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VOOR HET INDIVIDUEEL 
BEDRIJF

• Concurrentiepositie

• Onderscheidend vermogen

• Productiviteit

INNOVATIE EN BELANG
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VOOR DE MAATSCHAPPIJ

• Groei

• Welvaart/tewerkstelling

• Welzijn



Verwachtingen van agrarische innovaties 
in het verleden

• PRODUCTIVITEIT ↑ ↑ EN EFFICIËNTIE ↑ ↑

6 Source: Statbel, kerncijfers landbouw 2018

Source: BDPORC 2013

Evolutie gespeende biggen per zeug per jaar (1961-2013)Evolutie opbrengst enkele teelten (1960-2017)



Huidige verwachtingen

• PRODUCTIVITEIT ↑ EN EFFICIËNTIE ↑

• WAARDEGEDREVEN ↑ ↑

• WAARVOOR IS ONZE KLANT BEREID TE BETALEN?

• ANDERE VERWACHTINGEN VAN MAATSCHAPPIJ EN CONSUMENT

• WINSTGEVEND, RESPECT VOOR OMGEVING EN VERBETERDE 
WELVAART VOOR MENS EN DIER

• BETER IMAGO

• VOORBEELDEN: ZORGBOERDERIJEN, LOKALE 
PRODUCTEN, INTEGRATIE IN OMGEVING, 
VERGROENING, KOOLSTOFOPSLAG…
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HOE INNOVATIE STIMULEREN?

NETWERKING ALS STRATEGIE VOOR INNOVATIE
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• Bewust samengestelde groep

• 3 of meer autonome organisaties die samenwerken om niet alleen hun eigen doelen te 
realiseren, maar tevens een collectief doel

• Verschillende types

Third parties
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WAT IS EEN NETWERK?



MOGELIJKE VOORDELEN VAN NETWERKING?

•KATALYSATOR VAN INNOVATIE: DEELNAME IN GEZAMENLIJKE R&D ACTIVITEITEN 

•SNEL NIEUWE OPPORTUNITEITEN IDENTIFICEREN EN EXPLOITEREN

•KENNISUITWISSELING OP EEN EFFICIENTE MANIER: TOEGANG TOT NIEUWE 
TECHNOLOGIEEN, KENNIS EN MIDDELEN

•LAAT TOE
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• Duurzame groei

• Verminderde transactiekosten

• Kortere innovatietijden

• Schaalvoordelen

• Extra flexibiliteit

• Delen van risico’s en onzekerheid
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Nieuwe business modellen

• Beter om de nieuwe verwachtingen te omarmen

• Uitdagingen kunnen niet opgelost worden door individuele 
ondernemers
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1. Carbon Farming initiative (Australia)

12



Ambities

• Valoriseren van koolstofreductiemaatregelen en garanderen van 
leefbare return in de Australische markt

• Vrijwillig initiatief

• Mogelijkheid voor landbouwers en grondeigenaren om deel te
nemen in projecten rond emissiereductie en koolstofopslag

• Bijdragen tot: 

- Bereiken van internationale inspanningen rond
klimaatbestendigheid

- Verbeterde bodemgezondheid en voedselproductiviteit

- Verhoogd inkomen voor landbouwers
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Waardecreatiemodel
• Deelnemers ontvangen 1 

ACCU (Australian Carbon 
Credit) per ton opgeslagen
of vermeden CO2-e

• ACCU kan verkocht worden
aan overheid of private 
markt om inkomen te
genereren, en emissies van 
koper te compenseren

• 7 veilingen, totale
vermindering van 192 
miljoen ton CO2-e

• Gemiddelde prijs per ton: 
$11.97
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2. Rondeel (Nl)
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Ambities 

• Gelukkige kip, trotse landbouwer en tevreden burgers

• Uitdaging: hoe reageren op toename in vraag naar 
duurzaamheid, dierenwelzijn, openheid en educatie, 
landschappelijke inpasbaarheid, meer rendement voor 
ondernemer, betere samenwerking tussen ketenpartijen? 
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Waardecreatiemodel
• Via samenwerking met verschillende partijen: landbouwers, 

stallenbouw, retail, maatschappelijke organisaties, 
dierenbeschermingsorganisaties, overheden en kennisinstellingen

• Wetenschappelijke, marketing, technische kennis + creatie van 
draagvlak

• Diervriendelijke productie en milieukeur (labels) leiden tot 
marktwaarde – publieke waardering

• Preferred supplier Albert Heijn

• Boer wordt vergoed rekening houdend met voederprijs
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3. Landmarkt (Nl), overdekte boerenmarkt 
als metropolitane ontmoetingsplaats
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Ambities

• Duidelijke herkomst van producten

• Rechtstreekse distributie van producent naar 
verkooppunt

• Consument bewuster van voedsel

• smaakvolle en verse producten uit de regio

• Eerlijke prijs

• Bevordering verkoop kleine ondernemers
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Waardecreatiemodel

• Nieuw type ketensamenwerking: betere verdeling marges

• Waarde creëren door in te spelen op echte wensen: kwaliteit, 
smaak, transparantie, regionaliteit en duurzaamheid

• Franchise-organisatie: inkomsten vnl uit franchisevergoedingen

• Overkoepelende landmarktorganisatie zorgt voor marketing, 
assortimentsbeheer en coordinatie activiteiten

• Producent mogelijke aandeelhouder
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4. B.akkerbrood (Be)
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Ambities

• Lokaal product, natuur duwtje in de rug

• Korte keten product met lage ecologische voetafdruk, stimuleert 
lokale economie en biodiversiteit
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Waardecreatiemodel

• Unieke samenwerking tussen alle partners van akker tot 
bakker: landbouwers, molen, verdelers, ambachtelijke bakkers, 
Limburgse bakkersbond, werkgroep grauwe gors, PIBO-campus 
vzw, …

• Graanakker 90% geoogst, 10% blijft: veilige haven + 
voedselbron voor dieren in winter

• Opstartgeld: EU-project Solabio

• 10% inkomsten uit verkoop geïnvesteerd in akkernatuur
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Conclusie

• Samenwerking/netwerking is sleutel in innovatieve projecten

• Niet enkel voor nieuwe processen of producten

• Verschillende types/niveaus: 

- Niet beperken tot vertrouwde partners en structuren

- Andere sectoren 

• Geen doel op zich, maar noodzakelijk om bij te dragen aan 
duurzame ontwikkeling

• Snel veranderende omgeving
≠ probleem

= kans
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Dank u!

Vragen?

Evelien.Lambrecht@inagro.be
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