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Toekomst voor de Gelderse boer
Samen	streven	we	naar	gezonde	land-	en	tuinbouw.	Gezond	
voor	mens,	dier	en	gewas,	gezond	voor	de	leefomgeving.		
Dit	doen	we	door	boeren	en	tuinders	de	ruimte	te	geven	duur-
zaam,	natuurinclusief	en	gezond	te	ondernemen	en	daar	
andere		partners	in	de	keten	bij	te	betrekken.	Ondernemers	
kijken	daarom	vooruit	en	naar	de	markt	om	minder	afhankelijk	
te	zijn	van	een	soms	grillige	overheid.	Als	provincie	willen		
we	toekomst-	en	marktgerichte	agrarische	ondernemers,	die	
verbonden	zijn	met	hun	omgeving	en	vakmanschap	tonen.	

Er	zijn	veel	boeren	en	tuinders	die	de	geboden	ruimte	willen	
pakken,	zíj	hebben	de	plannen,	als	provincie	kunnen	we	ze	
helpen	en	ondersteunen.	Door	vanuit	hun	mogelijkheden,	
zorgen	en	behoeften	samen	te	kijken	naar	de	toekomst	van		
en	kansen	voor	hun	ondernemerschap.	Zodat	ze	keuzes	maken	
die	het	beste	aansluiten	bij	hun	bedrijf	en	tegelijkertijd	rekening	
houden	met	hun	omgeving.	Zodat	ze	verder	kunnen	bouwen	
aan	hun	toekomst	en	de	landbouwtransitie	in	Gelderland,		
die	niet	alleen	bijdraagt	aan	een	gezonde	natuur,	maar	ook	
aan	een	gezonde	landbouw.	

Deze	leidraad	bedrijfsplannen	helpt	je	om	je	plannen	goed	in		
kaart	te	brengen.	Hoe	wil	jij	de	verandering	van	je	bedrijf	gaan		
vormgeven.	Zo’n	plan	bestaat	uit	een	aantal	vaste	aspecten.	
Deze	leidraad	helpt	je	om	ze	langs	te	lopen.	Aan	de	hand	van	
de	leidraad	kun	je	je	plannen	uitwerken	en	kom	je	er	vanzelf	
achter	of	je	iets	over	het	hoofd	hebt	gezien.
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Over het bedrijfsplan en deze leidraad 
Bedrijfsplan 

Een	bedrijfsplan	is	een	hulpmiddel	voor	agrarische	ondernemers		
die	hun	bedrijf	willen	doorontwikkelen	tot	een	natuurinclusief		
kringloopbedrijf	met	een	duurzaam	verdienmodel.	De	definitie		
van	natuurinclusieve	landbouw	die	we	gebruiken	volgt	uit	onze		
Kadernota	Agrifood	‘Toekomst	voor	de	Gelderse	boer	2021-2030’	
en	luidt	als	volgt:	“Een	economisch	rendabel	landbouwsysteem	
dat	optimaal	beheer	van	natuurlijke	hulpbronnen	duurzaam	
integreert	in	de	bedrijfsvoering,	inclusief	de	zorg	voor	eco-	
logische	functies	en	de	biodiversiteit	op	en	om	het	bedrijf.”.	

Daarnaast	kan	je	dit	bedrijfsplan	opstellen	om	je	natuur-
inclusieve	toekomstvisie	te	kunnen	delen	met	verschillende	
partijen.	Denk	hierbij	aan	ketenpartners,	de	bank,	de	overheid		
en	verpachter.	Daarmee	breng	je	ook	in	beeld	wat	je	van	hen	
nodig	hebt	om	de	verandering	naar	een	natuurinclusieve	
kringloop	landbouw	te	kunnen	maken.	Ook	dient	dit	plan		
dan	als	basis	voor	aanvraag	van	financiering	en	subsidies.
	

Leidraad 

Deze	leidraad	is	een	hulpmiddel	om	samen	met	alle	betrokkenen		
in	je	bedrijf	na	te	denken	over	een	gezamenlijke	toekomst	en	
aanpak,	met	ruimte	voor	invulling	vanuit	ieders	wensen	en	
voorkeuren.	Aan	de	hand	van	de	actieplaten	en	deze	leidraad	
breng	je	de	huidige	en	toekomstige	situatie	van	je	bedrijf	in	
beeld	en	maak	je	inzichtelijk	welke	stappen	je	kan	en	wil	
zetten	naar	een	natuurinclusieve	bedrijfsvoering.	Dit	document	
geeft	een	voorzet	voor	je	bedrijfsplan	op	hoofdlijnen.	Daarom	
raden	we	je	aan	om	het	bedrijfsplan	(mede)	op	te	laten	stellen	
of	na	te	laten	kijken	door	een	(strategisch/financieel)	adviseur.	

Bij	deze	leidraad	zit	een	praatplaat	natuurinclusieve	land-
bouw.	Deze	is	bedoeld	ter	inspiratie	en	om	het	gesprek	over		
de	toekomst	aan	te	gaan	met	je	adviseur.	Daarnaast	wordt		
in	de	leidraad	het	bedrijfsmodel	uitgewerkt	aan	de	hand	van	
het	Business	Model	Canvas.	Dit	Business	Model	Canvas	is	een	
schema	(een	kapstok)	om	de	verschillende	bedrijfselementen	
in	je	bedrijf	in	één	overzicht	te	presenteren.	Op	deze	manier	
kijk	je	niet	alleen	naar	de	individuele	aspecten	maar	ook	naar	
de	omgeving,	de	markt	en	de	samenhang	daartussen.	Ook		
de	relatie	tussen	je	hele	bedrijfsvoering,	de	kostenstructuur		
en	je	inkomsten	wordt	hierdoor	inzichtelijk.
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1  Omgeving-  en marktscan
Over je omgeving – In wat voor omgeving bevindt je bedrijf 
zich? Kijk hierbij niet enkel naar de situatie rondom je erf, 
maar rondom al je kavels.
a	 Waar	ligt	je	bedrijf	(adres/gemeente)?
b	 Ligt	je	bedrijf	in	een	overgangsgebied	of	nabij	een	natuur-

gebied	of	Natura	2000	gebied?	Of	dichtbij	een	stad?
c	 Ben	je	betrokken	bij	een	gebiedsproces	in	de	regio?
d	 Wat	zijn	de	belangrijkste	opgaven	in	dit	gebied?	

Voor het correct invullen van deze vragen verwijzen we je naar resultaten  
uit het gebiedsproces, het rapport Natuurmaatregelen in overgangsgebieden 
(van Tauw) en informatie van provincie Gelderland of je gemeente zoals  
een omgevingsvisie, biodiversiteitsplan of, landschapsontwikkelingsplan. 

Over de markt – ontwikkelingen rondom natuurinclusief 
ondernemen
a	 Welke	trends	op	het	gebied	van	duurzaamheid	zijn	

belangrijk	in	jouw	sector?
b	 Welke	veranderingen	in	de	sector/	de	markt	zijn	relevant	

voor	natuurinclusieve	landbouw?
c	 Op	welke	manier	zijn	je	ketenpartners	bezig	met	

duurzaamheid?	
d	 In	hoeverre	kun	je	jouw	inspanningen	via	een	hogere	

productwaarde	of	dienst	vermarkten?
e	 Wat	voor	waardering	verwacht	je	vanuit	de	bestaande	

markt	(je	klanten/	de	sector)	of	je	omgeving	(nieuwe	
klantgroepen)?
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2  Ondernemer
Beschrijf aan de hand van onderstaande vragen wat voor 
ondernemer je bent. Dit is het blok ‘Kernwaarden en 
doelen’ van het Business Model Canvas.

Motivatie - Over je ambitie voor je bedrijf en  
de bedrijfsvoering. 
a	 Waarom	ben	je	ondernemer/boer	geworden?
b	 Waarom	wil	je	natuurinclusief	ondernemen?
c	 Wat	is	je	ambitie	voor	natuurinclusief	ondernemen?		

Wil	je	grote	stappen	zetten	of	wil	je	het	klein	houden?		
Wil	je	in	een	bepaalde	periode	iets	bereiken?

d	 Hoe	denk	je	dat	natuur	inclusief	ondernemen	je	bedrijfs-
voering	zal	beïnvloeden?	

Toekomst - Over de toekomst en bedrijfsopvolging. 
a	 Wat	is	je	gezinssituatie?		

Wie	zitten	er	nu	met	jou	aan	tafel	en	waarom?
b	 Hoe	lang	blijf	je	nog	agrarisch	ondernemer?
c	 Heb	je	een	opvolger	of	opvolgers?	
d	 Zo	ja,	hoe	kijken	zij	tegen	die	ambities	op	het	gebied		

van	natuurinclusieve	landbouw	aan?
e	 Wie	zijn	er	naast	jij	zelf	(in	de	toekomst)	belangrijk	voor		

het	realiseren	van	deze	ambities?	

Kennis - Over de benodigde kennis van natuurinclusief 
ondernemen. 
a	 Wat	zijn	je	sterke	eigenschappen?	
b	 Waar	ligt	je	kennis/specialiteit?
c	 Wat	weet	je	van	natuurinclusief	ondernemen?	
d	 Denk	je	dat	je	extra	kennis	nodig	hebt	om	meer	

natuurinclusief	te	gaan	ondernemen?	

Natuurinclusief - Over de thema’s van natuurinclusieve 
landbouw, onder andere: landschap, biodiversiteit, bodem 
en water. 
a	 Welke	thema’s	van	natuurinclusieve	landbouw	zijn	voor	

jouw	bedrijf	interessant?
b	 Waar	denk	je	dat	je	nu	staat	met	betrekking	tot	die	thema’s?
c	 Welke	ideeën	of	plannen	heb	je	zelf	over	deze	thema’s?
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3  Huidig bedrijfsmodel
Je kunt je bedrijf vanuit het zogenaamde Business Model 
Canvas bekijken. Dit schema is een kapstok om de verschil-
lende bedrijfselementen in je bedrijf in één overzicht  
te presenteren. Op deze manier kijk je niet alleen naar  
de individuele aspecten maar ook naar de samenhang 
daartussen. Ook de relatie tussen je hele bedrijfsvoering,  
de kostenstructuur en je inkomsten wordt hierdoor 
inzichtelijk. Het Business Model Canvas vormt de basis  
voor je huidige bedrijfsmodel. Als je veranderingen 
doorvoert voor de toekomst, verandert de invulling van  
de blokken in dit schema. Als je iets verandert in 1 blok, 
heeft dat ook gevolgen heeft voor de andere blokken.  
Wat je invult is nooit goed of fout. Partners kunnen 
verschillend denken over de huidige situatie en de toekomst. 
Het opstellen van dit plan is bedoeld om samen hierover  
te praten en alle voor- en nadelen te bespreken.

Bedrijf 

Beschrijving van de huidige bedrijfssituatie vanuit  
de kringloop in de veehouderij (grond-voer-vee-mest  
en product). 
a	 In	welke	sector	werk	je?	
b	 Hoeveel	dieren	heb	je?
c	 Hoeveel	grond	heb	je?
d	 Welke	vergunningen	heb	je?
e	 Hoe	staat	het	met	je	gebouwen?
f	 Wat	produceer	je?	
g	 Wat	zet	je	af?	
h	 Wat	koop	je	in?	
i	 Wat	voer	je	af?	
j	 Wat	doe	je	aan	verwaarding	op	je	eigen	bedrijf?	
k	 Heb	je	een	neventak?	
l	 Lever	je	diensten?
m	Doe	je	aan	agrarisch	natuurbeheer,	zo	ja	waar	en		

welke	pakketten?
n	 Wat	doe	je	verder	al	aan	natuurinclusieve	landbouw?
o	 Gebruik	je	bestrijdingsmiddelen/mest/antibiotica?		

Zo	ja,	welke,	hoeveel,	en	indien	van	toepassing	waar?
p	 Visualiseer	je	bedrijf	in	een	kaart/luchtfoto	(teken	je	

percelen	en	dergelijke	in).
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In het schema staan alle elementen van je bedrijfsmodel. 
Het schema bestaat uit 10 blokken. Hieronder leggen we 
kort uit hoe je deze invult.
•	 Doelen	en	kernwaarden	–	Dit	is	je	vertrekpunt:	waar	sta	je	

voor	en	wat	wil	je	met	je	bedrijf	bereiken?	
•	 Waarde	aanbod	–	Wat	bied	je	aan,	wat	lever	je	voor	diensten	

en	producten?
•	 Kernactiviteiten	–	Wat	zijn	de	belangrijkste	activiteiten		

die	je	doet	om	die	diensten	en	producten	te	leveren?	
•	 Mensen	en	middelen	–	Wie	en	wat	heb	je	nodig	om	te	

kunnen	leveren?	Denk	aan	hectare	land,	koeien,	machines,	
werknemers,	enzovoort.

•	 Strategische	partners	–	Met	welke	partijen	werk	je	samen		
of	ben	je	betrokken?	Denk	aan	ketenpartners	maar	ook		
aan	de	bank	of	collectieven.

•	 Klantengroepen	–	Wie	zijn	je	klanten?	Wie	koopt	je	
product/dienst?

•	 Klantenrelaties	–	Hoe	houd	je	contact	met	je	klanten?
•	 Afzetkanalen	–	Hoe	komen	jouw	producten	bij	de	klant,		

via	welke	verkoopkanalen	zet	je	je	producten	/diensten	af?
•	 Kostenstructuur	–	Wat	zijn	je	belangrijkste	kosten?
•	 Inkomstenstromen	–	Waar	haal	je	je	inkomsten	uit?

Vul	dit	schema	in	voor	de	huidige	situatie	van	je	bedrijf.	
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Huidig bedrijfsmodel
Business Model Canvas

Kernwaarden en doelen
Waar	sta	ik	voor	en	waar	ga	ik	voor?

Strategische partners
Wie	zijn	mijn	partners?

Kernactiviteiten
Wat	doe	ik?

Mensen en middelen
Wie	en	wat	heb	ik	nodig?

Waarde aanbod
Welke	producten	en		
diensten	bied	ik	aan?

Klantenrelaties
Hoe	houd	ik	contact		
met	mijn	klanten?

Afzetkanalen

Klantgroepen
Wie	zijn	mijn	klanten?

Kostenstructuur
Wat	zijn	mijn	belangrijkste	kosten?

Inkomstenstromen
Waar	haal	ik	mijn	inkomsten	uit?

10	 	 Werken	aan	de	toekomst	voor	de	Gelderse	boer Dit	is	een	variant	op	het	Business	Model	Canvas	dat	is	ontwikkeld	door	Strategyzer.com
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4   Meervoudig waardeaanbod
Het waardeaanbod is het hart van je bedrijf: hiermee 
verdien je je geld. Als je bijvoorbeeld melk produceert, 
levert die melk je melkgeld op. Als je hele bijzondere melk 
levert – bijvoorbeeld A2-melk, jersey melk of biologische 
melk - krijg je daar waarschijnlijk meer voor. Het gaat dan 
over de meerwaarde op je product.

Naast	de	(meer)waarde	van	je	product	is	het	voor	de	toekomst	
van	je	bedrijf	belangrijk	om	na	te	denken	over	je	maatschap-
pelijk	waarde	aanbod.	Dit	kan	zijn	de	waarde	die	je	bedrijf	
heeft	voor	natuur,	of	de	sociale	aspecten.	

Het	totale	waardeaanbod	van	je	bedrijf	wordt	dan	een	meer-
voudig	waardeaanbod.	

Aan	de	hand	van	onderstaande	vragen	maak	je	inzichtelijk	
wat	jouw	nieuwe	meervoudig	waardeaanbod	wordt,	en	ook	
voor	welke	waarden	je	al	wel	of	nog	geen	klanten	hebt.	

Waardeaanbod (wat bied je aan?) 

Je	aanbod	kan	de	volgende	typen	waarden	bevatten:	product-
waarde,	meerwaarde	voor	natuur	en	sociale	meerwaarde.	
Bedenk	welke	waarden	je	nu	levert	en	wat	je	in	de	toekomst	
zou	willen	leveren.

Denk aan verschillende klantgroepen productwaarde: consumenten, 
recreanten, bewoners in het gebied, stedelingen, toeristen, enzovoort. 

(Nieuwe) klantgroepen voor meerwaarde natuur kunnen bijvoorbeeld zijn: 
terreinbeherende organisaties, provincies, waterschappen, waterleiding-
bedrijven, verpachters/landgoederen, consumenten, ketenpartners. 
 
(Nieuwe) klantgroepen sociale meerwaarde: gemeenten, burgers, 
zorginstanties, onderwijsinstellingen, toeristische sector, landbouwsector, 
kennissector 

Productwaarde: 
a	 Wat	bied	je	aan	je	klanten	aan?	
b	 Hoe	ziet	het	product/de	dienst	eruit?	
c	 Hoe	ervaart	de	klant	jouw	product/de	dienst?	
d	 Wat	is	de	kwaliteit	van	jouw	product/dienst?	
e	 Wat	betekent	jouw	product/dienst	voor	de	klant?	



12		 Werken	aan	de	toekomst	voor	de	Gelderse	boer

Inhoudsopgave

Meerwaarde voor natuur en klimaat: 
a	 Welke	elementen	in	je	bedrijf	zijn	waardevol	voor		

de	natuurlijke	omgeving	van	je	bedrijf?		
b	 Heb	je	natuurlijke	elementen	op	je	erf	(nestkasten,	bomen,	

enzovoort)?	
c	 Wat	doe	je	aan	agrarisch	natuurbeheer?	
d	 Heb	je	grond	en	percelen	waar	je	extra	maatregelen	neemt	

ten	gunste	van	biodiversiteit?
e	 Werk	je	samen	met	terreinbeherende	organisaties?	

Meerwaarde sociaal:
a	 Hoe	maatschappelijk	betrokken	ben	je	bij	je	omgeving?	
b	 Welke	nevenfuncties	van	jouw	bedrijf	zijn	waardevol	voor	

de	sociale	context?		
c	 Welke	sociale	thema’s	(zorg,	educatie,	beleving,	

leefbaarheid,	recreatie)	spreken	je	aan?
d	 Wat	zou	je	hier	voor	willen	organiseren?	
	
Terwijl	de	maatschappij	steeds	meer	een	meervoudig	waarde-
aanbod	van	de	agrarische	ondernemers	verwacht,	wordt	er	
vaak	nog	niet	voor	alle	waarden	betaald.	Maak	inzichtelijk	
voor	welke	waarden	je	nog	geen/wel	inkomsten	krijgt.
a	 Welke	waarden	lever	je?
b	 Welke	klanten	horen	hierbij?
c	 Krijg	je	voor	die	waarden	betaald	(ja/nee)?
d	 Wat	is	de	betalingsvorm	(bijvoorbeeld	verkoop/meerprijs,	

subsidie,	lagere	lasten)?

Waardering: waar verdien je geld mee?

Bied	je	iets	aan	individuele	klanten	aan?	Dan	krijg	je	daar	geld	
voor.	Doe	je	iets	voor	de	natuur	of	op	sociaal	gebied?	Dan	is	
niet	altijd	duidelijk	wie	daarvoor	moet	betalen.	Geef	per	
ingevulde	waarde	en	klantgroep	aan	of	er	voor	de	waarde	
wordt	betaald	of	(nog)	niet.	

Als	je	naar	resultaten	kijkt,	is	je	waarde/aanbod	rendabel?	
Ben	je	tevreden	met	hetgeen	je	betaald	krijgt?	Is	het	nodig		
om	iets	aan	te	passen,	of	zie	je	juist	kansen	voor	verandering?	
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5  Mogelijke maatregelen
Je voegt de meeste natuurwaarde toe als je je goed  
bewust bent van de fysieke omgeving rondom je bedrijf  
(zie omgevingsscan). Daarnaast is het belangrijk om vanuit 
je eigen bedrijfssituatie een beeld te hebben van de bio- 
diversiteit op en rondom je percelen, de grondstoffen-
stromen en de ontwikkeling die je in je bedrijf nodig hebt 
voor een duurzame toekomststrategie. 

Om	een	keuze	te	maken	welke	natuurinclusieve	kringloop-
maatregelen	in	jouw	bedrijfssituatie	het	meeste	effect	
hebben,	kun	je	onderstaande	beslisboom	gebruiken	en	de	
tabel	met	mogelijke	maatregelen.	De	maatregelen	zijn	op	
hoofdlijnen	uitgewerkt	aan	de	hand	van	aan	welke	knoppen		
je	kan	draaien	voor	systeemherstel.	Een	lijst	met	concrete	
maatregelen	vind	je	op	de	volgende	pagina’s	van	deze	
leidraad.	Denk	bij	de	uitwerking	van	dit	hoofdstuk	ook	aan	
een	inrichtingsschets.

Maatregelen natuurinclusieve kringlooplandbouw

Omgeving
•	 Ligging	in	overgangsgebied	ja/nee?
•	 Wat	zijn	de	randvoorwaarden	vanuit	

de	omgevingsscan?

Je eigen bedrijf
•	 Wat	voor	bedrijf	ben	je?
•	 Hoe	intensief/extensief	boer	je?
•	 Hoe	ziet	je	kringloop	eruit?
•	 Wat	doe	je	al	aan	natuurinclusieve	

landbouw?

Welke maatregelen ga ik nemen die bijdragen aan 
meer natuurinclusieve landbouw en het sluiten 
van de kringloop?
•	 Qua	emissies?
•	 Op	mijn	perceel?
•	 Rondom	mijn	perceel?
•	 Op	mijn	erf?
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Beperken emissies In percelen Rond percelen Erf Mogelijke maatregelen

Optimalisatie hydrologische systemen

X Vergroten waterberging Vergroten waterberging Vergroten waterberging Aanwijzen percelen voor tijdelijke opvang water, kades om percelen, 
afgraven perceel, verbreden watergang

X Water vasthouden in 
de bodem (verbeteren 
bodemstructuur en o.s. 
Gehalte)

Aangepaste grondbewerking zoals nkg, werken met aangepaste machines 
en bandenspanning, meer rustgewassen in rotatie,  bodemstructuur 
verbeteren, groenbemesters telen, vaste organische mest en compost 
gebruiken

Minder wateronttrekking Minder beregening, droogtetolerante gewassen

Verhogen waterpeil Sloten dempen, verhogen waterpeil, plaatsen van stuwtjes

Vergroten areaal en connectiviteit

Agrarisch natuurbeheer 
in percelen

Bijv. Weidevogelbeheer (zoals uitgesteld maaien, mozaiekbeheer, 
nestbescherming, weren predatoren met rasters, evt. Jacht), kruiden-en 
faunarijk grasland, kruidenrijke akkers 

Extra bosjes, poelen e.d. Extra bosjes, poelen e.d. Delen van percelen met nieuw bosje, poel of andere vlakvormige 
natuurelementen

X Kruidenranden Alle randen met kruidenrijke begroeiing die 1 tot meerdere jaren in 
stand blijven: fab-randen, patrijzenranden, faunaranden

X Meer of bredere lijn- 
vormige natuurelementen

Aanleg van extra of houtige elementen (houtsingel, heg, struweel), 
watergangen met flauwe oevers, of verbreden van smalle elementen

Vergroten dynamiek en diversiteit

X Ruimere vruchtwisseling, 
meer rustgewassen, 
strokenteelt

Meer granen, gras,luzerne of grasklaver of peulvruchten in de 
vruchtwisseling; verschillende gewassen in stroken naast elkaar telen ter 
breedte van 1 werkgang

X Meer houtige gewassen 
(agroforestry, voedselbos)

Kruidenrijk grasland Voor vee smakelijke een aantrekkelijke kruiden zoals saladebuffet, 
klaver in het gras, of bevorderen inheemse graslandkruiden, verschralen 
grasland (mest en gbm); kan ook in perceelsranden

Vergroten variatie in 
houtelementen (soorten 
en gelaagdheid)

Vergroten variatie in 
houtelementen (soorten 
en gelaagdheid)

Toevoegen, evt. ook vervangen van bomen, door een mengsel van 
verschillende inheemse soorten, waar zinvol ook combinatie van zowel 
struiken als opgaande bomen

Vergroten variatie in natte  
elementen (natuur-
vriendelijke oever, plasdras)

Steil talud afvlakken en verbreden, of een pladsdras plateau aanleggen 
op gemiddeld waterpeil; natuurvriendelijk slootbeheer, in stand houden 
greppels en microrelief

Tabel gaat verder op pagina 15



15		 Werken	aan	de	toekomst	voor	de	Gelderse	boer

Inhoudsopgave

Beperken emissies In percelen Rond percelen Erf Mogelijke maatregelen

Herstel biotische kwaliteit

X Blijvend grasland en 
kruidenrijk grasland

Grasland niet ploegen en opnieuw inzaaien; kruiden toevoegen

X Weidegang Verlengen weidegangperiode; verbreden naar meer typen vee  
zoals jongvee

Nest- en broed-
gelegenheid op erf

Plaatsen nestkasten, vleermuiskasten, houtstappels, takkenrillen, 
bijenhotels

Verminderen input nutrienten en chemie; herstel schade

X Beperken gewas-
beschermingsmiddelen

Geen glyfosaat, geen herbicide in grasland, geen gbm in granen en maïs; 
goed graslandbeheer, geen glyfosaat, verlagen aantal bespuitingen of 
toepassen minder toxische middelen, minder actieve stof

Beperken antibiotica en 
ontwormingsmiddelen, 
vliegenbestrijding

X

Emissiebeperking in  
stal/mestopslag

X Aanpasen stalsysteem, emissie-arme nieuwe stal, luchtwassing

Beperken gebruik fossiele 
energie

Minder of minder intensieve grondbewerkingen, meer beweiding, opwek 
zonne- of windenergie, biogaswinning

X Beperken bemesting, 
versterken kringloop 
mest/voer

Meer vlinderbloemigen of rustgewasen, minder kunstmest, 
optimaliseren bemesting op gewasbehoefte, zelf krachtvoer verbouwen

X Verbeteren bodem-
structuur en o.s. Gehalte

Zie boven

X Mest- en spuitvrije 
randen

Drie meter brede grasrand, kruidenrand of chemievrije rand met gewas

X Meer weidegang Zie boven
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6   Nieuw bedrijfsmodel
Je hebt nu inzicht in wat jouw meervoudig waardeaanbod 
gaat worden. Door te zorgen voor (meer) product-, sociale- 
en natuurwaarde zullen (delen van je) bedrijfsvoering, je 
kostenstructuur en je inkomstenbronnen ook veranderen.

Door	het	Business	Model	Canvas	opnieuw	in	te	vullen	–		
dit	keer	voor	de	nieuwe,	gewenste	situatie	–	krijg	je	inzicht		
in	deze	veranderingen	en	kun	je	zien	of	alle	aspecten	van	je	
nieuwe	bedrijfsvoering	goed	op	elkaar	aansluiten.	Werken		
de	maatregelen	voor	natuurinclusieve	landbouw	kosten-
verhogend?	Kijk	dan	hoe	je	die	in	balans	kan	brengen	door	
extra	inkomsten	elders.	Door	dit	model	goed	in	te	vullen,		
heb	je	duidelijk	in	beeld	of	je	plannen	voor	natuurinclusief	
ondernemen	haalbaar	zijn	en	of	je	ze	haalbaar	kunt	maken.

Vul	op	pagina	17	het	schema	van	het	nieuwe	bedrijfsmodel	in	
aan	de	hand	van	hoe	je	bedrijf	eruit	zal	zien	na	het	invoeren	
van	natuurinclusieve	kringloop	maatregelen	en	het	creëren	
van	een	meervoudig	waardeaanbod.	Hieronder	leggen	we	kort	
uit	hoe	elk	blok	kan	veranderen	als	je	een	meervoudig	waarde-
aanbod	en	een	natuurinclusieve	bedrijfsvoering	invoert.

• Doelen en kernwaarden 
Waar	sta	je	voor?	Hoe	veranderen	de	lange	termijndoelen	
van	je	bedrijf	ten	opzichte	van	de	huidige	situatie?	

• Waarde aanbod 
Ga	je	extra	meerwaarde	bieden	op	je	product,	natuur	of	
sociaal	gebied?

• Kernactiviteiten 
Hoe	veranderen	je	activiteiten	hierdoor?	Wat	ga	je	niet	meer	
doen,	wat	ga	je	wel	doen,	of	wat	ga	je	anders	doen?	

• Mensen en middelen 
Verandert	hierdoor	je	inzet	van	arbeid	of	heb	je	andere	
middelen	nodig?	Kun	je	je	stal	bijvoorbeeld	op	dezelfde	
manier	blijven	gebruiken?	Heb	je	een	nieuw	gebouw	nodig	
(zoals	een	boerderijwinkel)?

• Strategische partners 
Ga	je	met	nieuwe	partijen	samenwerken,	zoals	groene	
financiers,	gebiedspartijen	en	terrein	beherende	
organisaties?	Neem	je	afscheid	van	partners?

• Klantengroepen 
Krijg	je	nieuwe	klanten	of	klantgroepen?

• Klantenrelaties 
Hoe	ga	je	daar	het	contact	mee	opbouwen,	onderhouden		
en	benutten	(persoonlijk	op	het	erf,	via	een	nieuwsbrief/
sociale	media,	enzovoort)?

• Afzetkanalen 
Hoe	ga	je	je	distributie	en	afzetkanalen	anders	organiseren	
(bijvoorbeeld	deels	via	een	boerderijwinkel)?

• Kostenstructuur 
Veranderen	je	kosten?	Bespaar	je	ergens	op	en/of	krijg	je	
meer	kosten?

• Inkomstenstromen	
Veranderen	je	inkomsten?	Vallen	er	inkomsten	weg	en/of	
krijg	je	nieuwe	inkomsten?
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Nieuw bedrijfsmodel
Business Model Canvas

Kernwaarden en doelen
Waar	sta	ik	voor	en	waar	ga	ik	voor?

Strategische partners
Wie	zijn	mijn	partners?

Kernactiviteiten
Wat	doe	ik?

Mensen en middelen
Wie	en	wat	heb	ik	nodig?

Waarde aanbod
Welke	producten	en		
diensten	bied	ik	aan?

Klantenrelaties
Hoe	houd	ik	contact		
met	mijn	klanten?

Afzetkanalen

Klantgroepen
Wie	zijn	mijn	klanten?

Kostenstructuur
Wat	zijn	mijn	belangrijkste	kosten?

Inkomstenstromen
Waar	haal	ik	mijn	inkomsten	uit?

17		 Werken	aan	de	toekomst	voor	de	Gelderse	boer Dit	is	een	variant	op	het	Business	Model	Canvas	dat	is	ontwikkeld	door	Strategyzer.com
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Tijdspad

De	veranderingen	die	je	wilt	doorvoeren	zullen	niet	in	1	dag	
kunnen	gebeuren.	Het	is	belangrijk	om	een	realistisch	tijdspad		
te	maken	waarin	je	aangeeft	welke	veranderingen	je	wanneer	
denkt	door	te	voeren.	Neem	hiervoor	een	range	die	voor	jou	
realistisch	is	(van	1	of	2	jaar	voor	kleine	veranderingen	tot	
bijvoorbeeld	5-10	jaar	voor	hele	grote	veranderingen).	
Vul	de	tijdlijn	hieronder	in.

jaar	1 jaar	5jaar	3 jaar	7 jaar	9jaar	2 jaar	6jaar	4 jaar	8 jaar	10

voorbeeld doel
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7   Financieel overzicht 
In	het	laatste	hoofdstuk	van	het	bedrijfsplan	geef	je	een	
financieel	overzicht	op	hoofdlijnen.	Het	gaat	daarbij	om		
twee	elementen:	rentabiliteit	en	financiering.	Het	schema		
op	de	volgende	pagina	kan	je	daarbij	helpen.	Een	gedegen	
financiële	onderbouwing	is	noodzakelijk,	de	punten	
hieronder	zijn	slechts	aandachtspunten	van	wat	er	aan		
de	orde	moet	komen.	

Rentabiliteit

Je	gaat	dingen	anders	doen	dan	je	nu	doet:
•	 Welke	activiteiten	ga	je	niet	meer	doen?
•	 Welke	activiteiten	ga	je	wel	doen?
•	 Komen	er	inkomsten	te	vervallen?
•	 Komen	er	nieuwe	inkomsten	bij?
•	 Bespaar	je	kosten?
•	 Heb	je	nieuwe	kosten?

Financiering

•	 Zijn	voor	je	nieuwe	plannen	investeringen	nodig?
•	 Zijn	die	investeringen	gezien	je	huidige	kapitaallasten	

haalbaar?
•	 Wat	is	de	fasering	van	je	financieringsvraag	(voor	de	

investeringen)	in	de	tijd?
•	 Hoe	denk	je	je	plannen	te	kunnen	financieren?
•	 Heb	je	daarbij	steun	nodig	van	de	overheid?	Zo	ja,		

aan	welke	financiering	denk	je	dan	(zie	ook	huidige	
mogelijkheden	op	onze	website:	subsidies	provincie	
Gelderland).

Risicoanalyse

Wat	zijn	de	belangrijkste	(financiële)	risico’s	die	je	voorziet		
bij	het	uitvoeren	van	je	nieuwe	bedrijfsplan?
Wat	kun	je	eraan	doen	om	die	risico’s	tegen	te	gaan?

Haalbaarheid

Schat	je	in	dat	je	met	je	natuurinclusieve	bedrijfsplan	voldoende		
inkomsten	hebt	om	alle	veranderingen	te	realiseren?
Het	kan	goed	zijn	dat	dit	nu	nog	niet	het	geval	is.	Dit	komt	
omdat	lang	niet	alle	inspanningen	voor	natuurinclusieve	
landbouw	of	voor	duurzaamheid	meteen	geld	opleveren.	
Daarom	is	het	belangrijk	om	inzicht	te	hebben	in	wat	je	nodig	
hebt	om	jouw	plannen	in	de	toekomst	financieel	rendabel		
te	maken.	

Maak	een	inschatting	van	de	financiële	haalbaarheid		
van	jouw	plannen.	
•	 Is	je	plan	haalbaar,	bijna	haalbaar	of	niet?	
•	 Is	je	plan	niet	haalbaar?	Geef	dan	aan	wat	er	nodig	is		

om	jouw	plannen	haalbaar	te	maken.	
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Financieel overzicht
Business Model Canvas

Rendabiliteit

Wat ga ik niet meer doen?

Kostenbesparingen?

Gederfde inkomsten?

Verandering kosten totaal/jaar

Wat ga ik anders doen?

Nieuwe kostenfactoren?

Nieuwe inkomstenbronnen?

Verandering inkomsten totaal/jaar

Verandering resultaat (inkomsten - kosten) totaal/jaar

Financiering

Huidige kapitaallasten

Benodigde investeringen

Financiële/ondernemers risico’s

Tijdspad

Mijn plan is haalbaar mits…
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Dit	is	een	variant	op	het	Business	Model	Canvas	dat	is	ontwikkeld	door	Strategyzer.com
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Colofon
Partijen	die	hebben	geholpen	bij	de	totstandkoming	van		
dit	document	zijn	Collectief	VALA,	Collectief	Veluwe,		
Platform	Natuurinclusieve	landbouw	Gelderland,	
Staatsbosbeheer,	Geldersch	Landschap	en	Kastelen	en	LTO	Noord.
Deze	leidraad	is	ontwikkeld	door	Biodiversity	in	Business	in	
opdracht	van	provincie	Gelderland.	

Voor	vragen	kan	je	terecht	bij	agrifood@gelderland.nl

Provincie Gelderland
Markt	11
6811	CG		Arnhem
Postbus	9090
6800	GX		Arnhem
026	359	99	99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl 22
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