december 2020

GROEI # 6

ONDERZOEK CHE
ONDERWIJS EN
ARBEIDSMARKT

EXPAT CENTER
FOOD VALLEY

BEGELEIDING
AGRARISCH
ONDERNEMERS

inhoudsopgave

MOBILITEITSMAKELAAR

INHOUD

2

VOORWOORD

3

Onderzoek CHE laat zien hoe aansluiting beter kan

MATCHINGSPLATFORM VERBINDT ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT

4

Ondernemersbegeleiding Landbouwnetwerk Regio Foodvalley
TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR AGRARIËRS IN DE REGIO

7

Volgende stap in samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven

ECONOMIC BOARD REGIO FOODVALLEY VAN START

10

Living Lab Regio Foodvalley Circulair geeft handen en voeten aan duurzaam werken

HOE MAAK JE DUURZAAMHEID MEETBAAR?

Innovatie en ondernemerschap komen samen in bananenkas

NEDER BANAAN VOELT ZICH THUIS IN EDE

Expat Center Food Valley voor alle bedrijven in de regio

AANNEMEN VAN KENNISMIGRANT VRAAGT OM ZORGVULDIGHEID
Ontwikkeling en bekendheid nodig voor eiwitrijke lupineboon

LEKKER LUPINE ZET VERGETEN GEWAS OP DE KAART
Coalitie PlatDuS helpt bewoners

HUISEIGENAREN ENTHOUSIAST OVER VERDUURZAAMDE WONING
Mobiliteitsmakelaar aan de slag in de regio

‘WERKEN EN REIZEN WORDT KEUZES MAKEN’

15
16
18
20
22

Oproep tot Nationaal Actieprogramma in aanloop naar verkiezingen

ZÓ KIJKEN POLITIEKE PARTIJEN NAAR REGIO FOODVALLEY
Enquête

UW MENING TELT

2

12

24
27

GROEI

Regio Foodvalley
< vorige

inhoudsopgave

volgende >

Voorwoord

SAMENWERKING
GROEIT

Voor u ligt de zesde editie van Groei. In dit magazine worden mooie
verhalen uit de regio verteld. De nieuwe editie gaat linea recta mijn
tas in als leesvoer voor het weekend. Groei staat altijd vol
interessante artikelen die de moeite waard zijn om gelezen te
worden. Wij zijn ook benieuwd hoe u dit ervaart. Vul daarom de
enquête op de laatste pagina van het magazine in.
De gemeenten uit de regio, de ondernemers en kennisinstellingen
hebben de Strategische Agenda inmiddels vastgesteld. Om de

René Verhulst
voorzitter van
Regio Foodvalley

ambities uit deze agenda uit te voeren, richten we de Economic
Board Regio Foodvalley op. Vanuit alle partners (ondernemers,
onderwijs- en kennisinstellingen en overheden) worden daar vijf
vertegenwoordigers aangesteld. Samen met Jan Jacob van Dijk
(voorzitter COG) en Martin Ruiter (voorzitter VNO-NCW VeluweVallei)
deel ik de positie als voorzitter.
Landbouw is een belangrijk thema voor deze regio. Er komt veel op
de boeren af wat betreft veranderende regelgeving, opgaven
rondom duurzaamheid en de gevolgen van het coronavirus. In deze
editie van Groei leest u daarom een interview met agrariërs en een
coach over het onderwerp ‘ondernemersbegeleiding’. Begeleiding
en coaching kan agrariërs helpen om tot betere keuzes te komen.
Ontwikkelingen op het gebied van gezonde voeding gaan door, zoals
bijvoorbeeld lupine. Lupine is een nog onbekend gewas voor
consumptie. Waarom heeft akkerbouwer André Jurrius ervoor
gekozen om lupine te telen, terwijl de afzetmarkt nog beperkt is?
Een inspirerend verhaal over anders eten, experimenteren en
gezondheid.
Veel leesplezier gewenst!
René Verhulst
voorzitter Regio Foodvalley
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Onderzoek CHE laat zien hoe aansluiting beter kan

MATCHINGSPLATFORM
VERBINDT ONDERWIJS
EN ARBEIDSMARKT
Jongeren die geen baan kunnen vinden en werkgevers die een vacature maar niet krijgen
ingevuld. Juist in coronatijd wordt duidelijk hoe belangrijk een goede aansluiting van
onderwijs op de arbeidsmarkt is. Onderzoeker Bertineke Boon en lector Henk Kievit, van
Christelijke Hogeschool Ede, onderzochten in opdracht van regionale werkgevers en
onderwijsinstellingen hoe het beter kan. Een matchingsplatform, waar werkgevers en
kandidaten zonder tussenkomst van anderen elkaar kunnen vinden, biedt perspectief.
Hoe is de aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt? Wat is het aanbod en hoe matcht dat met
de vraag? De onderzoekers hadden de gegevens om deze
vragen te beantwoorden nagenoeg compleet, toen in
maart het coronavirus uitbrak. “De coronacrisis heeft ons
overvallen”, zegt Boon. “Cijfers, die we bijvoorbeeld vanuit
de horeca en de toeristische sector hadden, waren opeens
achterhaald en voor ons onderzoek niet meer bruikbaar.”
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Nu in de coronacrisis veel mensen hun baan kwijtraken,
vindt er een enorme verschuiving op de arbeidsmarkt
plaats. “De noodzaak van een goede afstemming wordt nu
wel heel zichtbaar”, zegt Boon. In overleg met
opdrachtgevers FOV Regio Foodvalley en COG pasten de
onderzoekers de onderzoeksvraag aan. “Op welke manier is
de aansluiting van het onderwijs gestructureerd en sluit
deze structuur goed aan op de arbeidsmarkt?”, vat Boon
het samen. “We laten in dit onderzoek zien waarom een
goede aansluiting belangrijk is en hoe die aansluiting kan
worden verbeterd.”
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Human Capital
< Henk Kievit en Bertineke Boon:
“Het gaat erom dat we mensen
perspectief geven en dat ze werk doen
waar ze energie van krijgen.”

“Regio
Foodvalley
is een zeer
arbeidzame
regio”

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn heel verschillend
gestructureerd. Zo wordt onderwijsbeleid via regionale
structuren uiteindelijk landelijk bepaald, terwijl de regio’s de
economische motoren zijn. “Dat maakt het lastig om
gezamenlijke doelen te formuleren”, zegt Kievit. “Het
ontbreekt ook aan kennis van elkaars vraag en aanbod.”
Een andere belemmering is dat niet overal dezelfde
functienamen, beroepsaanduidingen en indeling in
sectoren wordt gehanteerd. “Er is geen gemeenschappelijke
taal”, stelt Boon vast. “Daarnaast blijven binnen een bedrijf
de activiteiten vaak niet beperkt tot één sector. Een
bouwbedrijf heeft bijvoorbeeld ook ICT-ers in dienst. We
zien dat zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs nog erg
sector-georiënteerd is. De indeling is heel rigide, maar een
betere aansluiting vraagt juist om flexibiliteit.”

zien Boon en Kievit wel een positief effect. “Het brengt een
dialoog tussen onderwijs en bedrijfsleven op gang, die er nu
onvoldoende is”, stelt Kievit. “Ik merk dat het veel positieve
energie opwekt.”
Vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen kan ook op
individueel niveau. “Kijk hoe vacatures zijn opgesteld”, geeft
Boon als voorbeeld. “De tekst bestaat doorgaans uit een
functieprofiel en een beschrijving van het bedrijf. Er wordt
gevraagd naar kwalificaties, maar de vraag is niet gericht
op wat een persoon nu echt kán.” Dat leidt nogal eens tot
onvrede bij bedrijven, signaleert Kievit. “Naderhand ontdekt
de werkgever dat iemand dan toch niet goed past. Een
nieuwe medewerker moet vooral iets kunnen in plaats van
kennen. Vakkennis brengen ze in het bedrijf zelf wel bij, zo is
vaak de opvatting.” Daar valt dus veel te winnen, denkt
Boon. “Het vergt van werkgevers een andere manier van
zoeken en kijken. En van werkzoekenden dat ze veel breder
hun competenties, vaardigheden, skills en hobby’s
aangeven. Dan raak je meer de kern van wie iemand is.”

Via het matchingsplatform
komen werkgevers en kandidaten
met elkaar in contact, de
matching gaat op basis van
talentprofielen.

Talentprofielen

Dialoog
Regio Foodvalley is een zeer arbeidzame regio, waardoor er
voortdurend druk staat op de vraag naar personeel, zo stelt
Kievit. Hoe kan het onderwijs zich aan deze dynamiek
aanpassen? “Scholen proberen zo actueel mogelijk
onderwijs te bieden, maar de ontwikkelingen gaan snel.
Denk aan digitalisering en robotisering”, zegt Kievit. Toch
zijn er mogelijkheden, laat Boon zien: “Opleidingen hebben
naast een basis- en profieldeel ook een keuzedeel. Daarin is
ruimte om regionale kleur te geven aan het onderwijs”,
geeft ze aan. Hoewel de structuur van het onderwijs niet
direct door het matchingsplatform beïnvloed zal worden,

Het matchingsplatform dat nu is gelanceerd, gaat dan ook
verder dan een digitaal prikbord van vraag en aanbod,
benadrukt Rigo van Raai, programmamanager Human
Capital Regio Foodvalley. “Als je alleen laat zien welke
vacatures er zijn, dan gebeurt er niet zo veel. Via het
platform komen werkgevers en kandidaten met elkaar in
contact, de matching gaat op basis van talentprofielen.” Er
werd vanuit de regio al gewerkt aan het opzetten van een
matchingsplatform, voordat het onderzoek van de CHE was
afgerond. Corona bracht in maart alles plotseling in een
stroomversnelling. “De sfeer was dat er nú iets moest
gebeuren”, schetst Van Raai. “Provincie Gelderland wilde
wel financieren. Dit viel ook nog eens samen met de eerste
resultaten van het onderzoek van de CHE.”
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Human Capital

“Werk is
heel bepalend
voor het
welbevinden
van mensen”
De kunst is om verschillende groepen te prikkelen om op het
platform te kijken. Zodra die eerste stap is gezet, wordt de
nieuwsgierigheid gewekt. Het zijn uiteindelijk de mensen
zelf die in beweging moeten komen, dus die moet je vooral
met het platform faciliteren.”
De onderzoeksresultaten hielpen uiteindelijk mee bij de
keuze voor een aanbieder van het matchingsplatform. “Het
platform van MatchCare is behoorlijk gedetailleerd, heeft
veel mogelijkheden én heeft zichzelf al bewezen”, motiveert
Van Raai. Voor bedrijven is het platform een instrument om
personeel te vinden, maar kan het ook een hulpmiddel zijn
om medewerkers waar nodig naar een andere baan te
helpen. “Dat is vooral voor het MKB een uitkomst”, stelt Van
Raai. “Normaalgesproken zijn dit soort hulpmiddelen alleen
voor grote bedrijven beschikbaar. Op deze manier kun je
ontslag van mensen voorkomen.”

Transparantie
Het matchingsplatform wint aan betekenis, als de
hoeveelheid data in het platform groeit. “Dit gaat zichtbaar
maken wat wél aansluit”, voorspelt Van Raai. “Het zorgt voor
meer transparantie. De arbeidsmarkt laat zien welke
competenties er worden gevraagd, het onderwijs welke
vaardigheden er worden overgebracht.” Dat opent ook
nieuwe mogelijkheden. “Als je een opleiding in een
talentprofiel zet, kan een kandidaat ook zien welke
opleiding voor welke baan nodig is.” Dit stimuleert mensen
om hun eigen ontwikkeling op te pakken, benadrukt Van
Raai. De doelgroep is dan ook nagenoeg iedereen, ook
mensen die niet op zoek zijn naar een baan. Dat zijn er in de
regio volgens de laatste cijfers zo’n 20.000. “Een enorm
potentieel.

6

Voor de regio is een goed werkende arbeidsmarkt van groot
belang. Boon: “Het matchingsplatform is een belangrijke
tool, maar we hebben elkaar echt nodig. De wil om samen
te werken is in deze regio heel groot. Regio Foodvalley wil
voorop lopen, vooral in voeding en gezondheid. Daar kan
iedereen een waardevolle bijdrage aan leveren.” Kievit
beaamt dat: “Werk is heel bepalend voor het welbevinden
van mensen. Het gaat erom dat we mensen perspectief
geven en dat ze werk doen waar ze energie van krijgen. Het
matchingsplatform verbreedt en verrijkt de mogelijkheden.
Dat mensen van betekenis zijn, daar moet het uiteindelijk
om gaan.”
Wanneer is het matchingsplatform een succes? Van Raai:
“Je kunt doelstellingen formuleren in termen van aantallen
bezoekers per maand. Maar het beste resultaat bereik je
natuurlijk als je straks niet meer hoort dat er geen personeel
te vinden is.”

Lees hier meer over het onderzoek: www.
regiofoodvalley.nl/projecten/onderzoek-cheaansluiting-onderwijs-en-arbeidsmarkt
Meer informatie over het
matchingsplatform: www.regiofoodvalley.nl/
matchingsplatform
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Ondernemersbegeleiding Landbouwnetwerk Regio Foodvalley

TOEKOMSTPERSPECTIEF
VOOR AGRARIËRS IN DE
REGIO
Het gesprek aan de keukentafel in de groepsruimte van zorgboerderij Eck-stra in

Lunteren is gemoedelijk, de sfeer is goed. Hans en Hettie van Eck, dochter Janita en
coach Dorine Zwaan vertellen hoe coachingstraject Zicht op de Toekomst het
familiebedrijf vooruitgeholpen heeft. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley biedt, onder
meer met dit traject en met de Agro Ondernemersscan, begeleiding aan agrarisch
ondernemers in de regio. Zwaan: “Meer zicht krijgen op wat je wilt, wat er kan en wat er
mag, is een proces waar je soms de hulp van een ander voor nodig hebt.”
Zorgboerderij Eck-stra is van oorsprong een
varkenshouderij. “Tien jaar geleden kwamen we met het
oog op de toekomst voor een belangrijke keuze te staan”,
vertelt Hans van Eck. “Het was óf uitbreiden van de
varkenshouderij, óf een andere kant op met het bedrijf.”
Hettie werkte in de zorg en zo ontstond het idee om op de

boerderij dagbesteding te bieden aan kinderen met een
beperking. “We zijn met de varkens gestopt en
overgeschakeld op biologische leghennen”, zegt Hans. “Dat
kon wat kleinschaliger blijven en de werkzaamheden zijn
beter te combineren met zorg.”

Familie Van Eck en coach
Dorine Zwaan in de
groepsruimte van
zorgboerderij Eck-stra: “Het is
een heel open en ontspannen
proces geweest.”
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Landbouwtransitie en vitaal platteland

“Boeren
staan aan
de vooravond
van een
ommekeer”
De stallen zijn omgebouwd, er is een sportzaal en naast de
kippen zijn er allerlei kleine hobbydieren, een moestuin en
een boomgaard op de boerderij te vinden. Van een paar
kinderen op woensdag en zaterdag, is de zorg inmiddels
uitgebreid tot tientallen kinderen en volwassenen die op de
boerderij een zinvolle dagbesteding of opvang vinden.
Oudste dochter Janita werkte al enige tijd vanuit haar
eigen bedrijf Eck-stra Begeleiding mee op de zorgboerderij,
toen de familie vorig jaar via een collega op het spoor
kwam van ondernemersbegeleiding. Naast Janita is
schoondochter Vera op het bedrijf actief en jongste zoon
William toonde ook interesse. Janita: “Zo kwamen we op
het punt: Hoe gaan we verder?”

Onafhankelijk en neutraal
Best lastig om zelf met deze vraag aan de slag te gaan,
vindt Hettie. “Je wilt dat aan iedereen recht wordt gedaan,
ook aan onze twee kinderen die niet in het bedrijf werken.”
Dat een onafhankelijke en neutrale coach de rol van
gespreksleider heeft, helpt daarbij. Coach Dorine Zwaan
legt uit hoe dat werkt: “Je haalt als het ware de bestaande
hiërarchie uit het gesprek. Iedereen heeft daardoor een
evenredige en gelijkwaardige inbreng.” Zo heeft de familie
dat ook ervaren. “Dorine weet alles rustig en duidelijk te
benoemen. En zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt”,
zegt Hettie.
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Het coachingstraject nam bij Eck-stra ruim een half jaar in
beslag en omvatte acht gesprekken. “Dat was prima”, zegt
Hettie, “Het is ook een proces van bewustwording, daar
mag je best de tijd voor nemen.” Na een verkennend
gesprek met Wim Korsten van het Agroloket, werd de
familie in contact gebracht met de coach. “Tijdens onze
eerste bijeenkomst hebben we samen onderzocht of
iedereen wel hetzelfde beeld heeft van de toekomst van het
bedrijf en de familie”, schetst Zwaan het verloop. Iedereen
kon vervolgens aangeven wat er in het coachingstraject
besproken moest worden.
Zaken die aan de orde kwamen waren: Wat willen we
samen? En hoe gaan we dat dan doen? Wat is ieders rol?
Wat is privé en wat is werk? Dat onderscheid is niet altijd
even makkelijk te maken. Een goed voorbeeld is dat Hans
en Hettie nu op de werkvloer door hun kinderen bij de
voornaam worden aangesproken. “Zo maak je duidelijk in
welke rol je iemand aanspreekt”, legt Zwaan uit. Janita:
“Het leuke is dat deze oplossing in een gesprek is ontstaan.
Dat is het mooie van dit coachingstraject. Het is een heel
open en ontspannen proces geweest.”

Iedereen tevreden
William en Janita zitten nu samen met hun ouders in de
maatschap. Toch is dat niet de voornaamste uitkomst van
het traject. “Het belangrijkste is dat iedereen er vrede mee
heeft en tevreden is met zijn of haar rol”, benadrukt Hans.
Hettie vult hem aan: “Iedereen heeft de ruimte en de
gelegenheid gehad om iets te zeggen.
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Landbouwtransitie en vitaal platteland
< IJsbrand Snoeij: “De Agro
Ondernemersscan legt het
accent op wat jou past en wat
je drijft om boer te zijn.”

"Welke
waarde draag
ik bij aan de
“Het is ook
samenleving?"
een proces
Minder afhankelijk
van bewustwording”

Zo voorkom je dat iemand later het gevoel krijgt dat het te
snel is gegaan en hij of zij het toch anders had gewild.” Dat
maakt ook voor Zwaan het coachingstraject tot een succes.
“De uitkomst maakt niet uit. Coaching is geslaagd als
iedereen vindt dat er goede beslissingen zijn genomen”,
beaamt ze.

Er is nu een goede basis gelegd voor de toekomst van
zorgboerderij Eck-stra. “Deze ondernemersbegeleiding heeft
niet alleen voor ons, maar voor de hele ontwikkeling van het
buitengebied een positieve uitwerking”, ziet Hans het in
breder perspectief. “Het helpt enorm mee om de
levensvatbaarheid van bedrijven te vergroten.” Hettie denkt
dat zeker in deze regio, met veel familiebedrijven,
ondernemers baat zullen hebben bij coaching. “Ik snap wel
dat de drempel hoog is om begeleiding te vragen, maar dit is
zeker een aanrader.” Sta je als ondernemer voor een grote
verandering, bijvoorbeeld een overname, een andere route,
of het beëindigen van je bedrijf, dan kan coaching helpen,
laat Zwaan weten. “Ondernemers staan onder grote druk
door allerlei vraagstukken die in de sector spelen. Meer zicht
krijgen op wat je wilt, wat er kan en wat er mag, is een proces
waar je soms de hulp van een ander voor nodig hebt.”

Agro Ondernemersscan
De Agro Ondernemersscan is een ander hulpmiddel in de
Ondernemersbegeleiding van Landbouwnetwerk Regio
Foodvalley. Zicht krijgen op wat er wél kan en mag, is
precies waar het in deze scan om gaat. IJsbrand Snoeij,
eigenaar van biologische zorgboerderij ’t Paradijs in
Barneveld, ontwikkelde de Agro Ondernemersscan samen
met Schuiteman Accountants, Van Westreenen Adviseurs en
de Rabobank. “Alles lijkt wel te knellen in de sector”, schetst
Snoeij de aanleiding. “Het gaat vaak over vermindering en
reductie. Maar je hebt als bedrijf vaak meer mogelijkheden
dan je op het eerste gezicht zou denken.”
Wat zijn je kwaliteiten en wat zijn je valkuilen? Wat zijn je
financiële mogelijkheden en welke oriëntatie heb je op de
markt? Kortom: waar liggen je kansen? Dat is wat de Agro
Ondernemersscan in beeld brengt. Na een verkennend
gesprek vult de ondernemer een vragenlijst in op elf
thema’s. “Vanuit onze verschillende disciplines komen we
met een samenhangend advies”, zegt Snoeij. “We bespreken
de scan en onze reflectie daarop met de ondernemer. Zo
voeren we samen een routeverkenning uit en ontstaat er
een breder perspectief op de toekomstmogelijkheden van
het bedrijf.”

Snoeij merkt dat de scan ondernemers helpt om op een
andere manier naar hun bedrijf te kijken. “Natuurlijk is
rendement wel belangrijk, maar je bent als boer ook van
waarde voor de samenleving en de natuur. De scan helpt
om dat maatschappelijk perspectief aan het financieel
perspectief te verbinden”, zegt Snoeij. Al is het maar door een
andere manier van denken. “Boeren zien zichzelf soms als
kwetsbare schakel in een kluwen van bedrijven. Door het
zicht op de toekomst te verbreden, nemen ze een
zelfstandige en minder afhankelijke positie in.”

In een tijd waarin er steeds meer regels komen en het
accent ligt op controle, beheer en bureaucratie, is het lastig
om je breder te oriënteren, erkent Snoeij. “Voldoe ik aan de
norm? Die vraag heeft de overhand”, merkt hij. “Terwijl het
meer zou moeten gaan om: Welke waarde draag ik bij aan
de samenleving? Probeer je daarop te concentreren”, raadt
hij boeren aan. “De Agro Ondernemersscan legt het accent
op wat jou past en wat je drijft om boer te zijn.”

Marktperspectief
Zeker in deze tijd hebben boeren bestaansrecht, benadrukt
Snoeij. “Corona leert ons dat gezondheid een kostbaar
goed is. Gezonde voeding, duurzame landbouw, het
verbeteren van de bodem, de waterkwaliteit en
biodiversiteit, boeren staan aan de vooravond van een
ommekeer. Die willen ze graag maken, maar ze missen een
marktperspectief”, stelt Snoeij. “De Agro Ondernemersscan
leert hoe je zelf een verdienmodel kunt creëren en laat zien
dat je niet alleen het verdienmodel hoeft te zijn van andere
bedrijven.”

Voor meer informatie over Ondernemersbegeleiding:
Kijk op www.landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl of neem contact op
met het Agroloket: agroloket@landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl
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Volgende stap in samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven

ECONOMIC BOARD REGIO
FOODVALLEY VAN START
Overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken in Regio Foodvalley nauw samen om
de regio te ontwikkelen tot topregio op het gebied van landbouw en voeding. Deze
triple-helixsamenwerking, die de afgelopen jaren in de regio tot bloei is gekomen,
gaat vanaf 1 januari verder als Economic Board Regio Foodvalley. René Verhulst,
Martin Ruiter en Jan Jacob van Dijk nemen als vertegenwoordigers van de drie
‘kolommen’, bij toerbeurt het voorzitterschap van de Economic Board op zich.
“We zijn een dynamische en sterke regio.”

“En uit het eerste onderzoek naar de gevolgen van Covid-19
komt naar voren dat onze regionale economie net iets
minder wordt geraakt dan in andere regio’s. De waarde van
de samenwerking in Regio Foodvalley heeft zich dus wel
bewezen.”
De Strategische Agenda die er nu ligt, is door de partners
uit overheid, ondernemers en onderwijs echt in
gezamenlijkheid geschreven. “We gaan de agenda nu
uitrollen”, zegt Ruiter. De Economic Board houdt een vinger
aan de pols in de uitvoering, zorgt voor afstemming met
andere programma’s, zoals de Regio Deal, en sorteert voor
op een nieuwe Strategische Agenda. Per ‘kolom’ hebben vijf
afgevaardigden zitting in de Economic Board (zie kader).
“De Economic Board is als een spin in het web, om de
samenwerking optimaal te laten functioneren”, vat Ruiter
het samen.

René Verhulst: “We zijn een sterke en
dynamische regio.”

Verbinden en signaleren
De Economic Board gaat aan de slag met de Strategische
Agenda 2020-2025, waarin is vastgelegd wat de partners
samen willen bereiken. Martin Ruiter, voorzitter VNO-NCW
VeluweVallei en Gelderland, ziet dat de samenwerking de
afgelopen jaren steeds meer handen en voeten heeft
gekregen. “Ontstaan vanuit de gemeentelijke agenda
kwam er met de vorige Strategisch Agenda al meer balans
in de samenwerking, met projecten die zich ook op
onderwijs en arbeidsmarkt richtten”, geeft hij aan.
“Daarmee hebben we ons landelijk en in Europa in de kijker
gespeeld.” Die positionering heeft er volgens Ruiter onder
meer toe geleid dat er een Regio Deal met het Rijk is
gesloten. Een flinke impuls voor de samenwerking en voor
de ontwikkeling van de regio. “In onze regio groeit de
economie meer dan gemiddeld”, zegt Ruiter.
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Goed samenspel tussen overheid, ondernemers en
onderwijs is heel belangrijk, vindt ook Jan Jacob van Dijk,
bestuursvoorzitter van de Christelijke Onderwijs Groep
(COG). “De Economic Board is nodig om hierin een volgende
stap te zetten”, zegt hij. Het orgaan versterkt de verbinding
en heeft een signalerende functie, zo laat hij zien. “In de
Economic Board horen en zien we van elkaar wat er in de
drie verschillende kolommen gebeurt. Als er bijvoorbeeld
een tekort is aan bepaalde arbeidskrachten of als er
innovaties nodig zijn, dan kunnen we daar vanuit de
onderwijsinstellingen op inspelen.”
De Economic Board heeft ook een positieve uitstraling
buiten de regio, vindt Van Dijk. “Het is een visitekaartje
waarmee we de regio presenteren.
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Economic Board

Vooruitkijken
Voor het bedrijfsleven in de regio is de Economic Board van
groot belang, zo benadrukt Ruiter. “Ondernemers kunnen
aansluiting zoeken bij de verschillende programma’s”, zegt hij.
“Voor grote bedrijven is dat heel voor de hand liggend,
maar ook andere bedrijven profiteren mee. Kijk naar
Unilever die ervoor kiest om in Wageningen hun research
facilities te vestigen. Dat levert arbeidsplaatsen op, maar
heeft ook een hefboomeffect op toeleveranciers en andere
dienstverleners.” Daarnaast wijst Ruiter op de winst voor
middelgrote bedrijven. “Voorlopers van innovatie zijn vaak
uitgegroeide mkb-ers. Zo doen familiebedrijven als Bieze en
Vreugdenhil heel veel aan innovatie”, geeft hij als
voorbeeld. “Er is voor bedrijven echt wat te halen.”
Martin Ruiter:
“Er is voor bedrijven echt wat te halen.”

In Europa zien ze dat Regio Foodvalley nu, net als andere
regio’s, een Economic Board heeft.” René Verhulst, voorzitter
Regio Foodvalley, beaamt dat. “We zijn een sterke regio,
daar hoort een Economic Board bij”, zegt hij. “We hebben
een ambassadeursfunctie om te laten zien waar we als
overheid, ondernemers en onderwijs samen voor staan. Ook
in Europa. Samen met de regio’s Aarhus in Denemarken en
Östergötland in Zweden kunnen we veel voor elkaar krijgen.
Daar hebben we onderwijs en bedrijfsleven heel hard bij
nodig.”

Ruiter hoopt dat de regio in 2025, tegen het einde van de
looptijd van deze Strategische Agenda, zich nog verder
heeft ontwikkeld tot mondiale topregio op het gebied van
agro en food. “En we zijn al een knap eind op weg, we
worden als regio gevonden. Bedrijven vestigen zich hier, en
wereldspelers willen met hun R&D-activiteiten hier zitten”,
zegt Ruiter. “Als we dat kunnen versterken, dan is de missie
geslaagd.” Verhulst bevestigt dat: “De economische
dynamiek is goed. Deze regio ligt centraal in het land, tegen
de Randstad aan. Hier is nog ruimte, laten we de potentie
benutten en vooruitkijken.”

Er gebeurt al heel veel in de regio en de samenwerking is
behoorlijk hecht georganiseerd, ziet Verhulst. “Als we het zo
kunnen voortzetten, dan wordt de Economic Board zeker
een succes.” Naast de positieve uitstraling naar buiten,
versterkt de Economic Board de ontwikkelingen binnen de
regio. “De overheid zorgt vooral voor publieke
voorzieningen, maar daar kunnen bedrijven ook een
bijdrage aan leveren”, stelt Verhulst. “De overheid heeft
beperkingen. Daar kunnen we in de Economic Board inzicht
in geven. Andersom kunnen wij als overheid van bedrijven
leren hoe zij bepaalde zaken aanpakken.”

DE ECONOMIC BOARD IS
SAMENGESTELD UIT
VERTEGENWOORDIGERS
VAN DE DRIE KOLOMMEN:
Ondernemers:
Martin Ruiter (VNO-NCW), Fije Visscher
(LTO), Willem Kuijsten (FOV), Frank Bieze
(MKB Nederland), vacature
Onderwijs:
Jan Jacob van Dijk (COG), Rens Buchwaldt
(WUR), Jan Hol (CHE), Bastiaan Pellikaan
(Aeres), Stella Efdé (Pantarijn)
Overheid:
René Verhulst (RFV/Ede), Gert-Jan Kats
(RFV/Veenendaal), Gerard Renkema (RFV/
Nijkerk), Robert Strijk (provincie Utrecht),
Peter Drent (provincie Gelderland)

Jan Jacob van Dijk:
“De Economic Board is een visitekaartje
waarmee we de regio presenteren.”
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Living Lab Regio Foodvalley Circulair geeft handen en voeten aan duurzaam werken

HOE MAAK JE
DUURZAAMHEID
MEETBAAR?

Duurzaamheid meetbaar maken, zodat het niet blijft bij alleen maar roepen hoe duurzaam
je bent. Daar bleek bij veel ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in
Regio Foodvalley behoefte aan te zijn. Maar hoe doe je dat? Een aantal partijen is in 2019
Living Lab Regio Foodvalley Circulair gestart, met als doel grip te krijgen op circulariteit en
duurzaamheid en zo de transitie te versnellen. Binnen het Living Lab zijn verschillende
werkplaatsen. Een daarvan is ‘meetbaarheid van circulariteit’. Inmiddels zijn er concrete
stappen gezet, zo vertelt André Hek van Alfa Accountants en Adviseurs, een van de
initiators van Living Lab Regio Foodvalley Circulair.

12

GROEI

Regio Foodvalley
< vorige

inhoudsopgave

volgende >

Circulaire Economie

“Best een klus
voor een MKBbedrijf, maar
zeker niet
onhaalbaar”
En vooral: hoe krijg je er grip op, hoe maak je het
meetbaar? “En dat is nou juist onze corebusiness”, zegt Hek.
“Al jaren leggen wij het financiële plaatje van de MKBondernemer vast, wij willen daar graag niet-financiële
informatie met betrekking tot duurzaamheid aan
toevoegen. Hoe gaat een onderneming bijvoorbeeld met
mensen om, met eigen personeel en relaties, maar ook met
grondstoffen, transport of de natuur.” Dat is allemaal best
in prestaties vast te leggen, laat Hek zien. “Denk
bijvoorbeeld aan microgrammen CO2-uitstoot of het aantal
fietskilometers, of de verhouding van het aantal mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt dat werkzaam is in de
onderneming.”

Praktijk

Niels Moerke (rechts), Van Oossanen
Naval Architects: “We hebben de
filosofie om duurzaam te werken.
Dat willen we ook meetbaar maken.”

Hek benadrukt dat de focus niet alleen lag op circulariteit.
“Gaandeweg hebben we geleerd dat circulariteit een stap
te ver is voor het MKB. Daarom hebben we ons tot en met
heden beperkt tot duurzaamheid in brede zin.” De
accountant laat zien dat het niet zo gek is dat Alfa een
drijvende kracht is achter het Living Lab. “Duurzaamheid en
circulair ondernemen zijn al jaren een van onze
speerpunten. Het zit als het ware in ons DNA en we willen
een bijdrage leveren aan de duurzaamheidstransitie in deze
regio, met name in het MKB.”
Alfa zag dat er heel wat vragen leefden. Wat is duurzaamheid
eigenlijk? Wat betekent het voor het MKB? Waar loop je
tegenaan bij het invoeren van duurzaam werken?

Er bleek binnen Regio Foodvalley belangstelling te zijn om
standaarden voor duurzaam werken te ontwikkelen naar
een bruikbaar dasboard. “Het is mooi om te zien dat er in
de regio enthousiaste ondernemers zijn die intrinsiek
gemotiveerd zijn om duurzaamheid als beleidsthema in hun
onderneming op te pakken”, vindt Hek. Vanaf de herfst van
vorig jaar heeft het Living Lab een aantal sessies
georganiseerd, met telkens zo’n twintig deelnemers. Hek:
“Eerst hebben we samen gekeken wat we precies willen.
Hoe kunnen we de soms abstracte VN-doelstellingen voor
duurzaamheid in 2030 behapbaar maken en vertalen naar
kleinere organisaties? Daarna zijn we gaan onderzoeken
welke rapportagemodellen en certificeringsprogramma’s er
zijn om hier vervolgens in de praktijk mee aan de slag te gaan.”
Tijdens sessies werd ingegaan op de Sustainable
Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties, de
People Planet Profit, oftewel de drie P’s of de GRI-aanpak
(Global Reporting Initiative). Ook wordt het zogenaamde
‘6-stromenmodel’ of ‘6-kapitalenmodel’ onderzocht, waarin
niet alleen wordt gekeken naar financiële waarde, maar ook
naar de waarde van natuur, mensen, kennis(delen), sociaal
domein en hoe je een product maakt. Twee bedrijven –
waaronder Wing Process Consultancy in Wageningen – gaan
het model in de praktijk implementeren.
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Circulaire Economie

“Het wordt
een sport om
steeds beter
te eindigen”

André Hek, Alfa Accountants en Adviseurs:
“Hoe een onderneming bijvoorbeeld met
mensen omgaat, met grondstoffen,
transport of de natuur, is allemaal best in
prestaties vast te leggen.”

Daarnaast wordt gekeken naar de praktische voordelen van
de zogenaamde B Corp, een prestigieus internationaal
certificaat (Benefit Corporation) dat Alfa zelf al jaren heeft.
Dat is niet alleen geschikt voor dienstverlenende bedrijven,
maar ook voor productie en research. Dopper en Waka
Waka zijn bijvoorbeeld gecertificeerd. En binnenkort ook
Van Oossanen Naval Architects uit Wageningen, dat zich
toelegt op de optimalisatie van plezierjachten en
commerciële schepen om significant ‘groener te varen’.

Ideale methode
Van Oossanen zit in de laatste fase om het B Corp
Certificaat te verkrijgen. “Het impact assessment loopt en
we hopen dit jaar rond te zijn. Per 1 januari 2021 zullen dan
onze beide bedrijven gecertificeerd zijn”, zegt managing
director Niels Moerke. Het familiebedrijf startte in 1992 en
sinds 2012 zwaaien Moerke en Perry van Oossanen er de
scepter. In 2014 werd met een tweede bedrijf gestart, Hull
Vane, dat ‘onderwaterspoilers’ voor schepen maakt. Dit
product zorgt dat een schip met veel minder weerstand
door het water gaat en daardoor minder brandstof
verbruikt, met als gevolg minder CO2-uitstoot. Er werken nu
in totaal bijna dertig mensen in de beide bedrijven. Moerke:
“We hebben de filosofie om duurzaam te werken, maar ook
efficiënt. Dat sluit mooi aan bij de doelen van B-Corp. We
willen niet alleen roepen dat we duurzaam zijn, maar dat
ook meetbaar maken.”
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Dat is precies de kern van B Corp: je formuleert doelen op
gebied van duurzaamheid en je legt vast wat je daaraan
doet. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe je met je personeel
omgaat, je relaties, waar je je materialen vandaan haalt,
bestuurlijke integriteit of wat de impact is op het milieu, legt
Moerke uit. In totaal zijn er meer dan honderd B Corppunten om op te scoren. Om alles in kaart te brengen heeft
het bedrijf Bent Vrusch aangenomen, die net is
afgestudeerd op het inventariseren van te nemen stappen
voor B Corp-certificering. “Het is best een klus voor een
MKB-bedrijf, maar zeker niet onhaalbaar”, concludeert
Moerke. “Omdat we veel internationale relaties hebben, is
dit voor ons de ideale methode. Om de drie jaar vindt er
een accreditatie plaats. Het wordt een sport om steeds
beter te eindigen, natuurlijk. En om hoger te scoren dan
Alfa”, zo besluit hij lachend.

Versnellen
De deelnemers aan het Living Lab Regio Foodvalley Circulair
nemen de ervaringen mee in hun onderzoek naar de beste
methodes om duurzaamheid te meten en te versnellen in de
regio. “Zo wil Wing haar afnemers triggeren om hun
duurzame doelen ook vast te leggen”, vertelt Hek. En
Moerke probeert dat bij de toeleveranciers van Van
Oossanen en Hull Vane ook. Op zo’n manier creëer je
bewustwording in de hele keten, zo betoogt Hek. “De
volgende stap is om binnen een bepaalde sector tot één
standaard te komen. Alfa is in overleg met Transport &
Logistiek Nederland om een financiële benchmark te
ontwikkelen. Het zou mooi zijn als deze kan worden
aangevuld met duurzaamheidsgegevens. We werken aan
een pilot voor de transportsector in Regio Foodvalley. Als de
impact is bewezen, dan kunnen we uitbreiden naar andere
regio’s en andere sectoren. Zo ontstaat een olievlekwerking.”

Kijk voor meer informatie op
www.regiofoodvalleycirculair.nl
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De Neder Banaan wordt in de kas op
substraat gekweekt. Pieter Vink: “Elke
tien dagen verschijnt er weer een
nieuw groot blad aan de plant.”

Innovatie en ondernemerschap komen samen in bananenkas

NEDER BANAAN VOELT
ZICH THUIS IN EDE

Het is een bijzonder gezicht. Op het terrein van de Mauritskazerne in Ede, de plek
waar het World Food Center wordt ontwikkeld, staat een kas. Midden in de winter
groeit hier de Neder Banaan. Voor onderzoek, om te experimenteren met andere
rassen en als ingrediënt voor regionale producten. “Je zou het een korte keten
banaan kunnen noemen”, zegt Pieter Vink van Boerenhart en PuurDichtbij, de
initiatiefnemer van de Neder Banaan. “Dit is echt een innovatiekas.”

Het kweken van een Nederlandse banaan begon in 2018 bij
Wageningen University & Research, waar professor Gert
Kema al jaren onderzoek doet naar het tropische gewas.
“Vanwege het 100-jarig bestaan van de WUR besloten de
onderzoekers de planten in hun kas eens door te laten
groeien en verschenen er in december ook echt bananen”,
zegt Vink. Via Coöperatie Boerenhart vonden de bananen
hun weg naar restaurants en ziekenhuizen in de regio. “Dat
leverde zo veel publiciteit en aandacht op, ook in het
buitenland, dat we het niet zomaar bij een eenmalige
gebeurtenis wilden laten.”
Op het terrein van het World Food Center illustreert de
bananenkas het belang van kennisdelen. “De WUR is nauw
betrokken”, zegt Vink. “De planten worden gekweekt op
substraat. Zo wordt de strijd aangegaan tegen de
Panamaziekte, een bodemschimmel die complete
bananenplantages aantast. Deze nieuwe kweekmethode zal
ook in de tropen worden toegepast.” In de kas wordt naast
de bekende Cavendish banaan het ras Gros Michel
gekweekt. “En vorige maand zijn daar nog twee soorten
bijgekomen”, laat Vink weten. “Een bakbanaan en een
banaan die gebruikt kan worden voor het brouwen van bier.”

Nichemarkt
De korte keten Cavendish van Neder Banaan zal niet
kunnen concurreren met de bananen die nu in de
supermarkt liggen. “Dat is ook niet ons doel”, zegt Vink. “We
willen vooral toe naar het kweken van andere rassen, die
verwerkt kunnen worden in regionale producten. Dat is echt
een nichemarkt.” Om meer partijen te betrekken en te laten
zien wat er in de kas van Neder Banaan gebeurt, heeft Vink
ook iets bedacht: “Bedrijven kunnen een bananenplant
sponsoren en zo samen met ons de ontwikkeling volgen.”
De bananenplanten voelen zich inmiddels aardig thuis in de
kas van Neder Banaan. “Ze groeien goed, zoals we
hoopten”, zegt Vink. “Elke tien dagen verschijnt er weer een
nieuw groot blad aan de plant.” Met de juiste hoeveelheid
licht, warmte, water en voeding, zijn de omstandigheden in
de kas ideaal. Doordat de planten op substraat staan, zijn
bestrijdingsmiddelen niet nodig, dus duurzaam is de teelt
ook nog eens. Vink: “Aan het einde van het eerste kwartaal
kunnen de bananen worden geoogst. Mooi dat dit hier in
Regio Foodvalley gebeurt. Hier komt innovatie en
ondernemerschap samen.”
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FOV en Regio Foodvalley
Nav

Expat Center Food Valley voor alle bedrijven in de regio

AANNEMEN VAN
KENNISMIGRANT VRAAGT
OM ZORGVULDIGHEID
Een vacature lastig in te vullen? Steeds meer bedrijven in de regio kijken over de
landsgrenzen heen naar gespecialiseerde medewerkers. Daarbij kunnen ze een
beroep doen op het Expat Center Food Valley, die bedrijven en expats ondersteunt.
Een hele uitkomst, ervaart het Edese bedrijf Lukkien. Corporate recruiter Amanda
Brenkman: “Dit heeft in ons bedrijf het gesprek geopend om breder te kijken in onze
zoektocht naar nieuwe medewerkers.”
Het Expat Center startte jaren geleden op initiatief van
Wageningen University & Research. Elke faculteit regelde tot
dan toe zelf de zaken rondom expats en met het Expat
Center bundelde de WUR deze activiteiten. “In 2014 is het
Expat Center in samenwerking met de gemeente
Wageningen en de provincie Gelderland een stichting
geworden, zodat de hele regio gebruik kan maken van de
diensten”, zegt Menno van Manen, bestuursvoorzitter van
het Expat Center. Vraag naar deze diensten was er al vanaf
het begin. Aanvankelijk vooral van onderzoeksgerichte
bedrijven die vanuit de WUR zijn ontstaan. Inmiddels
hebben veel andere bedrijven, ook MKB-bedrijven uit de
regio, de weg naar het Expat Center gevonden.
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Regels en formaliteiten
Toch heeft Van Manen het idee dat nog lang niet alle
bedrijven weten wat het Expat Center voor hen kan
betekenen. “We zijn echt niet alleen voor de WUR actief”,
benadrukt hij. “Deze regio is internationaal georiënteerd,
met gespecialiseerde en innovatieve bedrijven. Er is
behoefte aan kennis en die wordt ook buiten Nederland
gevonden.” Bedrijven die een medewerker uit het
buitenland willen halen, krijgen te maken met allerlei regels
en formaliteiten. Inlezen kost veel tijd en dat is een
behoorlijke investering voor een bedrijf die er misschien
maar een enkele keer mee te maken heeft. Het Expat
Center heeft zich juist op deze zaken toegelegd.
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Expat Center
< Amanda Brenkman in gesprek
met een van de expats bij Lukkien:
“We willen onze nieuwe
medewerkers de zekerheid geven
dat alles goed is geregeld.”

De dienstverlening van het Expat Center is er dan ook
vooral op gericht om bedrijven de zorg rond de immigratie
uit handen te nemen. Zowel voor de werkgever als voor de
nieuwe werknemer zelf. De procedures zijn ingewikkeld,
zeker voor immigranten van buiten de Europese Unie. “Het
Expat Center heeft nauw contact met de IND”, zegt Van
Manen. “Procedures gaan daardoor vaak sneller.” Op het
Expat Center zijn inhouse-balies voor de IND en
verschillende regiogemeenten, zodat alle formaliteiten in
één bezoek kunnen worden afgehandeld. Bedrijven worden
via het Expat Center erkend referent van de IND, waarmee
het gemakkelijker wordt om buitenlandse medewerkers aan
te nemen.

Zekerheid geven
Dat ontzorgen is precies de reden waarom creative
production company Lukkien het Expat Center inschakelt, zo
maakt corporate recruiter Amanda Brenkman duidelijk. Op
de afdeling Digital van het Edese bedrijf werken developers
en designers met een heel specifieke IT-kennis, drie van hen
komen uit het buitenland. “Het Expat Center heeft veel
kennis op het gebied van wet- en regelgeving”, zegt
Brenkman. “Het is heel belangrijk dat in de procedure geen
fouten worden gemaakt of iets wordt vergeten. We willen
hier heel zorgvuldig mee omgaan en onze nieuwe
medewerker de zekerheid geven dat alles goed is geregeld.”
Daarnaast vindt Brenkman het fijn dat het contact met het
Expat Center laagdrempelig is.

“We kunnen heel makkelijk met vragen bij ze terecht. Soms
wil je zelf iets uitzoeken, maar met een telefoontje is het
meestal sneller opgelost.”
Anne Coppens, manager operations bij Lukkien, weet hoe
het eerste contact met het Expat Center is ontstaan. “Een
paar jaar geleden meldde zich iemand uit Bosnië bij de
receptie, met de vraag of hij hier kon werken”, vertelt ze. “Op
zoek naar advies kwamen we al snel bij het Expat Center
terecht.” Los van de praktische voordelen ziet Coppens dat
het bij internationale werknemers vertrouwen wekt dat het
Expat Center bij de procedure betrokken is. “Voor deze
mensen is het een enorme stap in hun leven om vanuit het
buitenland hier te komen werken. Het helpt wel mee dat je
dan met een werkgever in zee gaat die de immigratie op
een professionele manier faciliteert.”

Wegwijs maken
Het Expat Center ondersteunt niet alleen de werkgever,
maar ook de expat zelf. In een welkomstgesprek worden
kennismigranten wegwijs gemaakt in de regio. Daarnaast
helpt het Expat Center ze op weg met bankzaken,
ziektekostenverzekering en belastingaangifte. Ook bij het
over laten komen van gezinsleden, helpt het Expat Center
mee. De afgelopen jaren heeft het Expat Center Food Valley
zo’n tachtig bedrijven in de regio ondersteund bij de
immigratieprocedure. In 2019 zijn 400 internationale
werknemers wegwijs gemaakt.
Door de coronacrisis is er een dip gekomen in de groei, al
blijven er vacatures, verwacht Van Manen. “Veel
Nederlandse ambassades gingen begin dit jaar dicht,
waardoor migranten geen papieren konden halen.” Precies
met dat probleem kampt de nieuwe Indiase medewerker
van Lukkien. “Hij kan nu niet overkomen uit India”, vertelt
Coppens. “Net als wij, werkt hij al een paar maanden vanuit
huis. Gelukkig houdt het Expat Center precies bij wat de
lokale situatie is en welke acties hij zelf moet ondernemen
om zijn visum rond te krijgen. Dat is inmiddels gelukt.”

“We zijn echt
niet alleen
voor de WUR
actief”
Op het Expat Center in
Wageningen kunnen alle

Kijk voor meer informatie op de website
van het Expat Center: www.ecfv.nl

formaliteiten in één bezoek
worden afgehandeld.
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Ontwikkeling en bekendheid nodig voor eiwitrijke lupineboon

LEKKER LUPINE ZET
VERGETEN GEWAS
OP DE KAART
Gezond, voedzaam en eiwitrijk, goed in ons klimaat te verbouwen, stikstofbindend
en met blauwe en witte bloemen ook nog eens prachtig in het landschap. Lupine
heeft als bron van plantaardig eiwit veel potentie. Maar voor succes geoogst kan
worden, is nog veel ontwikkeling nodig. “Door de import van goedkope soja is lupine
een vergeten gewas, de veredeling loopt vijftig jaar achter”, verklaart akkerbouwer
André Jurrius. “Daarnaast is de vraag vanuit de markt nog beperkt, het is
nauwelijks bekend bij consumenten.” Het initiatief Lekker Lupine, dat hij samen met
Marieke Laméris van Proeflab Wageningen startte, moet daar verandering in
brengen.

André Jurrius heeft een biologisch-dynamisch
akkerbouwbedrijf in Randwijk, De Lingehof, nabij
Wageningen. Op 135 hectare teelt hij veertien verschillende
gewassen, waaronder aardappels, bieten, pompoenen en
granen, maar ook kleinere gewassen als quinoa. In 2008
begon Jurrius met de teelt van blauwe lupine, voor de
Vegetarische Slager. Inmiddels is hij overgeschakeld op
witte lupine, een soort met een lager alkaloïde- of
bitterstofgehalte die niet extra bewerkt hoeft te worden
voor consumptie. De lupinebonen bereiken uiteindelijk in
glazen potten onder het biologische label ‘Smaakt’ en het
eigen label van Ekoplaza de consument in de supermarkt.
De ontwikkeling van de lupineteelt draagt bij aan de
eiwittransitie, de overgang van dierlijke naar meer
duurzame en plantaardige eiwitten. “Als duurzaam
alternatief voor soja uit Zuid-Amerika is lupine zeker
kansrijk”, zegt Jurrius. “Sojabonen doen het in ons klimaat
minder goed. Maar lupine heeft nog meer voordelen. De
boon is niet alleen rijk aan eiwitten en voedingsvezels, de
plant is een stikstofbinder en zorgt zo voor een natuurlijke
bemesting van de bodem. Daarnaast trekt de bloem
insecten als hommels en vlinders aan. Het is een prachtig
gewas, dat bijdraagt aan meer variatie in het landschap
en versterking van de biodiversiteit.”

Beste idee
De meeste mensen kennen lupine wel als sierplant.
“De eetbare lupineboon is veel minder bekend”, zegt
Marieke Laméris, van Proeflab Wageningen. Jurrius en
Laméris vonden elkaar tijdens de Rabo Food Forward Track,
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Colors World Food is een van
de Wageningse restaurants die
een gerecht met lupine op de
menukaart heeft gezet.

een initiatief van de Rabobank waarin partijen uit de
voedselketen samen oplossingen bedenken voor het
voedselvraagstuk. Het plan om met Lekker Lupine zowel de
teelt als de consumptie van lupine te vergroten, werd dit
voorjaar verkozen tot beste idee. “Het plan is om een
coöperatie te starten”, zegt Laméris. “We hebben inmiddels
een netwerk van acht telers. Ook wetenschappers, koks en
ondernemers kunnen zich aansluiten. Maar de vraag naar
lupine moet eerst groeien. Dus beginnen we met vertellen
wat lupine is.”
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Voedsel- en eiwittransitie

"Lupine
gaat ons
veel brengen"

André Jurrius en Marieke
Laméris op de akker van
De Lingehof: “Lupine is een
kansrijk alternatief voor soja.
Maar de vraag naar lupine
moet eerst groeien.”

Lupine op ieders bord, dat het is streven van Lekker Lupine.
“Om dat voor elkaar te krijgen, is onderzoek nodig”, gaat
Laméris verder. “Wie is de doelgroep? Hoe gaan
consumenten lupine gebruiken? Wat willen chef-koks? En
wat kunnen de voedselverwerkers ermee? Vleesvervangers
zijn ‘booming’ en lupine is een goed alternatief voor soja
dat van ver moet komen.” Studenten van Wageningen
University & Research doen onderzoek naar de
consumentenbehoefte, maar ook naar de teelt en
veredeling.

Gewoon aan de slag
Intussen zitten Jurrius en Laméris allerminst stil. In de zomer
werd een veldexcursie georganiseerd en in oktober wisten
ze lupine op de kaart te krijgen van tien Wageningse
horecaondernemers, tijdens de Week van de Duurzaamheid
en de Dutch Food Week. “Het gaat óók om zichtbaarheid”,
benadrukt Laméris, die met haar Proeflab Wageningen
partijen uit verschillende disciplines rondom
voedselvraagstukken bijeenbrengt. “Door gewoon aan de
slag te gaan en ervaring op te doen in de praktijk, trek je
mensen aan. Zo wordt de cirkel steeds groter.” Laméris
verwijst daarmee naar de ‘community’ van
enthousiastelingen die zich gaandeweg rond Lekker Lupine
vormt. “We merken dat de belangstelling toeneemt. Mensen
met nieuwe, innovatieve ideeën sluiten zich aan. Eigenlijk
weten we nog niet half wat de potentie is van lupine. Het
begint nu pas.”

Een grotere vraag naar lupine is essentieel voor de groei
van lupineteelt in Nederland, benadrukken Laméris en
Jurrius. “Bij een kleine markt zullen veredelaars niet in de
ontwikkeling van het gewas investeren”, legt de teler uit. “En
veredeling is nodig om de plant weerbaar te maken tegen
ziektes, het gehalte aan alkaloïden verder te verlagen en de
opbrengst van de plant te verhogen.” Op de Lingehof is de
opbrengst lupine nu tussen de 2 en 2,5 ton per hectare. “Dat
moet wel naar een verdubbeling”, geeft Jurrius aan. Om de
vraag te laten groeien, is productontwikkeling nodig. “Zodat
lupine een gebruikelijk ingrediënt wordt in de Nederlandse
keuken”, zegt Laméris, die de lupineboon vergelijkt met de
kikkererwt. “Maar dan meer met een ‘bite’ en minder melig.”

Heel Europa
Jurrius en Laméris zien, ondanks alle stappen die nog nodig
zijn, veel toekomst voor lupine in de transitie naar meer
lokaal geproduceerd en plantaardig eiwit. Ook, of
misschien wel juist in Regio Foodvalley. “Lupine doet het
goed op lichte zandgrond”, zegt Jurrius. “En in deze regio is
er goede toegang tot kennis”, vult Laméris hem aan. “Met
die kennis en samenwerking met andere partijen kunnen we
hier met lupine een ‘best practice’ ontwikkelen voor heel
Europa. Lupine gaat ons veel brengen. Meer biodiversiteit,
maar vooral gezonde voeding van dichtbij.”

Kijk voor meer informatie over de
samenwerking op de website van
Lekker Lupine: www.lekkerlupine.nl
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FOV en Regio Foodvalley

Coalitie PlatDuS helpt bewoners

HUISEIGENAREN
ENTHOUSIAST
OVER
VERDUURZAAMDE
WONING
Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat kan alleen worden gehaald door
samen te werken. Dat geldt ook voor de aanbieders van oplossingen voor het
verduurzamen van bestaande woningen. Zij werken samen onder de naam PlatDuS.
Huiseigenaren die energie willen besparen, hoeven nu niet langer meer te puzzelen of
stapels offertes door te spitten. Een energieadviseur van PlatDuS leidt ze door het woud
van installateurs, leveranciers van zonnepanelen of bouwbedrijven, regelt subsidies en
neemt ze aan de hand mee door de verbouwing.

PlatDuS staat voor Platform Duurzame Samenwerking.
De coalitie begon in 2012 met ongeveer twaalf bedrijven.
De bakermat lag in Rhenen, maar inmiddels bestrijkt het
platform de hele regio. Bedrijven kunnen altijd aanhaken,
mits ze in de regio zijn gevestigd, want PlatDuS investeert in
lokale en regionale economie. Korte afstanden zijn
duurzamer. Nu telt de ketensamenwerking zo’n veertig
bedrijven uit Regio Foodvalley, zo vertelt Bert Wagensveld
van Randewijk Beter Wonen uit Veenendaal. Hij is een van
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de initiatiefnemers van PlatDuS. “Er is in de regio heel veel
kennis over duurzaamheid”, aldus Wagensveld. “Deze vaak
specifieke kennis is aanwezig bij afzonderlijke bedrijven.
We hebben er samen voor gekozen om in bouwteams die
kennis te delen en daardoor te versterken. Kennis delen is
vermenigvuldigen, tenslotte. Het werken in bouwteams was
in het begin best wennen voor bedrijven, maar gelukkig
zien de partijen nu de meerwaarde van de samenwerking
als team wel in.”
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Quality of living
zegt Van Akkeren, lerares Frans aan Pantarijn in
Wageningen. “Uiteindelijk hebben we ons via de site van de
gemeente aangemeld.” Namens PlatDuS kwam
energieprestatieadviseur Alex van de Klift van Zero Energy
Solutions langs. Van Akkeren: “Ik had ’s winters koude
voeten en dacht aan vloerisolatie. Maar het bleek veel
handiger om sommige spouwmuren te isoleren en HR++
glas te plaatsen.”

< Bart Pool en Angélique van
Akkeren gingen samen met
PlatDus aan de slag met het
verduurzamen van hun woning
in Rhenen.

In het netwerk zitten niet alleen bouwers en installateurs,
maar ook architecten, binnenhuisarchitecten,
energieadviseurs, tuinadviseurs en leveranciers van
duurzame producten voor bouw en installatie. Met de
gezamenlijke kennis van producten en technologieën
kunnen ze bewoners in de gehele breedte helpen richting
nul-op-de-meter of het verlagen van energiekosten. Het
maakt PlatDuS niet alleen interessant voor de individuele
huiseigenaren, maar ook voor collectieve projecten en zelfs
gemeenten die een Publiek Private Samenwerking (PPS)
aangaan.

Maatwerk
Om een beeld te geven: PlatDuS heeft de afgelopen
periode ongeveer 180 woningen verduurzaamd binnen
Regio Foodvalley. De werkzaamheden variëren van isoleren
van vloeren, spouwmuren en daken, via het plaatsen van
HR++ glas of tripleglas, zonnepanelen en zonneboilers tot
het aanleggen van warmtepompen. Geïnteresseerden
komen bij PlatDuS via het Energieloket, het trefpunt
#Duurzaam in Veenendaal of via informatieavonden. “Maar
het belangrijkst is de mond-tot-mond reclame”, zegt
Wagensveld. “In wijken waar we eerder hebben gewerkt,
wonen huiseigenaren die heel enthousiast zijn over hun
verduurzaamde woning. Dat enthousiasme verspreidt zich
als een olievlek.”
Er zijn bij PlatDuS geen standaardoplossingen. “Elke klus is
maatwerk”, zo legt Wagensveld uit, “want elke woning of
elke woningeigenaar is anders. De ouderdom en de staat
van onderhoud verschillen, en natuurlijk het soort woning
en de ligging. Ook de vraag van de bewoners is nooit
hetzelfde.” Daarom is de energieadviseur de spil, zo legt hij
uit. “Die heeft als taak om de goede vraag op te halen en
deze te vertalen naar de bedrijven.
Dus hij of zij gaat bij de bewoners langs en samen lopen zij
alle wensen en mogelijkheden door. Is nul-op-de-meter een
optie of is dat een stap te ver? Welke oplossingen zijn er om
de footprint te verkleinen? Zo komen we tot een optimale
aanpak. Vervolgens wordt er gekeken welke duurzame
bedrijven er nodig zijn en wordt gekeken naar financiering
en subsidies. De energieadviseur regelt ook de uitvoering
van alle maatregelen en blijft in contact met de
woningeigenaar. Afhankelijk van de maatregelen, kan het
in enkele dagen gereed zijn.”

Bovendien ligt het dak ideaal voor zonnepanelen, zo laat
Pool zien. Hij is locatiedirecteur van Pantarijn. De
zonnepanelen blijken nu al lucratief. “Ik heb vanaf mei veel
op de app zitten kijken wat de opbrengst is. De energiewinst
is enorm, ongeveer 2600 kW-uur. We hadden dan ook een
fantastische zomer.” Het platform pakte de zaken
voortvarend aan, zegt Pool. “Ondanks de coronatijd werden
de materialen snel geleverd. En daarna was het zo gebeurd.
Binnen een week was alles klaar. Het plaatsen van de
ramen duurde twee dagen, het isoleren van de
spouwmuren een halve dag. Met een dag waren de
zonnepanelen gelegd en aangesloten.”

Reis
In de nabije toekomst hoopt PlatDuS uit te breiden met
meer lokale bedrijven die het belang van duurzaamheid en
energiebesparing inzien. “Daarnaast gaan we ons steeds
meer richten op een circulaire aanpak bij het isoleren van
woningen”, legt Wagensveld uit. “Dus hergebruik van
materialen zoals bijvoorbeeld kozijnen. Want weggooien is
niet duurzaam.” Over hoe precies het duurzame platform
zich op de langere termijn zal ontwikkelen, heeft
Wagensveld geen uitgesproken mening. Het platform is niet
zo van het theoretiseren, liever pakken ze met z’n allen aan.
“De technieken en ideeën over duurzaamheid en energie
blijven zich ontwikkelen. In 2012 zijn we samen begonnen
aan een reis. Ook wij blijven ons ontwikkelen en dingen
ontdekken. Zo blijft de reis voor iedereen interessant en
maken we gebruik van alle duurzame kennis.”

“We maken
gebruik van
alle duurzame
kennis”

Voortvarend
Hoe makkelijk dat ging, merkten Angélique van Akkeren en
Bart Pool toen zij hun huis in Rhenen wilden verduurzamen.
“We hebben er jaren tegenaan gehikt, want we zagen op
tegen het gepuzzel met offertes en subsidies en het maken
van afspraken. Je ziet door de bomen het bos niet meer”,

Kijk voor meer informatie op de website
van PlatDuS: www.platdus.nl
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Het Mobiliteitsconvenant is nodig
voor een betere bereikbaarheid
en leefbaarheid van Regio
Foodvalley.

Mobiliteitsmakelaar aan de slag in de regio

‘WERKEN EN REIZEN
WORDT KEUZES MAKEN’
Ongeveer een jaar geleden hebben veel partijen het Mobiliteitsconvenant ondertekend
voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van Regio Foodvalley. Samen maken zij
zich sterk voor slimmer, gezonder en duurzamer reizen en werken. Er zijn plannen
gemaakt voor elektrisch rijden, autodelen, carpoolen, deelfietsen, inzet van e-bikes en
slimme combinaties met het openbaar vervoer. Maar door de coronacrisis kreeg één
aspect de meeste nadruk. Vanaf maart werd vooral ingezet op het faciliteren van
thuiswerken, zo vertellen Tako de Jong, mobiliteitsmakelaar van Regio Foodvalley, en
Harold Schonewille, HR-manager van CROW, een van de eerste partners van het
Mobiliteitsconvenant.
Ze benadrukken waar het straks in het nieuwe normaal om
gaat: “De auto en 9-tot-5 zijn niet vanzelfsprekend. Bedenk
je iedere keer heel goed wáár je moet werken, wanneer en
hoe je er gaat komen.” Tako de Jong werkt bij Enmorgen.nl,
dat begin dit jaar de aanbesteding voor
mobiliteitsmakelaar won. “De opdracht begon in maart”,
zegt De Jong. “Dat was natuurlijk een hele rare tijd. Opeens
kwam iedereen thuis te zitten.”
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De uitwerking van de plannen uit het Mobiliteitsconvenant
- dat is getekend in september 2019 - ging door, via
webinars en overleg op afstand. De campagnes voor
slimmer vervoer richten zich op vijf deelgebieden, zo vertelt
De Jong. Dat zijn de WUR-campus en omliggende bedrijven
in Wageningen, het Business & Science Park Wageningen,
de KennisAs Ede-Wageningen, het World Food Center
(WFC) en het terrein eromheen en de acht regiogemeenten
samen. Het is de bedoeling dat de campagnes vanaf
januari van start gaan.
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Fysieke randvoorwaarden
Tijdens de lockdown was een van de doelen van het
Mobiliteitsconvenant bereikt: er waren nauwelijks
verkeersbewegingen en de doorstroom was optimaal. De
vraag is: hoe houden we dat vast in het nieuwe normaal als
iedereen volop aan het werk is? “De sleutel ligt in een
andere manier van kijken naar werken en reizen”, vindt De
Jong.

“De sleutel
ligt in een
andere manier
van kijken
naar werken
en reizen”

Thuiswerken
Bij CROW in Ede doen ze dat, bijvoorbeeld, door
thuiswerken te stimuleren. CROW draagt van het begin af
aan kennis bij aan de partijen van het Mobiliteitsconvenant,
onder andere op het gebied van fietsgebruik, elektrisch
vervoer en laadpalen, autodelen en beter OV. Het is een
kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer
en vervoer, werk en veiligheid, met een hoofdkantoor in Ede.
CROW heeft ongeveer 120 medewerkers. “Wij hebben veel
kenniswerkers, die zaten al vaak bij de klant of thuis. Onze
ICT was daar bijvoorbeeld al op aangepast”, zegt Harold
Schonewille. “Toch waren we nog tot maart plannen aan
het maken voor de uitbreiding van ons pand. Met name op
maandagen en dinsdagen puilde het uit hier, omdat dan
veel vergaderingen en overleggen stonden gepland.”

Fifty-fifty
CROW is aan het onderzoeken hoe het thuiswerken een
plaats kan krijgen in het nieuwe normaal. Schonewille: “Het
heeft positieve gevolgen voor de deelname van
stakeholders in communities en werkgroepen, zo bleek na
de lockdown. Omdat we nu niet alleen fysiek vergaderen
maar ook met digitale middelen, kunnen opeens ook
mensen uit Zeeland of de kop van Noord-Holland
meedoen.” Het instituut heeft een enquête gehouden onder
haar medewerkers en die verwachten in de toekomst zo’n
beetje fifty-fifty thuis of op kantoor te gaan werken. Dat
betekent dat het kantoor moet worden aangepast aan de
nieuwe dynamiek. “Het geven van cursussen is in korte tijd
gedigitaliseerd. In leeggekomen ruimtes hebben we studio’s
kunnen inrichten. In andere kantoren gaan we
ontmoetingsruimten maken, of plekken om te
brainstormen.”

Sinds maart is vooral ingezet op
het faciliteren van thuiswerken.

Bewustwording

Toen de lockdown werd afgekondigd, kregen alle
medewerkers de gelegenheid om een toetsenbord,
beeldscherm en bureaustoel op te halen, zodat ze goed
geoutilleerd aan het werk konden. In de zomer is een
financiële regeling ingegaan waarmee CROW-medewerkers
thuis hun werkplek kunnen inrichten. “Voor veel mensen was
het wennen om opeens thuis te zitten. Vooral de sociale
aspecten werden gemist: samen taart eten bij een
verjaardag, elkaar tegenkomen bij de koffieautomaat, de
creatieve ideeën die ontstaan bij die toevallige
ontmoetingen.” Een deel is door CROW virtueel opgelost,
vertelt Schonewille. “We hebben nu initiatieven waarin
groepjes digitaal tijdens de lunch bij elkaar kunnen komen.
En we faciliteren mogelijkheden voor mensen die bij elkaar
in de buurt wonen om buiten een lunchwandeling te maken.
Zo blijf je ook fysiek in beweging.”

Het is voor een instituut vol kenniswerkers makkelijker om
voor te sorteren op thuiswerken dan bedrijven in de
foodsector die het moeten hebben van logistiek of
productie. Daarom blijven alle thema’s van het
Mobiliteitsconvenant even actueel en urgent, zo
benadrukken De Jong en Schonewille. “Werkgevers moeten
daarbij inzetten op duurzaamheid, vitaliteit en flexibiliteit”,
zegt De Jong. Met dat laatste bedoelt hij: niet het uitkeren
van een standaard reiskostenvergoeding, maar als
werkgever meedenken met ieder individu. “In de toekomst
moet iedereen per dag keuzes maken. Wat ga ik doen?
Vervolgens: Waar ga ik dat doen? Daarna: Wanneer ga ik
op pad – in de spits of daarbuiten? En tot slot: Waarmee ga
ik de reis maken? Werkgevers moeten al die keuzes straks
kunnen faciliteren.” Het zal veel puzzelen worden, beseft
ook De Jong. Maar hij ziet dat veel bedrijven daartoe
bereid zijn. “Steeds meer werkgevers zijn zich ervan bewust
dat een andere manier van werken en reizen nodig wordt.”
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Oproep tot Nationaal Actieprogramma in aanloop naar verkiezingen

ZÓ KIJKEN POLITIEKE
PARTIJEN NAAR REGIO
FOODVALLEY
Regio Foodvalley is dé plek in Nederland waar wordt ingezet op transitie naar een
duurzaam en gezond voedselsysteem. Een ontwikkeling die voor Nederland en voor de
hele wereld van belang is. De regio heeft daarom politiek Den Haag opgeroepen tot een
Nationaal Actieprogramma om deze ontwikkeling kracht bij te zetten. In maart zijn de
Tweede Kamerverkiezingen. Hoe kijken politieke partijen aan tegen Regio Foodvalley? En
wat is er volgens hen vanuit Den Haag nodig om Regio Foodvalley verder te ontwikkelen tot
een topregio op het gebied van landbouw en voeding?
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Tweede Kamerverkiezingen

Remco Dijkstra,
kamerlid VVD:
“De VVD ziet Regio Foodvalley als
belangrijke aanjager van onze
economie. De wereldbevolking groeit, de behoefte aan
beter voedsel neemt toe en daarvoor is zowel
kennisontwikkeling, als productie nodig. In Nederland, en
specifiek in Regio Foodvalley, bestaan vooraanstaande
bedrijven die zorgen voor de oplossingen van vandaag en
morgen. Voor de VVD is het van belang dat wij als
overheden dit belang begrijpen en benutten in onze
contacten over de hele wereld. Daarbij kan de overheid een
goede bereikbaarheid van infra, kennis en mensen
bevorderen en zo vooral de voorwaarden scheppen voor
bedrijven om zich verder te ontwikkelen. Dan kan
banenbehoud en banengroei plaatsvinden, evenals
investeringen die nodig zijn voor de toekomst. De VVD is
trots op deze innovatieve regio, de bedrijven, ondernemers
en werknemers die een voorbeeld zijn voor andere
gebieden.”

Carla Dik-Faber,
kamerlid ChristenUnie:
“Als inwoner van de Foodvalley voel
ik me enorm betrokken bij wat er
allemaal in mijn leefomgeving gebeurt. Het bruist hier van
de plannen en dat voel je overal. De afstand tussen de drie
O’s van onderwijsinstellingen, ondernemerschap en
overheid is kort. Toen bleek dat de luchtkwaliteit beter kon,
hebben overheden, Aeres en Wageningen Universiteit, de
agrarische sector en het bedrijfsleven met het Manifest
Gezonde Leefomgeving Veehouderij de handen ineen
geslagen. Foodvalley is ook de plek waar de afstand tussen
boeren en burgers kort is. Vallei boert bewust is een prachtig
initiatief dat laat zien dat boeren graag vertellen over hun
vakmanschap. De Foodvalley heeft 20 miljoen gekregen
van de Rijksoverheid om de landbouw toekomstbestendig
te maken. En de minister van LNV werkt aan een
‘consumentenstrategie voedsel’ om consumenten sterker te
betrekken bij de transitie naar kringlooplandbouw. Regio
Foodvalley staat heel goed voorgesorteerd. Als er ergens
een kans is om de stap naar de toekomst te zetten, dan is
het hier. Laten we samen die uitdaging aangaan!”

Roelof Bisschop,
kamerlid SGP:
“Regio Foodvalley staat in
Den Haag goed op de kaart en
levert goed werk. Ik noem bijvoorbeeld de inzet voor het
Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij en het Poultry
Expertise Centre. In samenwerking met veehouders zijn
effectieve, innovatieve methoden voor de reductie van
fijnstof emissies ontwikkeld. Het zou goed zijn als Den Haag
de ruimte en het geld geeft om iets dergelijks ook op te
zetten voor het reduceren van de ammoniakemissie. De bal
ligt nu nog heel erg bij ondernemers die goede ideeën
hebben. Erkenning van innovatieve technieken en
methoden gaat moeizaam. Dat moet anders. Het is gelet op
de enorme stikstofopgave en –impasse van groot belang

dat we hier samen de schouders onder zetten. Rijk, regio en
ondernemers hebben elkaar nodig om hier een nieuwe slag
in te maken. Regio Foodvalley kan hier een mooie rol in
spelen en moet daar vanuit Den Haag de ruimte voor
krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we zo snel meters
kunnen maken. Goed voor de boeren en andere
ondernemers, goed voor de natuur, en dus goed voor de
regio.” De samenwerking met onder andere ziekenhuizen op
het gebied van gezonde voeding van prille start tot oude
dag is uniek in Nederland. Ook de komende
kabinetsperiode willen wij Regio Foodvalley weer een
prominente plek in het regeerakkoord geven. Met uiteraard
voldoende financiële middelen vanuit Den Haag om de
ambities rondom kennisontwikkeling en samenwerking
verder vorm te geven. De regio verdient het.”

William Moorlag,
kamerlid PvdA:
“Als we naar onze voedselketen
kijken, dan kunnen we onze
zegeningen tellen. Er is voedselzekerheid, de prijzen in de
supermarkt zijn de laagste in West-Europa. Nederland is
een grote exporteur, niet alleen van voedsel, maar ook van
kennis, zaai- en pootgoed en productiemiddelen. Het succes
heeft een keerzijde. Te veel uitstoot van schadelijke stoffen,
roofbouw op de natuur, ongezonde bewerkte voeding die
welvaartsziekten veroorzaken en flinterdunne
verdienmodellen voor agrarisch ondernemers. Dat zijn
vraagstukken die om een oplossing schreeuwen. Regio
Foodvalley werkt aan die oplossingen. Consumenten
bewuster maken. Het samenbrengen van producenten en
consumenten. Ondernemers, maatschappelijke
organisaties, overheden en kennisinstellingen bijeen
brengen. Daarmee ruimte creëren voor innovatie, het
produceren en vermarkten van goed, gezond, betaalbaar
en duurzaam geproduceerd voedsel, gecombineerd met
een goed verdienmodel voor ondernemers. Als Regio
Foodvalley zo waarde creëert voor onze samenleving, dan
verdient ze alle steun en gaat ze een goede toekomst
tegemoet.”

Laura Bromet,
kamerlid GroenLinks:
“Nederland staat voor grote
uitdagingen. We lopen tegen alle
milieugrenzen aan. De natuur wordt onvoldoende
beschermd, de klimaatdoelstellingen zijn nog lang niet
binnen bereik en we voldoen nog niet aan de Europese
richtlijn voor waterkwaliteit. Het is goed dat ook in een regio
als Foodvalley wordt erkend dat deze problemen
levensgroot zijn. Investeren in de innovatiekracht van Regio
Foodvalley is belangrijk als we daarmee deze grote
problemen het hoofd kunnen bieden. GroenLinks zet zich in
voor duurzame landbouw, een verbod op chemische
bestrijdingsmiddelen, het terugdringen van kunstmest en
een eerlijke prijs voor duurzame voeding. Daar kan het rijk
veel meer in sturen, zodat elke consument een gezonde en
duurzame keuze kan maken.”
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Tweede Kamerverkiezingen

Jan-Willem Lammers,
raadslid Wageningen D66:
“De grootste uitdaging voor de
komende tijd is klimaatverandering.
Juist een innovatieve, slimme, sterke regio als Foodvalley
kan hierin de weg wijzen. Door middel van technologie
kunnen we de schaarse grond efficiënter inzetten en de
akkerbouw verduurzamen. Daarnaast zal ook de
veehouderij een transformatie moeten ondergaan. Maar
hoe garanderen we dat de boeren over 10 jaar nog steeds
een toekomst hebben? Hoe zorgen we ervoor dat
familiebedrijven doorgegeven kunnen worden op de
volgende generatie? Dat toekomstperspectief wil D66
graag bieden. FoodValley kan laten zien dat
kringlooplandbouw juist duurzamer is, waardoor de
bedrijven die nu overstappen de kans hebben om over 100
of zelfs 200 jaar nog te bestaan. D66 wil ook werk maken
van een toekomst waarbij er eigenlijk niet meer wordt
gesproken over afval, maar over grondstoffen die we
kunnen hergebruiken. De innovatieve kracht van Regio
Foodvalley, waarbij ondernemers, onderwijs en overheid

samenwerken, kan daaraan bijdragen. Samen gaan we
de klimaatuitdaging aan, voor onze kinderen, voor onze
samenleving, voor Regio Foodvalley.”

Jaco Geurts,
kamerlid CDA:
“Het CDA staat volledig achter het
doel van Regio Foodvalley om door
versterking van het vestigingsklimaat en de kwaliteit van de
leefomgeving een topregio te zijn op het gebied van
agrifood. In 2010 werd door de inzet van het CDA Regio
Foodvalley voor het eerst benoemd in het regeerakkoord.
Ik ben verheugd te zien dat Rijk en regio elkaar inmiddels
goed gevonden hebben. De regio onderscheidt zich door
interactie tussen boerenbedrijven en kennisinstellingen.
Enerzijds door de praktijkkennis van boeren te gebruiken
voor kennisontwikkeling, en anderzijds deze kennis in te
zetten voor ontwikkeling van toepasbare concepten.
Hetzelfde geldt voor de bestaande samenwerking tussen
zorgorganisaties, overheden en voedingswetenschap.

NATIONAAL ACTIEPROGRAMMA
Regio Foodvalley heeft ‘Den Haag’ gevraagd om een Nationaal Actieprogramma
als het gaat om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem.
Want naast de huidige coronacrisis, zijn er ook ándere opgaven waarvoor een
Nationaal Actieprogramma van Rijk én regio nodig is.
Regio Foodvalley biedt, met de in de regio aanwezige kennis, kunde, ervaring
en energie, een uitgestoken hand om samen met het Rijk de opgaves die
vóór ons liggen het hoofd te bieden. De coronacrisis leert dat voeding en
gezondheid bepalend zijn voor onze maatschappelijke standaard. Hiervoor
zijn baanbrekende innovaties nodig op het gebied van landbouw, voeding
en gezondheid. Daarvoor moeten enerzijds belemmeringen in het huidige
ecosysteem worden weggenomen. Anderzijds vragen ontwikkelingen in Regio
Foodvalley om investeringen in robuuste en duurzame infrastructuur om de regio
bereikbaar te houden – zowel met de auto als met het openbaar vervoer.
Regio Foodvalley geldt als dé proeftuin van ons land waar kringlooplandbouw in
praktijk wordt gebracht en waar wetenschap (Wageningen University & Research)
de innovatiekracht van ondernemers verder verstevigt. Wij leveren in Regio
Foodvalley een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart voor Nederland. Dat
is het fundament voor de toekomst. Onze toekomst.
Wat is er nodig?
1.	Specifieke, blijvende investeringen in de innovatiekracht van Foodvalley
vanwege de nationale impact op landbouw, voedsel en gezondheid
2.	De samenwerkingskracht van het landbouwnetwerk in Foodvalley benutten als
proeftuin om kring-looplandbouw in de praktijk te brengen
3.	Een Nationale Voedselstrategie vaststellen (daarbij gebruik makend van Regio
Foodvalley en haar samenwerkingspartners) en die vervolgens uitvoeren

Kijk voor meer informatie op:
www.regiofoodvalley.nl/verkiezingen2021
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Enquête

UW MENING TELT
Groei is het (online) magazine van Regio Foodvalley. In dit magazine belichten we
projecten die de afgelopen tijd de meeste kleur hebben gegeven aan regionale
samenwerking.
Wij zijn benieuwd wat u van Groei vindt. Waardeert u Groei als magazine of leest u
Groei liever digitaal?
Scan de QR code met uw camera op de telefoon of ga naar
www.regiofoodvalley.nl/enquete-groei voor het invullen van de enquête.
De enquête is tot en met 31 januari 2021 in te vullen.

Wij waarderen uw mening.
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