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Leren over multifunctionele landbouw
Ongeveer 20 procent van de agrarische bedrijven heeft een neventak en kan worden 

geschaard onder de multifunctionele landbouw. Qua omzet, in 2011 bijna een half 

miljard euro, is de sector vergelijkbaar met de biologische landbouw. Wat kan en 

doet het onderwijs met deze ontwikkeling? Die vraag stond onlangs centraal op de 

kennis- en netwerkdag Omgevingsgericht Ondernemen in Dronten.
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De netwerkdag in Dronten was een 
initiatief van Kenniscentrum Agro-
food en Ondernemen, CAH Vilentum 
Hogeschool en PPS Multifunctionele 
Landbouw van Wageningen UR en 
trok zowel docenten van agrarische 
scholen als onderzoekers, onderne-
mers en LTO-bestuurders.

De verschillende spelers hebben 
elkaar nodig om de multifunctionele 
landbouw goed in beeld te krijgen 
en te houden, stelde onderzoeker 
Andries Visser van Praktijkonder-
zoek Plant en Omgeving (PPO) van 
Wageningen UR. PPO doet onder 
meer onderzoek naar de ontwikke-
ling van de verschillende vormen 
van multifunctionele landbouw. 
Haar rapporten en brochures kun-
nen door docenten worden gebruikt 
om in hun lessen een reëel beeld van 
de sector te geven.

De onderzoekers verzamelen 
zo veel mogelijk kengetallen om de 
sector beter in beeld te krijgen. ‘We 
hebben wel een idee van de omvang 
en de omzet die wordt behaald, maar 
niet van wat er daadwerkelijk wordt 
verdiend’, vertelde Visser. 

‘De kostprijs is vaak niet bekend, 
ook niet bij de ondernemers zelf. 
Onderlinge uitwisseling van getal-
len vindt ook weinig plaats. Als je 
de kostprijs en andere kengetallen 
in beeld hebt, weet je meer over de 
sector.’

De lessen uit de multifunctio-
nele landbouw zijn echter breder te 
trekken dan specifiek deze sector. 
Ook de reguliere landbouw kan veel 
van deze sector leren, stelde Visser. 
Denken vanuit de markt en de klant, 
samenwerken binnen en buiten het 
bedrijf, gastvrijheid en transparan-
tie en de verbinding leggen met de 
omgeving zijn kernzaken voor multi-
functionele bedrijven, maar worden 
ook voor reguliere bedrijven steeds 
belangrijker.

oMgevingsgericht
Omgevingsgericht ondernemen 

is de basis van ieder agrarisch bedrijf 
en is daarom op veel agrarische scho-
len onderdeel van het lespakket. 
Zo heeft CAH Vilentum Hogeschool 
bijvoorbeeld in het tweede jaar een 
verplichte module multifunctionele 
landbouw en is er op AOC De Groene Welle zelfs een verplichte stage op 

een multifunctioneel bedrijf. 
Niet alleen voor de leerlingen 

is het goed om een reëel beeld te 
krijgen van de multifunctionele 
landbouw, het geldt zeker ook voor 
de docenten. Het Kigoproject (Ken-
nisverspreiding en Innovatie Groen 
Onderwijs) Multileren speelt hierop 
in. Verschillende agrarische onder-
wijsinstellingen ontwikkelden de 
‘Multitour’: een reis langs multi-
functionele landbouwbedrijven. De 
‘tour’ moet docenten enthousiast te 
maken, kennis vergroten en de prak-
tijk in de klas te halen. LTO-bestuur-
der Dirk Siert Schoonman kreeg het 
eerste exemplaar van de handleiding 
aangeboden.

Samenwerking tussen onderwijs 
en het bedrijfsleven is erg belang-
rijk, maar gaat niet vanzelf. Dat heeft 

onder meer te maken met cultuur-
verschillen, doceerde organisatiead-
viseur André Brode. Dat geldt zeker 
voor publiek-private samenwerking. 
Ondernemers denken resultaat-
gericht, terwijl het in de publieke 
sector vooral om de manier waarop 
gaat.

Iedereen kijkt op zijn eigen 
manier tegen dingen aan. De kloof 
valt te dichten door de verschillen 
te erkennen en te accepteren en je te 
verplaatsen in de gedachtegang van 
de ander. 

Tussen onderwijs en bedrijfsle-
ven ligt te vaak een scheiding, sig-
naleert Brode. ‘Het onderwijs is te 
veel gericht op kennisoverdracht en 
te weinig op vaardigheden als cre-
ativiteit, ondernemerszin, kritisch 
denken en samenwerken. Terwijl 
dat de vaardigheden zijn die vereist 

zijn in de huidige kenniseconomie. 
Studenten, onderwijsinstellingen, 
bedrijven en overheid moeten geza-
menlijk optrekken. Dat kan door het 
bedrijfsleven eerder te betrekken bij 
het onderwijs, en door als onderwijs-
instelling de studenten langer te vol-
gen en te begeleiden, ook als ze de 
school al hebben verlaten.’

Pieter van Melick uit het Lim-
burgse Swalmen ziet nog een andere 
belangrijke taak voor het onderwijs: 
het dichten van de kloof tussen 
overheid en bedrijfsleven. De melk-
veehouder met zorgtak en vakantie-
appartementen loopt voortdurend 
tegen cultuurverschillen, bureaucra-
tie en regelgeving aan en ervaart een 
gapend gat tussen de praktijk en de 
regelgevers. ‘We moeten een geza-
menlijke taal ontwikkelen om elkaar 
te begrijpen.’

Onderwijs kan meer doen met verbreders

Help boeren optimaal te ondernemen !

Onderzoekers zijn bezig met het verzamelen van zo veel mogelijk kengetallen om de multifunctionele sector beter in beeld te 
krijgen.

Docenten uit het groene onderwijs kunnen veel informatie en lesmateriaal over 
omgevingsgericht ondernemen van internet halen. Wageningen UR heeft hier-
voor een speciaal portaal ingericht. 

Onderzoek helpt bij maken strategische keuzes
Multifunctionele landbouw is al op 
veel agrarische scholen onderdeel 
van het lespakket, maar erg popu-
lair is de sector niet onder jongeren. 
‘Het gros van de studenten kiest er 
niet voor. Het is niet stoer’, consta-
teert een docent aan AOC De Groene 
Welle tijdens een workshop op de 
netwerkdag in Dronten.

Het beeld dat agrarische studen-
ten van multifunctionele landbouw 
hebben, is vaak nog erg eenzijdig 
en gebaseerd op vooroordelen. ‘In 
een veehouderijklas is de weerstand 
vaak groot’, stelde een deelnemer 
aan de workshop. Docenten hebben 
daarom behoefte aan concrete infor-

matie en kengetallen. ‘Waar valt bij-
voorbeeld de meeste winst te halen? 
Als je daarover begint, heb je gelijk 
de aandacht.’ Ook bedrijfsbezoeken 
werken verhelderend, zowel voor de 
studenten als voor de docenten. 

Om een beter beeld van de sec-
tor te krijgen en de vele verschillen 
tussen de bedrijven, deed innova-
tiesocioloog Bart Bremmer onder-
zoek naar bedrijfsstijlen. Hij deelde 
de sector niet in in de gebruikelijke 
nevenactiviteiten zoals recreatie en 
toerisme, huisverkoop, agrarisch 
natuurbeheer, zorg, educatie en kin-
deropvang, maar keek naar de ver-
schillen in bedrijfsstijlen, geïnspi-
reerd door eerdere onderzoeken van 

hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg.
Bremmer sprak met veel onder-

nemers en deskundigen uit de sector 
en constateerde dat er verschillende 
ondernemersstrategieën zijn in de 
multifunctionele landbouw. Van een 
productiebedrijf dat er een kleine bij-
verdienste bij heeft tot een gespecia-
liseerd bedrijf waarvan de agrarische 
tak nog maar een klein onderdeel is. 
De ondernemers hebben verschillen-
de ambities en mogelijkheden met 
hun bedrijf.

vijf bedrijfsstijlen
De onderzoeker onderscheidt vijf 

bedrijfsstijlen. Het productiebedrijf 
met nevenactiviteit is vooral gericht 

op de voedselproductie. De extra 
activiteit is kleinschalig en vergt wei-
nig investeringen.

Een doorstarter ziet de multi-
functionaliteit als continuïteit van 
zijn bedrijf. Het bedrijf loopt tegen 
de grenzen van de groei aan en ziet 
een neventak – zoals bijvoorbeeld 
een camping – als mogelijkheid om 
toekomstperspectief te houden.

Op een dubbeldoelbedrijf zijn 
zowel de agrarische tak als de mul-
tifunctionele tak professioneel 
ontwikkeld. Vaak zijn deze onder-
nemingen gescheiden en runt de 
partner van de boer de andere tak, 
bijvoorbeeld een agrarische kinder-
opvang of zorgboerderij. Een multi-

functionele plattelandsondernemer 
heeft de focus niet langer op voedsel-
productie, maar richt zich vooral op 
recreatie en toerisme.

Het ideaaltypische multifunctio-
neel bedrijf ten slotte is een bedrijf 
met verschillende multifunctionele 
activiteiten die met elkaar verbon-
den zijn en elkaar versterken. Bij-
voorbeeld een melkveehouder die de 
eigen melk tot kaas verwerkt en deze 
vervolgens in de eigen boerderijwin-
kel verkoopt.

Het onderzoek biedt inzicht en 
helpt bij het maken van strategi-
sche keuzes. Daarvoor heeft PPO het 
‘Werkblad van de Toekomst’ ontwik-
keld.


