
‘Vraag naar biologische 
producten groeit explosief’

Droomt u ook van deze kop in het nieuws? En hebt u goede ideeën om biologische 

producten te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor de consument? Het  

Co-innovatieprogramma Biologische Afzetketens biedt een uitgelezen kans om  

innovaties in de keten in samenwerking te realiseren!

Co-innovatieprogramma Biologische Afzetketens

Uli Schnier, voorzitter Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw:
‘De biologische sector wordt gekenmerkt door een onvolwassen ketenstructuur. Samenwerking is nog niet 
vanzelfsprekend. Daarom is juist co-innovatie voor deze sector heel belangrijk: het brengt mensen, structuren en 
ideeën bij elkaar en laat ze in ketenverband op elkaar inspelen. De beste ideeën ontwikkelen zich immers in 
samenwerking. 
Binnen het co-innovatieprogramma staat de consument voorop. Het benadrukken van de meerwaarde van 
biologische producten en tegelijkertijd het streven naar lagere kosten zijn dan ook speerpunten die in elk project 
terug moeten komen.’

Arjen Vroegop, programmacoördinator ministerie van LNV:
‘Dit co-innovatieprogramma is een cruciaal instrument binnen het bredere programma Marktontwikkeling 
Biologische Landbouw. Andere instrumenten zijn meer gericht op marktstimulering, promotie of fundamenteel 
onderzoek over biologische landbouw. 
Co-innovatie zit op de scheidslijn tussen onderzoek en bedrijfsleven en maakt het hele pallet aan middelen 
compleet. Dit biologische programma heeft een kraamkamerfunctie: we streven ernaar dat de resultaten van 
de onderzoeksprojecten ook in de gangbare sector gebruikt kunnen worden.’

Meer consumentenvraag creëren naar biologische producten, is de opdracht van het Co-innovatieprogramma 
Biologische Afzetketens. Het past daarmee in de doelstelling van het ministerie van LNV, dat in 2007 
biologische producten vijf  procent zullen uitmaken van de consumentenbestedingen. Daartoe wil het 
programma innovatieve, biologische ketenprojecten van de grond krijgen en duurzame samenwerking binnen en 
tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen stimuleren. Co-innovatie – publiek-private samenwerkingsverbanden 
in innovatieprojecten – is hét middel om deze doelstellingen te realiseren. 

Betrokken organisaties
Het Co-innovatieprogramma loopt in opdracht van het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd door Wageningen 
Universiteit en Researchcentrum (WUR). In de uitvoering werkt de WUR nauw samen met stichting Agro Keten 
Kennis (AKK) voor de projectregie en de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw (MBL) voor de 
beoordeling van projectaanvragen.



Jan-willem Donkers, themacoördinator Wageningen UR:
‘Wageningen UR heeft ontzettend veel ervaring met co-innovatieprojecten in samenwerking met het bedrijfs- 
leven en kennisinstellingen buiten Wageningen. Daardoor kunnen we niet alleen de juiste inhoudelijke expertise 
bieden, maar ook praktische kennis over het organiseren van complexe projecten. Ik hoop dat de biologische 
sector door dit co-innovatieprogramma op een technologisch hoger niveau komt, beter inzicht in de markt 
krijgt en slimmer leert in te spelen op de marktvraag.’

Arjan Monteny, themasecretaris Co-innovatieprogramma: 
‘Het gonst en borrelt van de ideeën bij bedrijfsleven en kennisinstellingen om de ontwikkeling van de biologische 
keten én de consumentenvraag te stimuleren. Het co-innovatieprogramma biedt de uitgelezen kans om deze 
ideeën aan te pakken en kennis en ervaring om te zetten in daadwerkelijke innovaties. Innovaties die de 
slagkracht van de biologische sector zullen vergroten. Het gaat er daarbij vooral om voor de consument zicht-
baar te maken wat de unieke meerwaarden van biologische producten zijn en deze producten zo toegankelijk 
mogelijk aan te bieden. Daarbij zullen de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met de vorming van 
ketens en nieuwe afzetkanalen volop worden benut.’

Meedoen aan het programma?
Projectaanvragen worden beoordeeld aan de hand van een aantal speerpunten (zie kader hieronder), waarbij  
ze ten minste moeten passen binnen één van de speerpunten. Verder zijn de volgende criteria vastgesteld:
• Er moet een bijdrage worden geleverd aan de groei van consumentenbestedingen.
• Het project moet een brede uitstraling hebben binnen de sector.
• Betrokkenheid van ten minste drie schakels uit de biologische keten.
• Betrokkenheid van ten minste twee kennisinstellingen. 
• Uitvoering door partijen die een ‘trackrecord’ hebben in biologische afzetketens.
• De financiële bijdrage is maximaal € 200.000.
• Projecten hebben een looptijd van maximaal anderhalf  jaar.
•  Er is een communicatieplan en het project wordt afgerond met een openbare eindrapportage (met 

inachtneming van vertrouwelijkheid rondom eventuele bedrijfsspecifieke gegevens).

Uitleg over de criteria en uitgangspunten voor projecten binnen het Co-innovatieprogramma vindt u op  
www.akk.nl en www.biologischeafzetketens.wur.nl

Financiering 
Het ministerie van LNV levert een financiële bijdrage van 50%, uitsluitend in te zetten voor publieke kennis-
instellingen. De overige 50% wordt ingezet door het bedrijfsleven, grotendeels in de vorm van uren en natura.

Voorstel indienen
Hebt u een projectidee, neem dan in een vroegtijdig stadium contact op met de themasecretaris van het  
Co-innovatieprogramma. Hij kijkt of  het idee binnen het programma past en denkt mee over de vorming van 
het samenwerkingsverband en de formulering van het projectvoorstel. Projecten worden gezamenlijk door 
bedrijfsleven en kennisinstellingen opgesteld en vervolgens door één van de betrokken kennisinstellingen 
ingediend. De beoordeling van projecten – en het eventueel stellen van aanvullende voorwaarden en bijsturen – 
gebeurt door de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw.

Voor meer informatie over het Co-innovatieprogramma of  
het indienen van een projectvoorstel kunt u terecht bij:
•  Themacoördinator Jan-willem Donkers,  

Wageningen UR, telefoon (0317) 47 50 16,  
e-mail jan-willem.donkers@wur.nl

•  Themasecretaris Arjan Monteny,  
Stichting AKK, telefoon (073) 528 66 43,  
e-mail monteny@akk.nl

Speerpunten voor projecten
• Het naar voren brengen van de meerwaarden van biologische producten voor de consument.
• Verbetering van de efficiency in de productie, leidend tot een lagere meerprijs van het product.
• Borging van de kwaliteit voor de consument door de hele keten heen.
•  Verbreding van de afzetmarkt van biologische producten door de ontwikkeling van nieuwe markten en 

export.


