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Meer met minder
Eerste AgriFoodTop focust op behoud toppositie

minder verspilling, meer duurzaam produceren, meer toe- 
gevoegde waarde, meer technisch geschoold personeel,  
meer internationaal. Het thema van de eerste AgriFoodtop,  
een voortzetting van de Fnd-day, was op vele facetten in te  
vullen. conclusie? de topsector Agri & Food, met name het 
mkb, moet meer doen om top te blijven.

AgriFood is een topsector. Het is zaak de 
ambitie vast te houden en een duurzame 
beweging in gang te zetten. Staatssecretaris 
Sharon Dijksma van Economische Zaken 
(EZ) sprak lovende worden over ‘onze sec-
tor’ op de AgriFoodTop 2013. “De topsector 
der topsectoren”, aldus de bewindsvrouwe 
op 11 juni in Fort Voordorp tegenover de 
350 belangstellenden. Ze noemde de pro-
ductiviteit en het innovatief vermogen de 
sterke fundamenten. De uitdaging ligt in 
‘Meer met minder’, de titel van de Agri-
FoodTop, namelijk duurzaam meer produ-
ceren. “En daarvoor zetten we het succes-
model van de gouden driehoek in”, gaf 
Dijksma aan. Bedrijfsleven, overheid en 
kennisinstellingen trekken gezamenlijk op.

Midden- en kleinbedrijf
De koers van het kabinet is om een duurza-
me beweging in gang te zetten. De staats- 
secretaris verwees naar de cijfers van de 
Monitor Duurzaam Voedsel. “Het momen-
tum voor duurzaam voedsel is nu. In het 
afgelopen jaar steeg het marktaandeel van 
4,4 naar 5,5%.” Daarbij moet ook oog wor-
den gehouden voor het verstevigen van de 
schakels met de kleine producenten. “Dat 
krijgt veel aandacht in de Tweede Kamer”, 
vertelde Dijksma. Een zo’n kleine speler is 

Willem&Drees. Willem Treep van 
Willem&Drees betoogde dat het moeilijk is 
om kleinschalige initiatieven efficiënt te 
verenigen met grootschalige bedrijven, 
zoals supermarkten. “Deze werken het liefst 
samen met andere grote bedrijven.” 
Willem&Drees brengt telers en supermark-
ten in de regio bij elkaar. Volgens Treep is 
het goed mogelijk om bijzondere streekpro-
ducten in lokale supermarkten te krijgen 
zonder dat het systeem te veel verandert. 
“Vanwege het kleine oppervlak van  
Nederland, is het de ideale proeftuin  
om kleinschalige ideeën te testen.”

Multinationals
Grote bedrijven zoals FrieslandCampina 
zien vooral het tekort aan technisch 
geschoold personeel als een uitdaging. “De 
gemiddelde leeftijd binnen FrieslandCam-
pina is 47 jaar. Het is moeilijk om jong, 
geschoold personeel te vinden”, aldus Cees 
’t Hart, CEO van de zuivelgigant en boeg-
beeld van de topsector Agri & Food. 
Patrick van der Broeck, gedeputeerde van 
Limburg, zag in zijn regio dat de slag in effi-
ciëntie is gemaakt in de glastuinbouw en de 
intensieve veehouderij, maar dat “we naar 
een systeem toe moeten met toegevoegde 
waarde.” Volgens Van der Broeck gedijt 

innovatie in sterke regionale systemen. De 
kennis-as in Limburg (volgens de gedepu-
teerde centraal gelegen binnen Europa) 
beslaat Maastricht University en het zieken-
huis van Maastricht tot de agrifood in Ven-
lo met de chemie er tussenin. 

Meer internationaal actief
Naast ‘meer met minder’ en inspelen op de 
consumentenbehoeften is verdere internati-

Minder vlees
Zowel Onno van Eijk, senior projectleider 
duurzaam voedsel bij Natuur & Milieu, als 
Willem Treep van Willem&Drees pleiten 
voor een meer flexitarisch eetpatroon met 
minder vlees. Treep: “Het zou mooi zijn als 
mensen kleinere porties vlees eten van 
betere kwaliteit.” Hij gelooft dat de Neder-
lander steeds minder vlees gaat eten, maar 
ziet dat het systeem is ingericht op groot-
schalige consumptie. 

Producent van vegetarische producten ojah presen-

teerde op de AgriFoodtop vegetarische kibbeling 

waarin ook algen zijn verwerkt. Staatssecretaris  

Sharon dijksma nam een kijkje.
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cees ’t Hart, boegbeeld 

topsector Agri & Food. 

netwerken op de bedrijvenmarkt. 

onalisering de derde pijler onder de strate-
gie van topsector Agrifood. “De specifieke 
concurrentievoordelen van Nederland – 
tweede op de wereldexportmarkt – worden 
snel kleiner doordat de agrofoodsector snel 
internationaliseert”, zo signaleerde ’t Hart. 
Vanuit de topsector is dan ook een strategie 
ontwikkeld om bestaande exportposities te 
behouden, nieuwe markten te openen en 
meer bedrijven aan te zetten tot export.
Suzanne van Tilburg van het ministerie van 
EZ en betrokken bij de Topsector Agri & 
Food, vertelde dat het doel vooral is om het 
mkb te mobiliseren, want er blijkt maar een 
klein mkb-netwerk in bepaalde landen 
actief te zijn: 50% van de export gebeurt 
door minder dan 8% van het totaal aantal 
mkb’ers. Bij de laatste TIK-call werden ook 
te weinig internationale projecten inge-
diend, terwijl de ambitie van de topsector  
is het aantal internationaal actieve mkb’ers 
met 50% te laten stijgen, waarbij het gaat 
om landen als China, Mexico, India,  
Rusland en Duitsland.

One Stop Shop
De topsector gaan helpen bij de landenkeu-
ze (“Dit moet geen toeval meer zijn”) en sti-
muleren dat de juiste product/marktcombi-
naties worden gezocht. Bovendien wordt 
ondersteuning gegeven bij het opstellen van 
een businessplan zodat zicht is op het 
terugverdienmodel. “Want”, zo stelde Van 
Tilburg, “daar moeten bedrijven veel meer 
bij stil staan. Het bedrijfsleven is zelf 
nadrukkelijk aan zet en niet de overheid of 
de kennisinstellingen. De overheid jaagt een 
en ander aan, maar het bedrijf zelf moet dit 

oppakken. Het terugverdienmodel moet de 
‘lead’ zijn om internationaal business te 
doen.”
De topsector stimuleert ook dat bedrijven 
gaan samenwerken in consortia. Daarvoor 
bestaat koudwatervrees, zo is de ervaring. 
Gaat een ander niet met mijn business aan 
de haal? Ongegronde vrees, aldus de EZ-
vrouw: “De markten zijn groot genoeg en 
via samenwerking sta je juist sterker door 
een bredere basis.”
De Topsector zorgt voor een One Stop 
Shop, zodat bedrijven bij één loket terecht 

kunnen voor het bestaande instrumentari-
um, informatie over het overheidsbeleid, 
onderzoeken, enz. Van Tilburg: “Nu is het 
voor het bedrijfsleven veel te ingewikkeld. 
Een inventarisatie liet zien dat er maar liefst 
52 instrumenten beschikbaar zijn voor 
internationaal opereren. Die moeten straks 
voor de hele agrofoodsector op één plaats 
toegankelijk zijn.”

•  Carina Grijspaardt  
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de filmpjes die tijdens de aGrifoodtop werden Getoond zijn te zien 
op het You tube kanaal van de tki aGrifood. 




