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Courage is een initiatief van LTO en NZO en heeft een alliantie met InnovatieNetwerk

Inhoudsopgave
Thema 1 Efficiëntiesprong tegen verspilling

Toekomstbeelden
en innovatieagenda
In 2013 startte voor Courage een nieuwe periode van drie jaar.

Wat moet in die periode voor Courage de inhoudelijke focus zijn?
Wat wordt de innovatieagenda? Om die vraag te beantwoorden is

Future snapshot #1: World Dairy Lab
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Thema 2 Van MVO naar MTW
Future snapshot #4: Van MVO naar MTW
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Thema 3 Horizontale ketens
Future snapshot #5: Revival van maaksector en ambacht
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Future snapshot #6: Nieuwe horizontale ketens
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Thema 4 Mijn vriend de klant
Future snapshot #7: Mijn vriend de klant
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Innovatieagenda Courage, thema’s 2013-2015
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in de eerste maanden van 2012 een verkenningstocht uitgevoerd.

Forward)-bijeenkomst op 10 mei in Baarn, leverden daarvoor de
input. Hierbij een aantal ‘future snapshots’, die uitmondden in de
nieuwe innovatieagenda van Courage voor 2013 – 2015.

Mensen, ruimte en tijd
Succesfacturen van 8 jaar Courage
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Lopende projecten
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| Courage

Websearch, literatuurstudie, interviews en de L.E.F. (Looking Ever

2
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World
Dairy
Lab

1 miljard mensen zijn anno 2012 ondervoed en de
wereldbevolking groeit. Bovendien groeit in Azië de
vraag naar luxer voedsel (zuivel, vlees) als gevolg van de
toenemende welvaart.
Mei 2012 richtten de G8 de ‘New Alliance
for Food Security and Nutrition’ op.
Obama waarschuwde bij die gelegenheid
dat voedseltekorten in de toekomst dé
bron van politieke onrust zullen zijn. De
arabische revoluties zijn al deels veroorzaakt door piekende voedselprijzen. ‘Landgrabbing’ in Afrika leidt tot groeiende
geopolitieke spanningen. Trendwatchers
voorzien de eerste ’Food wars’.
Kortom, de slogan na WOII ‘nooit meer
honger’, die de grondslag vormde van ons
huidige EU-landbouwbeleid, is weer hele-

maal actueel, maar nu op mondiale schaal.
Voor de Nederlandse land- en tuinbouw
ligt hier een kans. Nederland is ondanks
de kleine omvang een agrarische grootmacht. We zijn, na de VS, de tweede
agro-exporteur. Enkele van de grootste
multinationale voedingsconcerns hebben
in Nederland hun bakermat. Nederlandse
ondernemers kom je als ‘frontrunners’
tegen in alle melkveehouderij regio’s
wereldwijd. Ons zaaizaad, ons pootgoed,
ons fokmateriaal, onze technologie, onze
producten en onze kennis zijn op alle
continenten terug te vinden en behoren

tot de wereldtop. Door kennis en innovatie kunnen we deze positie behouden en
versterken. Nederland als World Dairy Lab,
de mondiale kraamkamer van efficiënte,
duurzame melkveehouderij. Langs die weg
versterken we onze economie en dragen
we bij aan het aanpakken van het wereldvoedselvraagstuk.
Voorwaarden daarbij zijn:
1) het behouden en ontwikkelen van een
sterke, innovatieve ‘thuismarkt’;
2) in andere landen lokale economieën en
markten versterken en niet verstoren.
Zo bouwen we aan een duurzame positie

op internationale agromarkten. Bijkomend
voordeel in bredere zin is dat Nederland
daarmee haar aanzien en algemene
marktpositie in de wereld versterkt. Dat
kan helpen om toegang te blijven krijgen
tot schaarse grondstoffen die essentieel
zijn voor andere takken van het
Nederlandse bedrijfsleven. Dat mondiaal
aanzien is aan erosie onderhevig door een
toename van populisme/nationalisme en
zelfgerichtheid mede veroorzaakt door
de vergrijzende bevolking en de aanhoudende crisis. De agrofoodsector helpt het
raam naar de wereld open te houden.

| Courage
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Future snapshot #1

Het grootste vraagstuk van deze eeuw is:
hoe voeden we de mensheid?

4

Efficiëntiesprong
Future snapshot #2

| Courage

Nu voedselzekerheid weer terug is van weggeweest, beleeft ook het woord
efficiëntie een revival. “Twee keer meer met twee keer minder” zal het motto
moeten zijn willen we de wereldbevolking op lange termijn blijven voeden.
Nederland is al de mondiale efficiëntiekampioen in agroproductie, maar hier
is nog veel te winnen. De efficiëntiesprongen die in theorie nog mogelijk zijn,
wachten op doorbraken in de praktijk. De mogelijkheden die bioraffinage
daarbij biedt hebben we nog nauwelijks in beeld.
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Wel van belang is het te beseffen dat
efficiëntie anno 2013, door de vraagstukken van duurzaamheid en voedselzekerheid, een andere definitie krijgt dan in het
verleden. Vroeger ging het bij efficiëntie
vooral om de benutting van arbeid en
kapitaalgoederen. In de toekomst gaat het
daarnaast vooral om efficiënt gebruik van

grondstoffen, water, energie en behoud
van bodemvruchtbaarheid. Kringloopdenken wordt de grote leidraad. De melkveehouderij heeft daarbij perspectief als
toonbeeld van de circular-economy. Deze
circular economy zal steeds meer via de
markt worden afgedwongen. Carbonfootprint, nutriëntefficiency, waterverbuik,

foodmiles en dergelijke staan straks op het
verlanglijstje van inkopers van de foodindustrie en retailers. Duurzaamheid belandt
in het hart van kwaliteitsmanagementsystemen.
Algemene efficiëntiedoelen zijn makkelijk
te kwantificeren in lange termijn bedrijfsen sectordoelstellingen. Die kunnen als
uitgangspunt dienen voor ideevorming
en conceptontwikkeling en richting geven
aan verkenningen en innovatieprojecten.
Voor het behalen van dergelijke doelen

kunnen de veehouder en zijn ketenpartners aan een groot aantal (vaktechnische)
knoppen draaien. Elk van die knoppen is in
beginsel aangrijpingspunt voor innovatie.
Het goede nieuws voor de individuele
melkveehouder daarbij is tweeledig:
efficiëntieverbetering gaat vrijwel altijd
hand in hand met verbetering van het
bedrijfsresultaat en koploper zijn biedt
voorkeursposities in de markt. Door
samenwerking over sectoren heen zullen
nieuwe efficiëntieslagen worden gemaakt.

ziek vee

voedselverspilling

slechte oogs
ten
Verhoging van de efficiëntie zoals hiervoor gedefinieerd draagt bij aan nóg een belangrijk maatschappelijk issue: het voorkomen van voedselverspilling.
Die verspilling begint in de primaire sector en treedt
vervolgens in elke schakel van de keten op tot en
met het bord van de consument. Die verspilling is
uiteindelijk enorm. Zonder voedselverspilling zou het
wereldvoedselvraagstuk al grotendeels zijn opgelost.
Die verspilling begint in de primaire sector. Oogstverliezen, ziek vee, slecht management zijn verspilling van nutriënten, energie, water etcetera. Daar
is voorkomen van verspilling in feite het re-fraimen
van efficiëntie.
In de rest van de keten kan verspilling worden gereduceerd door GFT-resten, over-datum-producten
e.d. te recyclen en te raffineren en de nutriënten
terug te brengen in de voedselcyclus. De noodzaak
verspilling te reduceren opent ook de discussie over

dierlijke eiwitten. Door de toenemende consumptie
van dierlijke eiwitten in China en India is nu voor het
eerst in de geschiedenis de productie van dierlijke
eiwitten wereldwijd groter dan de productie van
plantaardige eiwitten voor humane consumptie.
Maar de productie van plantaardig eiwit is ongeveer een factor 10 efficiënter dan de productie van
dierlijk eiwit. De strijd voor voedselzekerheid zal
dan ook onvermijdelijk kenmerken gaan vertonen
van een strijd tegen dierlijke eiwitten. In Denemarken is in 2011 al een vettax ingevoerd en in ons
land laait op gezette tijden de discussie op. Ook
zien we de Food versus Fuel discussie in heftigheid
toenemen. En die krijgt er de komende jaren een
nieuwe variant bij: Food versus Feed. Niet verspillen
betekent in dit verband dat we niet aan varkens en
koeien voeren wat we zelf ook op kunnen eten.
De veehouderij zal zich vergaand moeten specialiseren in recyclen en vooral upcyclen van biomassa,

g

waterverspi

energieverspillin

vanouds haar corebusiness. Melkkoeien eten gras
en restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie.
Basta. Geen granen en andere akkerbouwgewassen
of producten die concurreren met Food. Upcyclen
wordt de legitimatie van dierlijk eiwit. Downcyclen
wordt belast.

| Courage

Strijd tegen
verspilling
Future snapshot #3

Het voorkomen
van:
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Future snapshot #4

Van MVO
naar MTW
| Courage

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), we beginnen er in de agrosector, waar we vooral over duurzaamheid praten, nog
maar net aan te wennen. Maar met MVO alleen is voor de melkveehouderijsector op termijn niet voldoende. Maatschappelijk verantwoord is op termijn geen USP meer, dat levert geen onderscheidend vermogen meer op. Het is de norm. Dingen niet doen die eigenlijk
niet kunnen, levert geen pluim meer op. Niet: ‘gedraag jij je wel netjes’, maar ‘wat voeg jij toe’, wordt de vraag. Onderscheid, waardering, belangstelling en dus ondernemingsruimte en klanten krijg je door het leveren van ‘Maatschappelijke Toegevoegde Waarde’ (MTW).
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Voor de melkveehouderij, een sector die
een groot beslag legt op de groene ruimte
en daar zwaar haar stempel op drukt,
geldt deze vraag wel in het bijzonder. Wat
voegt de sector toe aan de Nederlandse
samenleving, waarin zij zo’n prominente positie inneemt? Hoe kunnen we die
toegevoegde waarde vergroten? Dit is
de uitdaging voor het komende decennium: van getolereerd via geaccepteerd via
gewaardeerd naar gewenst. In dat laatste
stadium is je maatschappelijke license to
produce een gegeven. De coöperatieve organisatievorm is een uitstekend vehikel om
deze transitie te maken. Middels hun coö-

peraties beheren melkveehouders collectief
een kanaal richting markt en samenleving.
Maar om dit kanaal in de nieuwe tijd ook
effectief te laten functioneren, zal dit zelfsturende collectief van ondernemers ook
zelf opnieuw uitgevonden gaan worden.
Co-opereren wordt ook co-creëren en
co-innoveren.
Waar creëert de sector waarde? Of, waar
zou ze waarde kunnen creëren? De lijst
is in beginsel lang: gezond voedsel, fraai
landschap, biodiversiteit, duurzame energie, dienstverlening (zorg etc.), recreatie,
rust, duisternis, bezinning.

Wanneer MTW de nieuwe driver wordt,
kan dat een alternatief bieden voor de
‘race to the bottom’ van steeds verdergaande kostprijsreductie. De financiële-,
milieu- en voedselcrisis maken duidelijk
dat de toekomst niet langer is aan economische groei, als bron van welvaart, maar
aan economische vernieuwing. Nieuwe
kwaliteit verslaat oude kwantiteit. Zeker
wanneer die nieuwe kwaliteit ook tot
uitdrukking komt in nieuwe verdienmodellen.
Het voordeel van MTW is dat het zich
ook uitbetaalt in sociaal maatschappelijke

waardering. Dat vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden en maakt het vak aantrekkelijker ook voor nieuwe generaties en
werkzoekende buitenstaanders. Waardering maakt trots en trots is een kracht.
Tegenover deze kansen voor nieuwe
toegevoegde waarden, vormen zoönosen
het belangrijkste risico voor een totale
‘ontwaarding’ van de veehouderij. Dan
verliest de sector heel snel haar gewenste en gewaardeerde positie. Er zal dan
ook veel zwaarder ingezet worden op
uitroeien en voorkomen van besmettelijke
dierziekten.

Future snapshot #5

Revival van
maaksector
en ambacht

De repeterende economische crisis heeft ons met beide
voeten op de aarde teruggezet. Het is afgelopen met de
piramidespelletjes waarbij toegevoegde waarde berustte
op toegevoegde schulden. ‘The New Economy’ is door de
mand gevallen. We zijn weer gaan begrijpen dat onze
economie, uiteindelijk gebaseerd is op dat wat echt waarde
toevoegt. De maakindustrie kom niet voor niets relatief
goed door de economische crisis, vooral de maaksectoren
die exporteren. Je kunt een economie niet alleen bouwen op een dienstensector. Het inzicht groeit dat we de
maaksectoren niet zomaar moeten laten vertrekken naar
Oost-Europa en Azië.
De oudste maaksector is de landbouw. Steeds minder mensen zullen het idee aanhangen dat voor die sector geen
plaats meer is in Nederland. Het Agrofood- en Tuinbouwcluster creëert veel echte, stabiele toegevoegde waarde en
veel werkgelegenheid. En doordat ze grootexporteur zijn
versterken ze de nationale economie.
Samen met de belangstelling voor de maaksectoren, lijkt
ook de belangstelling voor ‘ambachten’ te groeien. Technische opleidingen winnen weer aan belangstelling. De fascinatie voor mensen die iets tastbaars kunnen maken groeit.
Die belangstelling hangt ook samen met de interesse voor
alles wat echt en authentiek is. Waardevolle producten
maken uit zon, aarde en water fascineert.
Ambachtelijkheid wordt weer een kwaliteit waarmee je je
als boer maatschappelijk profileert en die de sector voor
buitenstaanders en jongeren op de arbeidsmarkt aantrekkelijk maakt. Belangrijk is die kracht te zien en verder te
ontwikkelen en in te zetten voor het maken van nieuwe
verbindingen met de samenleving.

| Courage

Scan de qr-code.
Carel de Vries
vertelt u in één
minuut meer over
MVO en MTW.
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Nieuwe horizontale ketens
9

Maatschappelijke Toegevoegde Waarde (MTW) betekent
dat de melkveehouderij zich op allerlei nieuwe manieren gaat verbinden met partijen en sectoren om haar
heen. Dat leidt tot nieuwe afhankelijkheden, maar ook
tot nieuwe partnerships met andere sectoren (horeca,
recreatie, maatschappelijke dienstverlening, retail etc.).
Die verbindingen zijn de opening naar nieuwe verdienmodellen en maken daarmee de primaire sector sterker. De
multi-entrepreneur wint terrein, zeker in de regio’s rond
de grote steden. Voor gebieden op grotere afstand van de

steden geldt dat minder en zal de productie anoniemer
en grootschaliger zijn en meer gericht op exportmarkten.
De verschillen tussen groot en klein, tussen gespecialiseerd of verbreed, zijn geen schisma meer. Wat bindt is de
kwaliteit van ondernemerschap. Er ontstaan daarentegen
nieuwe horizontale verbindingen binnen de sector zelf.
Veehouders werken samen in nieuwe slimme combinaties.
Verscheidenheid binnen de sector is voor veehouders een
bron van kennis, inspiratie en nieuwe mogelijkheden.

We gaan zien dat de klassieke leverancier-klant relatie
plaats gaat maken voor nieuwe samenwerkingsmodellen.
Dierenartsen, loonwerkers, mechanisatiebedrijven en
veevoerbedrijven krijgen daarbij een direct belang in het
bedrijfsresultaat. Van handel naar participatie. Zij leveren
niet alleen, maar dragen ook resultaatverantwoordelijkheid en delen in de profit die hun toegevoegde waarde
genereert. Nieuwe partnerships dragen ook bij aan minder verspilling en een vergroting van de MTW.

De economische crisis creëert ook nieuwe afhankelijkheden. De overheid trekt zich terug. Burgers gaan zich
op nieuwe manieren organiseren en belangen delen. De
economie van het delen maakt opgang waar de oude
geldeconomie het laat afweten. Nieuw Noaberschap leidt
tot nieuwe sociale cohesie op het platteland.
Een andere hiermee samenhangende ontwikkeling is dat
het bezitten van dingen voor de nieuwe generatie minder
relevant wordt. Je hoeft het niet te hebben, als je het

maar kunt gebruiken. Van bezit naar toegang. Dit leidt
ook tot nieuwe verdienmodellen. Je betaalt niet voor het
bezit maar voor het gebruik. Apparatuur blijft eigendom
van de fabrikant, je betaalt de gebruiksuren. Dit bevordert
recycling en cradle-to-cradle processen. Ook veehouders
gaan mee in die ontwikkeling. Daardoor verandert hun
relatie met de toeleverende industrie. Voor hen betekent
dit dat een deel van de vaste kosten variabel wordt. Dat
vermindert de economische kwetsbaarheid en vergroot de
flexibiliteit en veerkracht van bedrijven.

Ook op een hoger niveau gaan bedrijven horizontaal hun
krachten bundelen. De grote coöperaties in de dierlijke
sectoren gaan samenwerken om de verantwoordelijkheden die de overheid afstoot op zich te nemen. Alleen
samen, over sectoren heen, zijn de grote coöperaties in
staat de belangrijke issues op het gebied van broeikasgassen, energie, mest, megastallen, diergezondheid e.d. op
te lossen.

| Courage

Future snapshot #6

10

Bronnen

Future snapshot #7

Eten is de meest intieme manier om je met je omgeving te verbinden. Eten is altijd het centrum geweest van het sociale
leven. Het lijkt er echter op dat de laatste decennia eten naar de marges van ons bestaan is verdrongen. We geven er bijna
geen geld aan uit (nu nog 10%, in 1970 25% van ons inkomen), nemen er geen tijd meer voor (in de VS nuttigt nog
slechts 40% van de gezinnen de maaltijd gemeenschappelijk en eet 10% in de auto) en hebben er geen verstand meer
van (in New Yorkse appartementen wordt al geen keuken meer geplaatst).

| Courage

We zien deze trend keren. De belangstelling voor
eten groeit. Stadslandbouw is booming. Zelf je
maaltijd bereiden wordt weer hip. Er ontstaan nieuwe
groepen en samenwerkingsverbanden rond voedsel en
voedselproductie. Eten wordt weer een sociaal evenement.
Daarnaast wordt de essentiële, maar zeer complexe
invloed van voeding op onze gezondheid een steeds
belangrijker interesseveld. ‘Gezond eten is het beste
medicijn’, als populair motto. En dat niet alleen, eten
herinnert ons er dagelijks aan dat we onderdeel zijn van de
natuur. Eten, landbouw, verbindt ons met de ‘basics of life’
en draagt zo bij aan zingeving. Er ontstaat een ware ‘Food
Movement’. Stadslandbouw is trending topic. Plantsoenen
worden omgespit, daken ingeplant en volkstuintjes
opnieuw ontgonnen. Zelf je maaltijd bereiden wordt weer
hip. Potten en blikken zijn uit, vers is in en wordt wekelijks
via dekrat.nl thuis bezorgd. Compleet met recept. Geen
man die niet koken kan. Al deze belangstelling voor
voedsel biedt kansen voor nieuwe producent-consument
relaties. En dat biedt mogelijkheden voor versterking van
de agrosector in markt en samenleving.

11

De consument is steeds beter geïnformeerd en steeds
kritischer. Bij de retail ontstaat een soort paniek. De

consument wil steeds meer weten hoe het zit. Wat eet ik
eigenlijk? Via social media komt hij het te weten, tot in
detail. In een split-second gaat info de wereld rond. Kennis
en informatie vormen steeds minder een machtsfactor.
Power to the people. De consument verliest zijn onschuld.
Hij weet. En wat hij niet mag weten of niet kan snappen
wordt gewantrouwd. En dat beïnvloedt zijn (koop)gedrag.
Internet, social media en nieuwe vormen van digitale
communicatie en logistiek gaan producent en consument
op nieuwe, directe manieren met elkaar verbinden. De
consument komt langs digitale wegen weer in contact
met de oorsprong van zijn voedsel. Nieuwe ‘persoonlijke’
relaties en directe transacties tussen producenten
en consumenten breken de almacht van handel en
retail. Micro-processing op de boerderij en innovatieve
logistiek minimaliseren de lengte van de keten. Grote
boerencoöperaties spelen hier op in en starten samen
met groepen ondernemers innovatieve spin-offs waar
de toekomst wordt verkend en partijen gezamenlijk het
risico dragen. Productsegmentering zet door. Natuurzuivel,
welzijnszuivel, klimaatzuivel, weidevogelzuivel, we gaan
het allemaal meemaken.

Innovatieagenda Courage
Thema’s 2013-2015

De 7 ‘future snapshots’ zijn de basis voor de innovatieagenda
van Courage en hebben geleid tot de volgende 4 thema’s:

Thema 1 Efficiëntiesprong tegen verspilling
Thema 2 Van MVO naar MTW
Thema 3 Horizontale ketens
Thema 4 Mijn vriend de klant

Scan de qr-code en Carel de
Vries legt u in een video kort uit
wat de thema’s inhouden.

| Courage

Mijn vriend de klant
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Lopende projecten (2013)

Courage Carrousel

Succesfactoren van 8 jaar Courage
Carel de Vries, programmadirecteur Courage
Speech 10 mei 2012 tijdens L.E.F.-meeting
8 jaar Courage. Het was een boeiende reis.
Soms moeizaam en met teleurstellingen,
maar ook met fraaie eureka-momenten
en onverwachte doorbraken. En de grote
lol van het met gemotiveerde mensen in
een schitterende sector werken aan het
bedenken en realiseren van iets volstrekt
nieuws. Ik wil graag met u stilstaan bij
drie factoren die de afgelopen jaren bepalend zijn geweest voor het succes van
Courage: mensen, ruimte en tijd.

Fotonenboer
Van elektriciteitsneutraal,
via energieneutraal,
naar klimaatneutraal.
Minimaliseren van de
carbonfootprint.

Amazing Grazing
Antwoorden op
permanent opstallen.

De Koeientuin
Lusthof voor de koe. Huisvesting
door de ogen van de koe.

Grassa!
Bioraffinage van gras. Een
nieuwe bron van duurzaam
eiwit en waardevolle
biocomponenten.

Carbonbanking
Koolstofverrijking van de bodem.
Het melkveebedrijf als ‘carbonsink’.

Facekoe
Een echt melkveebedrijf als
onderwerp van een game op
internet.

| Courage

Wilt u de gehele speech
van Carel de Vries bekijken?
Scan de qr-code en bekijk
de video.
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Dairyland Stewardship Council
Ketengestuurd agrarisch natuurbeheer.

ZuivelNatuur
De melkkoe als
natuurbeheerder.
Melk uit de vrije natuur.

Je dierenarts als CVO
(Chief Veterinarian Officer)
Omkering van het samenwerkingsmodel
van veehouder en dierenarts.

Nieuwe ideeën ontstaan vaak uit
ontmoetingen met onbekende,
branchevreemde sectoren. Dat
proberen we actief te organiseren
met de Courage Carrousel. Zeven
melkveehouders gaan daarbij
intensief, één op één, in gesprek
met 7 vertegenwoordigers uit
een andere wereld afgewisseld
met plenaire terugkoppelingen.
De eerste positieve ervaringen
zijn inmiddels opgedaan met
ondernemers uit de werelden van
gaming en design.

Terugblikken op de projecten
van Courage in de afgelopen
jaren? Scan de qr-code en
bekijk de video.

| Courage

Mensen, ruimte, tijd
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