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Logistieke winst met data delen

We realiseren ons dat in coronatijd er nog eens een extra 

beroep wordt gedaan op ondernemerschap. Bij veel onder-

nemers horen we over de impact van de maatregelen en 

de zorgen die zij hebben. Over de verantwoordelijkheid voor 

de gezondheid en veiligheid van familie en personeel. De 

inkomsten die dalen of de extra lasten die zijn ontstaan vanwege 

recente investeringen. Zorgen over de continuïteit horen daar 

ook bij. Het is bewonderingswaardig hoe de meeste onder-

nemers met creativiteit en energie het bedrijf draaiende 

houden. Een ware beproeving van het ondernemerschap.

Door alle maatschappelijke wensen wordt er veel verlangd 

van boeren en tuinders. We willen veilig, gezond, duurzaam 

en betaalbaar voedsel. En dit allemaal ingepast in het 

landschap, zonder biodiversiteitsverlies en dierenleed. 

De lat ligt hoog. Dit vraagt veel van het ondernemerschap. 

Een van de belangrijkste aspecten van het ondernemer-

schap is dat je energie en vreugde haalt uit je bedrijf, want 

alleen dan kun je het volhouden.

Dit jaar werd voor de 25e keer de prijs van Agrarisch Onder-

nemer van het jaar uitgereikt. Deze keer aan tuinbouwonder- 

nemer Rob Baan van Koppert Cress. Bij deze prijs staat 

ondernemerschap, in al zijn facetten, centraal. Juist hierom is 

ABN AMRO al 25 jaar bij de prijs betrokken en was destijds 

mede initiatiefnemer. Het ondernemerschap van de prijs-

winnaars is onderscheidend en vaak een inspiratie voor anderen. 

2020 was een bewogen jaar en 2021 wordt waarschijnlijk 

niet minder uitdagend. Vanaf deze plek willen we u, namens 

alle agrarische medewerkers van ABN AMRO, fijne feest-

dagen en een voorspoedig 2021 toewensen. 

     Jan de Ruyter 

     ABN AMRO Sectormanager    

     plantaardige sectoren en visserij

 

De waarde van ondernemerschap
Financieren is onlosmakelijk verbonden met ondernemerschap. Bij een financieringsaanvraag willen we graag in de 

toekomst kijken en dat is moeilijk in snel veranderende tijden. We verwachten dat boeren en tuinders anticiperen 

op veranderende omgeving en ruimte vinden om te ondernemen. In de agrarische sector is dat meer dan alleen de 

bedrijfseconomische benadering. Rentmeesterschap over je bezittingen en onderhoud van het landschap zijn onderdelen 

die vaak niet direct in geld zijn uit te drukken. In deze editie van Agrarisch Nieuws staat agrarisch ondernemerschap 

centraal. We willen ondernemerschap van verschillende kanten belichten. 

De waarde van agrarisch ondernemerschap
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Sinds enkele jaren gebruiken we bij kredietaanvragen in 

de agrarische sector een matrix om het niveau van onder-

nemerschap in te duiden. We kijken naar visie, zelfkennis, 

aanpassingsvermogen, vakkennis en financieel inzicht. 

Deze inschatting wordt door de ABN AMRO relatiemanager 

gemaakt en is gebaseerd op gesprekken en ervaringen uit 

het verleden. Daarmee is deze inschatting deels subjectief 

maar niet minder waardevol. 

Een kritische blik op de voorspellende waarde van deze 

matrix is op zijn plaats. Daarom deden we een verdiepend 

onderzoek naar verbanden bij relaties in de melkvee-

houderij met kredieten vanaf EUR 1 miljoen. 

De verschillende onderdelen van ondernemerschap vertonen 

een grote samenhang. Competente ondernemers zijn 

vaak op meerdere gebieden sterk ontwikkeld. Een 

heldere visie wordt dan gekoppeld aan goede zelfkennis, 

vakkennis, aanpassingsvermogen en financieel inzicht. 

De reserveringscapaciteit (winst + afschrijvingen – privé 

onttrekkingen) van een melkveebedrijf is een belangrijk 

financieel kengetal. Wij zien een duidelijk verband tussen 

de score op ondernemerschap en de hoogte van de 

reserveringscapaciteit. Ondernemers die goed scoren op 

visie, aanpassingsvermogen en vakkennis presteren ook 

financieel sterker. Ze hebben daarmee een sterkere basis 

voor bedrijfscontinuïteit. 

De duurzaamheid van een melkveebedrijf bepalen wij mede 

op basis van de terugkoppeling door de zuivelafnemer, 

denk aan Focus Planet in geval van Friesland Campina.  

In het onderzoek bleek geen verband te bestaan tussen 

duurzaamheid en reserveringscapaciteit. Duurzame 

bedrijven presteren financieel dus ongeveer gelijk aan 

minder duurzame bedrijven. Blijkbaar kiezen bedrijven een 

duurzaamheidsniveau dat het beste bij hun bedrijf past 

zonder bovenmatige meerkosten te maken. Anderzijds 

kun je zeggen, duurzaamheid is nog geen winstmaker. 

Goed ondernemerschap leidt tot continuïteit  
Als bank zien we dagelijks de verschillen tussen ondernemers. Daarbij hebben we historisch gezien vooral oog voor de 

financiële prestaties van een bedrijf en in toenemende mate voor visie en duurzame bedrijfsvoering. Een vast onderdeel 

van een kredietvoorstel is de beschrijving van het management en de ondernemer(s). Wie heeft welke rol in het bedrijf 

en hoe schatten wij het ondernemerschap in? Achten wij de ondernemer(s) in staat om het voorgelegde plan succesvol 

uit te voeren en continuïteit van het bedrijf te waarborgen? Vooral bij taakstellende exploitaties is het vertrouwen in de 

ondernemer van groot belang. Krediet is dan ook synoniem voor vertrouwen.  

Het aantal biologische bedrijven in het onderzoek was 

overigens te beperkt om daar specifiek wat over te zeggen.

 

Er waren ook parameters waar het verband minder sterk was, 

bijvoorbeeld tussen ondernemerschap en mate van duurzaam- 

heid, of ondernemerschap en kredietrisico. We zullen echter 

blijven zoeken naar relevante indicatoren en u informeren als 

dit voor u interessant is. ABN AMRO is van mening dat een 

goede ondernemer oog heeft voor de ontwikkelingen in zijn 

sector en voor duurzame bedrijfsontwikkeling. Dat vraagt 

om ondernemers met visie, zelfkennis, vakkennis, aan-

passingsvermogen en financieel inzicht. Wij zien het als 

onze rol om ondernemers daarbij te ondersteunen. 

     Pierre Berntsen 

     Directeur Agrarische Bedrijven ABN AMRO
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Koers houden tussen oude 
sporen en nieuwe perspectieven

Uit onderzoek van Movaeres onder NAJK-leden en studenten 

van Aeres Hogeschool Dronten blijkt dat ruim tweederde 

liever naar een ander en meer duurzaam verdienmodel gaat. 

De helft van de jonge ondernemers heeft de kwaliteiten voor 

het huidige verdienmodel. Het gros is overgekwalificeerd 

en kan zijn ondernemers- en leiderschapskwaliteiten 

nauwelijks kwijt in het huidige verdienmodel waarin vooral 

kostprijsmanagement en vakmanschap centraal staat. 

Toch stappen ze vanuit loyaliteit in het familiebedrijf. 

Het resultaat: ontevreden ondernemers, die zich niet 

gewaardeerd voelen door markt en maatschappij. 

Er is verschil van inzicht tussen generaties. In familie-

bedrijven lopen meerdere systemen door elkaar: familie – 

bedrijf – omgeving – kapitaal. Familieleden komen elkaar 

in deze systemen steeds weer op een andere manier 

tegen. Loyaliteiten in de familie verhuizen mee naar het 

bedrijf. Het in standhouden van het huidige bedrijf en het 

vakmanschap wordt al snel belangrijker gemaakt dan het 

ondernemerschap en zoeken naar kansen. Je moet van 

goeden huize komen om tegen de familiewaarden in een 

andere koers te gaan varen.

Nieuwe opdracht
Wat is nodig om je eigen koers te kunnen varen? Reflectie 

op jezelf als ondernemer. Het lijkt gemakkelijker om – zo 

druk als je bent – te blijven ondernemen zoals je gewend 

bent. Als je echter jezelf en je bedrijf goed kent, en weet 

waarvoor je wilt produceren (markt en maatschappij), heb 

je goud in handen. 

Ondernemen in de agrarische sector is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Verdienmodellen 
staan onder druk. We zien botsingen tussen oude en jonge generaties; dilemma’s en obstakels waarop 
jonge agrariërs stuk lopen. Maar ook: (persoonlijke) groei en succes wanneer ondernemers hun keuze-
vrijheid ontdekken. Dat heeft alles te maken met het ontwikkelen van je ondernemerschap.
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Wij signaleren in het ondernemersleven acht fasen. Grofweg 

sta je in elke levensfase voor een nieuwe opdracht in het 

generatieproces. Zo is je opdracht in de levensfase 21-28: 

Leren en experimenteren – je eigen weg ontdekken. Voor 

de periode van 49-56 jaar is van belang: Werken vanuit 

wijsheid – overzien en verbinden. In elke fase wordt iets 

anders van jou verwacht op het gebied van onder meer 

familiewaarden, bedrijfsvoering en toekomstperspectief. 

Als ondernemer kom je in essentie steeds voor de vier 

basisvragen van ondernemen te staan: 

1.   Wat maakt ons uniek? Vanuit welke waarden leveren 

we onze bijdrage? 

2.   Hoe organiseren we het samen? In welk verdienmodel 

voelen we ons thuis? 

3.   Hoe passen we onze bijdrage aan, aan de 

veranderende wereld? 

4.   Hoe zetten we de kapitaalmiddelen in om resultaat te 

boeken, zodat de volgende generatie er ook mee door kan?

In elke levensfase loop je tegen ondernemersdilemma’s 

aan. Ga je als (jonge) ondernemer verder in het spoor van 

het familiebedrijf, of gooi je het roer om? Ga je voor eigen 

belang of voor de maatschappelijke bijdrage? 

Het goede nieuws is: in welke levensfase je je ook bevindt, 

je beschikt zelf over keuzevrijheid en bewegingsruimte, al 

lijkt het soms van niet. Je ziet kansen wanneer je naar je 

eigen drijvende krachten kunt kijken en bereid bent je eigen 

uitgangspunten ter discussie te stellen. Dan bouw je 

samen met anderen in het familiebedrijf aan een nieuwe 

realiteit. Daar moet je soms ook iets voor opgeven. Maar 

je krijgt er het plezier in ondernemen voor terug. Wij zien 

hoe ondernemers groeien (zowel persoonlijk als zakelijk) 

wanneer ze hun keuzevrijheid ontdekken. 

Koers houden
Marlies Bosker (organisatiecoach van familiebedrijven bij 

Movaeres) en Wiggele Oosterhoff (docent-onderzoeker 

ondernemerschap aan Aeres Hogeschool Dronten) schrijven 

samen het boek Koers houden in elke fase van het onder-

nemen in familiebedrijven. Dit boek helpt bij het maken van 

goede keuzes in de verschillende fasen van het ondernemers- 

leven. Het geeft inzicht in en handreikingen bij dilemma’s en 

patronen binnen familiebedrijven. Ondersteund door theorie 

en praktijk. Dit handboek biedt in de eerste plaats inspiratie 

voor ondernemers. Daarnaast is het bedoeld voor coaches 

en adviseurs van ondernemers. 

Zie: https://www.movaeres.nl/blog/artikelen-

ondernemerschap/koers-houden-in-elke-fase

Boeren en tuinders zijn een belangrijke schakel in een 

ketenstructuur van de agrofoodsector. Het ketenlandschap 

van de voedselketen is aan het veranderen, ondernemers 

veranderen daarin mee. In deze ontwikkeling zijn grofweg 

vier keuzemogelijkheden.

    Er zijn altijd pioniers die voor gek worden verklaard en 

tegen de bestaande structuren in ondernemen. Ze doen 

waar ze echt in geloven en niet al hun ideeën slagen. 

    Er zijn steeds meer kantelaars, die eerst de kat uit de 

boom kijken, en aanhaken als ideeën levensvatbaar 

beginnen te worden. Oftewel: de vroege volgers. Dat 

kost hen eerst geld; ze hebben er vertrouwen in dat dit 

terugkomt.

    Er is een grote groep vakmensen die trots is op hun vak 

en dit graag blijft doen. Ze gaan mee in de verandering 

zodra het verdienmodel er is. Ze zijn goed in de 

opschaling en hier omheen vormen zich nieuwe 

ketenstructuren die het systeem verder optimaliseren. 

    Er is een groep die klem zit in oude verdienmodellen. 

Zij hebben zich vastgezet in beton en staal, in een te 

hoge hypotheek. Ze zijn weinig wendbaar en ploeteren 

door, soms tegen beter weten in. De nieuwe generatie 

staat voor het dilemma om trouw te zijn aan voortzetting 

van het opgebouwde familiebedrijf, of om alleen het 

gedachtegoed over te nemen en dat nieuw leven in te 

blazen. 

https://www.movaeres.nl/blog/artikelen-ondernemerschap/koers-houden-in-elke-fase
https://www.movaeres.nl/blog/artikelen-ondernemerschap/koers-houden-in-elke-fase


7 “ Soms denk ik 
dat ik alles kan”

   Kalveren voeren vanuit een rolstoel 
         Reinard Kroneman, 52 jaar, vertelt enthousiast over zijn 

kalverhouderij in Nunspeet. Hij doet zijn verhaal in 
vloeiend ABN. “Zo klonk ik dertien jaar geleden niet,” 
lacht hij, “toen sprak ik gewoon dialect, maar na het 
ongeval heb ik opnieuw moeten leren praten en de 
logopedist heeft mij toen in keurig Nederlands 
getraind!” Het ongeval markeert een grote verandering 
in het leven van Reinard, zijn vrouw Ria en hun zes 
kinderen. Hij viel door het golfplaten dak van zijn 
achterbuurman en brak zijn oogkas, kaak, schedel en 
nek op drie plaatsen. Twee maanden lag hij op de ic, 
zonder dat het duidelijk was of hij het zou redden. 
Momenteel runt hij een succesvol bedrijf met gemiddeld 
1200 kalveren.
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Dwarslaesie 
Reinard: “Ik heb een hoge dwarslaesie. Dat betekent dat ik 

vanaf mijn tepellijn verlamd ben. Vroeger was ik een beer 

van een vent: 1.90 lang en sterk door het vele sporten en 

harde werken. Nu moet ik mij in een rolstoel zien te redden. 

Dat ik zo ver gekomen ben, dank ik aan de steun van mijn 

gezin, familie, kennissen, het revalidatiecentrum, mijn geloof 

en de kerkgemeenschap. Verder is het ook een kwestie van 

karakter: soms denk ik dat ik alles kan. Die overtuiging brengt 

risico’s met zich mee, maar heeft me ook veel gebracht. 

Als ondernemer moet je in mogelijkheden denken. Als je 

voortdurend bij problemen stilstaat, kom je niet vooruit.”

Crisis
Het woonhuis van de familie Kroneman en het hele bedrijf is 

aangepast aan de handicap van Reinard. Hij kan daardoor 

overal met zijn rolstoel komen en ook overal bij. De machines 

zijn zo gemaakt, dat hij zijn kalveren goed verzorgen kan. 

Reinard heeft de ambitie om door te groeien naar 1500 stuks 

vee. Dan is er meer ruimte voor personeel en kan hij er ook 

eens op uit, licht hij toe. Door de huidige crisis zit dat er echter 

op korte termijn niet in. De markt voor vleeskalveren is 

ingestort. Het meeste vlees wordt ingevroren en bewaard 

voor betere tijden. 

“Ik lig er niet wakker van,” zegt Reinard, “Ik heb de 

afgelopen dertien jaar alleen vooruit geboerd en kan het 

nog wel trekken. Deze situatie zal niet zo blijven.”

Export
De kalveren worden bij verschillende boeren gekocht als ze 

minimaal twee weken oud zijn. Vervolgens worden ze zeven 

maanden gevoerd, tot ze volgroeid zijn. Het slachten gebeurt 

in Nederland, waarna het meeste vlees naar het buitenland 

wordt geëxporteerd.

“De wettelijk bepaalde bewegingsruimte is 1,8 m2 per kalf, 

maar dat zal binnenkort wel weer veranderen,” zegt Reinard. 

Volgens hem is het einde van de intensieve veehouderij in 

zicht, tenminste in Nederland. 

Reinard vindt dierenwelzijn belangrijk en is van mening 

dat er in dit opzicht verbeteringen mogelijk zijn. Zelf heeft 

hij recentelijk nieuwe hekken, zonder spijlen laten maken. 

Kalveren kijken vooral naar de zijkant en daardoor worden 

ze gauw angstig van rijen spijlen. De nieuwe hekken geven 

een rustiger beeld en de dieren lopen er gemakkelijk langs. 

Ook vindt hij het belangrijk om rustig te laden bij transport.

Uitdaging
Momenteel krijgen boeren weinig voor hun kalveren: de 

prijzen zijn laag. Voor de melkproductie is het echter nood-

zakelijk dat koeien steeds weer kalfjes krijgen en die kunnen 

boeren niet allemaal houden, zeker de stierkalveren niet.

“Het gevolg is dat ze er niet goed op passen: ze zijn 

immers toch weinig waard,” zucht Reinard, “Het gaat me 

wel eens aan het hart. En het gevolg is dat ik de dieren 

met medicijnen en antibiotica weer op moet lappen. Vooral 

antibiotica wil ik graag minder gebruiken. 

Ik zou liever meer voor de kalfjes bieden, als we dan ook 

gezondere dieren kregen.” Volgens Reinard heeft de 

grootste uitdaging waar de sector nu voor staat, met 

dierenwelzijn te maken. Goed zorgen voor je vee vergroot 

de opbrengst, het werkplezier en is daarnaast ook van 

belang voor ons imago, aldus de bevlogen kalverboer.

En zijn droom? 
“Een plek waar ik verschillende dieren buiten kan houden. 

Ik zie bijvoorbeeld een wei voor me, met wat koeien. En 

dan een paar kalfjes erbij.”
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“ Als je voortdurend bij problemen stilstaat, 
kom je niet vooruit.” 
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Hoe is het gesteld met de nieuwe generatie 
agrarisch ondernemers?
“Op het eerste gezicht is bedrijfsopvolging een groot 

probleem in Nederland. Het merendeel van alle boeren-

bedrijven is een familiebedrijf en de kinderen van de boer 

laten steeds vaker de ratio boven de emotie prevaleren. 

Maar je moet als ondernemer verder kijken dan je eigen 

kroost. Ik geef les op het HBO en zie daar genoeg 

jongeren die agrarisch ondernemer willen worden. Het 

bedrijfsopvolgingsprobleem is een financieringsprobleem: 

als je wil gaan boeren, word je geacht de grond te kopen. 

Dat werkt niet. De gemiddelde prijs van Nederlandse 

landbouwgrond is de afgelopen zeven jaar met dertig 

procent gestegen. Een soort Wopke-Wiebes-fonds voor 

aankoop van agrarische grond zou mooi zijn. Met de 

huidige lage rentestand zou de sector zelf in staat moeten 

zijn om dit te organiseren. Jongere generaties kijken 

sowieso anders aan tegen eigendom; ik denk dat pacht 

als bedrijfsvorm belangrijker wordt.”

Hoe moeten we de toegenomen regeldruk bezien? 
De regeldruk heeft de sector voor een deel te danken het 

Mansholt-paradigma: nooit meer honger; hoe efficiënter we 

alles organiseren, hoe beter. Kijk naar de kalversector. 

Dat is een reststroomindustrie van de Nederlandse melk-

veehouderij. We zijn er zo akelig goed in geworden dat we 

per jaar 800.000 kalveren importeren. De milieueffecten 

zijn voor ons. In Barneveld, waar ik woon, zijn stikstof en 

fijnstof een serieus probleem. In mijn optiek is veeteelt 

voor de wereldmarkt een aflopende zaak in Nederland. 

In andere agrisectoren zal de hang naar schaalvergroting 

aanhouden, maar ook daar zal de wetgever in de komende 

decennia eisen dat dit samen gaat met ketenverkorting, 

dus dat input en output meer en meer in de eigen regio 

plaats heeft. Hoe groot die regio dan is, is een andere vraag. 

“ De boeren die nu vooraan 
  staan, zullen het redden”
‘Wanneer de boeren niet meer klagen, nadert het einde der dagen’, luidt een oud spreekwoord. Agrariërs hebben dus 

altijd wel wat te mopperen. Dat is tegenwoordig niet anders; denk maar aan lagere marges, meer regels en een 

afnemend aantal bedrijfsopvolgers. Toch is er nog altijd voldoende ruimte voor ondernemerschap, zo stelt Henk Kievit, 

agrarisch econoom en ondernemerschapsexpert van de Nyenrode Business Universiteit. 

Korte ketens bieden niet altijd antwoord op 
de grootste uitdaging van de agrarische 
ondernemer: de krappe marges
“Consumenten geven 8-10 procent van hun besteedbaar 

inkomen uit aan voeding. Dat moet omhoog. In Zwitserland 

betaal je in de winkel 48 cent voor een ei, in Nederland is dat 

de helft. Hier kan regelgeving helpen. Los daarvan liggen er 

kansen voor de ondernemende boer of tuinder. Het voordeel 

van een korte keten is dat de boer meer feeling krijgt met de 

behoeften van de consument. Op lokale schaal zie je dat 

supermarkten bereid zijn hun data te delen met de boer. En 

ook een nieuwkomer als Picnic bewandelt deze weg. Dat is 

hoopvol. Het eetgedrag van de stedelijke consument verandert 

en data-gedreven productinnovatie kan leiden tot hogere 

marges. Daarnaast is het ook gewoon een spel van markt-

macht. Om de grote supermarktketens te bewegen data 

en marge af te staan moeten boeren zich beter organiseren. 

Hier is een rol weggelegd voor agrarische coöperaties. 

Zij zijn na het wegvallen van de productschappen het enige 

platform dat een vuist kan maken.”   
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Is dat het hele antwoord?
Het merendeel van de Nederlandse boeren en tuinders is 

ondernemend en beschikt over een groot aanpassings-

vermogen. Maar wel bínnen het bestaande systeem. 

Kleinere bedrijven, die minder gemakkelijk mee kunnen 

in de aanhoudende trend naar schaalvergroting, doen er 

goed aan om hun bedrijfsmodel tegen het licht te houden, 

bijvoorbeeld via het canvas-model van Osterwalder. 

Dit helpt om weer oog voor de markt te krijgen. Wie is 

de eindklant van mijn product en voor welke consument 

wil ik produceren? Wat zijn de sterke en zwakke punten 

van mijn bedrijf? Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn 

middelen? Ik heb grond en schuren, kan ik inspelen op 

de eiwittransitie door meelwormen of sprinkhanen te 

kweken? Sommige boeren en tuinders besluiten alleen 

nog maar voor een niche of de regio te produceren en 

beginnen een landwinkel of gaan kefir maken. Ze stappen 

in de productie van microgroenten met een sterke smaak. 

Of denk aan die Limburgse boerenzoon die het bedrijf 

van zijn vader overneemt maar stopt met melkvee en 

een voedselbos begint. De overheid kan hier ook helpen. 

Een varkensboer die zich nu laat uitkopen, is verplicht zijn 

bedrijf te beëindigen. Terwijl hij misschien graag doorgaat 

met ondernemen, maar in een andere richting. Maar waar 

het om gaat, is dat je leert om weer naar kansen te kijken. 

De boeren die daarbij nu vooraan staan, zullen het redden.” 
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Over Henk Kievit
Henk Kievit (1971) is bij Nyenrode Business Universiteit 

directeur van het Center for Entrepreneurship. Hij doceert 

over (sociaal) ondernemerschap en (sociaal) durfkapitaal. 

Ook geeft hij leiding aan MBA-programma’s op dit gebied. 

Sinds 2005 adviseert hij familiebedrijven, filantropische 

instellingen en maatschappelijke organisaties over strategische 

vraagstukken, business development en marketing. 

Ook is hij verbonden aan de Christelijke Hogeschool in Ede. 

Zelf studeerde Kievit agrarische economie aan de Wageningen 

Universiteit. Hij is een voorvechter van maatschappelijk 

betrokken ondernemerschap. Maatschappelijke problemen 

kunnen volgens hem het beste worden aangepakt door de 

inzet van ondernemend vermogen van organisaties

https://nl.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas
https://www.1limburg.nl/duizenden-bomen-planten-voor-voedselbos
https://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/faculteitsleden/p/henk-kievit
https://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/expertisecentra/c/nl-entrepreneurship-governance-stewardship
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Extra versoepeling door ECB
De coronapandemie, en de tweede golf van besmettingen 

in het bijzonder, heeft de ECB in december aangezet 

tot het nemen van extra verruimende maatregelen. De 

economie van de eurozone is in de eerste helft van 2020 

ongekend sterk gekrompen na de uitbraak van de pandemie. 

Na een opleving van de economie in het derde kwartaal, 

toen de meeste maatregen om de verspreiding van het virus 

in te dammen werden opgeheven, zal de economische 

activiteit in het vierde kwartaal weer afnemen omdat het 

virus weer is opgelaaid. Vanaf medio oktober hebben alle 

landen weer nieuwe beperkende maatregelen ingesteld, 

welke recent vaak ook nog zijn aangescherpt. 

Er gloort gelukkig hoop aan de horizon, nu er Inmiddels 

goede vorderingen zijn gemaakt bij het ontwikkelen van 

een vaccin tegen het virus. Waarschijnlijk zullen rond 

medio 2021 alle kwetsbare groepen en mensen met 

essentiële beroepen zijn beschermd tegen het virus. 

We verwachten dat in de loop van het tweede kwartaal 

wordt begonnen met het geleidelijk afbouwen van 

de restricties. Rond de zomer van 2021 kan het pad 

van versoepelingen verder worden doorgezet. 

Dit zal de economische groeicijfers in de tweede helft 

van 2021 fors opstuwen. Ondertussen zal de economie 

wel fors onder haar kunnen blijven presteren, is de 

werkloosheid opgelopen en is het onbenutte arbeids-

potentieel fors gestegen. Dit zal de inflatie voor lange 

tijd laag houden.

De ECB ziet het momenteel vooral als haar taak om de 

financieringscondities voor overheden en banken gunstig 

te houden. Overheden moeten veel extra lenen om de 

gevolgen van de pandemie op te vangen. In december 

heeft de ECB het aankoopprogramma van obligaties via 

het pandemienoodaankoopprogramma (PEPP) verhoogd 

met nogmaals 500 miljard euro, tot een totaal van 1850 

miljard euro. Hierdoor kan de Bank een nog groter deel 

van het extra aanbod van schuldpapier ‘opdweilen’. 

Daarnaast heeft de Bank via diverse maatregelen de 

financieringskosten van banken verder verlaagd. 

De rente liet de ECB in december ongemoeid en rente-

verhogingen door de ECB zitten er naar onze verwachting 

de komende jaren zeker niet in. Dat betekent ook dat de 

driemaands Euriborrente de komende jaren negatief blijft. 

Rente blijft nog lange tijd negatief 
De ECB heeft haar beleid in december nogmaals versoepeld. Ze heeft aangekondigd fors meer obligaties te gaan 

aankopen en extra steun aan banken te verlenen. De Euriborrente blijft daarom het komende jaar nog negatief. 

De geldt ook voor kapitaalmarktrente, al gaat die vermoedelijk in de loop van 2021 iets oplopen. 

Kapitaalmarktrente blijft eerstkomende 
jaren negatief 
De lange rente is in 2020 gedaald naar een ongekend laag 

niveau. De Nederlandse tienjaarsrente is nu bijvoorbeeld 

-0.52%, terwijl dit aan het begin van dit jaar nog -0.10% 

was. We verwachten dat de lange rente in de loop van 

2021 iets kan oplopen, als de economische groei aantrekt. 

Positief zien wij de tienjaarsrente voorlopig echter nog 

niet worden.

     Aline Schuiling 

     Senior Econoom ABN AMRO Bank
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Koppert Cress is gekozen uit een top 5 van genomineerden. 

Dat waren, naast Koppert Cress, melkveebedrijf Elke 

Melk, Kruidenproducent Buysman Kruiden, biologisch 

leghennenbedrijf Lamberdina’s Hoeve en vleeskuiken-

bedrijf Kuijpers Kip.

De prijs werd uitgereikt door Annechien ten Have van 

Hamletz, winnares van vorig jaar. Door alle corona-

maatregelen was er gekozen voor een online evenement 

waardoor het voor alle belangstellenden mogelijk was 

om de prijsuitreiking op afstand bij te wonen.

Dit jaar was de 25e editie van de verkiezing Agrarisch 

Ondernemer van het Jaar en ook nu weer georganiseerd

Foto: Food& Agribusiness

door Boerderij, Food & Agribusiness, Groenten & Fruit 

en Pluimveehouderij, in samenwerking met de partners 

ABN AMRO en Hardeman Veenendaal. 

ABN AMRO is al sinds 1996 founding partner van 

“Agrarisch ondernemer van het jaar”, het jaar dat de prijs 

voor het eerst werd uitgereikt. Met toen nog het 

Al 25 jaar “Agrarisch ondernemer van het jaar”
Op 17 september 2020 is de titel “Agrarisch ondernemer 

van het jaar” uitgereikt aan Rob Baan van Koppert Cress. 

Het is een bedrijf dat is gespecialiseerd in cressen, vers 

gekiemde plantjes met een ultieme smaakbeleving. Deze 

cressen worden voornamelijk afgenomen door (sterren)

restaurants van over de hele wereld. Door de jury werd 

Bob Baan een ‘ondernemer in de buitencategorie’ en 

‘ambassadeur voor de Nederlandse tuinbouw’ genoemd. 

Rob noemde deze prijs de belangrijkste waardering voor 

een agrarische ondernemer.

Agrarisch Dagblad is de prijs in het leven geroepen om 

positieve aandacht te geven aan de succesverhalen in 

de land- en tuinbouw en zo ondernemers te inspireren. 

Daarnaast is het doel om de betrokkenheid van de 

consument bij het agrarisch bedrijf als voedselproducent 

te vergroten. Meer dan ooit zijn dat ook vandaag de dag 

nog steeds actuele thema’s.
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ABN AMRO Insights - 
publicaties en nieuws  

Verstoring afzetketen raakt 
liquiditeit varkenshouderij
De rekening-courantpositie van varkensbedrijven 

is in het derde kwartaal ruim 21.000 euro 

gedaald en kwam eind september uit op 

115.000 euro. Dat is laagste niveau dit jaar, 

maar ligt nog wel 54.000 euro hoger dan 

september vorig jaar toen de gemiddelde 

stand 61.000 euro was. Lees verder.

Coronacrisis niet enige zorg 
op boerenerf
De coronacrisis laat diepe sporen na in de 

prijsontwikkeling van een aantal agrarische 

producten. De lagere vraag vanuit het 

horeca-kanaal drukte de prijzen van frites-

aardappelen, zuivel en pluimveevlees. 

De komende periode wordt de sector naast 

het coronavirus ook beïnvloed door andere 

uitdagingen, zoals het stikstofbeleid en een 

uitbraak van vogelgriep. Lees verder. 

Dijsselbloem: Europa ontwikkelt 
een nieuw zelfbewustzijn
De meeste Nederlanders kennen Jeroen 

Dijsselbloem als voormalig minister van Financiën 

en voormalig voorzitter van de Eurogroep. Minder 

bekend is dat hij van origine landbouweconoom is. 

Momenteel is Dijsselbloem onder andere voor- 

zitter van de raad van toezicht van Wageningen 

University & Research. Wij spraken hem over 

agrofood en geopolitiek, met een verrassende 

twist: “Nederland en Frankrijk kunnen elkaar 

vinden op landbouwgebied.” Lees verder. 

Uitvoer tuinbouwkassen ondanks 
corona structureel omhoog
In de woestijn bij Abu Dhabi, de hoofdstad 

van de Verenigde Arabische Emiraten, wordt 

volgens internationale media een van ’s 

werelds grootste tuinbouwkassen neergezet. 

De kas wordt gebouwd door een joint venture 

tussen het Nederlandse bedrijf GrowGroup 

IFS en een investeerder uit Abu Dhabi. De 

tuinbouwkas wordt verwacht in oktober 2021 

deels operationeel te zijn en zal het mogelijk 

maken om op 160.000 vierkante meter 

10.000 ton verse groente te telen.

Lees verder.  

Over Insights 
Insights is een website waar u al onze sectorkennis terugvindt. Insights gaat dieper op uw sector in zodat u met één website altijd op de hoogte bent van alle ontwikkelingen binnen uw sector. Op Insights vindt u elke week nieuwe artikelen. 
Wij nodigen u van harte uit om interessante artikelen te delen binnen uw netwerk.

©
 Alexandros M

ichailidis / Shutterstock.com

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/agrarisch/verstoring-afzetketen-raakt-liquiditeit-varkenshouderij.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/agrarisch/coronacrisis-niet-enige-zorg-op-boerenerf.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/food/dijsselbloem-europa-ontwikkelt-een-nieuw-zelfbewustzijn.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/headlines-insights/uitvoer-tuinbouwkassen-ondanks-corona-structureel-omhoog.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/agrarisch/index.html
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