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^ In de masterclass van Rik Eweg besproken
model (naar: Matthias Orgler), zie in deze
nieuwsbrief bij geweest …

welkom bij de nieuwsbrief! …
Welkom bij de tweede nieuwsbrief van project Farm Life! Doel van het project is om bij te dragen
aan een klimaatbestendig Europa, door informatie te verzamelen en te delen, door het ontwikkelen en
tonen van innovatieve adaptatietechnieken en –benaderingen en door burgers, belanghebbenden en
beleidsmakers bij elkaar te brengen. De nieuwsbrief verschijnt 12x per jaar.
geplande evenementen …
• MASTERCLASS FARM LIFE:
Masterclass ‘Afzet van producten uit het agroforestry systeem: the ‘nut-case’ ‘
> datum: 18 oktober2019, 13:00 - 16:30 uur, Hanne Hoeve, Borkelsedijk 4, 5563 VA Westerhoven
Masterclass ‘Marktafzet 2’
> datum: 7 november 2019, 13:00 - 16:30 uur, ‘t Spectrum in Schijndel
Masterclass ‘Biodiversiteit en agroforestry’
> datum 12 december 2019, 13:00 – 16:30 uur, locatie nader te bepalen
Agenda onder voorbehoud. Raadpleeg de website of mail naar euridice.leyequienabarca@hvhl.nl over
de meest recente informatie.

geweest …
Masterclass Strategisch ondernemingsplan
Op 12 september vond in ‘t Spectrum in Schijndel weer een masterclass van project Farm Life plaats.
Het thema was ‘Strategieën voor een succesvol agroforestry-ondernemingsplan’. De twintig deelnemers richtten zich op vragen als ‘Wat zijn de praktische stappen om waardecreatie en concurrentievoordeel te verkrijgen?’ en ‘Wat zijn hierbij de succes- en risicofactoren?’. Een van de belangrijkste
uitkomsten was dat lector Rik Eweg eraan werkt om een praktische tool te kunnen bieden voor het
werken een business plan. Het gaat om een Excel-bestand waarmee kosten en baten van het business
model berekend kunnen worden. De tool zal worden gedeeld met het network van Farm Life.
Voorbeelden van de rekenmodellen zijn opvraagbaar via euridice.leyequienabarca@hvhl.nl. Farm Life
gaat aan het rekenmodel werken met de drie aangesloten boeren en met eigenaar van Kaasboerderij
De Ruurhoeve: Corné Ansems.
interview met … Joost van Roosmalen (Boefkik)
Een van de partners die meedoen aan FARM LIFE is Boefkik.
Dit bedrijf doet alles op het gebied van Food, ‘van pot tot
filmshot’. Hoog tijd voor een interview met een van de
oprichters, Joost van Roosmalen.
Wat doet Boefkik?
Alles op het gebied van eten. Het bedrijf is opgedeeld in
drie werelden. In de ‘kitchen’ draait het om product- en
receptontwikkeling, maar we produceren er ook onze eigen
lijn van Brabantse conserven. In de ‘studio’ - we hebben
letterlijk een studio - brengen we alles wat we in de keuken
maken in beeld, bijvoorbeeld met foto’s en video’s.
‘Office’ is alles wat we achter de computer doen, van vormgeving tot het schrijven van recepten en webteksten en het
bijhouden van social media voor derden.

^ Joost van Roosmalen (l) en Wouter Weststrate, Boefkik
Hoe bent u betrokken geraakt bij FARM LIFE?
Ik had al eerder een bedrijf in de food-wereld, waarmee ik heel intensief in contact was met ‘eerlijke’ Brabantse boeren.
Via Piet Rombouts ben ik in aanraking gekomen met het project. Binnen het project verzorgt Boefkik de
productontwikkeling: hoe kunnen we de producten die van het land komen vermarkten en verkopen, en hoe maken we er
echt een merk van?
Wat was uw motivatie om mee te doen aan FARM LIFE?
Ten eerste omdat we het een mooi initiatief vinden. Agroforestry moet de landbouw van de toekomst worden, en zou
eigenlijk al de landbouw van nu moeten zijn. Als wij eraan kunnen bijdragen dat die transitie sneller gaat, dan doen we dat
graag. Bovendien sluit het perfect aan bij Boefkik, elk onderdeel van ons bedrijf kan bijdragen aan het project. Tot slot
wilden Wouter (mijn compagnon en mede-oprichter) en ik al langer samen een bedrijf beginnen, en dankzij FARM LIFE is
dat in een stroomversnelling gekomen. Het eerste rendabele product van FARM LIFE is er dus al: dat is Boefkik.
Wat zijn uw verwachtingen van het project?
Dat de landeigenaren die meedoen aan het project hun eigen merkproducten succesvol op de markt kunnen brengen. Wat
voor producten maakt niet uit: het kan een gave jam zijn, maar ook bijvoorbeeld een vergaderlocatie. We willen dat de
wereld behouden blijft voor toekomstige generaties en dat de verhalen achter de producten worden verteld. Dat kan als
boeren hun eigen merkproduct gaan verkopen: met hun eigen smaak en hun eigen sfeer. Dat is waar wij graag aan willen
bijdragen.”
Wat zijn uw verwachtingen van het project?
Ik verwacht dat het project uiteindelijk een duurzaam businessmodel gaat opleveren. Daarnaast verwacht ik dat we heel
veel kennis uit verschillende bronnen moeten putten om de juiste informatie te vergaren . De aanloopfase van het project
is nog niet zo tijdrovend, de implementatie van een nieuw productiesysteem zal erg veel tijd kosten: enige jaren zullen hier
wel voor nodig zijn .

In de volgende nieuwsbrief weer een interview, met ervaringen van een andere deelnemer!

opleidingsmogelijkheden …
Professional MSc. -> Nieuwe masterspecialisatie bij Van Hall Larenstein
Vanuit het project FARM LIFE start volgend jaar een nieuwe masterspecialisatie bij Hogeschool Van
Hall Larenstein in Velp: Agroforestry Production Chain Management, binnen het masterprogramma
Agricultural Production Chain Management (APCM). De specialisatie is bedoeld voor professionals in
de land- en bosbouwsector (zoals veehouderij, bosbouw en gewasproductie), die werken aan
efficiency- of kwaliteitsverbetering of facilitering van de productieketen. Het praktisch georiënteerde
APCM masterprogramma en de agroforestry-specialisatie benaderen voedselsystemen en waardeketens vanuit verschillende invalshoeken, zoals duurzaamheid, organisatieverandering, bedrijfseconomie, logistiek en internationale trends. De voertaal is Engels.
Een belangrijk deel van de masterspecialisatie zal ingaan op agroforestry als nieuwe manier van
produceren in de landbouw. Studenten worden opgeleid om transitiemanagers te zijn in de overgang
van conventionele landbouw naar agroforestry. Ze leren rekening te houden met de duurzame
principes van People, Planet, Profit, Peace en Partnership (5 P’s) en te werken aan de Sustainable
Development Goals (SDG’s). Na het afstuderen zijn zij in staat te faciliteren, managen en innoveren in
agroforestry-waardeketens.
De Engelstalige brochure van de masterspecialisatie zal spoedig verschijnen. Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Hogeschool Van Hall Larenstein via +31 26 369 55 66 of
info@vhluniversity.com.

inschrijven en uitschrijven voor de nieuwsbrief …
Wilt u zich inschrijven of uitschrijven voor de nieuwsbrief? Mail dan uw naam naar
euridice.leyequienabarca@hvhl.nl, onder vermelding van: inschrijving nieuwsbrief of uitschrijving
nieuwsbrief.
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