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Expeditie ‘Veerkracht in Landbouw en Food sector’ 
Concept draaiboek, versie 2 november 2017  

 

Wat:  Interactieve verkenning van risico’s en kansen bij het investeren in landbouw en 
foodsector. Verkennende dialoog tussen finance en business / investeerders en investees. 

Doel: 1) Bewustwording van kansen en risico’s mbt biodiversiteit in relatie tot 
investeren in landbouw en food bedrijven;  

2) Update van ontwikkelingen in dit veld (tools, indicatoren, protocollen, 
uitdagingen); 

3) Identificeren van benodigde / kansrijke ‘stappen’ voor (finance & business 
gezamenlijke) vervolgactiviteiten; 

Wanneer: December 2017, 13:00 – 17:00 uur 

Waar: Opties: Vivera fabriek (http://www.vivera.com/nl/over-vivera, Holten, tussen 
Deventer en Almelo, en met NS station; op weg om groenste fabriek van 
Europa te worden).  

Alternatieven: Heineken, Friesland Campina/ Aquafarming of 
precisielandbouw boerderij (via CLM?) 

Deelnemers: ca. 50 deelnemers. In ieder geval: Leden VBDO, VBA en De Groene Zaak. 
Eventueel ook uitnodigen: leden WBCSD / NCC, NCFA, ILG, NvB, Verbond van 
Verzekeraars, B@B, etc. circa 50 deelnemers. 

 

Agenda 

12:30 uur Ontvangst met lunch  

13:00 uur Opening VBDO (Angélique) / eventueel kort woord door Anne-Marie over 
essentie expeditie 

13:05 uur  Expeditie in fabriek / op boerderij / verwerking 

14:05 uur Intro: Anne-Marie licht werkwijze in de middag toe 

Via app vragen welke vragen er leven rond dit onderwerp -> projectie op 
scherm 

14:10 uur Blok 1: relateert aan bezoek locatie 

[2 maal 15 min presentatie + 5 min verduidelijkende vragen]  

Presentatie 1 Business: Vivera, CEO, MVO manager of CFO als ze die 
hebben (http://www.vivera.com/nl/duurzaamheid)  
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http://www.vivera.com/nl/post/nieuws/vivera-ondertekent-green-protein-
alliance-gpa  

http://www.vivera.com/nl/post/nieuws/volkskrant-de-onderneming,  

https://fd.nl/ondernemen/1183249/namaakvlees-in-trek-door-schnitzelgate  

http://www.vleesmagazine.nl/industrienieuws/nieuws/2012/8/enkco-directeur-
ziet-ruimte-voor-groei-2-10121330  

Presentatie 2 Finance: Actiam, strategie ontwikkeling Land-use / alternatief: 
change meat production.  

Hoe ver reikt je verantwoordelijkheid, hoe bepaal je je ambitie. Vergroenen 
lopende investeringen of duurzame transitie aanjagen? / PBAF? 

Gesprek in 2-tallen (buurman of vrouw) of 4-tallen (aan tafels, cabaret 
opstelling) [10 min gesprek + 5 min ophalen resultaten] 

[10 min: optie: reactie door 2 sprekers] 

• ‘Welke risico’s zie je bij dit soort investeringen?’ 
• ‘Welke kansen zie je bij dit soort investeringen?’ 

Antwoorden digitaal ophalen (twitter, Kahoot!, of een andere app. Bij 
voorkeur zodanig dat dit direct projecteert op het scherm) 

15:05 uur Pauze [na pauze een andere nieuwe gesprekspartner(s) zoeken die je nog 
niet kent]  

15:25 uur Blok 2: ander relevant onderwerp in relatie tot landbouw / food 

[2 maal 15 min presentatie + 5 min verduidelijkende vragen]  

Presentatie 3 Business: Eosta, no 1 duurzame 100 (‘publiekstrekker’?), 
degradatie landbouwgronden ver weg, oplossingen en marktrijpe en 
veerkrachtige producten 

Presentatie 4 Finance: Rabobank, nieuwe Food strategie + filmpje met 
monitor boeren Friesland Campina / Alternatief: ABN Amro over hun 
onderzoek en activiteiten rond agri in Brazilie. 

Gesprek in 2-tallen (buurman of vrouw) of 4-tallen (aan tafels, cabaret 
opstelling). [10 min gesprek + 5 min ophalen resultaten] 

[Aanvullen op vorige discussie (5 min)] 

• ‘Welke risico’s zie je bij dit soort investeringen?’ 
• ‘Welke kansen zie je bij dit soort investeringen?’ 

Antwoorden digitaal ophalen (twitter, Kahoot!, of een andere app. Bij 
voorkeur zodanig dat dit direct projecteert op het scherm) 
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16:20 uur Overzicht tools en ontwikkelingen op dit vlak (voor finance) door CREM (en 
NextGreen? CoP FINC / CoP F@B) 

16:40 uur Bonus/slotvraag voor gesprekken: [10 min] 

Wat hebben business en finance nodig om te zorgen voor meer 
veerkrachtige investeringen in landbouw en food? 

[Alternatieve formulering: Welke vragen spelen er (nog) na deze 
bijeenkomst? / Waar is behoefte aan voor vervolg? c.q. Wat is nodig voor 
vervolg? -> eventueel richten op volgende meeting in relatie tot ‘bouw’?] 

 Digitaal / via app ophalen 

16:50 uur [Optie: reactie door 4 sprekers op de resultaten] 

afsluiting door Anne-Marie, geeft woord aan Angélique 

17:00 uur Afsluiting door VBDO (Angélique) 

 


