
Strategische Agenda 

Stichting AgriFood Capital

‘Eerste sessie: ‘Ophalen’

8 mei 2019



Programma

16.30u Opening 

16.40u Toelichting op de reis

16.45u In gesprek over de bestemming

17.15u Onze bagage: drie bouwstenen

18.00u Buffet

18.45u In gesprek over de richting 

19.35u Wrap-up

20.00u Einde bijeenkomst



Opening door

voorzitter J. Mikkers



Toelichting reis door

Pieter van Ree
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Wat je bent

Hoe je wordt herkend

5 sterren “goed in alles”

Focus op agrifood

Scherpe ambitie

Reis tot nu toe



Aanpak: samen op regioreis

10 april

DB AFC ‘Aftrap’

8 mei
Stichtingsbestuur AFC 

‘Ophalen’

3 juli
Gez. Kleine regiotop 

‘Verwerken’

13 juni 
Gez.Ontwerpatelier

‘Ontwerpen’

(klein verband)

23 oktober
Gez. grote regiotop 

‘Verankeren’ 

3 bouwstenen

Begin sept
CEO meeting

‘ruwe versie toetsen’



Doel van vandaag

Richting geven op strategische issues 

Waarin willen we top zijn?

Uiteindelijke keuze heeft ‘plak factor’:

▪ Maatschappelijk relevant & Economisch 
relevant

▪ Logisch vanuit hier en nu. Authentiek voor 
deze regio en autoriteit aanwezig in deze 
regio

▪ Wordt niet elders al gedaan 

▪ Moet appelleren



In gesprek over de bestemming

Wat zou deze regio volgens u moeten
zijn & waar gaat de visie dan over?

▪ Kies een foto

▪ Bedenk een motto

▪ Plak/schrijf dit op een A4

▪ Wissel uit met iemand die u nog niet
kent
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Bouwstenen. We nemen mee……..

1. Evaluatie huidige Strategische Agenda

➢ Wat hebben we bereikt? Resultaten

➢ Wat hebben we ‘beleefd’? Context

2. Arena-analyse

➢ Beleidsontwikkeling AgriFood Mondiaal Europa, 

Nationaal

3. Analyse Economische Structuur

➢ Regio en in het bijzonder AgriFood-cluster (BCI)



Daarna in gesprek over de 
richting…

▪ Wat valt je op in de analyses?

▪ Waarin willen we excelleren? 

▪ Hoe zien de lijnen er concreet uit en 
waar maakt de Board het verschil in?



Bouwstenen. We nemen mee……..

1. Evaluatie huidige Strategische Agenda

➢ Wat hebben we bereikt? Resultaten

➢ Wat hebben we ‘beleefd’? Context

2. Arena-analyse

➢ Beleidsontwikkeling AgriFood Mondiaal Europa, 

Nationaal

3. Analyse Economische Structuur

➢ Regio en in het bijzonder AgriFood-cluster (BCI)



Wat hebben we bereikt?
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People



Business

AgriFood Capital Financieringstafel
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Innovation
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Basics



Inspiration



Strategische Agenda 21 doelen

Gerealiseerd: 15 doelen

Gedeeltelijk: 6 doelen

Niet gerealiseerd: 0 doelen



Samenvattend

Minder dan geambieerd,

Meer dan verwacht!

Niet alles letterlijk.

Wel veel in de geest van.

Veel met elkaar

veel voor elkaar

veel door elkaar!



We nemen mee……..

1. Evaluatie huidige Strategische Agenda

➢ Wat hebben we bereikt? Resultaten

➢ Wat hebben we ‘beleefd’? Context

2. Arena-analyse

➢ Beleidsontwikkeling AgriFood Mondiaal Europa, 

Nationaal

3. Analyse Economische Structuur

➢ Regio en in het bijzonder AgriFood-cluster (BCI)



Wat hebben we beleefd?



Samenwerking & Agenda triple helix  
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De triple helix organisatie 
staat, het netwerk is 
volwassen geworden

Het triple helix netwerk is 
breder en steviger dan in 

veel andere regio’s  
(‘’gouden driehoek”) 

Er zijn veel concrete (kleine) 
resultaten bereikt. 

Proeftuinen werken goed. 

Regio wordt herkend op 
Agrifood profiel door 

bedrijven, studenten en 
hogere overheden 

Koppeling met 
maatschappelijke opgaven 

kan beter: voor de hele regio 
goed

Veel partijen aan tafel, 
weinig investeringen, ‘sense 

of urgency, focus en 
doorzettingsmacht

Democratische legitimiteit 
wordt in twijfel getrokken, 

ambitie agrifood niet

Lobby naar Den Haag en 
Brussel kan beter 

Veel partijen aan tafel, 
weinig investeringen, ‘sense 

of urgency, focus en 
doorzettingsmacht

Betrokkenheid bedrijfsleven 
kan beter / breder: verschil 
maken door eigenaarschap 

en trekkende kracht, vraagt 
ook investering

Samenwerking teveel op 
individuele projectbasis en 

projecten worden niet groots 
genoeg aangepakt: klein 

denken 

Er is te weinig geld voor 
innovatie
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Bevindingen op inhoudelijke speerpunten & resultaten

Ambitie agrifood = actueel

Meer focus nodig

Opschaling nodig & financiering grote 

innovatieve projecten
Verbreding: niet alleen Agrifood

Veel goede initiatieven

Rol & meerwaarde AFC onduidelijk voor gemeenten

Proeftuinen succesvol

Koppeling met onderwijs 

goed

Teveel stippen op de horizon!



Snijvlak overheden en triple helix 
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Stel maatschappelijk opgaven centraal als 

uitgangspunt 2 agenda’s

Overheidsagenda voor de basis (oa infra)  &

Triple helix agenda voor economische speerpunten (oa innovatie)

Agenda’s overheid & triple helix onvoldoende op elkaar afgestemd

Communicatie heeft meer aandacht nodig
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Bevindingen op ambitie & kansen

Ambitie

• We hebben een verhaal nodig dat 
voor de hele regio goed is

• Kies de focus op zowel thema als 
niveau

• Zet in op 5 innovatieve 
maatschappelijke speerpunten / 
cross overs met andere sectoren

• AFC kan energiehaarden maken: 
•Vol autoriteit

•Vol bedrijvigheid

•Vol nieuwsgierigheid

•Vol maatschappelijke betrokkenheid 
waar mensen willen leren en wat hen 
aantrekt

Kansen

• Cross-overs, oa:
• ICT op data in de keten, cross-overs 

met Eindhoven

• Maatschappelijke speerpunten:
•Alternatieve eiwitbronnen of 

duurzaamste stukje vlees

•Voedselverspilling

•Kanker voorkomen

• Doorontwikkelen in de regio:
•Datalab

•Centrum voor dierlijke eiwitten

•Verspillingsfabriek uitbreiden

•Supermarkten in regio werken 
samen tegen verspilling

•Kringloopgebied De Peel uitbreiden

Succesfactoren

• Primaire sector in deze regio 
aanwezig, daarmee volledige 
keten & grote bedrijven.

• Bestaand consortium: ‘gouden 
driehoek’, dat versterken

• Sterke sleutelspeler uit 
bedrijfsleven als boegbeeld en 
daaromheen de goede enablers 

• ‘sense of urgency’ economisch 
en/of maatschappelijk

• Grensoverschrijdend denken

• Durven iets te zijn!

• Proeftuin status: uitbreiding, 
verbreding, opschaling. 

• Samenwerken voor robuuste 
regio (niet kwetsbaar)

• Branding, kleine successen 
uitnutten



We nemen mee……..

1. Evaluatie huidige Strategische Agenda

➢ Wat hebben we bereikt?

➢ Wat hebben we ‘beleefd’?

2. Arena-analyse

➢ Beleidsontwikkeling AgriFood Mondiaal Europa, Nationaal

3. Analyse Economische Structuur

➢ Regio en in het bijzonder AgriFood-cluster (BCI)



In welke beleidscontext?



Mondiaal
UN/FAO



Mondiaal 
EAT-Lancet



Europa 
DG Research & Innovatie Food2030 



Europa
DG AGRI  



Nationaal 
Visie Ministerie LNV 



Nationaal
Missiegedreven Innovatiebeleid Topsectoren



Nationaal
transitieagenda Biomassa & Voedsel



We nemen mee……..

1. Evaluatie huidige Strategische Agenda

➢ Wat hebben we bereikt?

➢ Wat hebben we ‘beleefd’?

2. Arena-analyse

➢ Beleidsontwikkeling AgriFood Mondiaal Europa, 

Nationaal

3. Analyse Economische Structuur

➢ Regio en in het bijzonder AgriFood-cluster (BCI)



Economische analyse
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In gesprek over de richting

▪ Wat valt je op in de analyses?

▪ Waarin willen we excelleren? 

▪ Hoe zien de lijnen er concreet uit 
en waar maakt de Board het 
verschil in?



Wrap-up

Geef bij de uitgang aan welk
motto u aanspreekt!



Dank voor uw inbreng! 


