek blijkt zeker dat er verschillende aandachtspunten zijn om POP-projecten op een 

effectievere wijze op het boerenerf te laten belanden.  

Uit alle gesprekken, enquêtes, interviews en brainstorm sessies komt ook naar voren dat het POP-

programma veel goeds heeft opgeleverd en op het boerenerf voor innovatie en kennisimplementatie 

heeft gezorgd. Koester ook zeker die wetenschap. 
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9 Adviezen 

Op basis van alle conclusies uit het onderzoeksrapport ‘Kennisverspreiding platteland 

netwerken’ zetten we hierbij alle gemotiveerde thema’s en adviezen nog eens op een rij: 

9.1.1 Overzicht van de projecten 

 Advies: Doe op korte termijn een doelgroepbepaling van de verschillende platforms: 

- https://netwerkplatteland.nl - voor projectleiders en intermediairs 

- www.groenkennisnet.nl - voor onderwijs, beleid, boeren en andere geïnteresseerde 

- www.kennisakker.nl - specifieke akkerbouwprojecten 

 Advies: Faciliteer en investeer in de ontwikkeling van thematische netwerken, idealiter over 

provinciegrenzen heen. Enerzijds om de kennis van nu beter te laten landen, anderzijds om 

een systematische manier te ontwikkelen om kennis thematisch te kunnen ontsluiten. Hier 

kan het Regiebureau een coördinerende rol in spelen 

 

“We denken nog te vaak dat boeren de kennis halen die wij brengen. Deze link werkt niet.”  

Sytze Waltje, projectaccountmanager, DLV Advies 

9.1.2 Rol van de intermediair 

 Advies: Biedt kennis vanuit projecten ook aan bij intermediairs. Overzichtelijke 

themagerichte informatie rond projectresultaten is gewenst om hen zo gemakkelijk mogelijk 

te faciliteren bij het selecteren van de informatie. Het Regiebureau POP kan dit mogelijk 

koppelen aan de themanummers. Verplicht daarnaast het oriënteren op intermediairs die 

geschikt zijn voor het onderwerp. Wanneer er een win-win situatie ontstaat, is dit een sterke 

basis voor kennisoverdracht. Dit kan worden verplicht in het communicatieplan van het 

projectplan. 

 

“Je moet de resultaten breed maken. Als je de voerleverancier weet te bereiken, kom je al ver. Deze 

komt immers elke drie weken op het erf en heeft veel invloed op de resultaten van de boer.” 

Sytze Waltje, projectaccountmanager, DLV Advies 

9.1.3 Belang van themabijeenkomsten 

 Advies: In deze bijeenkomsten is het belangrijk dat het echt weer om de themagerichte 

inhoud gaan, en minder over procedures en processen. In dat geval zijn de bijeenkomsten 

niet alleen geschikt voor projectleiders, maar ook voor intermediairs. Ze kunnen ook dienen 

om resultaten te communiceren met de doelgroep. De vraag is of alle projectleiders genoeg 

weten van de projectinhoud. Het kan nuttig zijn om de uitvoerders in het project ook mee te 

nemen. 

9.1.4 Rapportage op inhoud  

 Advies: Kijk bij het beoordelen van de voortgang meer naar de inhoud. De opdrachtgever 

zou hiervoor een jaarlijkse inhoudelijke rapportageverplichting kunnen opleggen, als het gaat 

om inhoud en resultaten: wat leert het project ons? Geef richting aan beleid, geef concrete 

adviezen richting de boer én intermediair: hoe vertalen we het naar de praktijk? 

 

“De resultaten die in een projectplan beloofd worden heb ik scherp. Maar een inhoudelijk resultaat 

is een tweede, dat is lastiger. Wat is eigenlijk concreet een inhoudelijk resultaat?” 

René van Tol, manager Boomteelt, Delphy 

https://netwerkplatteland.nl/
http://www.kennisakker.nl/
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9.1.5 De kennisbehoefte overbruggen 

 Advies: De disbalans tussen de motivatie van de boer en het belang van het maatschappelijk 

thema, ofwel de disbalans tussen financiële baten en de innovatie dient te worden overbrugd. 

Dit is mogelijk door de focus te leggen op de (onbewuste of niet-uitgesproken) behoefte van 

de boer. Iedere projectleider zou in het projectplan moeten aangeven, hoe hij die kloof 

overbrugt. Nog beter is om een analyse te maken, met een bredere focus: welke 

intermediairs betrekken we en hoe leggen we de link tussen het maatschappelijk thema en 

de latente behoefte? Voor de NSU houdt dit in dat in de communicatie met de boer de focus 

dient te liggen op de link tussen de behoefte van de boer die samenhangt met het 

maatschappelijke thema. 

 

“Wat wij anders kunnen doen? We horen ons zelf graag praten. We zenden. Stel ook vragen. We 

meten het succes op de hoeveelheid mensen die aanwezig zijn. Maar komen ze voor kennis, 

gezelligheid of iets anders. Het gaat om wat er mee gedaan wordt en niet hoeveel het aanhoren.” 

Cor van Oers, manager Akkerbouw en vollegrond groente ZW, Delphy  

9.1.6 Voorstudie bij projectvoorstel 

 Advies: Om bestaande kennis niet nogmaals in een project te ontwikkelen, is het raadzaam 

om bij het indienen van een projectvoorstel een inventariserende voorstudie te verlangen. 

Dit geeft een betere aansluiting op elkaar en op de mogelijkheid van samenwerken. Hier kan 

het Regiebureau POP een rol in spelen door het totale projectoverzicht klaar te hebben liggen 

zodat met gemakkelijk kan zien wat er al aan projecten draait en wat er al is afgerond. 

 

“Een project sluit niet altijd aan bij de doelgroep. We moeten kritisch zijn op wat wij wel én wat we 

niet willen doen. Het begint met belangstelling in elkaars belangen. Het belang van de boer en belang 

vanuit het beleid moet met elkaar verenigbaar zijn.” 

Cor van Oers, manager Akkerbouw en vollegrond groente ZW, Delphy 

 

Daarnaast zijn er nog twee aspecten bij ‘Kennisverspreiding netwerk platteland’ waarbij de NSU níet 

direct de verantwoordelijkheid voor kan pakken. Maar het zijn wel zaken, waarbij het Regiebureau 

POP vanuit haar regisseursrol kan faciliteren en van meerwaarde kan zijn voor andere organisaties.  

9.1.7 Budget voor kennisdeling met andere projecten 

 Advies: Om kennisdelen te kunnen inbedden, zou een verplicht percentage van het 

communicatiebudget in het project gebruikt kunnen worden om met andere projecten kennis 

te delen en af te stemmen. De NSU kan dat proces coördineren. Wanneer er budget is dat 

alleen uitbetaald wordt wanneer er samengewerkt en gedeeld wordt met andere projecten, 

haalt dit een barrière weg die veel projectleiders nu hindert. Een verplicht hoofdstuk in de 

beoordelingscriteria in de project- en activiteitenplanning kan hiervoor zorgen. Deze eisen 

kan de NSU niet stellen, wel kan zij dit bij de provincies/RVO aankaarten. 

9.1.8 Kennisondersteuning bij fysieke investeringen 

 Advies: Om de voordelen van fysieke investeringen volledig tot hun recht te laten komen is 

het essentieel om de ondernemer één op één te coachen. Daarom is het advies om, 

afhankelijk van de aard van de fysieke investeringen, de mogelijkheid van coaching in te 

bouwen. Dit verhoogt de kans op succesvolle toepassing van een machine - en daarmee van 

een project - aanzienlijk. 
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10 Plan van aanpak voor de try-out 

We hebben geconcludeerd dat er ten aanzien van kennisdoorstroom naar het boerenerf 

binnen POP verbeterpunten door te voeren zijn. In de vorm van een try-out willen we deze 

actiepunten verspreiden naar een bredere groep van erfbetreders en boeren. 

 

Het Regiebureau POP kan hier een stimulerende en faciliterende rol in spelen. Omdat er uiteindelijk 

handvatten voor de NSU ontwikkeld moeten worden, pakt Delphy de try-out vanuit een faciliterende 

en stimulerende rol op. De try-out sluit aan op de volgenden adviezen:  

• Rol van de intermediair 

• Rapportage op inhoud  

• De kennisbehoefte overbruggen 

 

Leerpunten van de synthese 

De synthese (uitgewerkt in hoofdstuk 7) onder twaalf projecten bevestigt de conclusie dat veel 

projecten niet of in onvoldoende mate het boerenerf bereiken. 

 

Doel van de try-out - in de praktijk 

De POP-projecten in de try-out moeten daarom primair aansluiten bij de motivatie van boeren en 

intermediairs om succesvol te kunnen zijn ten aanzien van kennisverspreiding. Met dit plan van 

aanpak en daaraan gekoppeld de try-out willen we de raakvlakken tussen de projectresultaten en de 

motivaties van boeren en intermediairs in beeld brengen. Tevens willen we de resultaten concreet 

maken en vertalen, zodat ze aansluiten bij de drijfveren van de boer en bij de geïnteresseerde 

intermediairs. Dit wordt vervolgens gebruikt om een maatwerk-kennisproduct te maken. 

 

Aanpak van de try-out 

a. We vragen de projectleiders van drie projecten om te rapporteren op de inhoud en resultaten 

van het project. Specifiek gericht organische stof verhogen. Uit tabel 2 komen dan de volgende 

drie projecten naar voren: Voorjaarsploegen winter bedekkende groenbemester, 

bollentelers waterwijs, en verhogen organische stof gehalte. Alle drie richten zich op 

zowel groenbemesters als maatregelen tegen afbraak. 

b. We analyseren hoe we de inhoudelijke resultaten vanuit de projecten kunnen laten aansluiten 

bij de motivaties van de doelgroep. 

c. We analyseren welke intermediair geschikt is om deze kennis mee te nemen naar het boerenerf.  

d. We maken op basis daarvan een kort kennisproduct voor de boer en de intermediair.  

e. Vervolgens vragen we feedback op het kennisproduct bij de doelgroep die dit heeft ontvangen. 

Dus bij de intermediair én bij de boer. Voor een beter boerenerf! 
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Tabel 3 Schematisch overzicht aanpak try-out 

Rapportage op 
inhoud

Het gat 
overbruggen

Kennisproduct 
voor de boer

Op zoek naar 
de geschikte 
intermediair

Kennisproduct 
voor de 

intermediair
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11 Evaluatie try-out Kennisverspreiding 

netwerk platteland 

Hoe laat je kennis effectiever landen op het boerenerf? In de vorm van een try-out met de 

inbreng van drie projecten hebben we een mogelijke aanpak uitgetest. De try-out bestond 

uit een bijenkomst met  drie projectleiders/uitvoerders, waarin de projectresultaten aan 

elkaar zijn gepresenteerd en discussie is gevoerd. Op basis van hun ervaringen en reflectie 

is een advies geformuleerd dat is verwerkt in een concreet en praktisch kennisproduct 

voor  boer en intermediair.  

We hebben gekozen voor de volgende drie projecten: 

• Voorjaarsploegen Winter bedekkende Groenbemester (VWBG), een 

akkerbouwproject in Flevoland; 

• Beter Organisch Bemesten (BOB), een bollenteeltproject in Noord-Holland; 

• Verhogen Organische Stofgehalte (VOS), een bollenteeltproject in Noord-Holland. 

Verantwoording van keuze 

Door te kiezen voor een beperkt aantal cases komt de (online) discussie over de aanpak, resultaten 

en leerpunten goed tot z’n recht. De projecten hebben als doel het verminderen van uitspoeling en 

klimaatbestendige teelt. De gemene deler van deze drie projecten betreft het onderwerp ‘organische 

stofgehalte’. De verschillen tussen de sectoren, respectievelijk bollenteelt en akkerbouw, was in dit 

geval geen belemmering, omdat organische stof een sector-overstijgend onderwerp is.  

 

Aansluiten bij motivatie(s) 

De focus voor de try-out en de projecten is gelegd op organische stof. Vanuit motivatie gezien sluit 

dit onderwerp primair aan bij de motivatie ‘het levert geld op’ (zie Hoofdstuk 2.1 - Leeromgeving 

van de boer). Immers, een optimale organische stof balans leidt tot gezondere en sterkere gewassen, 

en daarmee tot een betere opbrengst voor de boer. Vanuit die prikkel is een boer sneller geneigd om 

mee te doen en open te staan voor informatie vanuit een project. 

 

Aanloop naar de try-out 

De projectleiders/uitvoerders is gevraagd of ze de volgende bijdrage wilden leveren voor de try-out: 

• Een korte presentatie van het project; 

• Een overzicht van de meest concrete en praktisch toepasbare resultaten uit het project. 

 

Bevinding: resultaten vaak te algemeen  

De ervaring leert dat het aantonen van concrete resultaten vanuit een project vaak een uitdaging is. 

Dit is zowel in de aanloop naar het overleg als tijdens het overleg gebleken. Dat geldt met name 

voor lopende projecten; er zijn in dat geval immers nog niet altijd concrete resultaten beschikbaar. 

Ook voor deze try-out bleken de resultaten die we in eerste instantie ontvingen tamelijk algemeen. 

Daarbij valt te denken aan conclusies zoals: 

• “Er is 20 ton product A aangevoerd en 20 ton product B; er was minimaal verschil te zien.” 

• “Kies een groenbemester die past bij uw situatie.” 

• “Afbraakpercentages van organische stof zijn bodemsoortafhankelijk, maar te beïnvloeden 

door de boer.” 
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Actie: aangescherpte vraagstelling 

Daaropvolgend is de deelnemers gevraagd om de resultaten van hun project aan de hand van de 

volgende vragen concreter te maken: 

• Waar bestond product A uit en waar bestond product B uit? 

• Welke groenbemesters zijn geschikt voor voorjaarsploegen? 

• Hoe kan een boer de afbraakpercentages beïnvloeden? 

• Wat kan de boer vandaag met de resultaten? 

• Wat kan een intermediair met de resultaten? 

 

Try-out - inhoudelijke discussie  

Voor een goede inhoudelijke discussie is het belangrijk de focus op de praktische bruikbaarheid van 

de resultaten te leggen. In de try-out is dit gedaan door in de voorbereiding te vragen naar de 

inhoudelijke resultaten en met de genodigden te communiceren dat het overleg over de bruikbare 

inhoudelijke resultaten zal gaan. In het overleg kwam de discussie goed op gang en is het gelukt om 

het hoofdzakelijk over de resultaten te hebben. 

 

- Kwaliteit of kwantificeerbaar? 

Lastiger bleek het om tot een synthese te komen. Twee projecten (Beter Organisch Bemesten en 

Verhogen Organische Stofgehalte) meten veel en zijn goed kwantificeerbaar. Het project 

Voorjaarsploegen Winter bedekkende Groenbemester echter is meer demogericht en minder goed 

kwantificeerbaar, omdat het niet direct naar het organische stofgehalte kijkt.  

 

- Resultaten tussentijds tonen? 

Ook kwam de mogelijke opzet van een factsheet aan bod, als voorbeeld van een kennisproduct. Er 

was bij de deelnemers enige aarzeling om al in dit vroegtijdige stadium informatie te publiceren 

waarop nog geen (wetenschappelijke) analyse heeft plaatsgevonden. Er werd aangegeven dat dit 

proces van synthetiseren idealiter na afloop van het project plaatsvindt.  

 

Ervaringen en kwalitatief resultaat ook waardevol 

Inhoudelijke experts zijn niet snel geneigd te denken in kwalitatieve resultaten, zoals ervaringen. 

Deze kunnen voor ondernemers echter wel waardevol zijn. En juist die zijn wel tussentijds al 

beschikbaar. De conclusie van de deelnemers aan de try-out is dan ook dat resultaten in de vorm 

van ervaringen ook waardevol zijn voor ondernemers die interesse hebben in deze maatregel. 

 

Factsheet als kennisproduct 

Het kennisproduct in de vorm van een factsheet dient er toe om de boer (en/of intermediair) op een 

snelle en heldere manier concrete informatie te verschaffen over de resultaten dan wel de 

tussentijdse voortgang van een project. Door dit visueel in een herkenbaar en uniform stramien te 

plaatsen, weet de boer en intermediair bij verschillende projecten beter waar hij de informatie kan 

vinden. De informatie staat kernachtig vermeld in kaders en er is via links extra informatie 

beschikbaar zoals documenten of filmpjes. 

 

Factsheet op basis van de drie projecten 

In het kennisproduct op basis van deze try-out is gefocust op de volgende twee invalshoeken: 

• aanvoer van effectieve organische stof (EOS) door compost en bokashi. 

• de teeltmaatregelen groenbemesters telen en voorjaarsploegen. 

 

Videodemonstraties en inhoudelijke resultaten (al dan niet van maar één jaar onderzoek) zijn via 

een link  in de factsheet opgenomen om duidelijke en praktische handvatten mee te geven. Ook het 
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resultaat “geen effect” is geïntegreerd om een eerlijk beeld te schetsen. Het gaat immers om 

praktisch onderzoek en de realiteit leert dat er (in drie jaar) niet altijd significant meetbaar resultaat 

is. 

 

Doelgroepen: telers en intermediairs 

Het kennisproduct (factsheet) is primair gericht op telers. Dit komt doordat de projecten ook vooral 

gericht zijn op resultaten voor telers. De intermediair speelt echter wel een belangrijke rol bij het 

delen van kennis. De leveranciers van kennis en diensten zien we in de projecten dan ook als een 

belangrijke schakel in het delen van de informatie. Vooral degene die genoemd zijn in het 

kennisproduct, zullen belangstelling hebben om dat te delen: Escudero, Rumptstad, Kramer, 

NovaBioscan en Meerlanden Compost. Daarnaast zijn (ondiepe) ploegleveranciers, zaadleveranciers 

en composteerbedrijven interessante partijen om deze kennis mee te delen. 
 

Conclusies op basis van try-out 

Voorstel om te komen tot een effectieve synthese-bijeenkomst zoals uitgevoerd in de try-

out: 

• Agendeer kennisverspreiding. Maak vooraf inzichtelijk welke verplichtingen de projecten 

die meedoen aan de try-out hebben qua kennisverspreiding. Een kennisproduct kan 

bijdragen aan de doelstelling van één of meer projecten. Er is dan mogelijk budget in het 

project om mee te werken. 

• Betrek projectleiders tijdig. Dan kan rekening gehouden worden met het plannen van 

analyse en rapportage voor beter bruikbare resultaten. Denk aan een half jaar van tevoren.  

• Nodig de juiste mensen uit. Ook binnen het project kan informatie versnipperd zijn. Vraag 

de hoofdverantwoordelijke wie geschikt is om aan te sluiten bij het overleg. 

• Thematische aanpak. Een synthese op thema, zoals ‘organische stof’, is een goede basis 

om vanuit te communiceren. Het is behapbaar en sluit aan bij de motivatie van boeren.  

• Maak gebruik van alle resultaten. Het in het rapport genoemde advies van ‘rapportage 

op inhoud’ wordt bevestigd in de try-out. Echter, het extra werk om de resultaten voor een 

kennisproduct aan te leveren, zonder dat dat verplicht is vanuit het project, kan 

belemmerend werken. Ofwel: we moeten vooral werken met de resultaten die er zijn, en 

zorgen dat er in de toekomst meer inhoudelijke resultaten beschikbaar zijn door hier naar te 

vragen in de verplicht project rapportage ( zie advies 9.1.4). 

• Houd het klein. Het kennisproduct moet blijven bij de resultaten en ervaringen die in de 

betrokken projecten zijn opgedaan. Ofwel: maak het niet te groot. Zo kwamen in de try-out 

over de aanvoer van organische stof naast bokashi en compost ook de gehele bemesting, 

regelgeving en alternatieve methoden aan bod. Dit speelt ook een rol bij het beheer van 

organische stof, maar er zijn geen resultaten vanuit de projecten. Blijf dus bij de scope van 

de projecten. 

• Focus. Hoe strakker de focus, hoe beter het te doen is om een kennisproduct te ontwikkelen 

dat ondersteund wordt vanuit de verschillende projecten. Het is bijvoorbeeld gemakkelijker 

om een synthese te maken van resultaten met betrekking tot compost dan een synthese van 

de resultaten van het thema bodem. 

 

Door gebruik te maken van de in deze conclusie aangedragen handvatten zal informatie vanuit POP3-

projecten effectiever op het boerenerf landen en draagvlak vinden bij de boeren. Voor een 

innovatievere agrarische sector en duurzame toekomst.  
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Feedback op het ontwikkelde kennisproduct 

Het kennisproduct (zie afbeelding 2) is gepresenteerd in de derde Webinar van de serie Webinars 

‘Kennisverspreiding in vogelvlucht’ van Regiebureau POP en toegestuurd aan een aantal 

intermediairs en boeren uit het netwerk van de drie projecten (o.a. Escudero, Rumptstad, Kramer, 

NovaBioscan en Meerlanden Compost) en het netwerk van Delphy. Daarbij is gevraagd naar 

feedback. De reacties zijn positief, men geeft unaniem aan dat deze manier van synthese nuttig is. 

De praktische informatie wordt genoemd als sterk punt. 

Eén van de intermediairs gaf specifiek aan dat zij meerwaarde ziet in de deelname aan demonstraties 

van projecten. En zei elke manier van delen van informatie die daaruit voortkomt nuttig te vinden, 

zeker ook het getoonde factsheet.  

 

Er bleek interesse naar het format dat is gebruikt voor de factsheet en het gebruik van een uniform 

format voor syntheses werd geopperd. In de try-out was het format voorbereid naar aanleiding van 

het thema en de drie projecten, dit was maatwerk. Een uniform format kan echter beperkingen 

opleveren voor syntheses op andere onderwerpen. Na ervaring op te hebben gedaan met meerdere 

synthese kan er mogelijk een uniform format gevonden worden, of een format per overkoepelend 

thema. Het advies is om pas te gaan kijken naar een uniform format als er meer ervaring is opgedaan 

met verschillende thema’s. 
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Afbeelding 2 Factsheet OS 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/05/gebruik-van-meststoffen-in-akkerbouw-en-vollegrondsgroenteteelt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/05/gebruik-van-meststoffen-in-akkerbouw-en-vollegrondsgroenteteelt
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Bijlage - POP-projectcasus: Druppelirrigatie 

Hoe zou het rond de organisatie en uitvoering van een POP-project dan wel moeten? 

Een voorbeeld van een geslaagd project is Druppelirrigatie (Drip). Zowel procesmatig, als 

qua inhoud, samenwerking en communicatie heeft het project de afgelopen jaren landelijk 

vele boerenerven weten te bereiken. Ook marktpartijen zien al kansen. 

 
Hoe is de kiem gelegd? In 2012 ontstonden contacten tussen betrokkenen rond aardappelteelt 

op droge zandgrond: een aardappelverwerker, leverancier en installateur van druppelslangen en 

Delphy (voorheen DLV Plant). De Delphy-projectmanager combineerde een aantal ontwikkelingen, 

partijen, ideeën en financiers tot klein experiment met druppelirrigatie. 

Wat was de aanleiding? Water wordt schaarser en gaat meer geld kosten; ondernemers zullen 

hier klaar voor moeten zijn. Daarnaast lijkt klimaatverandering drogere perioden op te leveren 

waardoor teelten grote risico’s lopen. Druppelirrigatie gaat efficiënt om met het water en voorkomt 

stress in de gewassen. 

Wat was de procesmatige aanpak? Pilots in Noord-Brabant en Drenthe met druppelirrigatie in 

diverse gewassen kwamen tot stand. De projectmanager koos ervoor om deze trajecten samen 

met ondernemers op te zetten. Enerzijds om de pilots dicht bij de praktijk te houden, en omdat de 

testkosten hiermee beperkt zouden blijven. 

Hoe kreeg het inhoudelijk vorm? Toediening van water via druppelirrigatie bleek een te klein 

verdienmodel. Daarom zocht de projectmanager naar mogelijkheden om meer waarde te halen uit 

dit systeem. Dit is gevonden door ook mineralen, hulpstoffen en in beperkte mate 

gewasbeschermingsmiddelen via de druppelslang toe te dienen. 

Wat was de waarde van POP3? Er is veel gebruik van POP3 gemaakt om druppelirrigatie verder 

te brengen. Ondernemers vroegen vanuit het project ‘Fysieke investeringen’ subsidie aan voor de 

aanleg. Binnen de maatregel ‘Samenwerken aan innovaties’ vroeg Delphy met ondernemers en 

organisaties subsidie aan voor pilots, waarbij geëxperimenteerd werd met het toevoegen van 

meststoffen en plantversterkers.  

Wat zijn de resultaten? De resultaten en ervaringen zijn nog niet allemaal eenstemmig, maar 

bieden zeker perspectief. We staan aan het begin van een ontwikkeling, die nog lang niet klaar is. 

Technisch moeten nog de nodige hobbels overwonnen worden, maar door de betrokkenheid van 

ondernemers pakken leveranciers de problemen tot dusverre voortvarend aan. Er is al veel 

ontwikkeld en veranderd. 

Wat zijn de toekomstkansen? Ook andere commerciële partijen richten pilots op basis van dit 

druppelirrigatie-principe in, omdat ze kansen zien om hun producten binnen deze nieuwe teeltwijze 

weg te zetten. Ook leveranciers van druppelirrigatie-materialen zien de vraag fors groeien, ook 

vanwege jaren van forse droogte. 

Delphy, als aanjager en initiatiefnemer van druppelirrigatie in éénjarige, open teelten (ondersteund 

door POP3 en het DAW), krijgt steeds meer vragen van ondernemers die iets willen met 

druppelirrigatie. Voor Delphy is het helder dat regelingen als POP3 een bijdrage leveren aan de 

verdere verduurzaming van de agrarische sector. Door als Regiebureau of provincie daarin nog meer 

de regie te voeren en actief te sturen, kunnen projecten met dezelfde thema’s nog effectiever het 

boerenerf bereiken. Want de stimulans die van POP3 uitgaat om vervolgens de samenwerking tussen 

partijen te zoeken en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen, werkt. 

 

• Meer weten en zien over het project? Kijk https://www.youtube.com/watch?v=0ED59Y0xIng  

https://www.youtube.com/watch?v=0ED59Y0xIng
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Bijlage - Enquête-analyse 

De enquête-analyse naar aanleiding van de vragen voor projectmedewerkers bestaat uit 

algemene enquêtevragen, thema-specifieke vragen en een analyse van de antwoorden. 

Algemene enquêtevragen 

De algemene enquête bestaat uit de onderstaande vragen.  

De meerkeuzen-antwoordopties zijn te vinden in de bijlage Enquêteresultaten. 

 

1. Wordt er volgens u genoeg gedaan aan de doorstroming van kennis uit POP3-projecten? 

2. Hoe ervaart u de doorstroming van de kennis uit uw eigen project(en)? 

3. Wanneer vindt u dat (kennisontwikkeling en) kennisverspreiding succesvol is geweest? 

4. Wie ziet u als de doelgroep(en) van de te verspreiden kennis voor uw project? 

5. Hoe denkt u de doelgroep (nog) beter te kunnen bereiken met projectresultaten? 

6. Op welke manier denkt u boeren die minder betrokken zijn bij projecten (beter) te kunnen 

bereiken? 

7. Welke partijen zijn er betrokken bij uw project(en)? 

8. Wat beperkt de verspreiding van kennis uit uw projecten? 

9. Hoe ziet u uw eigen rol in de verspreiding van kennis vanuit uw project? 

10. Wie is er naar uw mening verantwoordelijk voor dat na de oplevering van het project de 

resultaten verder worden verspreid. 

11. Wat is over het algemeen uw functie in projecten? 

12. Bij wat voor organisatie bent u werkzaam? 

13. Op welke manier dragen de resultaten van uw project(en) bij aan de bedrijfsvoering van 

agrarische ondernemers? 

14. Aan welke maatschappelijke thema's dragen uw projecten bij? 

15. Welke middelen gebruikt u om kennis te verspreiden? 

16. Welke drie middelen om kennis te verspreiden vindt u het meest effectief? 

17. Met welke drie middelen bereikt u de boer het beste, denkt u? 

18. Bent u op de hoogte van andere POP3-projecten rond het onderwerp van uw project(en)? 

19. Is er kennisuitwisseling met andere POP3-projecten rond het onderwerp van uw project(en)? 

20. Benut u kennis uit projecten die gesubsidieerd zijn uit andere regelingen, als Topsectoren, 

Horizon2020 en provinciale regelingen? 

21. Waar is de informatie van uw project(en) na afloop terug te vinden? 

22. Doet u iets aan de verspreiding van projectresultaten binnen uw eigen organisatie? 

23. Hoeveel uur besteedt u per week aan kennis vergaren? 

24. Heeft u nog een algemeen advies, of mist er iets waarvan u vindt dat het zou bijdragen aan 

een betere doorstroming van resultaten naar het boerenerf? 

Thema-specifieke vragen 

De klimaat- en biodiversiteit-enquête bestaan uit de vragen uit de algemene enquête, aangevuld 

met de onderstaande vragen.  

 

1. Naam project: 

2. Onder welke maatregel valt uw project? 

3. Zijn er projectresultaten? 
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4. Welke drie praktische overdraagbare kennis en ervaringen zijn er opgedaan? 

5. Welke adviezen kunt u formuleren aan de hand van de kennis en ervaring? 

6. Welke feedback op de resultaten krijgt u van de boer? 

7. Welke feedback op de resultaten krijgt u van de andere doelgroep(en)? 

8. Hoe draagt het project (of projecten) bij aan het thema klimaat/biodiversiteit? 

9. Welke producten op het gebied van kennisoverdracht heeft dit project opgeleverd of gaat het 

opleveren? 

10. Waar zijn de resultaten terug te vinden of waar zullen ze terug te vinden zijn? 

11. Heeft u zicht op de implementatie van projectresultaten? 

12. Bent u geïnteresseerd om aan een brainstorm mee te doen? 

Analyse 

De analyse bestaat uit de resultaten, plus (cursief) het vastgestelde verschil tussen de enquêtes en 

eventuele verbanden tussen verschillende vragen. Zo wordt er bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt 

tussen de antwoorden van respondenten die op vraag 1 ‘Ja’ geantwoord hebben en respondenten 

die daar ‘Nee’ geantwoord hebben.  

Ook wordt er een overzicht gepresenteerd van de ingevulde open vragen. Hierbij worden 

overeenkomende antwoorden samengevoegd. De analyse heeft geen statistische onderbouwing. De 

gepresenteerde resultaten zijn geselecteerd op relevantie voor de brainstormsessies.  

 

 

Vraag 1 - Wordt er volgens u genoeg gedaan aan de doorstroming van kennis uit POP3-projecten? 

- Tussen de resultaten van de drie enquêtes is geen groot verschil te zien. In alle drie enquêtes is 

verdeeld gereageerd op de vraag of er genoeg wordt gedaan aan de doorstroming van kennis en 

resultaten uit POP3-projecten. 

 

- Algemeen 

 

 

- Klimaat 
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- Biodiversiteit 

 

 

 

Vraag 3 - Wanneer vindt u dat (kennisontwikkeling en) kennisverspreiding succesvol is geweest? 

- Hier is verschil in antwoord tussen respondenten die vinden dat er genoeg wordt gedaan aan de 

doorstroming van resultaten(Q1:Ja) en respondenten die vinden dat er niet genoeg wordt 

gedaan(Q1=Nee). Respondenten die hebben geantwoord dat er niet genoeg aan doorstroming van 

kennis wordt gedaan hebben ook een andere definitie van doorstroming. 

 

- Algemeen 
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- Klimaat 

 

- Biodiversiteit

 

Overige reacties: 

• Niet iedereen is ontvankelijk, van de ontvankelijke is 80% het doel. 

• Wanneer de ondernemer er mee aan de slag gaat. 

• Wanneer er in het netwerk van de ondernemer mee aan de slag wordt gegaan. 

 

 

Vraag 4 - Wie ziet u als de doelgroep(en) van de te verspreiden kennis voor uw project? 
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- De antwoorden op wie er als doelgroep wordt gezien, verschillen nogal. Dat komt logischerwijs door 

de diversiteit aan projecten. De meest genoemde doelgroepen zijn: boeren, telers, agrarische 

ondernemers en adviseurs. Ook worden verschillende ketenpartijen genoemd, beleidsmakers en de 

consument. Soms wordt er specifiek een groep genoemd, zoals boeren in een provincie of biologische 

boeren. Soms is het ook heel algemeen, zoals ondernemers die willen innoveren. 

Voor de enquête rond klimaat of biodiversiteit zijn de antwoorden niet anders. 

 

 

Vraag 5 -Hoe denkt u de doelgroep (nog) beter te kunnen bereiken met projectresultaten? 

Gegeven antwoorden zijn onder andere: 

• Samenwerken 

• Kennisuitwisseling 

• Beter vertalen naar de praktijk 

• Onafhankelijkheid 

• Rechtstreeks benaderen van de doelgroep 

• Rol voor de gemeente 

• Elkaar ontmoeten  

• Landelijke deelname en verspreiding 

 

Enkele quotes: 

• “POP vraagt bij voorkeur een eigen website, maar dat is zeer ineffectief! Voordat er 

voldoende verkeer naar de website is, is het project al weer afgelopen. Zo ook Twitter en 

andere sociale media.” 

• “Ik merk dat er op veel plekken in Nederland dezelfde projecten of werkzaamheden 

plaatsvinden op bepaalde onderwerpen. RVO/SNN zouden hierin mogelijk meer kunnen 

sturen door deze partijen met elkaar in contact te brengen. Ook de resultaten worden nog 

niet voldoende gedeeld. Wij delen de resultaten met onze achterban, maar het is niet zo dat 

de resultaten blijvend op platforms terug te vinden zijn. Dit zou wel helpen. Ook voor 

eventueel vervolgonderzoek en efficiënte budgetbesteding.” 

 

 

Vraag 6 - Op welke manier denkt u boeren die minder betrokken zijn bij projecten (beter) te kunnen 

bereiken? 

Enkele antwoorden en quotes: 

• “Netwerken, coöperaties, collectieven, brancheorganisaties” 

• “Niet elke ondernemer heeft een groot netwerk” 

• “Project vanuit de boer” 

• “Je bereikt deze boeren alleen als je iets doet waar ze behoefte aan of belang bij hebben.” 

• “Moet iedereen bereikt worden?” 

• “Maatwerk community” 

• "Bijscholing koppelen aan directe inkomenssteun.” 

• “Via de intermediairs.” 

• “Dat is sowieso lastig, wij merken dat het veelal dezelfde groep boeren zijn die voorop lopen 

of vooraan staan bij de deelname aan projecten. Er zal altijd een groep blijven die hier geen 

belang bij heeft. Deze groep zal mogelijk bewegen als de koplopers en het navolgende 

peloton al in beweging zijn.” 

• “Vooral via intermediairs en erfbetreders. Sommige ondernemers hebben gewoon een 

beperkt netwerk, daar is weinig aan te veranderen, maar mogelijk door de omgeving van die 

ondernemers te laten veranderen dat er toch iets doorstroomt.” 
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Vraag 8 - Wat beperkt de verspreiding van kennis uit uw projecten? 
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Overige antwoorden: 

• “Toegang tot media” 

• “Breed gedeelde ervaringen hebben meer zegkracht” 

• “Teveel verschillende projecten voor dezelfde doelgroep” 

• “Continuïteit in communicatie na einde project ontbreekt vaak” 

 

 

Vraag 10 - Wie is er naar uw mening verantwoordelijk voor dat na de oplevering van het project de 

resultaten verder worden verspreid. 

- Veel geven zichzelf, de projectleider of betrokkenen als antwoord. Maar niet allemaal. Ook wordt 

het Regiebureau, POP en gemeenten genoemd. En als de resultaten interessant zijn, gaat het vanzelf. 

 

Quotes: 

• “Het zou wenselijk zijn dat er een landelijke verzamelplaats komt, dit is op dit moment nog 

niemands verantwoordelijkheid maar zou wel een rol kunnen zijn voor SNN/RVO om dit op 

te pakken” 

• “Resultaat dat zich doorvertaalt in commercie is de beste driver voor vervolg.” 

• “Niemand voor verspreiding. Resultaten moeten goed vindbaar zijn, bijvoorbeeld op de 

website netwerk platteland. En dan moet deze website goed bekend zijn. Hier is wel veel 

informatie te vinden over wat het project doet, maar te weinig over de betekenis voor de 

praktijk.” 

 

 

Vraag 16 - Welke drie middelen om kennis te verspreiden vindt u het meest effectief? 

- Opvallend is dat uitwisseling en delen met andere projecten door niemand als effectief wordt gezien. 
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Vraag 18 - Bent u op de hoogte van andere POP3-projecten rond het onderwerp van uw project(en)? 

- Hier is te zien dat respondenten die vinden dat er genoeg wordt gedaan aan de doorstroming van 

kennis uit POP3-projecten ook meer op de hoogte zijn van andere POP3-projecten rond het thema 

van het project. 

 

 

 

 

Vraag 19 - Is er kennisuitwisseling met andere POP3-projecten rond het onderwerp van uw 

project(en)? 

- Hier is te zien dat respondenten die vinden dat er genoeg wordt gedaan aan de doorstroming van 

kennis uit POP3-projecten, ook meer kennis uitwisselen met andere projecten. 

 

 

 

Vraag 21 - Waar is de informatie van uw project(en) na afloop terug te vinden? 
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Vraag 23 - Hoeveel uur besteedt u per week aan kennis vergaren? 

 

 

 

Vraag 24 - Heeft u nog een algemeen advies, of mist er iets waarvan u vindt dat het zou bijdragen 

aan een betere doorstroming van resultaten naar het boerenerf? 

- Over het algemeen: knellende regelgeving. De meeste feedback heeft te maken met de regels van 

POP. Door de veelheid aan regels en de traagheid van het proces gaat veel tijd en geld ‘verloren’. 

 

Overige reacties: 

• “samenhang van kennisontwikkeling en kennisoverdracht verzorgen. Monitoren waar 

maatregelen worden genomen. Goed benutten van huidige praktijknetwerken en die 

versterken, en waar nodig aanvullen met goede wetenschappelijke partners.” 

• “kennisuitwisseling in brede zin helpt voorkomen dat er veel zaken worden onderzocht die al 

helder zijn, beter is daarop te kunnen voortborduren zodat er een gezamenlijk breed 

gedragen advies aan de sector kan worden gegeven met voldoende prikkeling voor 

implementatie op de boerenerven!” 
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• “De eigenaren van het initiatief moeten boeren zijn. Belangrijk dat zij ook kunnen garanderen 

en onderbouwen dat het initiatief ook zonder sub kan voortbestaan.” 

• “Ga niet meer uit van de connotatie van het boerenerf maar van de agrarische ondernemer 

van de toekomst.” 

• “Meer gezamenlijke bijeenkomsten organiseren met meerdere projecten. Er is een te groot 

aanbod van bijeenkomsten en projecten” 

• “Via - bij voorkeur commercieel onafhankelijke - erfbetreders en gerichte aansluiting op 

bestaande netwerken. Brengfunctie, halen wil nog altijd maar slecht: daarvoor zou snelle 

vindbaarheid op relevante trefwoorden helpen.” 

• “De essentie is om effect te sorteren bij de ontvanger. Die moet daar voor open staan, d.w.z. 

dat de activiteiten passen bij zijn bedrijfsvoering. Voordat je iets doet is een scherpe analyse 

nodig van de te bereiken doelgroep. Dit ontbreekt in veel POP3-projecten.” 

• “Hoe vinden we de trigger dat we gezamenlijk achter de verspreiding van de resultaten gaan 

staan. hebben we wel zicht op de resultaten, misschien zijn die ook.” 
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Bijlage - Eisenformulier STOWA 

- behorend bij de conclusie in hoofdstuk 7.4 Rapportage op inhoud 

 

1. PROJECTINFORMATIE 

• Projecttitel: 

• Stowa projectnummer: 

• Oorspronkelijke looptijd van het project: 

• Werkelijke looptijd van het project: 

• Doel van het project: 

• Uitvoerders: 

2. RESULTATEN 

• Welke activiteiten hebben er plaats gevonden? 

• Kunt u kort de resultaten van het project rapporteren? 

Wat is er goed gegaan, wat niet en waarom? Hoe nu verder? 

• Op welke manier en in welke mate dragen de resultaten van het project bij aan 

emissiereductie en/of verbetering waterkwaliteit? Dit graag zoveel mogelijk 

kwantificeren, bij voorkeur aan de hand van metingen. 

• Wat is de boodschap naar de sector? 

Wat is het advies op basis van deze resultaten aan de boer / ondernemer?  

Tevens wordt gevraagd een aparte boodschap op te stellen ten behoeve van 

communicatiedoeleinden, zie bij 5. onderaan document. 

3. COMMUNICATIE 

In zijn algemeenheid en in het bijzonder met het oog op verspreiding van de kennis die 

leidt tot toepassing in de praktijk die bijdraagt aan emissieverlaging en verbetering van 

de waterkwaliteit. 

• Wat is er op gebied van communicatie gebeurd in relatie tot dit project? 

Graag communicatie-activiteiten noemen. Als bijeenkomsten hebben 

plaatsgevonden of bezichtiging van de installatie, dan graag de 

bezoekersaantallen (aanwezige ondernemers) aangeven. 

• Op welke wijze heeft het project bijgedragen aan de bewustwording op het 

gebied van terugdringen van emissies bij de ondernemer en op welke wijze 

heeft dit geleid tot emissiebeperking? Omschrijf op welke wijze en maak een 

schatting in welke mate. 

4. AFRONDING 

Inhoudelijke en financiële verantwoording. 

• Is er een uitgebreide inhoudelijke eindrapportage? Zo ja, graag toevoegen. 

• Wat zijn de daadwerkelijke projectkosten en wie heeft welk deel van de kosten 

betaald (bijdragende partijen)? 

5.  SAMENVATTENDE COMMUNICATIE BOODSCHAP VOOR AGRARISCHE SECTOR 

OVER PROJECTRESULTAAT 

Deze boodschap wordt voor communicatiedoeleinden richting de agrarische sector 

(open teelten en veehouderij) gebruikt. Hierin dient opgenomen te worden:  

• wat kunnen de sectoren leren van dit project en  

• wat kunnen boeren doen om emissies verder terug te dringen?  

De samenvattende boodschap dient opgesteld te worden in samenspraak met het lid 

van de Beoordelingscommissie dat door de Stowa aan uw project is gekoppeld. 

 


