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Interview
Management

Directeur Woody Maijers na tien jaar

‘Ketenke
prak

Tien jaar lang werkt de stichting Agro Keten Kennis (AKK)

al aan innovatie en duurzaamheid in agrofoodketens. Veel

is bereikt, maar de missie is (nog) niet volbracht. Directeur

ir. Woody Maijers ziet het daadwerkelijk toepassen van

ketenkennis in de praktijk als een van de belangrijkste uit-

dagingen voor de komende jaren. De voordelen van keten-

samenwerking zou hij zelfs willen kwantificeren via de

‘return on investment’.

Ir. Woody Maijers: “De
ketenconcepten zijn er nu,
maar we willen de kennis
en ervaring in de keten ook
goed laten werken.” 
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Wat is het belangrijkste wapenfeit van
tien jaar AKK?
“We hebben ketenomkering in een ver-
snelling gebracht. Weten wat de klant
van de klant bezighoudt. Dat is de
belangrijkste winst. Niet de (primaire)
productie maar de consument moet het
uitgangspunt zijn voor samenwerking
tussen de partijen in de ketens van de
agrosector. Ketenomkering en -samen-
werking zou ongetwijfeld ook zonder
AKK tot stand zijn gekomen. Dus om te
zeggen dat zonder AKK de sector had
stilgestaan, is het andere uiterste. Ver-
dienste van AKK is vooral dat deze
manier van denken en werken zo snel tot
stand is gekomen. Vanuit onze onafhan-
kelijke positie hebben we partijen sneller
tot samenwerking gebracht. Bovendien
voelden mensen, vooral in kleiner bedrij-
ven, zich gesterkt in hun ziens- en han-
delswijze als projecten werden goedge-
keurd. Het was een soort erkenning. Dat
helpt om weer vervolgstappen te zetten
en mobiliseert uiteindelijk kennis.”

Wat was de doelstelling toen AKK in
1994 startte?
“AKK startte met een budget van maar
liefst negentig miljoen gulden voor een
periode van vier jaar. Dit geld moest wor-
den gebruikt om via projecten in de agro-
sector de economische concurrentie-
kracht van Nederland te versterken en te
komen tot een vraaggestuurde kennisin-
frastructuur op het gebied van agroke-
tens. Vrij vertaald betekent dit laatste dat
onderzoekers het juiste antwoord moes-
ten gaan geven op een kennisvraag.
Vooral bij ketenvraagstukken speelt dat
kennis van verschillende aard nodig is,
over de kennisinstellingen heen. Vaak
ligt die kennis voor een deel al op de
plank. Maar activeren van die kennis is
voor onderzoekers niet altijd interessant.
Zij doen immers liever onderzoek.”

Wat waren destijds de eerste activitei-
ten van AKK?
“We zijn gestart met het instellen van
sectorteam rond de verschillende secto-
ren. Het waren vooral de innovatieve
kleintjes, ‘ondernemende ondernemers’,
en de grotere bedrijven die belangstel-
ling hadden. In de projecten werden ver-
der alle partijen uit de keten betrokken:
overheid, toezichthouders, brancheorga-
nisaties, dienstverleners, supermarkten
et cetera. We wilden een andere manier
van denken krijgen en die inbedden in
een structuur van vernieuwing, andere
vormen van samenwerking dus. Dan
blijkt dat er bijvoorbeeld aanpassingen
nodig zijn in de wet- en regelgeving en
komen er vragen boven als ‘hoe benader
je de consument?’. Kortom, we kwamen
op een nieuw kennisgebied waar weinig
over bekend was.”

Inmiddels zijn er 120 projecten gereali-
seerd, waarbij 700 bedrijven en tiental-
len kennisinstellingen betrokken
waren. Kan AKK zichzelf na tien jaar
niet opheffen en terugzien op een
geslaagde missie?
Aan de AKK-missie ‘Een bijdrage leveren
aan maatschappelijke vernieuwing in de
Nederlandse agribusiness via systeemin-
novatie’, zijn twee woordjes toegevoegd,
namelijk ‘realiseren van’. De ketencon-
cepten zijn er nu, maar we willen de ken-
nis en ervaring in de keten ook goed
laten werken. Dan betreed je een geheel
andere wereld. Competentieontwikkeling
wordt dan belangrijk, zoals de manier
van handelen, samenwerken, introduce-
ren van vernieuwing, opschalen enzo-
voorts. Daarom is er ook nu nog plaats
voor AKK. Verder willen we aan de doel-
stellingen van versterking van de concur-
rentiekracht en het ontwikkelen van een
kennisinfrastructuur nog verder werken.”

Heeft AKK dan gefaald?
“Het is een complexe situatie. We heb-
ben via AKK veel ketenkennis en inzicht
in het optimaal functioneren van agroke-
tens opgebouwd. Nederland staat goed
op de kaart voor wat betreft ketenkennis.
Andere landen keken jaloers naar deze

faciliteit die verbindingen kon sturen tus-
sen bedrijven en kennisinstellingen en
tussen kennisinstellingen onderling. Een
onvoorzien effect was dat er een situatie
is ontstaan waarin partijen zeggen ‘er is
een AKK, dus de organisatie hoeven we
niet zelf te doen’. Aanvankelijk hadden
we dat niet zo ingeschat. Het streven was
om partijen en organisaties die taak zelf
te laten vervullen. Maar je ziet het ook in
andere netwerken gebeuren dat er orga-
nisaties nodig zijn die een sturende func-
tie vervullen zoals AKK.”
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Ir. W. Maijers
Woody Maijers (1963) is sinds
2002 is hij directeur van de Stich-
ting Agro Keten Kennis (AKK).
Vanaf 1999 was hij al werkzaam
als projectdirecteur en lid van het
projectteam van COKON (co-
innovatie voor ketenorganisaties
en netwerken) en sinds 2004 is hij
directeur van Agri Chain Compe-
tence Center. In 2003 is Maijers
benoemd als lector aan de hoge-
school INHOLLAND. Maijers stu-
deerde in 1989 af aan de Land-
bouw Universiteit, richting Land-
bouwtechniek en informatica. Hij
werkte bij Nehem en was vijf jaar
projectregisseur bij AKK.

De kopgroep heeft er belang bij dat
het peleton volgt
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Wat bleek het moeilijkste aspect inno-
vatieprojecten in ketens?
“De consument benaderen met een goed
concept dat hij of zij ook als zodanig
erkent. Wat dat betreft zijn we soms wat
opportunistisch met projecten bezig
geweest en van een koude kermis thuisge-
komen. Het blijkt buitengewoon moeilijk
te zijn om iets onderscheidends in de
markt te zetten dat verkoopt, ook op de
langere termijn. Hoe werkt massa-indivi-
dualisering nu? Op dat terrein moet nog
veel kennis worden ontwikkeld. In die zin
is de keten dus nog niet echt omgekeerd.”

Wat is de belangrijkste doelstelling
voor de toekomst?
“Het tot waarde brengen van nieuwe net-
werken en ketenkennis. Bedrijven moe-
ten hun ‘return on investment’ krijgen.
We zijn nu in de fase dat resultaten van
de verschillende projecten kunnen wor-
den gecombineerd. Een goed voorbeeld
is de varkensvleesketen. De nieuwe aan-
pak werkt door de hele keten, bijvoor-
beeld via andere versnijdingsprogram-
ma’s en een andere manier van werken.
Ook is er een goed marketingverhaal. In
de biologische veehouderij zijn de
afspraken te ver doorgevoerd. Daar sloot
de keten de concurrentie buiten en werd
te duur. Nu is er de vervelende situatie
met een stukje natuurlijk sanering, maar
dat is wel nodig. De minder goede onder-
nemers vallen af. De volgende stap is

professionaliseren. Dit voorbeeld laat
goed zien hoe complex het is om ketens
georganiseerd te krijgen. Je leert er wel
van. Het is zoeken naar het optimum:
hoe ‘open’ of ‘gesloten’ moet een keten
zijn?”

Wordt het rendement op een investe-
ring in vernieuwing straks in harde cij-
fers uitgedrukt?
“Kwantificering van de voordelen van
systeeminnovatie en ketensamenwerking
blijft moeilijk. Op het terrein van logis-
tiek en ICT verdienen ketenconcepten
zich vrij snel terug. Voor marktconcepten
lukt dat op individueel productniveau
ook nog wel. Maar verder… Je investeert
in feite in een andere manier van werken.
In de praktijk zien we dat het heel moei-
lijk is met ondernemers vooraf kwalitatie-
ve doelstellingen te formuleren. Kenne-
lijk leven we in een cultuur waarin dat
onvoldoende gebeurt of zelfs ongewenst
wordt gevonden.”

Blijft AKK voorbehouden aan de bedrij-
ven en partijen die er al enthousiast
voor zijn?
“Het is moeilijk om nieuwe partijen te
vinden om mee samen te werken. Ik zeg
altijd: ‘Je hebt de koplopers. Nu is het
zaak het peleton aan te spreken.’ De kop-
groep heeft er immers belang bij dat het
peleton volgt, denk aan de opbouw van
de infrastructuur, de logistiek, de handel.

Voor die doorwerking is nog te weinig
aandacht. Daar ligt een rol voor onder-
wijspartijen, vooral voor het MBO en
HBO, want het wetenschappelijk onder-
wijs bereikt deze groep niet altijd. Mijn
lectoraat is daar ook op gericht. Bedrij-
ven moeten veel meer aangeven wat hun
specifieke problemen zijn. Alleen dan
kunnen daarvoor de juiste onderzoeks-
vragen worden geformuleerd. Het is dus
zaak laagdrempelige toegang tot keten-
kennis te creëren voor het MKB.”

Hoe ziet de agenda er uit voor de
komende jaren?
Op de innovatieagenda staan de volgen-
de punten: een beter begrip van de con-
sument, duurzaamheidsconcepten ver-
der ontwikkelen en positioneren in de
markt, behoud van onze sterke interna-
tionale concurrentiepositie, niet alleen
producten, maar ook concepten exporte-
ren, verbindingen leggen tussen product-
groepen en een verdere doorontwikke-
ling van ketensystemen, waarbij het gaat
om logistiek, tracking en tracing, infor-
matievoorzieninge et cetera. Kortom we
hebben de slag gemaakt van ketencon-
cepten opschalen en hebben nu de voor-

delen van de schaalgrootte. Daarboven-
op komt differentiatie of wel marktseg-
mentatie om zo toegevoegde waarde te
creëren. Dat is de uitdaging voor de toe-
komst. Met AKK hebben we als klein
clubje hard moeten vechten om vertrou-
wen te krijgen. In tien jaar is veel bereikt
en een groot netwerk opgebouwd. Een
ander zou dat in de toekomst van ons
over kunnen nemen. Dan moet het echter
niet een kwestie zijn van zeggen, maar
van daadwerkelijk doen!”

Carina Grijspaardt-Vink

AKK-directeur Maij-
ers: “In de praktijk
zien we dat het heel
moeilijk is om voor-
af met ondernemers
kwalitatieve doel-
stellingen te formu-
leren.”

Hoe ‘open’
of ‘gesloten’
moet een
keten zijn?

Thema’s
– maatschappelijk verantwoord

ondernemen
– marktontwikkeling en professio-

nalisering biologische afzetketens
– economische concurrentiekracht
– ketengarantiesystemen en voed-

selveiligheid
– internationalisering

Activiteiten en diensten
– co-innovatie (publiek/privaat)
– convenanten
– thematische kennisconsortia
– ondernemende ondernemers en

netwerken
– beleidsadvisering

Vernieuwingsopgaven AKK

Ook nu is er nog plaats voor AKK


