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Van goed
naar beter
Leen Janmaat

Verantwoording

Stuurgroep

Deze brochure is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Bionext en stichting
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Wim Zaalmink (Wageningen Economic Research)

Binnen dit project waren we afhankelijk van het enthousiasme en motivatie vanuit het bio-

Harry Kortstee (Wageningen Economic Research)

logische bedrijfsleven. De sectoren melkgeitenhouderij en glastuinbouw zijn de uitdaging
aangegaan en met de deelnemers zijn we samen op pad gegaan. De uitkomsten vanuit
de groepsbijeenkomsten vormen bouwstenen voor de stichting EKO-keurmerk om het EKO-
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hebben zich de vleessector en melkveehouderij aangemeld bij stichting EKO-keurmerk. In

René Heusschen (Kwaliteit & Service)
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Carlein Savelkouls (WER)

kunnen uitbouwen en de gehele biologische sector verder verduurzamen, van goed naar
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beter. De ambitie hierbij is koploper te blijven in integrale duurzaamheid. Met dank aan
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Inleiding
De biologische landbouw wil koploper zijn en blijven in integrale duurzaamheid!
Maar hoe doe je dat?
Op grond van de EU regels voor biologische landbouw genieten de producten het
vertrouwen bij de consument; onbespoten en zonder chemie geproduceerd levert
meerwaarde waarvoor de consument iets extra’s wil betalen. Invulling geven aan
duurzaamheid vraagt echter meer dan alleen de regels volgen. Stichting EKO-keurmerk wil op basis van de ambities vanuit het biologische bedrijfsleven zelf verder
werken aan het verduurzamen van de productieketens. Voor zowel de landbouw
als voor de verwerking zijn de ambities en thema’s in de EKO-codes uitgewerkt.
Deze EKO-codes vormen het vertrekpunt in de verkenningen die we binnen Bio
Duurzaam hebben gedaan.
Naast het EU-logo en EKO-keurmerk geeft ook het merk Demeter extra kleur aan
biologische producten, dit merk is gekoppeld aan internationaal overeen gekomen
regels voor biodynamische landbouw. Stichting Demeter gebruikt het instrument
“collegiale toetsing” om de waarde van dit merk te ondersteunen. De kennis en ervaringen vanuit collegiale toetsing zijn toegepast in de zogenaamde operationele
groepen binnen dit project. In deze brochure komen achtergronden van de keurmerken aan bod, maar vooral ook de ervaringen aan de hand van de methoden
die we hebben toegepast. De winkeliers vormden een aparte groep. In deze groep
zijn de thema’s en ambities nader ingevuld. Op basis hiervan zijn de normen voor
het gebruik van het EKO-keurmerk aangevuld en aangescherpt. De inhoud van
deze normen is te vinden op de website www.eko-keurmerk.nl .
Om zichtbaar te maken wat bedrijven al extra doen aan duurzaamheid op het
landbouwbedrijf, verschijnt er maandelijks een rubriek EKO-Extra in het vakblad
Ekoland. Deze “best practices” laten zien wat er meer mogelijk is als je werkt vanuit de principes waarop biologische landbouw is gestoeld.

Louis Bolk Instituut
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Hartstocht
sluit de kringlopen
en composteert reststromen
Henk den Hartog

Keurmerken, ambities & garanties
Nederland kent vele keurmerken, de keurmerkenwijzer geeft een over-

Het Europees biologisch keurmerk maakt dui-

zicht van keurmerken en inzicht waarvoor deze merken staan. Volgens

delijk dat het product voldoet aan de EU-re-

de keurmerkwijzer zijn binnen de voedingssector Fair Trade, EKO-keur-

gels voor biologische landbouw. Het logo

merk, Milieukeurmerk en Demeter de meest bekende keurmerken.

staat verplicht op alle biologische producten

Daarnaast hanteren supermarkten het Beter Leven keurmerk (dierenbe-

die in de Europese Unie (EU) zijn geprodu-

scherming) om het niveau van dierenwelzijn kenbaar te maken. Zo krijgt

ceerd. Op producten van buiten de EU mag het keurmerk gebruikt wor-

biologisch vlees drie sterren.

den, maar dat is niet verplicht.

pes van de International Federation of Organic Agriculture Movement

Het EKO-keurmerk wordt uitgeven door de stichting

(IFOAM). Dit internationale platform voor biologische landbouw be-

EKO-keurmerk. Het EKO-keurmerk geeft meer aan dan

schrijft in de brochure Organic 3.0 nieuwe uitdagingen en ambities.

dat het product afkomstig is van de biologische land-

Ze doet een appèl op het doorontwikkelen van biologische landbouw.

bouw. EKO is het private keurmerk van biologische boe-

IFOAM voorziet een belangrijke rol voor private merken om duurzaam-

ren, bedrijven, winkels en horeca die aantoonbaar ont-

heid te bevorderen. In Nederland zijn dat het EKO-keurmerk en Demeter.

wikkelen in verdere verduurzaming en innovatie. Zij geven invulling aan
te zijn en te blijven. Stichting EKO-keurmerk werkt hierin actief samen
met Bionext. Elk EKO-landbouwbedrijf werkt vanaf 2017 jaarlijks op
twee thema’s aan verduurzaming. Voor horeca en winkels beheert de
stichting de certificeringsprogramma’s.

De randvoorwaarden voor biologisch zijn vastgelegd in de EU veror-

Demeter is het keurmerk voor produc-

dening. Private merken geven invulling aan de aanvullende ambities.

ten uit biodynamische landbouw. Stich-

In Nederland heeft stichting EKO-keurmerk duurzaamheidsthema’s

ting Demeter certificeert kwaliteit van

benoemd waarbinnen de aangesloten landbouwbedrijven zich kunnen

landbouwproducten en formuleert de

ontwikkelen en vooruitlopen.

richtlijnen die daaraan ten grondslag
liggen. Naast haar taak van certificeren
wil Stichting Demeter de samenwerking tussen boeren, producenten,
winkeliers en consumenten ondersteunen met als doel krachtenbun-

< In het sterdiagram zijn de duurzaamheidsthema’s opgenomen.

deling te weeg te brengen in de hele keten van de producenten tot en

De resultaten uit de zelfevaluatie en beoordeling vanuit de groep

met de consumenten. Collegiale Toetsing vormt een onderdeel van het

maken zichtbaar hoe het bedrijf presteert op de verschillende

erkenningen beleid van Stichting Demeter.

thema’s.
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de ambitie van de biologische sector om koploper in verduurzaming

Louis Bolk Instituut

De ontwikkeling van biologische landbouw is gestoeld op de princi-

Collegiale Toetsing
Collegiale Toetsing (CT) ofwel peer review sluit aan op de ambities en ontwikkeling van het individuele bedrijf en ondernemer. Voor het
gebruik van het EKO-keurmerk formuleert het bedrijf eigen verbeterambities en -doelstellingen. Ook de collegiale toetsing gesprekken leiden
tot verbeterdoelstellingen. De verbeteracties ontstaan na uiteenzetting met collega ondernemers die over de schouder meekijken. Bij de beoordeling van de bedrijfsvoering en specifiek de duurzaamheid hiervan, wordt een traject doorlopen van zelfevaluatie, beeldvorming door de
groep en toetsing van de duurzaamheid prestaties. Afhankelijk van de beoordeling door de groep en ambities van de ondernemer worden
vervolgens verbeteracties geformuleerd.

Melkveehouder Duijndam toont de compostplaats aan collega ondernemers, op het bedrijf wordt maaisel als strooisel benut of direct omgezet
in natuurcompost.

Louis Bolk Instituut
BioDuurzaam - 9

Melkveehouder Rodenburg legt uit hoe de nieuwe stal functioneert. Op het dak liggen zonnepanelen die voor energie zorgen.

Dialoog
Eigen motivatie en ambities (van binnen naar buiten) zijn noodzakelijk

Extra zorg voor de bodem

om verder te verduurzamen. Om dit aan te spreken vormen gesprekken

Het organische stofgehalte van de bodem is flink toegeno-

ofwel dialoog een hulpmiddel. Een gesprek kan één op één of in groeps-

men en van Oebele mag dit best verder oplopen. “Onze bo-

verband plaatsvinden. Om een gesprek vruchtbaar te maken is enige

dem is wat wispelturig, er zijn storende lagen in het profiel

ervaring in gesprekstechniek een voorwaarde voor succes. Appriciative

waardoor het water moeilijk weg kan. Door compostgebruik

Inquiry (AI) ofwel waarderend onderzoek vormt hierin een leidraad. Het

ontstaat meer balans. Ook de pH is gestegen, we steven naar

ondersteunt veranderingsprocessen ofwel verbetertrajecten. Het helpt

een pH van 7 want in deze omgeving wordt ammonia mak-

tevens om tot meer verdieping te komen en sluit aan bij de eigen ambi-

kelijker omgezet in nitraat. De CMC methode levert goede

ties en motivaties van de ondernemer. De methode is ook geschikt voor

kwaliteit compost, maar voor een puur landbouwbedrijf

begeleiding van groepen waarbij de deelnemers het bezochte bedrijf

vraagt deze methode veel tijd en aandacht. Op de Noorder-

beoordelen op duurzaamheid en tips geven voor verbeteringen.

hoeve hebben we een omgeving waarin dit goed is te doen”.

De zogenaamde 4D-Cyclus maakt deel uit van het AI-proces:
• Discovery (verwonderen) ofwel waarderen wat is = waarderend gesprek
• Dream (verbeelden) ofwel wat is er mogelijk = ambities en dromen
• Design (verankeren) ofwel ontwerpen wat nodig is = tips en formuleren verbeteracties
• Destiny (verwezenlijken) ofwel de toekomst creëren = verbeteracties
uitvoeren
Het waarderend gesprek gaat uit van positieve vragen. Een waarderend gesprek wil een positieve ervaring creëren van een inspirerend en
plezierig gesprek. Vanuit de interviews (gesprekken) ontstaan verhalen
en voorbeelden die laten zien waar het bedrijf in uitblinkt en de ondernemer trots op is (zie kader).
De houding van de interviewer ofwel begeleider met daarbij de vraagstelling bepaalt in grote mate het resultaat van het waarderend gesprek.
Het gesprek begint doorgaans met een persoonlijke vraag bijvoorbeeld
wat de ondernemer boeiend vindt aan zijn vak. Welke bijzondere ervaringen komen boven. Belangrijk is het stellen van “open vragen”.

Zorgbedrijf Noorderhoeve levert voedsel, maar vooral maatschappelijke diensten. Oebele van der Ley verzorgt de compostering en
daarmee de bodemvruchtbaarheid.

Puur & schoon

Voorbeelden van open vragen zijn:

Sociaal & eerlijk

• Waarom bent u begonnen met biologisch produceren?
• Wat waren belangrijke redenen voor omschakeling?
• Hoe kwam u tot een besluit en wie waren hierin nog meer betrokken?

Energie & klimaat

• Hoe bevalt het tot dusver?

Biodiversiteit

Kringloop
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Bodem

Eigen score
Zelfevaluatie
Groep

Uitgangsmateriaal

• Wat bent u tegen gekomen tijdens omschakeling?
• Wat is u meegevallen en wat tegen gevallen?
• Wat is er veranderd aan de bodem?

Biodiversiteit

Dierenwelzijn

Diergezondheid

Puur & schoon

Dromen en ambities gaan over de ontwikkelingsrichting van het bedrijf,

Sterdiagram melkgeitenbedrijf met eigen score, zelfevaluatie en groeps-

waar wil je over vijf jaar staan, hoe ziet het bedrijf er dan uit? Gezonde

beoordeling

melkgeiten die goed produceren werd door een ondernemer benoemd.

Louis Bolk Instituut

Dromen, ambities, tips en verbeteracties

Ofwel een duurzame koppel geiten. Tijdens de rondgang komt deze ambitie terug: hoe verloopt de opfok van de geitjes, wat is de fokrichting,
hoe is de inrichting?
BioDuurzaam - 11

Uit het collegiale toetsing gesprek volgen enkele tips die de ondernemer helpen om keuzes te maken. Wat past bij mij en wat is haalbaar?
Een tip is dus niet wat jij zou doen, maar sluit aan bij de aard van de
persoon, zijn/haar ambities en de bedrijfssituatie inclusief omgeving.
Afsluitend kiest de ondernemer welke tip zijn voorkeur geniet en welke
actie hierbij aansluit.
De verbeteracties worden bij voorkeur SMART geformuleerd. Periodiek
wordt er toegezien of de verbeteracties zijn volbracht en welke stappen

Operationele groep glastuinbouw

hierop volgen. In dit voorbeeld: “Ik ga voor de winter de inrichting van

Binnen Bio Duurzaam zijn glastuinders bij elkaar op het be-

de opfok geiten aanpassen en meer bewegingsruimte maken in de stal.”

drijf geweest. Deze operationele groep was relatief klein met
zes deelnemers, maar dit gaf wel verdieping tijdens de rond-

Smart

gang op het bedrijf en in de gesprekken. Zo had een deelnestaat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch,

mer een duidelijk ander bodembeheer waarbij de pathogene

tijdgebonden. Als je een doel wilt bereiken, dan kun je dat

aaltjes weinig voorkomen en dus geen schade aanrichten aan

SMART formuleren. Je geeft dan duidelijk aan welke resulta-

de vruchtgroenten in de verwarmde kas. Deze praktijk wordt

ten wanneer worden bereikt. Wanneer je doelen concreet for-

geleidelijk overgenomen door collega glastuinders. Het resul-

muleert, is de kans op slagen groter. Bijvoorbeeld: Komend

taat uit de bedrijfsbezoeken bestaat uit tips en verbeteracties.

jaar komen er 40 zonnepanelen op onze schuur waarmee we

De gedeelde bedrijfsgegevens en uitkomsten blijven vertrou-

voorzien in onze eigen energie behoefte.

welijk binnen de groep, goed voorbeeld doet goed volgen.

Ambities vanuit de sector
Naast bedrijfsbezoeken in groepsverband, hebben bio glastuinders in
een workshop sectorbreed gekeken naar sterktes en zwaktes. Met name
in het gebruik van uitgangsmateriaal loopt de glastuinbouwsector voorop, vrijwel alle zaden zijn biologisch vermeerderd. Het gasgebruik blijft
een kwetsbaar punt voor deze sector, al is er flink bezuinigd op het verbruik en geïnvesteerd in andere niet fossiele warmtebronnen. Voldoende reden om verder op zoek te gaan naar alternatieven. Overstappen
op aardwarmte of gesloten kas vraagt
nog steeds teveel investering om
Kringloop
10

9
dit terug te verdienen.
Het thema energie
& klimaat
staat hoog op de
Sociaal & eerlijk
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O meting
Ambitie

Geleerde lessen
• Vertrouwen vormt de basis: data- en kennisdeling blijven binnen de

Bodem

groep.
• Het vergelijken van data tussen bedrijven blijft lastig, interpretatie en
context zijn hierbij belangrijk.
• Naast individuele bedrijfsontwikkeling is het noodzakelijk om op sec-

Energie & klimaat

Uitgangsmateriaal

torniveau doelen te stellen gekoppeld aan normen. Alleen op basis
van heldere normen is communicatie goed mogelijk.
• Bij normering is het noodzakelijk om ook de keten erin te betrekken,

Puur & schoon

zonder erkenning vanuit de afnemers is er weinig bereidheid tot ver-

Biodiversiteit

beterstappen.

Uitkomst workshop met biologische glastuinders, met name op de
thema’s kringloop, biodiversiteit en energie & klimaat zijn stappen te
maken.
Sociaal & eerlijk
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Eigen score
Zelfevaluatie
Groep

• Het succes van de operationele groep hangt af in hoeverre voldaan
wordt aan de sleutelelementen, zie schema.

Vanwege de groei die de biologische sector meemaakt, werd de urgentie om stappen te maken niet breed gedragen. Het gaat toch goed zo?
Waarom meer doen dan de EU regels voorschrijven?
De urgentie is bij glastuinbouw wel aanwezig vanwege de lobby om
biologisch telen in natuurlijk groeimedium (substraat) mogelijk te maken. Daarnaast bestaat in glastuinbouw een cultuur om kennis te delen, regelmatig meelopen in studiegroepen is hier praktijk.

verduurzamen gegroeid, inmiddels zijn de sectoren varkenshouderij,
melkveehouderij en akkerbouw & groenteteelt actief aan de slag met
het ontwikkelen en formuleren van ambities en normen gekoppeld aan

Louis Bolk Instituut

Gedurende het project is de belangstelling en motivatie voor verder

het EKO-keurmerk.
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Sleutelelementen participatieve ontwikkeling
Eigenaarschap

Deelnemers voelen zich verantwoordelijk voor
het succes.

Heterogeniteit

Verschillende invalshoeken bieden eerder
verassende oplossingen en innovaties.

Kennis & Ervaringen Deelnemers zijn bereid kennis en ervaringen
willen delen

in te brengen, niet alleen halen, maar ook
brengen.

Waarden gedreven

Overeenstemming over uitgangspunten leidt
sneller tot gedeelde ambities en oplossingen.

Systeembenadering

Oplossingen en technieken passen in het
bedrijfs- en teeltsysteem. Benadering vanuit

Zonnepanelen op het dak voorzien in de energiebehoefte, de display

breed perspectief.

laat zien hoeveel energie er is gewonnen.

De consument en het
veranderende landschap
Waarden & Normen (van buiten naar binnen)
Naast eigen motivatie voor bedrijfsontwikkeling spelen de verwachtingen en de waardering vanuit de markt een belangrijke rol. Indien de
toegevoegde waarde niet wordt herkend en gewaardeerd, zal dit niet
leiden tot een gewenste voorkeur en/of meerprijs. Het ontdekken van
waarden en destilleren van normen is niet eenvoudig, het vraagt om
verkenning van de markt en specificeren van consumenten wensen en
verwachtingen. Deze verkenningen hebben we binnen Bio Duurzaam
niet gedaan, het blijft echter belangrijk marktontwikkelingen mee te
nemen in normering en certificering.

Gedeelde waarden vormen het vertrekpunt waarna de ambities worden
benoemd. De normen worden getoetst of ontleend aan de verwachtingen en beleving vanuit de markt.

Waarden

Ambitie
Bedrijf & Sector

Richtlijnen

Normen SMART
(KPI)

Extern
Markt & Keten
De biologische winkels hebben te maken met een snel veranderend
landschap. De biologische sector wordt in een korte periode van niche
speler tot aantrekkelijke partner voor “mainstream”. Dit is herkenbaar
in de overnames van biologische spelers door andere bedrijven en zeker
ook door de groei van biologisch in de reguliere supermarkten en andere kanalen (webshops, etc).

Louis Bolk Instituut
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Kitty Koelemeijer van universiteit Nyenrode heeft een bijdrage geleverd
aan het schetsen van het landschap en de noodzaak voor biologische
winkels om in te spelen om de veranderingen. Belangrijke aspecten
hierbij zijn:
• Er ontstaat druk op de prijzen
• De loyaliteit voor de biologische speciaalzaak neemt af als beschikbaarheid en gemak toenemen
• De biologische sector heeft belangrijke intrinsieke WAARDEN die
ervoor kunnen zorgen dat de potentiele klant voor de speciaalzaak
blijft kiezen.
• Het ontzorgen van de klant op gebied van duurzaamheid zal leiden
tot sterkere klantbinding.
In de deelgroep EKO-winkels is dit verder uitgewerkt in het aantoonbaar
maken van verdere verduurzaming van het EKO-winkelprogramma.

Casus winkel certificering
Deelnemers aan de werkgroep winkelprogramma:
• Roelof Hulst, Dorien de Man en Welmur Brons (Natudis / Natuurwinkel)
• Steven IJzerman (Udea/Ekoplaza)
• Jeroen Molenaar en Merle Koomans-Van den Dries (Odin)
• Gerard Hardeman: bestuurder (Biologische Winkelvereniging en
Bakkerij Hardeman)
• Jillis de Winter Simply Delicious (zelfstandig natuurvoedingswinkelier)
• René Heusschen (EKO-winkel certificering)
• Carlijn Savelkouls (WER) en
• Leen Janmaat (LBI projectleider)
Dit deelproject is in 2016 opgestart. In de werkgroep waren de winkelformules en biologische winkelvereniging vertegenwoordigd. Het
doel van dit winkelprogramma was om de biologische winkel als onderdeel van de keten verder te ontwikkelen en met elkaar te werken
aan onderscheidend vermogen. Een belangrijk instrument vormt het
EKO-winkelcertificeringsprogramma waarmee de winkels zich kunnen
onderscheiden. Dit programma is op onderdelen vernieuwd of aange-

De rol die het EKO-merk voor winkels kan spelen voor winkeliers legt

scherpt. Voor de winkels gelden uiteraard andere thema’s en normen

Jillis de Winter uit: “Vroeger was vertrouwen voldoende bewijs voor

dan voor boeren.

klanten, dit vanuit het persoonlijke contact. Nu ben ik niet meer dagelijks in contact, we groeien, dus het is nodig om op een andere

Duurzaamheidsthema’s Winkels

manier te bewijzen waar je voor staat. Klanten gaan er vanuit dat wij
bepaalde dingen doen, terwijl we dat niet allemaal beloven. Bewijs

1. Assortiment

is steeds meer nodig. EKO kan garant staan voor de gekozen weg die

2. Voedselverspilling & Afval

je neemt. Het is een zoektocht, het merk bewijst de meerwaarde voor

3. Gezondheid

wat je doet en helpt ons bij de storytelling. EKO is een heel omkaderd

4. Energie & Klimaat

merk, waar klanten al associaties bij hebben. Mijn twijfel is of EKO

5. Sociaal & Eerlijk

ook met een breder aspect geassocieerd kan worden. Dit vraagt om

6. Verpakking

verkenning van de grenzen.”
Bij de normering staat assortiment centraal, de lat ligt op 90% biologische producten van het gehele winkelaanbod.

De groep heeft binnen de thema’s de maatregelen bepaald die bijdragen aan de verdere verduurzaming binnen een thema. Deze maatregelen zijn per thema onderverdeeld in harde eisen en in ontwikkelpunten.
Zo is de norm dat er 100% duurzame energie wordt opgewekt en afgenomen van de energiemaatschappij.
Een voorbeeld van een ontwikkelpunt is het stimuleren van gezonde
ductontwikkeling en keuze in het assortiment. Bijvoorbeeld door de
nadruk extra te leggen op verse en onbewerkte producten. Ook verpakkingseisen is een ontwikkelpunt omdat je in de praktijk te maken hebt
met bestaande productielijnen, verpakkingsmachines, etc.

Louis Bolk Instituut

voeding. Belangrijk aspect is dat dit dan onderdeel uitmaakt van pro-

Het vernieuwde programma is eind 2016 geïntroduceerd tijdens de
jaarlijkse bijeenkomst van de winkeliersvereniging.

laatste keer bij elkaar geweest (zie foto).
Deze werkgroep heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontWerkgroep winkels 2017 van links naar rechts Welmur Brons (Natudis),

wikkeling van het winkelprogramma. In de praktijk heeft dit geleid tot

Gerard Hardeman (Bio winkelvereniging en Bakkerij Hardeman),

20% meer deelname in 2017 en naar verwachting verdere doorgroei

Stevan IJzerman (Udea/Ekoplaza), Leen Janmaat (LBI projectleider),

in 2018.

René Heusschen (EKO-winkel certificering), Carlijn Savelkouls (WER)
en Jeroen Molenaar (Odin).

Daarnaast is er een format ontwikkeld voor een benchmark tussen
winkels. Hiervoor zijn de KPI’s geformuleerd en de vragen vastgelegd.
De eerste benchmark vragenlijst zal volgens planning in 2018 worden
doorgevoerd.
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Afgelopen november is de werkgroep op projectmatige basis voor de

Kritieke Prestatie-indicatoren
(KPI)
De zelfevaluatie geeft inzicht hoe het bedrijf presteert op de verschillende duurzaamheidsthema’s. Een zelfevaluatie bestaat uit vragen waarmee de score per duurzaamheidsthema wordt bepaald. De uitslag van
deze zelfevaluatie wordt meegenomen in het groepsgesprek. Naast het
eigen oordeel vormt ook de groep een oordeel over de prestaties voor
het duurzaamheidsthema.
Om nog meer inzicht te krijgen in de prestaties en bereikte verbeteringen is het noodzakelijk om op onderdelen kritieke prestatie-indicatoren
(KPI) mee te nemen in de vragenlijst. Het verzamelen en verwerken van
KPI’s geeft specifiek inzicht per bedrijf en meer generatief per sector.
Het invoeren en verzamelen van bedrijfsgegevens inclusief KPI’s maakt
het tevens mogelijk om de uitkomsten met elkaar te delen. Het verzamelen en bundelen van data is een opstap richting benchmark.

Wat is een KPI?
Kritieke prestatie-indicatoren (ook wel kritische in plaats
van kritieke), afgekort KPI’s, zijn variabelen om prestaties
van ondernemingen te analyseren. In het Engels worden
deze aangeduid als key performance indicators. Kritieke
prestatie-indicatoren zijn variabelen waaraan valt af te lezen of een organisatie op koers ligt wat betreft haar doelstellingen.

Het meten van de bodemweerstand geeft aan
hoe goed het gewas kan wortelen (structuur).

KPI’s zijn gekoppeld aan maatregelen, zo kunnen voor het thema
bodem meerdere maatregelen met daaraan gekoppelde indicatoren
worden gebruikt.
Indicator (KPI)

Opbouwen organische stof (humus)

% organische stof in de bodem

Opbouwen organische stof (humus)

% meerjarige teelten zoals blijvend grasland tov totaal areaal

Opbouwen organische stof (humus)

% groenbemesters (rustgewassen) in het teeltplan

Inpassen rustgewassen

% rustgewassen versus rooigewassen tov totaal areaal

Inpassen groenbemesters in bouwplan

% ingezaaide groenbemesters als vanggewas (nateelt)

Bodemstructuur behouden

Uitslag bodemweerstand meting

Bodemstructuur behouden

% teelten in het bouwplan in vaste beddensysteem

Voeden bodemleven

Regenwormendichtheid (n/m2)

Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de
prestaties van organisaties, producten, diensten of programma’s op identieke wijze worden gemeten en met elkaar worden vergeleken. Hoe de benchmark precies wordt ingericht
is afhankelijk van de kwaliteitscriteria die worden gemeten.
Als de vergelijking anoniem is, worden de uitkomsten van
de verschillende bedrijven vergeleken met het gemiddelde.
Indien niet anoniem, dan worden de uitkomsten van de
deelnemende bedrijven naast elkaar gezet. Dan wordt duidelijk wie welke sterke punten heeft en hierdoor kunnen de
verschillende bedrijven of organisaties van elkaar leren. Met
een benchmark leer je dus welke kwaliteit jij biedt en wat
vergelijkbare bedrijven presteren.
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Wat is een benchmark?

Louis Bolk Instituut

Doel/Maatregel

Operationele Groep melkgeiten
Dash Board melkgeitenbedrijf
In het dashboard is zichtbaar op welke thema’s het bedrijf al

Score 1 tot 7: Geen regels in EU verordening

stappen heeft gemaakt en waar nog stappen mogelijk zijn. In
dit voorbeeld laat het bedrijf zien dat het goed zorgt voor de

Score 1 tot 7: Voldoet aan EU regels

bodem en ook aandacht heeft voor medewerkers en verbinding
7 en hoger: Voldoet aan alle regels en neemt extra

welke maatregelen nog mogelijk zijn voor verbeteringen.

duurzaamheid maatregelen

Kringloop
• Samenwerking (uitwisseling voer/
mest)

• Organische stofbalans

• Aankoop bokken, natuurlijke dekking

• Evenwichtsbemesting

• Bio KI

• Aandeel blijvend grasland

• Bio uitgangsmateriaal plantaardig

Puur & Schoon

• Voederbomen

• Degelijke inrichting erf en opslag

• Blijvend grasland

• Water ontkalken en milieu vriende-

• Natuurdoelen (soorten)

Uitgangsmateriaal

lijke reinigingsmiddelen

Eerlijk & Sociaal
• Vergoeding medewerkers conform
CAO
• Ruimte voor opvang, stage, ….
• Inkoop verantwoord duurzaam

Dierengezondheid
• Medicijn gebruik afweging preventief
long/worm of curratief ingrijpen

Dierenwelzijn
• Voorzieningen diereigen gedrag
• Weidegang faciliteren

antibioticum achteraf

< Melkgeitenhouder Toon van de Bruggen legt uit hoe de groepen geiten zijn
ingedeeld en het rantsoen hierop is aangepast. Goed ruwvoer vormt de basis voor de
melkproductie en gezondheid van de geiten.

Energie & Klimaat
• Groene stroom & leverancier volgens
lijst Natuur & Milieu
• Zelf opwekken energie uit wind en zon

BioDuurzaam - 21

Biodiversiteit

Bodem

Louis Bolk Instituut

met de samenleving (Eerlijk & Sociaal). Het overzicht laat zien

Best practices
Dat biologische ondernemers gedreven zijn, blijkt uit de bedrijfsvoering en maatregelen die op
het bedrijf zelf zichtbaar zijn. Soms zijn de prestaties niet direct zichtbaar, de rondgang over
het bedrijf met daarbij het verhaal van de ondernemer zelf helpen om deze parels te vinden.
Afgelopen jaren zijn mooie voorbeelden beschreven in de rubriek EKO-Extra in het vakblad
Ekoland.

BEDRIJFSVOERING

”Medewerkers
worden hier
soms zelfstandig
ondernemer.”

arsman
Familie M

EKO

DEEL 12

eXtra

Bedrijfsvoering voorbij
de bio-regelgeving

SAMEN EN ZELFSTANDIG

EKO BOERDERIJ
DE EERSTE

EKO boerderij De Eerste kent vele takken van sport.
Dat betekent veel levendigheid op het erf en met
een verscheidenheid aan gewassen ook op het land.
Het bedrijf staat niet alleen maar open voor klanten in de winkel, maar ook voor (jonge)
mensen die het vak willen leren. Zij hebben mede vorm gegeven aan het bedrijf dat nu vele
enthousiaste ondernemers en medewerkers herbergt. TEKST LEEN JANMAAT | FOTO’S EKO BOERDERIJ DE EERSTE

D

e sfeer op het bedrijf is gemoedelijk,
ik tref vader Gerrit en zoon Gerrit
Marsman in de kantine. Het is geen
goed fotomoment besluit Gerrit sr. Er wordt
namelijk flink gerenoveerd en bijgebouwd.
De melkput schuift op richting de potstal en
de kaasverwerking krijgt een logistiek logische plek. Omdat ook de melkverwerking
en kaasopslag opschuiven ontstaat er meer
ruimte voor de boerderijwinkel.
De structuur van het bedrijf is niet alleen maar gemengd maar ook complex.
De Eerste wordt gevormd door vier maten
in een maatschap onder firma en deze bestaat uit drie onderdelen: EKO- boerderij
De Eerste, EKO-groenten De Eerste en
EKO-boerderijwinkel De Eerste. “Maar
belangrijker te weten,” legt Gerrit uit, “is
het feit dat er meerdere zelfstandige ondernemers gebruik maken van de locatie. Er komen veel werkers aanwaaien op
ons het bedrijf en een deel van hen komt
na hun stage voor langere tijd weer terug.
Eerst als medewerkers en daarna soms als
ondernemer.” Het is een lange lijst met namen waaronder Eric Lucas die samen met
zijn vriendin Paola verschillende soorten
groenten teelt. Schoonzoon Erik Ploer is
verantwoordelijk voor de kaasmakerij, en
samen met zijn vrouw Geke voor de winkel
en bezorgroutes.

Hoe ziet jullie toekomst eruit? “Komend
jaar gaan we de activiteiten op de boerderij verder optimaliseren. Elke tak moet
zelfstandig kunnen functioneren. Door
met elkaar te werken en uit te wisselen, is
het geheel meer dan de som der onderde-

BEDRIJFSGEGEVENS
EKO BOERDERIJ DE EERSTE
Maatschap met vier vennoten Gerrit sr & Gerrit jr
Marsman, Bertine van Oort en Erik Ploer
Medewerkers: de 4 ondernemers, 12 vaste medewerkers (deel- en voltijd), 5 seizoenwerkers en
2 stagiaires
Areaal: 65 hectare grond, waarvan 25 hectare
in gebruik voor groenteteelt waarin zo’n
15 verschillende gewassen worden geteeld
Veestapel: 65 melkkoeien, 4 varkens, 250 kippen
Verwerking: kaasmakerij en een boerderijwinkel.
Afzet: Regio (bezorgroutes, winkels en markten),
groenten grotendeels naar groothandelsbedrijven Udea en Odin en Vroegop (70%).
www.ekodeeerste.nl

len. Dat heeft voordelen, zowel op sociaal
als zakelijk vlak”. Gerrit junior volgt de
marktontwikkelingen, terwijl senior de
plantenteelt nauwkeurig organiseert, zodat de het areaal optimaal wordt benut.
Het grootste deel van de groenten wordt
via de groothandelsbedrijven afgezet, maar
de regionale afzet van groenten en boerenkaas groeit. Dit past bij de filosofie van het
bedrijf.
Melkkoeien vormen de basis van het
bedrijf. Volgens Gerrit sr. behoort de
vruchtbare poldergrond eigenlijk primair benut te worden voor plantaardige
voeding. “Maar omdat we als biologisch
bedrijf de grond ook rust gunnen, passen
de melkkoeien in het plaatje.” De potstalmest blijft grotendeels op het bedrijf, een
klein deel gaat naar een bio akkerbouwer
in de buurt die voor De Eerste grasklaver
teelt. Tijdens onze rondgang staan we
even stil bij het melkvee. De fokrichting
is gemengd en gericht op kruisen van
verschillende rassen. De dieren zijn gezond en penicilline blijft in de medicijnenkast. “Goede melkkwaliteit is de basis
voor rauwmelkse boerenkaas, om deze
reden geven we bij uierontsteking snel
een kwartier op. Bij deze strategie heb je
altijd zo’n tien procent driespeners in een
koppel.”

BEDRIJFSVOERING

EKO
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Natuurinclusieve
zorglandbouw

SYNERGIE HOUDT GEMENGD
LANDBOUWBEDRIJF GAANDE

Oebele
en Dav

DE NOORDERHOEVE

De Noorderhoeve is meer dan een gemengd landbouwbedrijf. De g
van de duinen van Schoorl is ingebed in haar omgeving. Naast zorg
aan agrarische natuurontwikkeling, waterberging en educatie. Een v
zorglandbouw. TEKST & FOTO’S | LEEN JANMAAT

D

agelijks komen er circa vijfenveertig
zorgvragers het erf op. Tijdens de
koffie komen alle hulpboeren bijeen
in de kantine. Daar spreek ik met Oebele
van der Lei en David Borghouts.
David verzorgt het vee op de boerderij en
Oebele is de compostmeester en springt
overal bij. Hij heeft de groei en ontwikkeling van de Noorderhoeve vanaf het begin
meegemaakt. Aan compostbereiding besteedt hij veel aandacht en tijd. Hij legt uit
hoe dit werkt: “Bij compost staat het proces
centraal, de CMC-methode is een gestuurd
proces op basis van de juiste verhouding
ingrediënten. Het ingrediënt zuurstof blijft
voldoende aanwezig zolang de temperatuur
onder de 65 oC blijft. Zodra de temperatuur in de compostril boven de 60 oC komt,
wordt de composthoop omgezet. Hiervoor
gebruik ik een elektrisch aangedreven zelfrijdende frees. Bij aanvang van de compostering doe ik dit meerdere malen per week
en soms dagelijks, afhankelijk van de temperatuur in de hoop. Na ongeveer zeven
weken is het materiaal gecomposteerd en
de temperatuur gelijk met de omgeving.
Alle compost blijft op ons bedrijf, ik durf
niet te garanderen dat onze compost geen
onkruidzaden bevat en afnemers vereisen
onkruidvrije compost. Dit risico durven we
op eigen bedrijf wel te nemen.”

Het organische stofgehalte van de bodem
is flink toegenomen en van Oebele mag dit
best nog verder oplopen. “Onze bodem is
wat wispelturig, er zijn storende lagen in
het profiel waardoor het water moeilijk weg
kan. Door compostgebruik ontstaat meer
balans. Ook de pH is gestegen, we steven
naar een pH van zeven want bij deze zuurtegraad wordt ammonia makkelijker omgezet in nitraat. De CMC-methode levert
Nieuwe jongveestal

BEDRIJFSGEGEVENS
NOORDERHOEVE
Vennootschap
Medewerkers, ca. 18 fte inclusief 7 vennoten
Zorgvragers, ca. 50
Areaal, 49 ha landbouwgrond, 1 ha bos (houtsingels) , 20 ha waterberging - inclusief intensief
weidevogelbeheer
Afzet, Boerderijwinkel, winkel & horeca in de
omgeving en instellingskeukens
www.noorderhoeve.nl

Het loont
om voorop te
lopen.

BEDRIJFSVOERING
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gemeenschap aan de rand
glandbouw wordt er gewerkt
voorbeeld van natuurinclusieve

Drie biologische kleinbedrijven
in Wijk en Aalburg vermarkten
en ontwikkelen samen kwaliteitsproducten en de bijpassende
beleving. Noem het lokale
ketensamenwerking.
TEKST RENÉ HEUSSCHEN
FOTO’S RENÉ HEUSSCHEN & SVEN VERBEEK

goede kwaliteit compost, maar voor een
puur landbouwbedrijf vraagt deze methode
veel tijd en aandacht. Op de Noorderhoeve
hebben we een situatie waarin dit goed is
te doen”.
Na het bezoek aan de stallen en compostplaats rijden we naar de tweede locatie.
De nieuwe jongveestal staat in de polder
waar het waterpeil nu hoog blijft. Zodanig
hoog dat de kieviten en andere weidevogels
nestgelegenheid en voedsel hebben om hun
kuikens groot te brengen. De omheining
om het weiland, houdt de vossen op afstand. De polder is tevens een waterbuffer,
bij overvloedige regenval gaan de sluizen
open en stroomt het gebied in korte tijd vol.
Maar naast deze functies draait het op de
Noorderhoeve om de zorg. En koeien zijn
geschikte dieren voor een deel van de zorgvragers. Ze geven rust en natuurlijk mest en
melk. De zuivel wordt op de boerderij verwerkt en dit biedt weer bezigheid voor de
aanwezige handen. Zo vindt iedereen een
plek op het bedrijf. Op het zorgbedrijf staat
de landbouw centraal en het onderscheid
tussen boer en begeleider wordt niet gemaakt. Beide taken zijn geïntegreerd in de
medewerkers. Dit maakt de Noorderhoeve
mede zo bijzonder en krachtig.

B

akker Gerard Hardeman is in 1999
omgeschakeld naar biologisch. Hij
gebruikt geen toevoegingen en
bakt van meel, guérandezout en water zijn
eerlijke, hoogwaardige brood. Samen met
zijn vrouw Suus is Gerard gemotiveerd
om een lokale economie te creëren. Zo
verkoopt de winkel bij de bakkerij sinds
drie jaar ook groenten van Be Lojaal. En
bakt Gerard een brood met prei. De winkel, die Suus leidt, kreeg een paar maanden geleden het EKO winkelcertificaat.
Be Lojaal is de biologische groenten- en
fruittuin van Leo van der Vlugt. De kwekerij heeft een eigen winkel en levert verder aan de plaatselijke horeca. Bijzonder
in de kwekerij zijn de oude fruitbomen,
met soorten als de Brabantse Bellefleur;
een uitstekende appel voor een lekker
krokante appelbeignet.
Sven Verbeek is de derde partij in de samenwerking. Als molenaar op de korenmolen in het naburige Veen kwam Sven
in contact met Gerard. Getweeën smeedden ze het plan om de al jaren werkeloze
korenmolen De Twee Gebroeders in Wijk
en Aalburg nieuw leven in te blazen voor
de productie van biologisch meel. De renovatie was een flinke klus waarbij onder
andere het maalwerk, de maalstenen en

BAKKER, MOLENAAR
& KWEKER
het transportsysteem zijn vervangen en/
of opgeknapt. In juni kreeg de molen het
felbegeerde Skal-certificaat.
Van de verkoop van biologische producten
word je in Wijk en Aalburg niet rijk, aldus
Leo, maar het loont wel om voorop te lo-

BEDRIJFSGEGEVENS
Bakkerij Hardeman
Ondernemers: Gerard en Suus Hardeman
Arbeid: 3 medewerkers
Assortiment: brood en biologische levensmiddelen
Be Lojaal, groenten- en fruitkwekerij
Ondernemer: Leo van der Vlugt
Areaal: 0,9 ha
Assortiment: groenten, peren, appels, zacht fruit,
kruiden, eetbare bloemen
Korenmolen De Twee Gebroeders
Molenaar: Sven Verbeek en team vrijwillig
molenaars
Type molen: ronde stenen stellingkorenmolen
uit 1872
Assortiment: diverse biologische meel- en
bloemsoorten

pen. Een ding weet je zeker, zegt Gerard,
als je achteraan loopt dan red je het niet als
speciaalzaak. En alle drie hebben ze ontzettend veel plezier in hun werk. Ze mogen
elke dag bezig zijn met een echt vak.
Gedrieën presenteren ze zich op lokale
evenementen, zoals bij slot Loevestein en
Heerlijkheid Mariënwaerdt, waar ze bezoekers laten proeven en beleven. Op deze
manier wordt hun samenwerkingsverband een lokale attractie, waar de plaatselijke VVV interesse in heeft. In de tuin
werken, de molen bezichtigen en je eigen
broodje bakken is ideaal voor scholen en
groepen. Een volgend idee is om lokaal
biologische baktarwe en andere granen te
telen zodat de regionale kringloop wordt
gesloten.
Een verbeterdoelstelling op vlak van duurzaamheid hebben ze ook alle drie. Gerard
en Suus willen voor de winkel een energiezuinige diepvries aanschaffen en overwegen zonnepanelen op het dak. De molen wil
de productie opvoeren en daartoe wil Sven
een aantal bulksilo’s timmeren waardoor
bespaard wordt op verpakkingsmaterialen. En zodra de investeringsruimte er is
wil Leo op zijn mestsilo een motor installeren voor de productie van groene energie,
waar ook de bakkerij afnemer van wordt.
Deze unieke samenwerking tussen lokale
biologische bedrijven in Wijk en Aalburg
heeft onmiskenbare meerwaarde.
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ZAADVASTE RASSEN
VOOR ROBUUSTHEID EN
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LOKALE VAKMENSEN
VORMEN EEN PRODUCTENKETEN

Louis Bolk Instituut

EKO

BEDRIJSVOERING

DE BEERSC

De Beersche Hoeve, gevestigd
op een deel van het landgoed
Baest in Oostelbeers, is het
nieuwe biodynamische bedrijf
van René Groenen en Gineke
de Graaf, voorheen eigenaren
van de Groenen Hof. TEKST &
FOTO’S | RENÉ HEUSSCHEN

R

ené neemt me mee naar de overka
schuur waar twee medewerkers bora
zaad voor een bijenbloemenzaadmengsel a
het schonen zijn. Hij steekt zijn hand in
zaad van pastinaak en vertelt over de vered
ling, vermeerdering en instandhouding v
zaadvaste rassen. “We kunnen onze situa
het best vergelijken met de situatie van
ologisch begin jaren tachtig. We pionier
en boksen op tegen vooroordelen en zek
tegen de grote economische investeringen
belangen van giganten zoals Bayer, Sygenta
Monsato. Als wij hetzelfde konden invester
dan zouden hun monocultuurgewassen
op lange termijn afleggen tegen de robuu
heid en de kwaliteit van de zaadvaste rasse

We lopen tussen drie verschillende rass
stokbonen met elk een unieke smaak en
genschappen. Jaarlijks worden de stokk
en draden opnieuw opgebouwd. Het knop
van de duizenden touwtjes gebeurt met hu
van medewerkers en vrienden, een inte
sieve en supergezellige klus. Volgens Re
vormt de beschikbaarheid van geschik
biologische zaadrassen een sleutel voor
ontwikkeling van biologische landbo
van de toekomst. “Daarom veredelen

Ambities en resultaten Bio Duurzaam
Wat is er bereikt

Keten

Meetinstrumenten

1. Voor biologische speciaalzaken is het EKO-cer-

(ijkpunt voor duurzaamheid prestaties)

(in relatie tot duurzaamheidsthema’s)

Onderzoek naar:

Onderzoek naar:

tificeringsprogramma aangevuld en ligt er een
basis voor benchmark met de deelnemende

• Verwachtingen consument & keten

winkelformules (franchise) en particuliere spe-

• Marktmechanismen

meetinstrumenten voor

ciaalzaken (bio winkelvereniging).

• Transparantie (eerlijke prijzen)

duurzaamheidsthema’s

2. De methodiek voor verbetering op landbouw-

• Bestaande modellen en

• Parameters en streefwaarden

bedrijfsniveau is ontwikkeld op basis van peer

• Testen individuele bedrijven

review waarbij ondernemers elkaar de maat
nemen. Operationele Groepen / Collegiale
Toetsing.
3. Voor de duurzaamheidsthema’s zijn kritieke

Synthese

prestatie-indicatoren benoemd om prestaties

• Normen incl. ijkpunten, parameters

of effecten van maatregelen te meten. Afhan-

en meetinstrumenten op basis van

kelijk van de normering worden KPI’s hieraan

consumentenverwachtingen en

gekoppeld.

ambities ketenpartijen

4. Op basis van ervaringen in Operationele Groepen en kwartiermakers-overleggen zijn ontwik-

• Leidraad voor blijvend verduurzamen
door boeren en vervolgketen

kelagenda’s voor melkgeiten, glastuinbouw
en akkerbouw, groenteteelt in de vollegrond
(AGV) opgesteld met daarin voorstellen voor
aanvullende EKO-normen.
5. In de dierlijke sectoren varkenshouderij en
melkveehouderij zijn ketenpartijen aangesloten om samen waarden te vertalen in normen.
6. Aanvullend zijn ook pluimveehouders (VBP)
en melkveehouders (Natuurweide) uitgedaagd
om te werken aan ontwikkelagenda gekoppeld
aan het EKO-keurmerk. EKO-Holland Melk
op maat heeft zich aangemeld bij stichting
EKO-keurmerk voor collectieve aansluiting.

Stimuleren en Motiveren
Onderzoek naar:
• Methoden die leiden tot
verduurzamingsacties
• Functioneren van Operationele Groepen
(aanvullend benchmark)

Louis Bolk Instituut
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De leveranciers vereniging varkenshouderij van de Groene Weg stapt collectief in en heeft zelf normen ontwikkeld voor het EKO-keurmerk.

Aanbevelingen voor vervolgstappen in verduurzamen
• Vanuit het Biohuis en de sectorgroepen kan het onderwerp ontwikkeling en EKO-keurmerk veel actiever worden opgepakt. Eigen motivatie en drive (eigenaarschap) zorgen voor beweging en verbetering
van duurzaamheid;
• In ketenverband kan het EKO-merk pas invulling krijgen door specifiek vanuit de markt te kijken naar wensen en verwachtingen. De
kernwaarden die niet in EU verband zijn geborgd, kunnen als aanvullende EKO-normen worden meegenomen en geformuleerd. Doe dit
eenduidig en maak het meetbaar (KPI);
• Gebruik de verzamelde informatie om met elkaar uit te wisselen en
van te leren. In het gunstigste geval zijn deelnemers aangesloten op
een benchmark binnen een sector. Bionext is de organisatie die dit
kan faciliteren (Bionext community);
• Communiceer verhalen vanuit aanvullende normen en invulling in de
praktijk zodat burgers en consumenten dit begrijpen en herkennen;
• Speciaalzaken ofwel biologische winkels kunnen waarden toevoegen
door iets extra’s te doen, dit gericht op het ontzorgen van de klant op
gebied van duurzaamheid.

• Waarderend organiseren, apprciative Inquiry: co-creatiew
van duurzame verandering, 2008. Robbert Masselink,
Rombout van den Nieuwenhof, Joep C. de Jong en

Louis Bolk Instituut

Bronnen

Annemarie van Iren
• Handboek Appreciative Inquiry, 2013. Robert Masselink
en Joep C. de Jong
Veluw en F.G. Wijnands
• Groeikansen voor netwerkbegeleiders, een
gereedschapkist vol ervaring, 2012 DLO
• Systemisch coachen, 2016 Jan Jacob Stam en Bibi
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Websites
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Schreuder. Organic 3.0, 2016 IFOAM

• www.skal.nl

T

• www.eko-keurmerk.nl

I

• www.stichtingdemeter.nl

T

• www.bionext.nl

• www.keurmerkenwijzer.nl

S

• www.biohuis.org

N

• www.ifoam.bio
• www.managementmodellensite.nl/appreciative-inquiry

I

• www.hellingerinstituut.nl
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• Participatieve ontwikkeling, 2011. C.J. Koopmans, K. van

de natuurlijke kennisbron

Bio Duurzaam
Het project Bio Duurzaam is in 2014 voor
zichtig opgestart, maar heeft afgelopen
jaren bijgedragen in de verdere ontwikkeling van de biologische sector en specifiek
het EKO-keurmerk als drager van verbrede
biologisch waarden en normen. De ambitie
om koploper te zijn in meervoudige duurzaamheid vormt een drijfveer om breed en
integraal te kijken naar duurzaamheid. De
invulling van duurzaamheid verschilt per
sector en per bedrijf. Na het ontwikkelen
van werkmethodes en procedures is er een
stap gezet in het meten van prestaties in
de vorm van kritieke prestatie-indicatoren
(KPI’s). Per thema zijn meerdere KPI’s geformuleerd. Deze informatie vormt een
vertrekpunt om gegevens te gaan uitwisselen, in het beste geval vormen ze een
basis voor benchmark. KPI’s en benchmark
vormen een belangrijke bron om met elkaar
te leren en verder te ontwikkelen. Kortom
we hebben een fundament gelegd voor de
bouw van het EKO-huis waar het biologische bedrijven en producten aan waarde
winnen. Alleen ga je sneller, maar samen
kom je verder.

