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In deze brochure brengen we de resultaten van het project in beeld én 

laten we zien waarom het ontwikkelen van een leertraject en platform - 

specifiek voor starters in de agrarische sector, hard nodig is. Ondersteuning 

in hun planvorming en een stok achter de deur blijkt voor veel starters 

onmisbaar om vooruit te komen in hun proces. Daarom is het implementeren 

van een ondersteunende structuur nodig om hen vooruit te helpen. 

Samenwerking met partners en financiers is daarin cruciaal. Ook ruimte voor 

ondernemerschap is een aandachtspunt. Samen met stakeholders moet 

serieus gekeken worden hoe (regionaal) beleid, wet- en regelgeving en het 

aanbod van beschikbare landbouwgrond beter ingericht kunnen worden 

op de mogelijkheden die startersboeren nodig hebben om vernieuwende 

boerenbedrijven te kunnen realiseren. 

INLEIDING

In 2018 is in samenwerking met varkenshouder Dirk Dekker 
het project Startersboerderij gestart. Dekker maakt zich - als 
ondernemer zonder opvolger - hard voor nieuwkomers in de 

agrarische sector. Steeds meer burgers hebben de ambitie om 
een agrarisch bedrijf te runnen. Ze zijn innovatief, hebben een 
frisse blik en zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid op 

het platteland. De weg ernaartoe is er echter één van puzzelen 
en uitdagingen aangaan. Want boer of tuinder worden: hoe pak 
je dat aan? Gedurende het project Startersboerderij is gewerkt 

aan een verkenning van deze uitdagingen. Waarom is het 
zo lastig om als nieuwe boer toe te treden tot de agrarische 

sector? Wat hebben starters nodig om succesvol te kunnen 
starten? Welke oplossingen dragen zij zelf aan en wat is hiervoor 
nodig? Welke rol kunnen huidige boeren zonder opvolgers 
hierin spelen? 
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 HOE WORD IK BOER?
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Deze brochure is ontwikkeld door het projectteam Startersboerderij. 

Gedurende de projectperiode heeft het team als spin in het web mogen 

fungeren in het speelveld van de startende boer. Onze dank gaat uit naar alle 

startersboeren, beleidsmakers, overheden, financiers en partijen uit de agro- 

en foodsector die ons hebben geholpen bij de analyse.

Ilona Baan, Bart Bremmer, Dirk Dekker, Ellen de Lange, 

Michaela van Leeuwen, Christel van Raaij, Juul Smeets.
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bedrijf over te nemen. Het speelveld in de landbouw is echter vooral 

ingericht op familiaire bedrijfsoverdrachten, niet op starters. De potentie 

en de ambitie van de groeiende groep starters wordt mede daardoor 

onvoldoende benut. Juist doordat de sector grote uitdagingen kent (denk 

aan vrijkomende agrarische bebouwing, ambities op het gebied van 

kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw en nieuwe verdienmodellen), 

is het zaak de frisse blik en het innovatievermogen van de groeiende groep 

startersboeren zichtbaar te maken en hen te ondersteunen bij het realiseren 

van hun ondernemersambities. 

IMPULS EN INNOVATIE
Nieuwe intreders zorgen voor nieuwe impulsen en innovatie. Zij brengen 

frisse ideeën met zich mee, met nieuwe kennis en vaardigheden. 

Zij ontwikkelen vaak nieuwe producten, maar ook nieuwe verdienmodellen, 

organisatievormen, nieuwe dwarsverbanden met andere sectoren, 

nieuwe doelgroepen. De landbouw staat voor de enorme opgave om te 

verduurzamen en tegelijkertijd economisch robuuster te worden. Starters 

kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Echter, er blijkt steeds dat starten 

in de landbouw geen makkelijke opgave is. Er komt erg veel bij kijken. 

Potentiële starters lopen hierin vast en er ontbreekt een netwerk of een 

structuur die hen ondersteunt om verder te komen in hun proces. 

VERANDEREND AGRARISCH LANDSCHAP

De Nederlandse land- en tuinbouw is volop in beweging. 
Ontwikkelingen in de agrifood-wereld vinden in hoog tempo 
plaats. Toch stoppen per dag gemiddeld drie boerenbedrijven. 
Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten 
zien dat deze trend al jarenlang aan de gang is. Deze tendens 
heeft zijn weerslag op een sector die juist een zeer belangrijke 

bijdrage levert aan het landschap en de leefbaarheid van 

het platteland, natuur en biodiversiteit, gezonde voeding, 
de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Het dalend 
aantal boeren is bovendien terug te zien in het steeds groter 

wordende areaal aan vrijkomende agrarische bebouwing in het 

buitengebied. 

Een dalend aantal boerenbedrijven heeft verschraling van het 

platteland en sociale voorzieningen tot gevolg. Of, zoals de Gelderse 

landbouwgedeputeerde Peter Drenth het uitdrukte in een interview met 

Nieuwe Oogst: “Een buitengebied met alleen dorpen en natuur is een 

volkomen horrorverhaal.” Ook zijn er steeds meer mensen die boer willen 

worden. Voor iedere boer die stopt, staan er volgens het Nederlands 

Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vier potentiële starters in de rij om het 
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1 WAAROM STARTERSBOERDERIJ?

AANPAK STARTERSBOERDERIJ 
Gedurende het project Startersboerderij stond de innovatiekracht van de 

starters centraal en zijn hun behoeftes in beeld gebracht. De volgende 

activiteiten zijn uitgevoerd:  

 In gesprek met startersboeren, coaches, onderwijs,    
 bedrijfsadviseurs, overheden en bankiers  
 Waar is de starter bij geholpen? Welke infrastructuur is er?  
 

•  De behoefte en ambitie van de groeiende groep starters 
 én het speelveld van de starter in beeld gebracht 
 Welke fases doorloopt de starter?   

	 Welke	bouwstenen	identificeert	de	starter?	

 Ontwikkelen van het conceptmodel Startersboerderij  
 Inspiratiesessies starters 

•  Testen van het model in de praktijk
 Twee startende boeren doorlopen en testen het model 

•  Vertalen van het model naar het leertraject en platform   
 Startersboerderij en stakeholders oproepen om starters 

 nu te helpen en ondersteunen!  
 Samenwerkingsverband tussen faciliterende partijen gerealiseerd 
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WERKBEZOEK GEDEPUTEERDE DRENTH BIJ 
STARTERSBEDRIJF VAN BOMMEL BEEF

INSPIRATIESESSIE VOOR STARTERS AAN 
DE HAND VAN HET MODEL



eten op straat. Marco ziet een gat in de markt om gezond fastfood te telen 

en verkopen. Hij heeft al marktonderzoek gedaan en heeft een beeld bij 

financiering. Op teeltgebied heeft hij nog geen ervaring. Zijn zoektocht is 

gericht op zijn weg vinden in het voor hem nieuwe netwerk, kennis van de 

agrarische sector opdoen en ervaring opbouwen. Zijn grootste uitdaging: een 

locatie vinden waar hij (kleinschalig) een gemengd bedrijf kan beginnen met 

een tuinderij en ruimte in het bestemmingsplan voor het realiseren van een 

stal voor scharrelvarkens. 

CARRIÈRE SWITCH

Henk, 56 jaar, op zoek naar een “laatste” werkuitdaging. Na jarenlang werken 

in het onderwijs wil Henk een ander pad inslaan. Hij wil zijn droom om zelf 

lokale wijn te maken realiseren. Als liefhebber is hij deskundig in de teelt van 

druiven en de verwerking daarvan tot biologisch dynamische wijn. Henk is 

op zoek naar een perceel waarop hij kan starten. Hij heeft eigen vermogen 

opgebouwd en heeft daardoor weinig startfinanciering nodig. Wel vraagt hij 

zich af hoe hij een product in de markt moet zetten. Zijn grootste uitdaging: 

continuering. Hoe zet hij op termijn zijn ideaal om in een goedlopend bedrijf?

MAAK KENNIS MET NIEUWE AGRARIËRS

De starters (zij-instromers) in de agrarische sector zijn niet als 
één groep te definiëren. Juist doordat hun achtergrond zo 
divers is - qua drijfveren, achtergrond, opleiding, vaardigheden, 
netwerken, doelstellingen - bieden zij toegevoegde waarde aan 
de sector. Onderstaande profielschetsen scheppen een beeld 
van de verschillende type starters in het speelveld op basis van 

de bevindingen binnen het project.

EN TOCH WORD IK BOER
Sophie, 24 jaar, net afgestudeerd. Zij heeft een agrarische opleiding 

afgerond, maar kan geen bedrijf via familie overnemen. Gedreven door de 

vrijheid van het zelfstandig ondernemerschap en het buitenleven wil Sophie 

een agrarisch bedrijf starten. Ze is open, verkennend, leergierig. De kunst is 

voor haar om te zoeken naar wat voor bedrijfsmodel bij haar als persoon past, 

leren keuzes maken en gebruik te maken van haar netwerk om een locatie 

te vinden. Haar grootste uitdaging: onderzoeken hoe zij kan starten met 

minimaal eigen vermogen.

DUURZAME WERELD 
Marco, 35 jaar. Marco is taxichauffeur in Amsterdam. In de stad komt hij met 

veel verschillende mensen in aanraking, die allerlei uiteenlopende gerechten 
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2 WIE ZIJN DE STARTENDE BOEREN?

“HET VINDEN VAN EEN 
BETAALBARE LOCATIE MET 
AGRARISCHE BESTEMMING 
WAS ÉÉN VAN ONZE GROOTSTE 
UITDAGINGEN. DAARNAAST WAS 
HET KRIJGEN VAN COMMITMENT 
VAN DE BANK NIET EENVOUDIG 
ALS STARTER.”

“VRIENDEN, FAMILIE EN 
ANDERE ONDERNEMERS ZIJN 
BELANGRIJKE SPARRINGPARTNERS 
VOOR HET UITBOUWEN VAN JE 
BEDRIJFSPLANNEN”
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ANNERIE VAN BOMMEL, vleesveehouder en kroketterij (Toldijk)

EDWARD NIJK, pluimveehouder en akkerbouwer (Almen) 
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& Keten, Middelen & Financiering. De bouwstenen bieden starters meer 

inzicht en structuur, zodat zij daadwerkelijk kunnen komen tot het vormen van 

een ondernemingsplan en routekaart. Daarnaast zijn hun eigen kern, eigen 

kennis en het netwerk om hen heen geïdentificeerd als sleutelfactoren die het 

startproces en het succes daarvan bepalen. 

NAVIGEREN OP EEN ONBEKENDE ROUTE
 

De route om te starten in de landbouw is complex. Starters 
omschrijven hun traject doorgaans als een enorme puzzel, 
waarbij elke starter een ander vertrekpunt en vragen heeft. 
Denk aan het vinden van een locatie. Hoe krijg je als starter 
de beschikking over grond en hoe regel je financiering? 
Grondprijzen zijn hoog, beschikbare grond is vaak niet in 
beeld en wet- en regelgeving laat vaak weinig ruimte voor 

vernieuwende bedrijfssystemen. Hoe krijg je toegang tot de 
markt? Waar kun je terecht zonder agrarische achtergrond? 
Hoe ga je om met de onzekerheid van kortdurende pacht of 
huur? Met welke regelgeving heb je als starter te maken en 

welke mensen kunnen je een stap verder helpen? 

Een divers pallet aan vragen, die tegelijkertijd met elkaar samenhangen. 

Beslissingen op het ene vlak hebben belangrijke consequenties voor 

keuzemogelijkheden op andere vlakken. Dus: waar moet je beginnen, op 

basis waarvan maak je beslissingen, wat is leidend? En in hoeverre laat je 

dingen bepalen door omstandigheden, hoe zorg je dat het echt jouw keuzes 

zijn? Deze sleutelelementen om te kúnnen starten zijn in het project vertaald 

naar een viertal bouwstenen; Land & Locatie, Product & Productie, Markt 

3 STARTERSBOERDERIJ ALS MODEL 
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PRODUCT & PRODUCTIE
Welk product ga je leveren en welk productie-

proces kies je daarbij?

MARKT & KETEN
Voor welke markt en doelgroep produceer je, 

hoe organiseer je je afzet?

MIDDELEN & FINANCIERING
Hoe ga je de onderneming financieren? Werk je 

bijvoorbeeld met gedeeld eigenaarschap (externe 

financier) of wil je zelf eigenaar zijn van de grond? 

Hoe ziet je verdienmodel eruit?  

KERN (EIGEN IK)
Wat zijn je drijfveren en waarden? Wat heb jij nodig om 

gelukkig te worden van je werk? 

NETWERK EN KENNIS
Welke mensen heb je om je heen, waarvoor zet je hen in, 

welke invloed hebben zij op je? Welke kennis heb je zelf 

en welke kennis vind je in je netwerk?

LAND & LOCATIE
Waar ga je ondernemen? Welk type grond zoek je, hoe 

groot en zoek je een bepaalde ligging die aansluit bij je 

leefomgeving en/of afzetgebied? Wat mag er allemaal op 

de locatie die je voor ogen hebt qua wetgeving?
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BOUWSTENEN EN SLEUTELFACTOREN VOOR EEN AGRARISCHE ONDERNEMING 

ik ben al een tijdje bezig

ik sta in de startblokken 

ik wil iets met boeren 

ik wil innoveren 

door  

Jessica Mills 
Design & Visualisation 



4 HET TRAJECT VAN DE STARTENDE BOER

 

De resultaten van het project tonen dat ieder startproces uniek 
is. Iedere starter heeft een ander vertrekpunt en legt een andere 

route af. Toch zijn er elementen en vragen te herkennen die elke 
starter probeert in te vullen en te beantwoorden. Startersboeren 
hebben namelijk veel vragen over zichzelf, over wat bij hen past 
en over de keuzes die zij moeten maken. Welke stap kunnen 
zij vandaag zetten om weer een stukje verder te komen in hun 

proces en dichter bij hun droom? Er is behoefte aan overzicht, 
met concrete stappen om uit te werken. De illustratie hiernaast 
geeft weer in welk speelveld startersboeren zich bewegen en 

welke vragen zij daarbij stellen.
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WELKE HULP WORDT AL GEBODEN?

DE NEWBIE ACADEMY
Newbie Academy is een Europees project dat zich richt op zij-instromers 

in de agrarische sector. Door de negen deelnemende landen wordt een 

analyse uitgevoerd van de situatie rondom startende agrariërs en knelpunten 

die zij ondervinden. Tussen de landen worden voorbeelden van best 

practices uitgewisseld over steun en oplossingen die zij starters bieden. 

Er worden netwerken met starters gevormd van partijen die innovatieve 

businessmodellen ondersteunen. Ook wordt een toolkit ontwikkeld met 

aanbevelingen en handvatten voor starters en stakeholders. 

        www.newbie-academy.eu  

PRIJSVRAAG BROOD EN SPELEN
De prijsvraag Brood en Spelen doet een beroep op boeren en 

ondernemende grondeigenaren: ontwikkel samen met ontwerpers en 

anderen met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland. 

Op de website is onder andere informatie te vinden over verschillende 

voorbeelden van initiatieven voor startende agrariërs. 

      www.prijsvraagbroodenspelen.nl 

TOEKOMSTBOEREN
Toekomstboeren is een initiatief dat de groeiende beweging van duurzame 

en maatschappelijk verantwoorde landbouw en voedselproductie zichtbaar 

maakt en versterkt. Zij faciliteren kennisuitwisseling tussen boeren. 

Ook organiseren zij zogenaamde Landmarkten voor nieuwe boeren die 

enthousiast zijn om te werken in de landbouw en ervaren ondernemers die 

ruimte willen bieden voor nieuwe initiatieven. Op de landmarkten koppelen 

zij deze partijen om tot succesvolle matches te komen.

       www.toekomstboeren.nl

DE NIEUWE BOERENFAMILIE
De Nieuwe Boerenfamilie is een platform dat innovatie in de Nederlandse 

landbouw aanjaagt, door samenwerking tussen boeren en niet-boeren 

te stimuleren en te realiseren. Leden van dit platform worden daarnaast 

uitgenodigd voor evenementen zoals de halfjaarlijkse Boerenfamiliedag en 

hebben toegang tot content en lesmateriaal, zoals online colleges en de 

mogelijkheid om oproepen te verspreiden via het platform. 

        www.denieuweboerenfamilie.nl

5 STARTERSINSPIRATIE

DE STARTVERSNELLER
De Startversneller helpt je bij een succesvolle start van je eigen bedrijf 

(al dan niet in de agrarische sector). Het programma is er voor startende 

ondernemers in de provincie Gelderland en Overijssel. Je kunt in aanmerking 

komen voor business coaching en het volgen van een vakgerichte opleiding. 

Daarnaast word je geattendeerd op interessante bijeenkomsten en word 

je netwerk uitgebreid door je met organisaties en personen in contact te 

brengen die je helpen bij de groei van je onderneming. 

       www.destartversneller.nl 

BOER ZOEKT BOER

Boer zoekt Boer is een online platform van het Nederland Agrarisch 

Jongeren Kontakt (NAJK) waar het mogelijk is om als bedrijf zonder opvolger 

een geschikte opvolger te vinden. Ook voor jongeren die graag een 

boerenbedrijf over willen nemen bestaat de mogelijkheid om naar een bedrijf 

op zoek te gaan. Boer zoekt Boer maakt het mogelijk om als bedrijf of als 

opvolger zichtbaar te worden en in contact met elkaar te komen. 

   www.najk.nl/voor-bedrijfsopvolgers/boer-zoekt-boer/ 

HOE 

BEGIN 

IK?
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EEN ROUTEKAART, MET STOK ACHTER DE DEUR
De ondersteuning in de planvorming en een stok achter de deur is voor 

veel starters onmisbaar. De inzet van een coach is voor starters in eerste 

instantie vaak een brug te ver. Zij hebben de behoefte om eerst meer 

zelf te onderzoeken voordat zij dergelijke stappen zetten. In het project 

Startersboerderij is daarom een structuur uitgedacht waarmee de starter 

zelf aan de slag kan om een routekaart te ontwikkelen. De structuur bestaat 

idealiter uit een combinatie van fysiek en digitaal. De structuur biedt een 

digitaal platform waarin de starter ook buiten zijn comfortzone moet stappen 

en tevens aan de slag wordt gezet met creatieve opdrachten en tips krijgt 

om zijn netwerk uit te breiden. Tegelijkertijd moet de structuur niet dwingend 

zijn, maar een traject op maat. Zowel in opdrachten en activiteiten als in tijd. 

Het platform en de daaraan verbonden community geven de starters de 

prikkels om plannen verder vorm te geven. 

 

6 KLAAR VOOR DE START?

WAT ONTBREEKT ER NOG? 

Er bestaan al verschillende initiatieven die ondersteuning 
kunnen bieden aan startende agrariërs. Toch blijven starters het 
proces als lastig ervaren. Waarom? Na anderhalf jaar onderzoek, 
verkenning en gesprekken in het project Startersboerderij 

blijkt het grootste gemis: de verbinding in het aanbod van die 
ondersteuning. Er ontbreekt een ondersteunende structuur 
waardoor starters moeilijk uit de startblokken komen. Waar een 
opvolger (vaak vanuit een passende agrarische opleiding) in 

eerste instantie voortborduurt op de ingezette weg van zijn of 

haar ouders, is voor een zij-instromer in de sector de stap naar 
een eigen bedrijf vele malen groter. Het is een gedwongen 
stilstaan bij: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? Het gaat over 
keuzes die passen bij de ondernemer als persoon en op het vlak 

van de bouwstenen Middelen & Financiering, Land & Locatie, 
Product & Productie en Keten & Markt. Een woud aan keuzes 
waar je als starter makkelijk in verdwaalt. En dat is precies wat 
Startersboerderij als platform moet bieden: hulp bij het maken 
van een persoonlijke routekaart waarmee je een plan ontwikkelt 

voor de komende vijf jaar.

    

    RUIMTE VOOR ONDERNEMERSCHAP

Een cruciale voorwaarde voor startersboeren om 

vernieuwende agrarische ondernemersmodellen te 

kunnen ontwikkelen, is ruimte op het gebied van 

bestemmingsplannen, gebiedsvisies en grondgebruik. 

Provincies en gemeenten spelen hierin een sleutelrol. 

Zo moet het bijvoorbeeld gemakkelijker worden 

voor startersboeren om meerdere agrarische takken 

(bijvoorbeeld een tuinderij in combinatie met het houden 

van scharrelvarkens) te realiseren op een bedrijf. 

Ook moet er samen met erfbetreders, gemeenten, 

provincies en agrarisch makelaars gekeken worden 

hoe het aanbod van grond beter inzichtelijk kan 

worden gemaakt. Momenteel wordt veel beschikbare 

landbouwgrond direct door een stoppende boer verkocht 

aan de buur-ondernemer, waardoor startersboeren 

moeite hebben om beschikbare grond te vinden.

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

Het bouwen van deze ondersteunende structuur is één 

ding, de echte uitdaging zit in het implementeren in de 

praktijk. Wat zijn de voorwaarden om dit systeem vindbaar, 

bruikbaar en nuttig te laten zijn voor starters? Het succes 

van het Startersboerderij platform valt of staat met de 

inbedding in bestaande organisaties. Deze inbedding is 

van belang vanwege het volgende:

 • Actueel houden van het systeem 
  en informatie
 • Bekendmaken van het systeem    
  (communicatie & marketing)
 • Verbinding met doelgroepen
 • Financiering
 • Ruimte voor ondernemerschap 
  (wet- en regelgeving)
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ONDERDELEN VAN DE DIGITALE STRUCTUUR

1.   Toegang

Voordat de starter op het platform komt, bezoekt hij een website met 

inspirerende voorbeelden, kennis en informatie en hij krijgt een beeld bij wat 

het traject hem op kan leveren. Wanneer hij besluit mee te doen, dan schrijft 

hij zich in en ontvangt een inlog. Daarna begint hij met een instaptoets; een 

vragenlijst die zijn persoonlijke vragen en behoeften in kaart brengt. Hiermee 

legt de gebruiker de basis voor zijn routekaart.

2.   Technische aspect: Hoe komt de starter op het platform?

Het platform kan via de desktop bereikt worden met een eigen eenvoudige 

URL. De gebruiker kan daar inloggen en alle informatie zien. Een deel van 

de content komt via tablet of mobiel beschikbaar zodat de gebruiker ook 

op zijn mobiel of tablet opdrachten kan bekijken en maken. Dit maakt het 

gebruiksvriendelijker en toegankelijker. 

3.   Overzicht voor de starter

Na inloggen komt de starter in een eigen omgeving die overzicht biedt 

op zijn traject. Per onderdeel is duidelijk hoe ver hij is en wat hij nog moet 

onderzoeken. Dit overzicht ontstaat door gebruik te maken van verschillende 

modules gebaseerd op de vier bouwstenen. De opdrachten binnen een 

7 HET PLATFORM STARTERSBOERDERIJ

STRUCTUUR & COMMUNITY

Als antwoord op het vraagstuk rondom starters is een ontwerp 

gemaakt voor een digitale structuur om startersboeren te 

ondersteunen. Om deze structuur te ontwikkelen tot een 
gebruiksklaar platform moet een vervolgproject worden gestart. 
Het platform ondersteunt starters om zelf online en offline 
op zoek te gaan naar beschikbare kennis en informatie. Het 
geeft handreikingen voor deze zoektocht, inspiratie, maakt 
het netwerk zichtbaar en biedt tips en tools. Het platform 
wordt géén verzamelbank van kennis en informatie. Dergelijke 
verzamelingen zijn moeilijk actueel te houden en deze manier 

van aanbieden sluit niet aan bij de gewenste leermethode. 
De insteek is dat starters leren en ontwikkelen door samen te 
onderzoeken. Op deze pagina staan de belangrijkste delen van 
het platform beschreven. De illustratie op de volgende pagina 
geeft een weergave van het te ontwikkelen platform.

module zorgen dat de gebruiker verdiept op onderwerpen, leert keuzes te 

maken en kijkt naar de afstemming tussen de bouwstenen. De gebruiker 

reflecteert zelf (met anderen als klankbord) op de stappen die hij gezet heeft. 

Praktisch gezien krijgt hij een totaaloverzicht van opdrachten waarbij de 

uitgevoerde opdrachten afgevinkt zijn. 

4.   Opdrachten

Binnen een module stimuleren de opdrachten alle bouwstenen langs te 

lopen, (zelf)inzicht te ontwikkelen en buiten het eigen netwerk te kijken. 

De opdrachten krijgt de starter via opdrachtenpagina’s gekoppeld aan 

de modules, vragen en tips, e-mail en de mobiele app. Voorbeelden van 

opdrachten zijn:

 • Bespreek je idee met drie vrienden (komende twee weken)
 • Organiseer een (digitale) brainstorm (komende maand)
 • Regel een stagedag bij een ondernemer die jij als 
  voorbeeld hebt (komende maand)
 • Zoek op Facebook naar een groep die past bij jouw 
  vraag en sluit je aan (deze week)
 • Vraag van de week 
 • Zoek een sparringpartner die met je “meeloopt” in dit traject
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WAT KAN HET PLATFORM NOG MEER BEVATTEN?

•  Inspiratie van ervaren starters 
 

•  Tips in relatie tot onderzoeken 
 en het maken van keuzes in 

 de verschillende bouwstenen
 

•  Verbinding met het netwerk 
 van adviseurs 
 

•  Ondersteuning in het doorlopen  
 van je eigen routekaart

Functionaliteiten die hierbij 
kunnen horen:
Webinars, ChatsForum, (online) 
Video, Animatie, Tekstpagina’s, 
Opdrachtenpagina’s (meerdere 
vraagtypes), Actielijstjes, Agenda, 
Contactenlijst van adviseurs en 
coaches die starters kunnen helpen 

bij specifieke vragen



HET MODEL STARTERSBOERDERIJ1818

HET PLATFORM STARTERSBOERDERIJ  > > 

Het digitale platform Startersboerderij moet starters ondersteunen in 

het ontwikkelen van hun eigen routekaart. De illustratie hiernaast is een 

weergave van hoe het platform starters vragen stelt, prikkelt en handvatten 

biedt om logische stappen te zetten die hen verder helpen.

EEN VERBONDEN COMMUNITY
Het stimuleren en begeleiden van community-vorming tussen starters 

en hun omgeving is van belang om: 

 

 • Starters in hun zoektocht steun te laten ervaren van faciliterend  
  netwerk en collega-starters.
 • Daadwerkelijk de stok achter de deur te zijn waar starters   
  behoefte aan hebben.
 • Aantrekkelijk genoeg te zijn om telkens terug te komen naar de  
  digitale structuur en de eigen routekaart verder te vormen. 

Naast het digitale platform is elkaar fysiek ontmoeten een voorwaarde om 

een goede community-vorm te ontwikkelen. Dat kan door bijvoorbeeld twee 

maal per jaar een groep nieuwe starters gelijktijdig in te laten stromen en te 

beginnen met een bijeenkomst. Eenmaal in contact is het makkelijker om de 

wisselwerking tussen starters en andere betrokkenen te blijven stimuleren 

middels gerichte opdrachten.



De meerwaarde voor partijen als LTO Noord, ZLTO, LLTB, NAJK, 

Toekomstboeren, banken, gemeenten en provincies is groot. Starters 

kunnen een weloverwogen start maken, komen beter beslagen ten ijs. 

Succesvolle starters houden het platteland leefbaar, verbinden met de 

samenleving en werken vanuit intrinsieke motivatie wat vaak gepaard gaat 

met een behoorlijke invloed op de transitie van de sector.

8 STARTERSBOERDERIJ ALS CONTINU PROCES

Als belangenbehartigers maken LTO Noord en NAJK zich 
hard voor het een gezonde en levendige agrarische sector. 
Zo heeft NAJK het programma Boer zoekt Boer gestart, een 
online platform voor bestaande boeren en geïnteresseerde 

starters om met elkaar in contact te komen. Ook werken 
zij met betrokkenheid van LTO Nederland samen aan een 
Bedrijfsovernameloket, waar ondersteuning wordt geboden 
bij het overnameproces van boerenbedrijven. In een 
intentieverklaring hebben LTO Noord en NAJK aangegeven 
dat zij het belang van het Startersboerderij leertraject 

en platform onderschrijven en willen bijdragen aan een 

vervolgtraject. De wens is om met Startersboerderij door te 
gaan op de ingeslagen weg, door een leertraject en platform 
op te bouwen. Daarnaast zien LTO en NAJK mogelijkheden 
om dit traject en platform in te zetten om stoppende en 

startende boeren aan elkaar te verbinden. 

SAMENWERKEN MET PARTNERS

‘HET IMAGO VAN DE LANDBOUW EN DE 
MAATSCHAPPELIJKE DRUK DIE DAARBIJ 
KOMT KIJKEN IS VOOR STARTERS ZOWEL 
EEN KANS ALS EEN LAST. HET BIEDT KANSEN 
VOOR VERNIEUWING, MAAR TEGELIJKERTIJD 
VERHOOGT HET DE DREMPEL VOOR STARTERS 
OM ZICH TE COMMITTEREN AAN DE SECTOR. 
DAARNAAST HEEFT DE LEEFBAARHEID OP HET 
PLATTELAND EEN BELANGRIJKE INVLOED OP HET 
VESTIGINGSKLIMAAT VOOR BURGERBOEREN EN 
HUN GEZIN.’ 

Sietse Draaijer, NAJK bestuurder, portefeuillehouder 
bedrijfsovername.

  DE ROL VAN HUIDIGE BOEREN

 

   FUTURE PARTNERS

 

Het is voor startende boeren vaak niet makkelijk om 

een locatie te vinden voor hun bedrijf. Ze hebben 

vaak nog geen netwerk opgebouwd in de sector, 

waardoor rondvragen lastig voor hen is. Daarbij komt 

veel aanbod niet terecht bij agrarisch makelaars, omdat 

huidige ondernemers grond binnen hun eigen netwerk 

aanbieden. 

De huidige ondernemers signaleren het probleem dat 

er een tekort aan bedrijfsopvolgers is wel, maar zijn zich 

weinig bewust van de groeiende groep startersboeren. 

Zij moeten op de hoogte worden gebracht van 

deze ontwikkeling en hun eigen belangrijke rol om 

startersboeren ondernemersruimte te bieden. 

Het netwerk om startersboeren heen is cruciaal voor een 

succesvolle start van agrarische bedrijven. Overheden, 

provincies, gemeenten, juridisch- en financieel adviseurs, 

banken, makelaars, coaches en het onderwijs kunnen starters 

en huidige boeren ondersteunen bij starten en overnames. 

Samen met deze partijen moet gekeken worden hoe zij hun 

kwaliteiten en expertise beter kunnen inzetten om nieuwe 

ondernemers vooruit te helpen.

“DE LANDBOUW KLEEDT 
HET PLATTELAND AAN”  

Wim van de Fliert, melkvee- en 
varkenshouder (Renswoude) 

“DE HELFT VAN DE NEDERLANDSE BOEREN IS 
BOVEN DE VIJFENVIJFTIG JAAR EN HEEFT VAAK 
GEEN OPVOLGER. ZELF BEHOOR IK OOK TOT 
DEZE GROEP. DAN KOMT DE VRAAG OM DE HOEK: 
WAT DOE JE? JE KUNT JE BEDRIJF NATUURLIJK TE 
KOOP ZETTEN, GEBRUIK MAKEN VAN DE ROOD-
VOOR-ROOD REGELING, JE RUIMTE INVULLEN MET 
ANDERE BEDRIJFSACTIVITEITEN, LEEGSTAANDE 
STALLEN VERHUREN VOOR OPSLAG.. ÓF JE ZOEKT 
EEN JONGE AGRARISCH ONDERNEMER EN HELPT 
DIE OM TE STARTEN OP JOUW BEDRIJF.” 
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MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 

Bart Bremmer                  Innovatiesocioloog

Wilt u meer weten over het project Startersboerderij of 

heeft u ideeën die u met ons wilt delen? Neem contact op 

met Ilona Baan of Juul Smeets van Projecten LTO Noord via 

tel. 088 888 66 77 of via info@projectenltonoord.nl


