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Overandering van Tijdperk: 
Transitie naar Tuinbouw 3.0
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We leven NIET in tijdperk van verandering 

maar in een verandering van tijdperken







19e EEUW

- Industriële revolutie

- Angst voor machines

- Langdurige onrust

- Sociale ongelijkheid

- Marx

21ste EEUW

- Digitale revolutie

- Angst voor robots

- Steeds meer onrust

- Sociale ongelijkheid

- Piketty
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1 MAATSCHAPPELIJKE OMWENTELING
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OUDE ORDENING

- Top-down

- Centraal

- Collectief

- Gelijkheid

- Hokjes

NIEUWE ORDENING

- Bottom-up 

- Decentraal

- Gepersonaliseerd

- Ieder het zijne

- Vloeibaar



OUDE SAMENLEVING

- Branche-Organisaties

- Vakbonden

- Politieke Partijen

- Woningcorporaties

- Traditionele media  (tv, radio)

NIEUWE SAMENLEVING

- Netwerken, Gemeenschappen

- Coöperaties

- Bewegingen

- Wooncoöperaties

- Social media  (internet)
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HET ROER MOET OM

Arbeidsmarkt

Pensioenstelsel

Zorg

Onderwijs

Democratisch stelsel

Gepersonaliseerd, geen onderscheid tussen vast en flex

Gepersonaliseerd, zeggenschap over eigen pensioen

Gepersonaliseerd, eenvoudiger, goedkoper

Gepersonaliseerd onderwijs op maat 

Lokaal, van onderop, inclusief, transparant, zeggenschap  



CHAOS



ANGST

VERZET

ACTIE
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EXPLOSIEVE GROEI VAN COÖPERATIES
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2 ECONOMISCHE OMWENTELING



ECONOMIE 
3.0

DEEL 
ECONOMIE

DIGITALE 
ECONOMIE

MAKER-

ECONOMIE

ROBOT 
ECONOMIE

BIO- EN 
GROENE 

ECONOMIE

CIRCULAIRE

ECONOMIE



Smart Digital Delta
Towards zero marginal costs

Smart Energy Delta
Towards zero carbon

Circular Economy
Towards zero waste

Entrepreneurial Region
Towards new productivity

Next Society
Towards an inclusive society



OUDE ECONOMIE

- Economisch ondernemen

- Waarden onttrekken

- Financiële impact

- Fossiel

- Lineair

- Bezit

NIEUWE ECONOMIE

- Betekenisvol ondernemen

- Waarden creëren

- Maatschappelijke impact

- Schoon

- Circulair

- Gebruik
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MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Tesla wil energie probleem oplossen

Unilever wil klimaatverandering bestrijden

TNT wil armoede terugdringen

Shell draagt bij aan klimaatverandering



als je als bedrijf geen waarde toevoegt
dan besta je niet meer over 10 jaar 



TIJDPERK VAN DISRUPTIE

disruptieve innovaties

Iphone

disruptieve technologieën

Blockchain

disruptieve bedrijven

Uber &Airbnb



OUDE ECONOMIE

- Banken

- Energiebedrijven

- Taxibedrijven

- Hotelketens

- Boekenwinkels

- Platenmaatschappij

NIEUWE ECONOMIE

- Fintechs

- Google, Tesla, van de bron

- UBER

- Airbnb

- Bol.com

- Spotify
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UBER DIGITAAL PLATFORM

UBER verbindt

chauffeurs aan passagiers



BINNEN 5 JAAR…

=
er een UBER voor de bouw



BLOCKCHAIN IN HAVEN ROTTERDAM 



logistiek wordt ontwricht door blockchain

logistiek van tuinbouw gestuurd door computers

overbodige schakels vallen weg uit de keten 

alleen partijen die waarde toevoegen blijven over

Blockchain zal uw business model ontwrichten 

LOGISTIEK VAN TUINBOUW VERANDERT
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WINKELEN IN 2020

1. De supermarkt weet
dat jij een liefhebber
bent van vis

1. Wanneer je voor het 
visschap staat, voel je 
je mobiel trillen

1

2



3. Een op maat gemaakte
aanbieding van verse 
tonijn

4. De aanbieding gaat
uiteraard gepaard met 
een suggestie voor een
recept en passende
witte wijn. 

3

4
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NIEUWE MAAKINDUSTRIE

Digitale revolutie in de maakindustrie

Fundamentele verandering van: 
HOE WIJ DINGEN MAKEN EN VOORAL WIE HET MAAKT

Iedereen wordt producent



CONSUMENT 
3.0

AUTONOOM

PRO-ACTIEF

PROSUMENT

FABRICENT

ENERGIE-
LEVERANCIER

BOUWER
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RENDEMENT VAN NIEUWE ECONOMIE

Elke € geïnvesteerd in de NIEUWE economie 
LEVERT 3€ rendement op voor economie

innovatie | werkgelegenheid | structuurversterking

Elke € geïnvesteerd in de OUDE economie KOST
de samenleving 2€
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3 URGENTIE



DE CIRCULARITEITS KLOOF

wereldwijd wordt maar 9% van 

de grondstoffen hergebruikt



Nederland Sukkeltje van Europa

duurzame energie totaal: 27ste van 28 landen 

duurzame energie per hoofd: 21ste van 28

duurzame energie per BNP: 24ste van 28
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3
WAT BETEKENT HET 
VOOR BEDRIJVEN?



elk verdienmodel

in elke sector 

van elk bedrijf

staat onder druk



1920 75 jaar

1970 30 jaar

2015 15 jaar

Standard & Poor’s 500

LEVENSDUUR VAN EEN GROOT BEDRIJF



WIE WORDT DE VOLGENDE KODAK?

50 jaar stabiele groeimarkt

Disruptie in minder dan 10 jaar

Digitale fotografie als disruptor

analoog

digitaal



risicomijdend gedrag

angst voor verandering

focus op ultrakorte termijn

log en bureaucratisch

MEESTE BEDRIJVEN ZIJN NIET VOORBEREID 



TYPOLOGIE VAN BEDRIJVEN

23-2-2018



3 van 5 bedrijven sneuvelen
in kantelfase van transitie



SURVIVAL OF THE FITTEST

niet de grootste bedrijven overleven,

ook niet de slimste bedrijven, maar

de meest wendbare bedrijven



HOE WENDBAAR IS EEN BEDRIJF?

eenvoud van organisatie

klant begrijpen

multi-disciplinair werken

leren van experimenteren

vertrouwen



nieuwe klanten

nieuwe verdienmodellen

nieuwe oriëntatie

INVESTEREN IN EEN TWEEDE LIJN



kijk kritisch naar uw  verdienmodel



ENERGIE BEDRIJF 3.0

verdient niet zozeer geld met energie 

maar met het faciliteren van de klant 

energiebesparing

smart grids

wijk/buurt niveau



BOUWBEDRIJF 3.0

verdient niet zozeer geld met bouwen 

maar met het faciliteren van de klant 

decentrale energie

telecommunicatie

interieurinrichting



ZORGBEDRIJF 3.0

verdient niet zozeer geld met zorg 

maar met het faciliteren van de klant 

van 100% naar 20% zorg

helpen met netwerk ontwikkelen 

helpen met scholing & baan zoeken



TUINBOUWBEDRIJF 3.0

verdient niet zozeer geld met bulkproductie 

maar met gespecialiseerde producten & kennis 

van bulk naar nicheproducten

van kwantiteit naar kwaliteit 

mensen gezonder maken 
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4 WAT BETEKENT HET 
VOOR DE TUINBOUW?



Tuinbouw is één van de meest

innovatieve sectoren in Nederland

NIET één van de duurzaamste!



economie verandert 
sneller dan de tuinbouw



Tuinbouw moet radicaal

veranderen komende 10 jaar



te weinig samenwerking

veel innovatie, weinig radicale innovatie

diep geworteld in fossiele energie

veel bulkproducten, weinig diversiteit (niches)

vergrijzend ondernemerschap 

URGENTIE 



tuinbouw doet het goed 

financieel gaat het beter laatste 2 jaar

hoogwaardig vakmanschap

uitstekende logistiek & infra

gezonde producten

VANUIT STATIONAIR PERSPECTIEF 



“We produceren wel goed 
maar niet de goede dingen”



tuinbouw is niet wendbaar 

weinig veranderingsgezindheid

klassiek ondernemerschap

onderlinge concurrentie, geen kennisdeling

vergrijzing en weinig nieuwe jonge telers

VANUIT TRANSITIE PERSPECTIEF 



incrementele innovatie: dingen  slimmer doen

proces innovatie: dingen  efficiënter doen

radicale innovatie: dingen  anders doen

RADICALE INNOVATIE



Hoe Innovatief is de Tuinbouw?  

Radicale Innovatie
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Optimaliseren 
Grote Impact 

Optimaliseren 
Kleine Impact

Doorbraakinnovatie
Grote Impact

Doorbraakinnovatie 
Kleine Impact 

Tuinbouw



goed in incrementele innovatie 

maar niet in radicale innovatie 

TUINBOUW



dé consument bestaat niet meer

toenemende diversiteit van consumenten

gespecialiseerde producten voor groepen

bulk producten worden de uitzondering 

CONSUMENT



zeekraal

zeewier

lamsoor

kruiden & cressen

snel groeiende niche-markten

NICHE PRODUCTEN



pharmacie

cosmetica

verpakking

kleding

zorg

NIEUWE KLANTEN & AFZETMARKTEN



Open de ramen en leer
van andere sectoren



3D-Printer teelt productie

app-ontwikkelaars logistieke keten 

robotisering teelt verwerking

duurzame energie energieneutrale Greenport

circulaire concepten circulaire Greenport regio

STIMULEREN VAN NIEUWE COMBINATIES



cross-overs nodig tussen:

telers en chemici

glastuinbouw en melkveehouderij

telers en bouwers

telers en voedingsdeskundigen

KRUISBESTUIVINGEN NODIG



Zoek nieuwe verbindingen 
met mensen van buiten 



koplopers van andere velden

IT specialisten

Robot experts

Gezondheids experts

Afval experts

Energie experts

FRISKIJKERS & DWARSDENKERS



lokale producten

seizoensgebonden producten

duurzame producten

DIT IS UW TOEKOMST!

NICHE PRODUCTEN



gezond

schoon

kwaliteit

veilig

afvalloos

DUURZAAMHEID



energie producerend

geen chemische bestrijdingsmiddelen  

gesloten water systeem

gebruiken van restproducten

afval als grondstof

DUURZAAMHEID



Tuinbouw loopt qua duurzaamheid 
achter bij veel andere sectoren 



van monden voeden

naar mensen gezond maken 

TRANSITIE



CALL TO ACTION

focus meer op radicale innovatie

ontwikkel nieuwe verdienmodellen

zoek nieuwe partners van buiten de sector

probeer uzelf opnieuw uit te vinden



Tuinbouw staat voor grootste 
uitdaging sinds 100 jaar 



iedereen zei dat het onmogelijk was,
totdat iemand langskwam die dat niet wist


