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Workshop: Hoe wordt 
Kringlooplandbouw beloond?

Frank Verhoeven
adviesbureau Boerenverstand
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Boerenverstand
werken aan praktische duurzaamheid
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§ Aansturing via afzonderlijke 
beleidsdossiers 

§ Benodigde bijdrage individuele 
bedrijven niet concreet 

§ Versnippering van instrumenten 
en definities

§ Maatregelvoorschriften leidend tot 
suboptimale oplossingen

§ Geen (financiële) beloning voor 
betere prestaties

Wat komt er op het boerenerf af?
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Geef ons de doelen!
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KPI’s: tussen doelen/opgaven en maatregelen
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Integraal!
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Spelregels:
1. KPI laat op bedrijfsniveau de voortgang 

zien van prestaties die bepalend zijn 

voor te realiseren doelen
2. KPI’s gaan niet over het ‘hoe’.

3. Eén KPI = geen KPI
4. KPI systematiek = meer dan alleen set 

KPI’s:

a. Samenhang tussen doelen–kpi’s–
maatregelen (benchmarking)

b. Informatie, advies & voorlichting

c. Governance

Integrale set 
KPI’s

Monitoring 
bedrijf, regio, 
landelijk

Waardering & 
beloning 
systemen

Doelen & opgaven: klimaat, water, 
biodiversiteit, landschap

Maatregelen & acties op boerenbedrijf  

Samenhangende 
aspecten

Wat zijn KPI’s en hoe werken ze?
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Het werkt in de zuivel!

Biodiversiteitsmonitor melkvee
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Stikstof (ammoniak/ha)
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Broeikasgassen (CO2 eq/kg melk)
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Stikstof-arm voeren?

Bron: Dirksen Management Support, cijfers 2018
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Boeren praktijk, kennis en ervaring
(niet gedocumenteerd)

Gespecialiseerde 
erfbetreders Praktijk adviseurs

Sector specialisten, LTO’s, kennisinstellingen, Louis 
Bolk instituut, CLM, Stichting Veldleuuwerik

Operationeel

Operationeel 
specialisatie/ 

handboek

Kennis- en 
beleidontwikkeling, 

certificering, 

BesluitvormingMarktpartijen, toeleverende bedrijven, NGO’s, 
overheid, GLB

KPI’s, 

Rol van KPI’s in het systeem
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Zuivelondernemingen

Overheid
Grondbezitters 

/ verpachters

Waterbedrijven

© FELIXX/WWF NL

Financiële 
instellingen 

Consument/markt

Kans: beloningen stapelen door gemeenschappelijke aanpak
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Provincie Drenthe
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Brabantse Biodiversiteitsmonitor
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Stapeling op basis van prestaties
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KERNSET 
met gebieds-en sectorspecifieke 
drempel– en streefwaardes

+ EVENTUEEL SECTOR TOEVOEGINGEN

+ EVENTUEEL GEBIEDS TOEVOEGINGEN

De kernset: basis van positief waarderen/stimuleren?
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Tot slot

• Gezamenlijke taal: wat is duurzaam? Niet tegenover elkaar: 
klimaatneutraal versus natuurinclusief versus efficiëntie, maar 
het totaal plaatje communiceren!  à integrale monitor!

• Positief waarderen/stimuleren werkt in de Zuivel. 
• In de overige sectoren (akkerbouw, intensieve veehouderij) is 

nog werk aan de winkel, maar ook daar ligt de basis er.
• Hoe kan de KPI set in Twente gaan werken? Welke KPI’s missen? 

Of is het een kwestie van andere drempel-en streefwaardes? 
Voor welke prestaties wil jij gewaardeerd worden? 

22

Belonen voor prestaties in kringlooplandbouw. Het klinkt niet 
alleen mooi, maar de eerste boeren worden nu al daadwerkelijk 
beloond voor prestaties die bijdragen aan duurzaamheidsdoelen. 
Dit gebeurt op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). In 
opdracht van het ministerie van LNV ontwikkeld Frank Verhoeven 
van Boerenverstand op dit moment samen met WUR en Louis 
Bolk een set KPI’s om de ontwikkeling van duurzame landbouw te 
tonen en te belonen. In deze aanpak is ruimte om per gebied een 
aantal specifieke indicatoren op te nemen. Help Frank en ga met 
hem in discussie welke KPI’s in Twente zinvol zijn om duurzame 
landbouw te stimuleren. Boeren worden straks afgerekend op 
duurzaamheidsdoelen. Waarvoor wil jij beloond worden?
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