Van start: Belonen voor duurzame
prestaties in de Zuidwestelijke delta.
Drie provincies werken samen aan het stimuleren van een duurzame
landbouw en een vruchtbare delta.

Adviesbureau Boerenverstand heeft groen licht gekregen om een systematiek uit te werken voor de
Zuidwestelijke Delta om boeren te belonen voor duurzame prestaties. Het project richt zich op de
akkerbouw en de samenwerking met de veehouderij. Doel is kringlopen in de delta verder sluiten, bodemvruchtbaarheid verbeteren, de uitstoot van stikstof en broeikasgassen verminderen en de biodiversiteit vergroten. Aan de basis staat de biodiversiteitsmonitor die gezamenlijk ontwikkeld wordt met de
Brancheorganisatie Akkerbouw, het Wereld Natuur Fonds, de Rabobank en provincies. Het project zet
een gemeenschappelijke taal (een set van kritische prestatie indicatoren - KPI’s) om duurzame prestaties te meten, te verbeteren en uiteindelijk te gaan belonen. Een dergelijke aanpak moet daarom breed
gedragen worden door de boer, markt, NGO’s en overheden. Het is een concretisering van de LNV visie
op kringlooplandbouw en het sluit aan bij het realisatieplan van de Minister.

Samen van start met de Deltasprint!
Haak aan bij de ontwikkeling van KPI’s voor de Zuidwestelijke Delta.
We starten online, bespreken alle achtergronden, zetten de 0.1 lijst KPI’s van de Biodiversiteitsmonitor
Akkerbouw centraal en discussiëren over belonen voor prestaties. We gebruiken de methodiek die
binnen de ICT bekend staat als “design sprint” om snel en online samen te kunnen werken. Hierin
brengen we boeren en andere stakeholders samen om zo kennis- en visiedeling te stimuleren. Samen
met deze community en experts van o.a. de WUR en het LouisBolk Instituut gaan we vervolgens aan de
slag om een 1.0 set KPI’s op te stellen die geschikt is voor een beloningsregeling. We vertalen beleidsdoelen (Europees, nationaal, provinciaal, waterschap, etc.) naar bedrijfsniveau en gaan vervolgens aan
de slag om de 0.1 set KPI’s te testen en te beoordelen op geschiktheid voor een beloningsregeling.
Programma van de deltasprint:
• Start webinar: 16 december van 12 tot 13.30 uur: je hoort alle achtergronden en je doet mee!
• Kennismaken met de materie en stakeholders in de Delta. 				
Zoveel mogelijk boer(inn)en, beleidsmakers, ketenpartijen en gebiedspartijen haken aan.
• Studeren onder de kerstboom, je krijgt wat huiswerkopdrachten mee.
• Vanaf 11 januari gaat de sprint serieus van start:
• Hoe werkt de Biodiversiteitsmonitor?
• Gezamenlijke verdieping in de KPI’s
• Verzameling input voor een beloningsregeling
• Voorstel en discussie set te belonen KPI’s
• Eindsprint 12 februari: resultaten van Deltasprint, projectplan krijgt vaste vorm 		
(wie blijven betrokken? en hoe werken we gezamenlijk verder?)
Meld je nu aan voor de deltasprint!
Kijk voor meer informatie over dit programma:
www.boerenverstand.nl/zwdelta

LOG IN BIJ ONS WEBINAR
woensdag 16-12
12:00 tot 13:30 uur
Klik hier of scan de code

