
Meerwaarde(n) – Voorwaarde(n) 
De visie van ZLTO op de ontwikkeling van de groene sector tot 2020 

 
 
Onze ambitie  
 
ZLTO wil toonaangevend zijn in het creëren én realiseren van het perspectief van 
ondernemers in de groene ruimte, zodat zij duurzaam en daardoor succesvol kunnen 
ondernemen. 
 
 
Uitdagingen op wereldniveau 
 
Voor de agrarische sector zijn de uitdagingen op wereldschaal bijzonder groot. De 
voorspelling is dat er in 2050 ongeveer negen miljard mensen gevoed moeten worden. 
Behalve de problematiek van voedseltekorten neemt het probleem van voedsel gerelateerde 
ziektes zoals obesitas in de hele wereld toe. Daarnaast is het noodzakelijk te stoppen met 
produceren en consumeren op een manier die de natuurlijke bronnen uitput en de 
biodiversiteit onherstelbaar beschadigt.  
 
In onze ’globale’ wereld van internet en snelle vliegverbindingen zijn landen, bedrijven, 
organisaties en mensen sterker en sneller met elkaar verbonden dan ooit tevoren. Deze 
wereld biedt veel mogelijkheden maar geeft ook veel zorgen en risico’s. De verschillen 
tussen arm en rijk zijn heel groot, ook voor wat betreft de beschikbaarheid van gezond 
voedsel. Deze verschillen zijn een potentiële bron voor politieke en maatschappelijke 
instabiliteit en zorgen voor risico’s op het gebied van veiligheid. Wij kunnen het ons moreel 
niet veroorloven om mensen en gebieden elders op de wereld te laten opdraaien voor de 
schadelijke effecten van onze manier van produceren en consumeren. Een rechtvaardige 
mondiale verdeling van voedsel en andere hulpbronnen is van belang.  
 
Het dominante economische model kraakt in haar voegen. De eenzijdige nadruk op korte 
termijn kostprijsreductie en winstmaximalisatie leidt tot tekortkomingen op ecologisch en 
sociaal-maatschappelijk gebied. De druk op ons ecologisch systeem is onverantwoord groot. 
Voor individuele ondernemers en bedrijven is het nagenoeg onmogelijk om dit eenzijdige 
model te doorbreken en te vervangen door een ecologisch en maatschappelijk verantwoord 
model. Antwoorden liggen onder meer in het realiseren van nieuwe vormen van overleg en 
samenwerking tussen partijen die een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien.  
 
De agrarische sector heeft de verantwoordelijkheid om een zo groot mogelijke bijdrage te 
leveren aan de oplossing van deze mondiale vraagstukken rond voedselvoorziening, 
gezondheid van mens en dier, natuurlijke hulpbronnen, water, energie, klimaat en 
biodiversiteit.   
 
 
Uitdagingen voor ondernemers in de groene ruimte 
 
Ondernemers in de groene ruimte kunnen, willen en moeten overal op de wereld een 
bijdrage leveren aan die betere toekomst van mens en omgeving. Duurzaamheid is in deze 
context een levensvoorwaarde en norm voor iedereen. Net als alle andere ondernemers 
worden zij uitgedaagd om te kiezen voor een koers die naast een gezond financieel 
rendement en inkomen ook het welzijn van de samenleving en de kwaliteit van het 
leefsysteem dient. 
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Op alle schaalniveaus van de markt worden ondernemers geconfronteerd met mondiale 
uitdagingen en zoeken ze naar een specifieke aanpak. In onze vruchtbare, dichtbevolkte en 
rijke delta zijn volop kansen om binnen een integraal duurzaam kader tot nieuwe 
marktoriëntaties, productieverhogingen en kwaliteitsverbetering te komen. Hierbij gaat het 
om het sluiten van kringlopen en het beperken van de ‘voetafdruk’ en de CO2-uitstoot. 
Daarnaast gaat het om handelssystemen waarbinnen productie en inkomens rechtvaardig 
verdeeld worden, zowel geografisch als tussen partijen in de keten (fair trade). Als laatste, 
maar niet minder belangrijk, staat de zorg centraal voor gezondheid van mens en dier, 
sociale arbeidsomstandigheden en behoud van biodiversiteit.  
 
De Nederlandse land- en tuinbouw staat bekend als kraamkamer van sociale en 
technologische innovaties. De ketenhechtheid, de hoge productiviteit van grond en arbeid en 
ook de prestaties op het gebied van duurzame bedrijfssystemen spreken wereldwijd tot de 
verbeelding. De resultaten uit het verleden bieden echter geen garantie voor succes in de 
toekomst. De groene sector in Nederland is in staat om ook in de toekomst de geschetste 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden waar te maken en tegelijkertijd een gezond 
financieel rendement te realiseren en een sterke concurrentiekracht te behouden. Hiervoor 
zijn investeringen nodig in technologie en kennis, ondernemerschap en samenwerking. 
Boeren en tuinders worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot ‘experts in de groene ruimte’. 
Dit kan door hun kennis over natuurlijke processen te verrijken en effectief te combineren 
met nieuwe ecologische en biologische technologieën.    
 
 
Meerwaarde(n) – Voorwaarde(n)  
  
De ondernemer in de groene ruimte levert oplossingen voor belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken en verdient daarmee meerwaarde(n) voor zichzelf én voor de samenleving. 
Het één is een voorwaarde voor het ander. Cruciaal is dat de samenleving die 
meerwaarde(n) zodanig honoreert dat voor de ondernemer een gezond financieel rendement 
mogelijk is. De basisvraag is wat onze sector kan betekenen voor de samenleving: welke 
behoeften kunnen wij invullen en onder welke voorwaarden? Vanuit dit perspectief van 
‘meerwaarde(n) – voorwaarde(n)’ kijken we naar de drie schaalniveaus van de markt die 
voor onze ondernemers in de groene ruimte relevant zijn. 
   
De wereldmarkt.  Op deze schaal is sprake van voortgaande liberalisering en vrijhandel. 
Nederlandse boeren en tuinders profiteren hiervan door kennisintensieve producten te 
leveren met een hoge toegevoegde waarde. De trend van minder bulk en grondstoffen naar 
meer hoogwaardig uitgangsmateriaal zet door (pootgoed, zaden, fokkerij). Met deze 
producten en met hun kennis leveren ze een specifieke bijdrage aan de mondiale 
voedselproblematiek.    
 
 
De Nederlandse agrarische sector heeft mogelijkheden om actief bij te dragen aan de oplossing van 
de wereldvoedselproblematiek, door boeren die elders op de wereld in minder gunstige 
omstandigheden werken, te ondersteunen bij het produceren van gezond voedsel voor hun lokale en 
regionale markt en bij het verstevigen van hun inkomenspositie. Die ondersteuning krijgt vorm via het 
leveren van hoogwaardig uitgangsmateriaal, de uitwisseling van kennis en via samenwerking.  
 

 
De regionale markt. Bedoeld wordt de markt in Noordwest Europa, vaak aangeduid als de 
driehoek Berlijn – Londen – Parijs. Het overgrote deel van onze producten vindt zijn weg nu 
al in die markt. In de context van de vrije wereldmarkt wordt deze regionale markt met 
koopkrachtige en veeleisende consumenten nog belangrijker voor onze ondernemers in de 
groene ruimte. De Nederlandse boeren en tuinders zijn steeds beter in staat om deze markt 
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te bedienen met kwaliteitsproducten en voldoen ruimschoots aan de gewenste hoge 
standaard van duurzaamheid. 
 
 
Ondernemers in de groene ruimte nemen als eerste stap de verantwoordelijkheid om uitsluitend duurzame soja te 

gebruiken als veevoer. Vervolgens zoeken zij op de eigen regionale markt naar alternatieven en ze zetten 
stappen om de eiwittransitie (van plantaardig naar dierlijk) efficiënter te maken. 

 

 
De lokale markt. Dit is de markt dichtbij huis, in de directe omgeving van platteland en stad. 
Dit is het domein van uiteenlopende, economisch en maatschappelijk aantrekkelijke 
marktgebieden voor ondernemers in de groene ruimte. Behalve voedsel en siergewassen 
zijn dit bijvoorbeeld natuur, water, energie, zorg en recreatie.  
 
 

Het hergebruik van reststromen en grondstoffen en het opwekken van energie – op het individuele bedrijf en 
zeker in de streek – is een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. 

 

 
In het schema zijn de begrippen ‘meerwaarde(n)’ en ‘voorwaarde(n)’ ingevuld vanuit het 
perspectief van de ondernemer en de drie niveaus van de markt.  
  
 Meerwaarde(n) 

 
Voorwaarde(n) 

Ondernemer - Gezond inkomen & rendement 
- Toekomstperspectief & 

continuïteit 
- Plezier 
- Arbeid 
 

- Ondernemerschap  
- Vakmanschap/Groene Expert 
- Betrouwbaarheid 
- Openheid 
 

Wereldmarkt Bijdragen aan voedselzekerheid en 
rechtvaardige verdeling door: 
- hoogwaardige producten 
- kennis en samenwerking 
- beperking ‘voetafdruk’ 

 

- Vrije markt 
- Businessaanpak 
 

Regionale markt  
 

- Voedsel (kwaliteit, vers, 
bewerkt) 

- Gezondheid mens & dier 
- Natuur, landschap & 

biodiversiteit 
- Sluiten kringlopen 
 

- Businessaanpak 
- Verantwoordelijke 

consumenten / duurzaam 
consumeren 

 
 
 

Lokale markt Bijdragen aan marktgebieden: 
- voedsel (real food) 
- gezondheid mens & dier 
- energie 
- water 
- natuur, landschap & 

biodiversiteit 
- verbinding stad – platteland 
- sociaal economische vitaliteit 

platteland 
- kwaliteit leefomgeving 
 

- Businessaanpak 
- Respect en waardering 
- Overheid faciliteert en 

stimuleert  
- Verantwoordelijke 

consumenten / duurzaam 
consumeren 
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Bouwstenen voor een succesvolle aanpak 
 
Een integrale benadering is noodzakelijk. Dat betekent de vraagstukken vanuit een bredere 
samenhang bekijken. Een ver doorgevoerde specialisatie en een puur economische of 
technologische benadering volstaat niet. Het gaat om de bredere blik, om de samenhang van 
ecologische, sociale en economische aspecten. Agrarisch beleid is verbonden met het 
samenlevingsbeleid.  
 
Sterke verbindingen, lokaal en regionaal. In verbinding met partijen in andere marktgebieden 
worden nieuwe businessconcepten gerealiseerd, in bijvoorbeeld de zorg of op het gebied 
van energie en regionale voedselvoorziening. Daarbij zijn noodzakelijkerwijs sterke relaties 
tussen boeren en burgers, tussen platteland en stad. De dialoog met de burgers in gebieden 
waar wij produceren of waar wij onze grond- en hulpstoffen van betrekken is essentieel en 
vanzelfsprekend. 
 
Nieuwe samenwerkingsvormen en ondernemerschap. Een ondernemer in de groene ruimte 
die risico’s en verantwoordelijkheid neemt en daarvoor in ruil meer zekerheid over een 
eerlijke verdeling van marges en rendement wil hebben, werkt samen in coöperatieve 
verbanden, netwerken en ketens. Nieuwe vormen van samenwerking doorbreken het 
traditionele concurrentiemodel en zorgen ervoor dat ondernemers in de groene ruimte een 
sterke positie hebben op de marktgebieden waarin zij actief willen zijn. Het gaat om 
samenwerking in bredere zin, niet alleen van boeren en tuinders onderling maar ook van hen 
met andere partners in nieuwe maatschappelijke verbanden of ondernemingen. Alle (nieuwe) 
samenwerkingsvormen richten zich eerst op het realiseren van de meerwaarde(n) en komen, 
op basis van onderling gerespecteerde posities en afspraken, tot een eerlijke verdeling van 
baten en lasten. Op deze manier ontstaat ‘fair trade’.   
 
Eigenschaligheid. Dit begrip drukt uit dat schaalgrootte op zichzelf geen maatstaf is voor een 
renderend en duurzaam bedrijf. Eigenschaligheid staat voor een schaal die past bij de 
ondernemer, zijn omgeving, de afzetmarkt en de toegevoegde waarde die het bedrijf levert 
aan de samenleving. 
 
Benutten van technologische vernieuwingen. Verhoging van de productiviteit van de 
voedselproductie is noodzakelijk. Tegelijkertijd liggen er voor de groene sector grote 
uitdagingen op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, klimaat, biodiversiteit en gezondheid 
van mens en dier. Daarom is het van groot belang dat de sector blijft inzetten op het 
realiseren en benutten van technologische vernieuwingen die op maatschappelijk draagvlak 
kunnen rekenen. Vooral op het gebied van de biotechnologie, nanotechnologie en ICT liggen 
mogelijkheden.   
 
Transparantie en vertrouwen. Voor het vertrouwen in onze sector wordt nieuwe informatie- 
en communicatietechnologie benut om maximale transparantie te realiseren over onze 
producten en de duurzame productiewijze. De consumenten in het digitale tijdperk vragen er 
om en dwingen het zelfs af.  
 
Gezond en veilig. De samenleving geeft meer prioriteit aan de relatie tussen land- en 
tuinbouw en volksgezondheid. De agrarische sector draagt via twee sporen hieraan bij. Ze 
levert producten die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen. Ze 
maakt gebruik van veilige productiewijzen gericht op het voorkomen van schade aan 
gezondheid van mens, dier en omgeving. Daartoe zetten ondernemers in de groene ruimte 
maximaal in op risicovermijding en – beheersing.   
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Welke rol willen wij spelen? Hoe gaat ZLTO dit doen? 
 
Vanuit deze visie creëren wij duurzaam perspectief voor zoveel mogelijk ondernemers in de 
groene ruimte. Dat doen wij vanuit een grote betrokkenheid bij onze achterban en in 
verbinding met de samenleving. Op professionele wijze werken wij aan dat perspectief door 
onze focus op ontwikkelen, vernieuwen en ondernemen. In dit opzicht zet de historische lijn 
van onze organisatie versterkt door. De combinatie van netwerk, teamwerk, maatwerk en 
financiële participatie – de combirol – wordt nog meer het handelsmerk van ZLTO, en dat 
met grote onderlinge betrokkenheid van leden, bestuurders en medewerkers. 
 
 

 
Levenskwaliteit van de Samenleving. Door Ondernemers in de Groene Ruimte! 

 
Ondernemers in de groene ruimte zijn met recht trots op hun prestaties en hun betekenis 
voor de samenleving. Vanuit zelfvertrouwen en met een sterk gevoel van eigenwaarde 
bouwen ze verder aan een goede reputatie in de samenleving, met gezond voedsel, 

duurzame energie, schoon water, rijke natuur, kortom: met levenskwaliteit. 
 
 


