Bio zoekt Boer wil meer inzicht in c fers van bedr ven in
omschakeling
13 DECEMBER 2021

Het gebrek aan bedr fseconomische c fers vormt vandaag vaak een drempel voor landbouwers om hun bedr f om
te schakelen naar biologische productie. Om daar verandering in te brengen, is Bio zoekt Boer op zoek naar
landbouwers in omschakeling die aan de slag willen met hun c fers. Het wil deze landbouwers ook samenbrengen
in een lerend netwerk.
Lees meer over: bio economie

Landbouwers die hun bedr f willen omschakelen naar bio doorlopen vaak eerst een lange oriënterende fase. “Ze zoeken naar
informatie, technieken, afzet, bedr fseconomische gegevens, enz.”, aldus Sander Van Haver van Bio zoekt Boer, de organisatie
die landbouwers helpt b die omschakeling. “We ervaren echter dat het gebrek aan bedr fseconomische c fers vaak een
drempel vormt voor omschakeling. Dit zorgt ervoor dat omschakelaars soms blindvaren in een toch wel nieuwe en onbekende
sector en markt.”
Om daar verandering in te brengen, start Bio zoekt Boer met een nieuw project: ‘Berekend omschakelen naar bio’. “In dit project
gaan we omschakelaars die aan de slag willen gaan met hun c fers, per sector samenbrengen”, legt z n collega Eveline
Driesen uit. “Z kr gen gedurende twee jaar de kans om gratis een bedr fseconomische boekhouding van hun bedr f b te
houden.”
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B komend worden de deelnemende omschakelaars samengebracht in een lerend netwerk. Het gaat om vier tot v f telers uit
dezelfde sectoren en met dezelfde teelten. Z komen vier keer per jaar samen om hun bedr fseconomische c fers te bespreken.
“Het is de bedoeling dat we op basis van deze b eenkomsten overzichten gaan maken van de belangr kste kengetallen”,
vertelt Driesen. Deze kunnen andere omschakelaars nadien helpen om doordachte keuzes te maken.

Bio zoekt Boer is nog steeds op zoek naar landbouwbedr ven die in omschakeling z n of die het komende jaar de switch willen
maken en die hun c fers willen delen in zo’n lerend netwerk. “B komend voordeel is dat je in contact komt met collegalandbouwers in dezelfde situatie. Er wordt telkens b een landbouwer thuis vergaderd en het wordt gekoppeld aan een
rondleiding op het bedr f. Op die manier kr g je niet alleen zicht op elkaars c fers, maar ook op elkaars werkmethode”, klinkt
het.
Interesse om deel te nemen aan het project? Contacteer Sander Van Haver via sander.van.haver@biozoektboer.be of 016 28
61 34.

Bio zoekt Boer is, net als Bio zoekt Keten, een gemeenschappel k initiatief van Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en
BioForum en wordt nancieel gesteund door de Vlaamse overheid.
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