
Welkom
Bekijk het ‘s van de andere kant



4 etappes

0. Aftrap 

1. Anders Denken - Losbreken uit de kaders

2. Anders waarnemen - Bekijk het 's van de andere kant

3. Anders zien - Kansen creëren

4. Anders handelen - Kansen pakken



Wat heb jij gedaan?
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Etappe 2: programma vandaag
De basis

• Trends en ontwikkelingen in markten en technologie

• Incidenten, trends en patronen: hoe de wereld verandert

• De macht van NGO's en hun achterban: hun geheim ontrafeld

• Stereotypen en vooroordelen: grachtengordel en boeren

Eindtermen

• Je ontwikkelt een gevoel bij hoe de toekomst zich aan jou gaat ontvouwen

• Je kent de verschillende manieren van luisteren en weet ze toe te passen

• Je hebt meer zicht op jouw positie in het maatschappelijke krachtenveld en kunt hierop onbevangen reflecteren

• Je snapt beter wat 'de andere kant' denkt, vindt en voelt

• Je leert bedreigingen om te zetten in kansen

• Je kunt benoemen wat nieuwe mogelijkheden voor jouw eigen toekomst zijn en blijft niet hangen in wat onmogelijk is

• Je kijkt door een onbevangen bril naar je eigen bedrijf en benoemt wat je wilt of kunt veranderen 



Anders luisteren













Technologie



Anders Waarnemen
Bekijk het eens van de andere kant!

Technologie

John Geurts

Algemeen Directeur

 0615-011686



Technologie is een menselijke

eigenschap

Homo Technicus



Wat gebeurt er?

Technologie

• Internet of Things (IoT)

• Big Data

• Kunstmatige intelligentie (A.I.)

• Data Science

• Blockchain

• Cloud infra

• Robotica

• Bio-Hacking

• AR/ VR

• Digital Twin

• HW +SW+Biotech

Markt

• Duurzaamheid

• Dierenwelzijn

• Boer & Buur

• > Afstand Stal tot tafel

• > Voedingsstijlen

• < Verspilling

• Gezondheid

• Veilig voedsel

• (De-)  servitisation

• “De-retailing”

• Van Integrator naar Agregator



Hoe kijk ik er naar

• Technologie overkomt ons niet
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Hoe kijk ik er naar

• Technologie overkomt ons niet

• Wij onderschatten het maatschappelijke effect

• Het is altijd een combinatie van technologieen.

• Het kan al maar gebeurt nog niet!

• De innovatie-paradox

• De paradox van Jevons



Liever aanbod of de vraag?

Integrator vs Aggregator



Het is niet het product. Het gaat om de de “uitkomst”!

MV Boer
Han
del

Slacht
Verwer

ker
Retail

1. Wie is nu de klant?
2. Welke uitkomst 

wenst hij?

3. Kunnen wij dat meten?

4. Kan ik er intern op 

sturen?

MARKT

Technologie



Nieuwe zakelijkheid!





Bekijk het ‘s van de andere kant
Samenleving in beweging
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Patronen
1. Betekenis steeds belangrijker
2. Empathie steeds belangrijker
3. Transparantie 







Pauze



Consument & Maatschappij



Bart van Opzeeland +31 6 54357716 Bart.van.opzeeland@sustainabilitymatters.nl

Verbinden



Else de Jonge – Barth Misset Stichting



Kipster Academy, 7 november 2019



Else Barth & Henk Misset



‘Filosofie moet worden afgestemd op de urgente 
problemen van mannen, vrouwen en andere voelende 

wezens’

Else Barth, 1928-2015



‘The question is not: can they reason, 
nor can they talk? The question is: can

they suffer?’

Jeremy Bentham, 1748-1832, voorvechter van 
dierenrechten 



‘Dieren kunnen pijn en stress ervaren en 
dat is reden om consideratie met hun 

belangen te hebben.’

Peter Singer, auteur van onder meer Animal liberation



Wat wil de Barth-Misset Stichting?  

• Bijdragen aan een verbetering van de 
leefomstandigheden van dieren in de veehouderij 

en tijdens transport 

• Dialoog over dierenwelzijn bevorderen 



Leidende uitgangspunten

• Verandering van binnenuit

• In gesprek met de sector

• Innovatiekracht van de sector ondersteunen



Wat doet de Barth-Misset Stichting? 

• Projecten (mee)financieren die bijdragen aan de  hoofdmissie van 
de stichting: het bevorderen van het welzijn van dieren in de 

veehouderij

• Thematische bijeenkomsten organiseren



Jaarthema’s

• 2018-2019

Welzijn van dieren bij transport

• 2019-2020

Het maakbare dier



Agenda

www.barthmissetstichting.nl



Middelen 

• € 3.8 miljoen 

• te verdelen over twintig jaar

• € 150 duizend per jaar naar projecten  

• maximaal € 50 duizend per project 



Lopende projecten

• Doorgroeistal voor leghennen

• De mogelijke rol van boeren bij productie van kweekvlees

• Vertaling van Europese richtlijnen voor transport van vee

• Best Practices-congres

• Mobiele slachtplaatsen voor leghennen en varkens



BMS-bijeenkomst: 29 november, 2019

• Safari educatieboerderij Walnoot & Wilg

• Rondetafelgesprek over ‘het maakbare dier’



U bent van harte welkom!
www.barthmissetstichting.nl



Merijn van den Hout – Brabantse Milieufederatie



Merijn van den Hout 
duurzame landbouw



Melkveebedrijven 
& verzuiveling

Warmonderhof, 
biologische 
landbouw

HAS Hogeschaal, 
toegepaste biologie

Brabantse 
Milieufederatie

Wie ben ik?







Visie landbouw

Lage impact op 
natuur en 

biodiversiteit

Verbinding met 
omgeving

Integrale 
systemen

Natuurinclusief & 
grondgebonden



Keuterboertje?

Boer als vervuiler?

Imago landbouw



Natuurinclusieve
landbouw

Landbouw 
zorgt voor natuur

Landbouw 
spaart natuur

Landbouw 
gebruikt natuur



• Boer en burger

• FoodUp!, ZLTO, Louis Bolk, TBO's, politiek

• Netwerk Goed Boeren

• Maatwerk!

Verbinding zoeken in contacten en kennis













In gesprek

https://www.youtube.com/watch?v=D2AfHlTcTYI




En wat hebben jullie gehoord?



Etappe 2 – programma vandaag
De basis

• Incidenten, trends en patronen: hoe de wereld verandert

• Trends en ontwikkelingen in markten en technologie

• Succesvolle voorbeelden uit binnen- en buitenland ontrafeld

• De macht van NGO's en hun achterban: hun geheim ontrafeld

• Stereotypen en vooroordelen: grachtengordel en boeren

• Achter de schermen bij de retail

Eindtermen

• Je ontwikkelt een gevoel bij hoe de toekomst zich aan jou gaat ontvouwen

• Je hebt meer zicht op jouw positie in het maatschappelijke krachtenveld en kunt hierop onbevangen reflecteren

• Je snapt beter wat 'de andere kant' denkt, vindt en voelt

• Je leert bedreigingen om te zetten in kansen

• Je kunt benoemen wat nieuwe mogelijkheden voor jouw eigen toekomst zijn en blijft niet hangen in wat onmogelijk is

• Je kijkt door een onbevangen bril naar je eigen bedrijf en benoemt wat je wilt of kunt veranderen 



Reflectie

Wat is jouw belangrijkste 
les?

• Wat doe je goed?

• Wat kan beter?

• Wat is nieuw voor je?



En welke stappen ga 
jij zetten?



Etappe 3: Wat kun je verwachten?

De basis

• Positionering van jezelf als veehouder, ondernemer, voedselproducent of…?

• Belangrijke onderwerpen om rekening mee te houden

• Conceptontwikkeling, communicatie en PR

Eindtermen

• Je ontwikkelt een gevoel bij de richting die je op wilt

• Je hebt een idee van de kant waarin jij je onderneming wilt sturen

• Je start met de contouren van een plan

• Dit hoeft niet te gaan over het roer radicaal omgooien, maar kan ook 
gaan over het aanbrengen van nuances in je huidige bedrijfsvoering

• Je schrijft een plan voor jouw bedrijf door een formule uit te werken

• Je stelt gerichte vragen over hoe kansrijk je ideeën zijn 



Tot 21 november!
Om 11.00 u @Imagro


