Concept werkwijze ondernemersgroepen
Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

De groep heeft een vaste begeleider.

Hoe functioneert een ondernemersgroep?

Veel eigen regie, praktisch en kaders waarbinnen veel eigen invulling
mogelijk is. Dat kenmerkt een ondernemersgroep binnen het Duurzaam
Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA).
Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. In de groep is één akkerbouwer
het aanspreekpunt, voor zowel de begeleider als de coördinator van het DPA.
Alle deelnemende akkerbouwers ontvangen 6 keer per jaar informatie vanuit
en over het DPA via een digitale nieuwsbrief.
Verder is van toepassing voor het functioneren van de ondernemersgroep:

Per jaar worden gezamenlijke thema’s bepaald in de
vorm van een activiteitenplan. Dit wordt gedeeld
met het coördinatiepunt.
Om kennisuitwisseling tussen groepen te stimuleren gaat de groep ter inspiratie minimaal één keer
per jaar op excursie met of naar een andere groep.

Deelname aan onderzoek is een individuele keuze
van telers zelf.

De groep wordt administratief en organisatorisch
ondersteund en gefaciliteerd door het
coördinatiepunt.

Eigen bijdrage bedraagt € 250 – 400,- excl. BTW per
bedrijf per jaar.

Wat is de meerwaarde voor een ondernemer(sgroep) van aansluiting bij het Duurzaam Praktijknetwerk
Akkerbouw (DPA)?
•
•
•
•
•

•

Je bent onderdeel van een interessant netwerk van telers, waarbij ook veel contact is met relevante partijen rondom
de akkerbouwers.
Je gaat samen met andere akkerbouwers op een praktische manier werken aan specifieke thema’s of doelen die
relevant zijn voor jouw (unieke) bedrijf.
Je hebt meer toegang tot praktijkervaringen van andere telers en onderzoeken. Deze kennis en ervaring kan
vervolgens weer toegepast worden op je eigen bedrijf.
Je kunt deelnemen aan regio-overstijgende excursie(s) en/ of een landelijke inspiratiedag.
Je zit dicht bij het vuur wat betreft onderzoek en beleid.
◦ Je kunt in een vroeg stadium betrokken worden bij relevante onderzoeken.
◦ Het streven is om aan beleidsmakers te laten zien wat in de praktijk werkt en wat niet.
Je wordt als groep ontzorgd in administratieve en organisatorische zaken.

Begeleider

•
•
•
•
•
•

Belangrijke kenmerken van de begeleider: initiatief nemen, groep ontzorgen en op de hoogte zijn van wat er speelt
rondom de akkerbouwer.
Is verantwoordelijk voor de kennisuitwisseling in de groep door middel van het organiseren van groepsbijeenkomsten en
het stimuleren van onderling contact.
Maakt met de groep jaarlijks een activiteitenplan: zowel wat betreft thema’s, financiële bijdrage en planning.
Is op de hoogte van wat in de andere ondernemersgroepen speelt. Daartoe wordt 3 keer per jaar een overlegmoment
georganiseerd door de kenniscoördinator van het DPA.
Wordt betaald uit de eigen bijdrage van de telers. Uitbetaling hiervan verloopt via het praktijknetwerk.
Mocht een andere begeleider gezocht worden, dan kan altijd worden teruggevallen op het praktijknetwerk.

Activiteitenplan

•
•
•
•
•

Wordt opgesteld door de ondernemersgroep met ondersteuning van de begeleider.
De gewenste vorm kan een groep zelf kiezen. Voorbeelden zijn: 1 à 2 thema’s die leidend zijn,
duurzaamheidsplan per bedrijf, 5-jarenplan per perceel, praktische opdrachten.
Bevat: (actuele) thema’s of onderwerpen waar de groep aan wil werken, wensen voor excursies en
sprekers.
Activiteiten worden betaald uit de eigen bijdrage.
Plan wordt gedeeld met het coördinatiepunt voor kennisdeling.

Kennisuitwisseling
tussen groepen

•

•

Deelname aan
onderzoek

•
•
•
•

•

•

Coördinatiepunt•
•

•

Eigen bijdrage

•
•
•
•

Voor de excursie naar een andere ondernemersgroep worden ondernemersgroepen
door het coördinatiepunt aan elkaar gekoppeld. Hierbij wordt rekening gehouden
met de wensen van de groep: geografische ligging, grondsoort, teelt, interessante
thema’s.
Andere vormen: regio-overstijgende excursie(s) en/of een landelijke inspiratiedag, de
nieuwsbrief en eventueel een lezing of webinar. Onderwerpen voor invulling leveren
de groepen aan.

Is een keuze van een individuele teler!
Het coördinatiepunt inventariseert welke telers openstaan om deel te nemen aan
onderzoek. Bij een onderzoeksvraag worden deze telers benaderd via de nieuwsbrief
en/of de begeleider.
Onderzoeksinstellingen nemen contact op met het praktijknetwerk wanneer zij
op zoek zijn naar ondernemers die mee willen werken aan een onderzoek. Het
coördinatiepunt zet deze vraag vervolgens uit binnen het netwerk.
Van te voren worden er duidelijke afspraken gemaakt tussen onderzoekende partij
en ondernemer over: begeleiding door de onderzoekende partij, tijdsinvestering,
eventuele risico’s en de vergoeding hiervoor en of een student kan bijdragen aan (de
uitvoering van) het onderzoek.
Resultaten van de onderzoeken worden, wanneer mogelijk, door de onderzoekende
partij gedeeld in de ondernemersgroep, zodat andere telers daar ook van kunnen
leren.

Heeft een coördinerende / afstemmende rol tussen zowel de ondernemersgroepen als tussen
theorie (beleid en onderzoek) en praktijk.
Is aanspreekpunt voor zowel de (dragende) telers en begeleiders als (private en publieke) partijen
die telers willen betrekken in onderzoeken
De taken van het coördinatiepunt:
◦
Coördineert en faciliteert kennisuitwisseling tussen groepen.
◦
Is op de hoogte van relevante onderzoeksprojecten en koppelt dat aan belangstellende
telers.
◦
Deelt kennis over interessante landelijke, provinciale en lokale subsidies en regelingen.
◦
Verstuurt 6 keer per jaar een nieuwsbrief, toegespitst op de actualiteiten en activiteiten in
het praktijknetwerk: waar zijn andere groepen mee bezig, openstaande subsidieregelingen,
maar ook resultaten en ervaringen van (lopende) projecten bij telers uit het praktijknetwerk.
◦
Ontzorgt groepen in administratieve en organisatorische zaken.
◦
Organiseert 3 keer per jaar een contactmoment tussen alle begeleiders.
Zorgt voor ontsluiting van kennis naar alle akkerbouwers in Nederland.

€ 250 - 400,- excl. BTW per bedrijf per jaar.
Dit bedrag wordt ingezet voor de kosten van de begeleider, eigen activiteiten en administratieve en organisatorische
ondersteuning vanuit het coördinatiepunt.
Meer begeleiding of activiteiten? Groep kan bedrag naar eigen inzicht verhogen.
Het coördinatiepunt beheert de budgetten per groep en voert in opdracht de betalingen uit.

Meer informatie: https://www.stimuland.nl/dpa

