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VEELGESTELDE VRAGEN (EN ANTWOORDEN)  
 

 
  
 
V: Voor wie is dit onderzoek bedoeld? 
A: Gangbare akkerbouwers, melkveehouders en varkenshouders in Noordoost-Nederland die al zijn 
omgeschakeld naar een duurzamere bedrijfsvoering/kringlooplandbouw, interesse hebben maar nog geen 
stappen hebben gezet of geen belangstelling hebben om met verduurzaming aan de slag te gaan. 
 
V: Welk gebied beslaat Noordoost-Nederland? 
A: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel 
 
V: Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? 
A: Geïnteresseerde akkerbouwers, melkveehouders of varkenshouders in Noordoost-Nederland kunnen zich 
aanmelden via het aanmeldformulier. In week 41 (11 t/m 17 oktober) zullen we een selectie maken en de te 
interviewen ondernemers (telefonisch) benaderen voor een afspraak. Het gesprek zal bij voorkeur fysiek 
plaatsvinden, bij u aan de keukentafel. Indien dit niet gewenst is, kan het interview ook digitaal worden 
afgenomen. Het gesprek zal maximaal anderhalf uur in beslag nemen.  
 
V: Hoe ziet de planning eruit? 
Van 27 september tot en met 10 oktober 2021 kunnen belangstellende akkerbouwers, melkveehouders en 
varkenshouders zich aanmelden. Je krijgt een ontvangstbevestiging. In week 41 (11 t/m 17 oktober) en 42 (18 
t/m 24 oktober) wordt met de geselecteerde ondernemers contact opgenomen om een afspraak in te plannen 
voor het afnemen van het interview. Vanaf week 42 t/m week 45 (18 oktober t/m 12 november) vinden de 
interviews plaats. Ook als je niet geselecteerd bent, ontvang je van ons bericht. 
 
V: Waarom is het van belang om mee te doen? 
A: Door als akkerbouwer, melkveehouder of varkenshouder in Noordoost-Nederland mee te werken aan dit 
onderzoek, krijgt het ministerie van LNV inzicht in de financiële risico’s van agrarisch ondernemers bij het 
omschakelen naar een duurzamere bedrijfsvoering/kringlooplandbouw. Op deze manier kan het ministerie van 
LNV beter inspelen op de behoeften van de agrarisch ondernemers met betrekking tot het verduurzamen van 
bedrijven/kringlooplandbouw.  
 
V: Is er een vergoeding beschikbaar als ik meewerk aan een interview? 
A: Voor de te interviewen ondernemers is een vergoeding van € 35 excl. btw beschikbaar. 
 
V: Waarom voert WEcR niet zelf de interviews uit? 
A: WEcR heeft Stichting Stimuland gevraagd om de werving van deelnemers voor haar rekening te nemen en 
het uitvoeren van de interviews. WEcR werkt regelmatig met verschillende partners uit haar netwerk aan 
projecten. Vanwege de connecties en expertise van Stimuland in de (gangbare) landbouw in Noordoost-
Nederland heeft WEcR aan Stimuland gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek.  
 
V: Wat gaat het ministerie van LNV met mijn gegevens doen? 
A: WEcR is eigenaar van de onderliggende data en resultaten. Zij analyseren en verwerken de data tot een 
heldere rapportage voor het ministerie van LNV. De gebruikte data zijn niet herleidbaar naar de deelnemers. 
Met het ministerie van LNV wordt niet letterlijk de data van de respondenten gedeeld. 
 
V: Wordt het onderzoek extern gepubliceerd? 
A:  Ja 

 


