
Wat kunt ú doen

Als deskundige 
Kijk op www.agripool.org voor de voorwaarden en uitzend-

mogelijkheden voor deskundigen.

Als vrijwilliger
Ga als vrijwilliger aan de slag bij Agriterra. Wij werken met 

vrijwilligers om beter in staat te zijn onze doelstellingen 

voor vermaatschappelijking van ontwikkelingssamenwerking in 

Nederland te realiseren. Het enthousiasme, de kennis en 

vaardigheden van de vrijwilligers geven een meerwaarde aan 

het werk van Agriterra. Vrijwilligers interviewen van missie 

teruggekeerde deskundigen, schrijven artikelen voor de  

website, assisteren bij promotionele activiteiten of begeleiden 

gasten uit het buitenland. 

Als donateur
Uw donatie of gift aan Agriterra hebben we hard nodig en stelt 

ons in staat plattelandsledenorganisaties in ontwikkelings- 

landen te blijven steunen. U kunt ons op verschillende manieren 

financieel ondersteunen. Met een eenmalige of doorlopende 

machtiging of door overmaking van een bedrag naar rekening 

nr. 3697.24.666 t.n.v. Agriterra - Arnhem, o.v.v. “gift”. 

Agriterra heeft het CBF-Keur. Daarmee bent u verzekerd van 

een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding.

Als gastgezin
Geregeld komen boerenleiders (m/v) uit het buitenland op 

werkbezoek bij collega-organisaties in Nederland in het kader 

van kennisuitwisseling. Vaak verblijven zij bij Nederlandse 

(boeren)gezinnen die zich bij Agriterra hebben aangemeld als 

gastgezin. Behalve dat hierdoor hotelkosten beperkt worden,  

is het voor Nederlandse families een ideale manier om op  

praktische wijze bezig te zijn met internationale samenwerking 

en kennis te maken met andere culturen. De buitenlandse 

gasten op hun beurt kunnen het leven op het Nederlandse 

(platte)land van binnenuit leren kennen.

Als student
Agriterra wil het universitair en hoger beroepsonderwijs nauw 

betrekken bij agrarische ontwikkelingssamenwerking tussen 

ledenorganisaties. Wij zijn van mening dat studenten via een 

afstudeeropdracht of stage in ontwikkelingslanden hieraan een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren. Agriterra zorgt voor een 

goed afstudeeradres waar de student werkervaring kan 

opdoen binnen een groeisector van ontwikkelingssamen- 

werking. 

Samenwerkingsverbanden tussen onze achterban en het Zuiden

Onze achterbanorganisaties LTO Noord, ZLTO, LLTB (verenigd in de landelijke

koepel LTO Nederland), de Stichting Samenwerkende Vrouwen Organisaties 

(SSVO), de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw en het 

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt beschikken over kennis en ervaring 

waarvan collega-organisaties in ontwikkelingslanden gebruik kunnen maken. 

Wij mobiliseren deze kennis en ervaring en bemiddelen bij het tot stand brengen 

van samenwerkingsvormen tussen deze organisaties. De meeste samenwerkings-

verbanden bestaan reeds vele jaren.

Verschillende provinciale afdelingen van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 

onderhouden contacten met organisaties in Brazilië, Peru, Kenia, Nicaragua en 

de Filipijnen. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) heeft al jaren  

contact met Pasaka in de Filipijnen en de Unie van boeren en boerinnen in Senegal. 

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) heeft projecten in Thailand, 

Niger, Tanzania, Roemenië en Kroatië. Binnen LTO Noord zijn contacten met 

Uruguay, Benin, Moldavië, Congo en Kenia. Vier Nederlandse vrouwenorganisaties 

zijn verenigd binnen 4VO. Drie van deze organisaties werken samen met 

soortgelijke organisaties in Belarus, Benin, Costa Rica, Filipijnen, Sierra Leone, 

Burkina Faso, Nicaragua en Moldavië. 

Hoe Agriterra ontstond

Agriterra is in 1997 opgericht door de Nederlandse plattelands-

ledenorganisaties: LTO Noord, ZLTO, LLTB (verenigd in de 

landelijke koepel LTO Nederland), de Stichting Samenwerkende 

Vrouwen Organisaties (SSVO), de Nationale Coöperatieve Raad 

voor land- en tuinbouw en het Nederlands Agrarisch Jongeren 

Kontakt. Zij vormen het bestuur en de adviesraad van Agriterra. 

Agriterra 

• is partner in het comité voor ontwikkelingssamenwerking van   

 de Internationale Federatie van Landbouwproducenten (IFAP)

• is lid van AgriCord, het samenwerkingsverband van 

 agri-agencies wereldwijd

• is lid van Agri-ProFocus, het partnerschap van ontwikkelings  

 organisaties, kredietinstellingen, fair trade-organisaties,   

 trainingsinstituten en kennisinstellingen 

Verderop kunt u meer over deze organisaties lezen. 

“Agriterra richt zich op de basis, direct op de plattelands-

bewoners die hun ontwikkeling daardoor in eigen hand 

kunnen nemen. Door boerenorganisaties in ontwikkelings-

landen financieel te steunen en kennis en vaardigheden uit te 

wisselen, zorgt Agriterra dat zij sterker worden. Dit is belangrijk 

doordat ze zo de plek in de samenleving en economie kunnen 

innemen waar ze recht op hebben. Sterke ledenorganisaties zijn 

de beste waarborg voor mensenrechten. Maar ook kunnen ze 

hun leden daardoor beter ondersteunen. Zo kunnen de boeren 

hun belangrijke rol vervullen als degene 

die moeten zorgen voor voedsel en 

ontwikkeling in hun land.”

 

Albert Jan Maat 

LTO Nederland, 

voorzitter van Agriterra 

Onze doelen

In ontwikkelingslanden wonen en werken veel mensen op 

het platteland. Zij spelen een sleutelrol in de oplossing van het 

honger- en armoedeprobleem. Er is simpelweg geen eten als de 

boeren het land niet bewerken, als de grond niet gevoed en 

verzorgd wordt. Echter, als zij zich niet organiseren, blijven ze  

machteloos op politiek gebied en economisch in het nadeel.  

Wij werken vanuit de overtuiging dat het terugdringen van 

honger en armoede op het platteland begint bij goed  

georganiseerde en sterke landbouworganisaties. 

Sterke en representatieve ledenorganisaties in Afrika, 

Latijns-Amerika, Azië en Midden- en Oost Europa leiden 

tot democratische verhoudingen, een snellere economische 

ontwikkeling en een betere inkomensverdeling. Kortom, 

wij verwachten dat zij bijdragen aan milleniumdoelstelling 

nummer één: het uitbannen van honger en armoede. 

Om plattelandsledenorganisaties in staat te stellen deze taak 

te vervullen richten wij ons op:

•  het opbouwen en versterken van representatieve  

ledenorganisaties die de belangen van hun leden kunnen 

behartigen en die economische initiatieven nemen of hun 

leden hiertoe stimuleren. Dit heeft als gevolg dat  

plattelandsledenorganisaties een invloedrijke rol in de 

 maatschappij in ontwikkelingslanden gaan spelen

•  het vergroten van steun voor plattelandsledenorganisaties 

vanuit internationale en bilaterale donoren en instellingen, 

zodat een groeiend deel van de 250 miljoen georganiseerde 

boeren bereikt wordt

•  het versterken van draagvlak voor ontwikkelingssamen-

werking onder de Nederlandse landbouworganisaties,  

waardoor de activiteiten in de westerse landen en de  

ontwikkelingslanden meer op elkaar afgestemd raken

“The international community agrees that agriculture is key 

to eradicate human hunger and poverty. But even though 

agriculture is recognized as crucial, farmers do not see much 

evidence of this on the ground. Beyond the discussions,  

actions are urgently needed. This should begin with the 

recognition of farmers' organisations as key players to be 

included in the decision-making process. […] Farmers'  

organisations have a crucial role to play not only in meeting 

world food needs but also in rural development, and are  

willing to take on this responsibility.“

Jack Wilkinson, voorzitter IFAP 

Onze aanpak

De aanbevelingen van de Internationale Federatie van 

Landbouwproducenten (IFAP) om honger en armoede uit te 

bannen, vormen de basis voor onze werkwijze. IFAP stelt dat 

sterke, daadkrachtige landbouworganisaties hiervoor essentieel 

zijn. Onze doelgroep is dus breed: de georganiseerde 

landbouw wereldwijd. We richten ons hierbij op de landelijke  

federaties van boerenverenigingen en coöperaties. Door hen te 

versterken in hun dienstverlenende rol kunnen we 3 miljoen 

boeren direct bereiken. Omdat in veel landen de landbouw een 

zaak is van vrouwelijke ondernemers willen we de vrouwen-

participatie verhogen tot boven de 30%. We richten ons dus 

met name op de verbindingen van de basis naar de top en de 

dienstverlening van de landelijke organisatie aan de boer. Dit 

doen we door projecten, waarvan de landbouworganisaties 

zelf de uitvoerder zijn, te financieren. Daarnaast bieden we 

deskundig advies op het gebied van organisatieversterking, 

economische initiatieven en lobby. Dit advies bieden we niet 

altijd zelf. Het zijn voornamelijk deskundigen van de land-

bouworganisaties, coöperaties en organisaties van plattelands-
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vrouwen uit binnen- en buitenland die hun expertise hiervoor 

inzetten. We hopen hiermee ook bredere samenwerking tussen 

Nederlandse organisaties en hun collega's in ontwikkelings- 

landen te bevorderen. Uitgangspunt van onze werkwijze is dat 

de leden profiteren van de activiteiten die hun organisatie  

ontwikkelt, ook aan de Nederlandse kant. Onze ontwikkelings-

samenwerking vindt dus niet plaats via overheden of  

ontwikkelingsorganisaties, maar is gestoeld op rechtstreekse 

kennisuitwisseling van boer tot boer, van plattelandsvrouw tot 

plattelandsvrouw, van coöperatie tot coöperatie. 

Elke organisatie heeft ervaring en kennis die bruikbaar zijn voor 

andere organisaties.

“In 1998 vroeg Agriterra aan de LLTB (Limburgse Land- 

en Tuinbouwbond) of wij een groep boeren en boerinnen 

in Noord-Senegal wilden ondersteunen bij het oprichten 

van een nieuwe coöperatie. Dit was de start van een 

succesvolle samenwerking die nog steeds voortduurt. 

Tijdens een eerste bezoek van enkele LLTB leden aan 

Ile à Morphil werd de ontstaansgeschiedenis van de LLTB 

uitgelegd. Dit verhaal werd voor hen de leidraad in de 

verdere ontwikkeling van de Boeren Unies. In samenwerking 

met Agriterra en de LLTB is er inmiddels een krachtige 

boerenorganisatie gegroeid die veel aandacht besteedt aan 

scholing van bestuursleden van de diverse sectoren, maar 

vooral ook aan belangenbehartiging. 

Ze zijn ondertussen een voorbeeld voor de hele regio. In het 

begin van 2006 durfden de organisaties het aan om een eigen 

kredietsysteem op te zetten. Hiervoor hebben de Unies een 

krediet gekregen voor 5 jaar van de Rabobank Foundation. 

Door de jaren heen hebben er verschillende uitwisselings-

bezoeken plaatsgevonden met thema's die steeds gericht 

waren op versterking van de Unies. Gebleken is dat de directe 

samenwerking van boer tot boer van wezenlijk belang is. 

Iedere eerste maandag van de maand hebben we telefonisch 

contact, nieuws of geen nieuws. 

Dat werkt fantastisch. Wij als LLTB zijn bijzonder trots 

op deze samenwerking met onze collega's in het Zuiden. 

Aan beide zijden is hard gewerkt aan vooruitgang. De boeren 

en boerinnen in Senegal hebben laten zien dat ze het waard 

zijn om ondersteund te worden op hun weg naar het 

uiteindelijke doel: zelfredzaamheid.”

Doortje Linders, boerin en lid van de LLTB

AgriCord

Agriterra is een agri-agency. Dat wil zeggen dat het een 

organisatie voor internationale samenwerking is die gedragen 

wordt door de maatschappelijke organisaties van het platteland 

en het landbouwbedrijfsleven. Samen met agri-agencies in 

andere westerse landen, waaronder Canada, Zweden en 

Frankrijk, heeft Agriterra in 2003 AgriCord opgericht: de  

alliantie van agri-agencies. AgriCord coördineert de samen-

werking tussen alle agri-agencies. Zo kan de vraag van een 

boerenorganisatie bij die agri-agency worden neergelegd die 

gespecialiseerd is op het werkgebied waarbinnen de vraag valt. 

Hierdoor kan een effectieve en efficiënte behandeling 

gegarandeerd worden. Zo werken we binnen AgriCord aan een 

project met de Vietnamese Boeren Federatie (VNFU). Agriterra 

en VNFU hebben dit project opgezet, AgriCord financiert het. 

De algemene doelstelling van dit project is verbetering van het 

inkomen van Vietnamese landbouwers. Met de boeren werken 

we aan nieuwe landbouwmethoden die leiden tot een grotere 

verscheidenheid aan producten en nieuwe bronnen van 

inkomsten. Ook kijken we naar de kwaliteit om de producten 

uiteindelijk geschikt te maken voor export naar veeleisende 

markten zoals die van Europa.

“Sinds 2000 werk ik in mijn geboorteland Rwanda als lokaal 

adviseur voor plattelandsorganisaties. Rwanda werd begin 

jaren negentig gekenmerkt door burgeroorlog en genocide. Nu 

heerst er een stabiele situatie, maar nog steeds is het een zeer 

arm land. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de 

armoedegrens. Landbouw is een belangrijke sector in Rwanda, 

95% van de bevolking woont op het platteland en 90% van 

de beroepsbevolking haalt haar inkomsten uit de landbouw.

Als lokaal adviseur ondersteun ik partners van Agriterra in 

Rwanda (o.a. Imbaraga, Ingabo, Ucorirwa en Roparwa) bij 

organisatieversterking en het promoten van economische  

initiatieven. In de loop van de jaren is mijn werk als  

consultant mee gegroeid met de ontwikkelingen van de  

organisaties. In de beginjaren was ik regelmatig actief 

betrokken bij het uitwerken van projecten en maakte ik deel 

uit van het managementteam om deze projecten goed te laten 

verlopen. Inmiddels zijn de managementcapaciteiten van 

boerenorganisaties verbeterd en richt ik me vooral op 

het advieswerk. Zo assisteer ik bij het analyseren van boeren-

organisaties, het netwerken, het rekruteren van deskundigen in 

Rwanda, het ondersteunen van door de organisatie  

opgezette programma's, het organiseren van workshops en het 

opzetten van regionale en landelijke platforms.”

Jean Damascène Nyamwasa, lokaal adviseur

Agri-ProFocus

Agriterra werkt samen met Nederlandse partijen, zoals de 

overheid, de financiële sector, onderzoeksinstellingen, bedrijfs-

leven, ontwikkelingsorganisaties en landbouworganisaties in 

Agri-ProFocus. Dit publiek-private partnerschap voor produ-

centenorganisaties in ontwikkelingslanden is mede op initiatief 

van Agriterra in 2005 opgericht. Doel van Agri-ProFocus is om 

door samen te werken producentenorganisaties effectiever te 

ondersteunen en op die manier bij te dragen aan de verminde-

ring van de armoede. Het centrale idee is dat er vragen vanuit 

het Zuiden zijn die niet volledig binnen het werkterrein van één 

organisatie vallen. Dan zijn er vele instellingen en organisaties 

in Nederland die zich weliswaar niet speciaal richten op 

landbouworganisaties in ontwikkelingslanden, maar hen wel 

wat te bieden hebben. Om dat aanbod te bundelen en af te 

stemmen, werken deze organisaties samen in Agri-ProFocus. 

Agri-ProFocus is ook een kennisplatform waarin ervaringen en 

kennis over het ondersteunen van boerenorganisaties worden 

gedeeld en uitgewisseld. 

“Het begin van de samenwerking met Agriterra is een 

historisch moment geweest in de ontwikkeling van onze 

organisatie FCMN. Dankzij deze samenwerking zijn veel zaken 

verwezenlijkt en is onze organisatie sterk geprofessionaliseerd.  

De kloof tussen het centrale en lokale niveau is overbrugd. 

We hebben nu 15 voorlichters in 3 regio's, geen academici, 

maar mensen uit het milieu zelf. We hebben veel trainingen 

voor de leden aan de basis georganiseerd en folders met 

concrete informatie opgesteld in de lokale talen. De gehele 

tuinbouwketen is geprofessionaliseerd en we zijn minder 

afhankelijk van derden voor onze financiering. 

Het aangaan van het partnerschap met Agriterra had een 

domino-effect: ons netwerk breidde zich steeds verder uit. 

We namen deel aan de WTO-Top in Hong Kong in 2005, 

zijn nu lid van IFAP en werken samen met UPA-DI (agri-agency 

in Canada), SNV, ZLTO en De Groot & Slot (Nederlandse uien-

producent). Deze partnerschappen hebben onze organisatie 

al veel opgeleverd. Zo heeft ZLTO tijdens de voedselcrisis die 

Niger in 2004/2005 teisterde  2000,- gedoneerd. BEJO 

(Nederlandse groentezadenspecialist) heeft 100 kilo zaad 

geleverd voor verschillende gewassen. Hiermee hebben we 

tuinders in 5 regio's kunnen voorzien. Kortom, samenwerking 

met Agriterra heeft vele deuren voor FCMN geopend en heeft 

onze organisatie democratischer en sterker gemaakt, waar 

vervolgens onze leden weer profijt van hebben.”

Amza Tahirou, programma-coördinator van FCMN-Niya, 

Fédération de Coopératives Maraichères du Niger

Openheid van resultaten 

Agriterra streeft naar transparantie en volledige verantwoording. 

We willen laten zien waarom we doen wat we doen, maar ook 

wát we doen. Hoeksteen van ons systeem om inzet en resultaat 

te meten is het zogenaamde profiling-instrument. Het brengt 

de situatie van een organisatie in kaart en maakt het mogelijk 

-na herhaalde doorlichting- vast te stellen of deze sterker of 

minder sterk wordt. Hierin werken we samen met de WUR 

(Wageningen Universiteit & Researchcentrum). 

Profiling houdt in dat we feiten en meningen over de organisatie 

inventariseren en die met elkaar in verband brengen. De resul-

taten van de profiling worden gevisualiseerd als 'diamantjes' 

die de zwakke en sterke punten van de organisatie in één oog-

opslag weergeven. De resultaten van profilings zijn voor ieder-

een toegankelijk op www.agro-info.net. Op deze site zijn ook 

de resultaten van afzonderlijke projecten en van het langeter-

mijnproces te raadplegen. 

Voorbeeld:
Sinds 1999 werkt Agriterra samen met Mviwata, het netwerk 

van boerengroepen in Tanzania. Profilings in 2001, 2003 

en 2006 leveren het hieronder afgebeelde resultaat op. 

De buitenste stippellijn geeft de ideale organisatie weer. Vanuit 

het centrum naar de hoekpunten wordt de score weergegeven 

op zes indicatoren. In de periode 2003-2006 heeft Mviwata 

vooral haar strategisch potentieel versterkt. In de participatie-

graad is echter nog veel vooruitgang mogelijk, daar zullen zij 

zich met onze steun de komende jaren op richten. 

Financiering

Agriterra wil de brede basis, de leden, bereiken. Daarom  

financieren we vooral de lagere niveaus van de organisaties. 

Anders dan non-gouvernementele organisaties, financiert 

Agriterra alleen projecten die door de landbouworganisaties zelf 

zijn geïnitieerd en waarvan ze zelf uitvoerder zijn. Het recht-

streeks financieren van ledenorganisaties is een specialisme 

op zich. Wij besteden hier veel aandacht aan (onder andere 

door vooruitgang te meten en rapportages te controleren) 

en werken aan het professionaliseren van de organisaties.

“Als medewerker financiering ben ik verantwoordelijk voor de 

beoordeling en opvolging van projectvoorstellen van onze 

partners in ontwikkelingslanden. In mijn geval zijn dat 

Franstalige organisaties in Afrika. Met de verantwoordelijken 

binnen de organisaties communiceer ik over plannen en  

budget. Hun voorstellen zijn vooral gericht op organisatie-ver-

sterking en activiteiten aan de basis, oftewel bij de leden van 

de organisatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om  

activiteiten als uitwisselingsbezoeken, deelname aan  

beurzen, trainingen voor de leden rond verwerking  

van producten, teelttechnieken, beheer van microkredieten en 

alfabetisering. Zodra een voorstel is goedgekeurd (vaak gaat 

hieraan veel communicatie en bijstelling van het  

voorstel vooraf), stel ik een contract op. Vervolgens stelt 

Agriterra geld beschikbaar voor de uitvoering van de project-

activiteiten. Door regelmatige communicatie met en rapportage 

door de partner volg ik het verloop van de projectactiviteiten. 

Middels tussentijdse rapportages is het mogelijk het project bij 

te stellen, zowel inhoudelijk als financieel. Aan het eind van 

het project wordt een inhoudelijke eindrapportage  

opgesteld en de eindafrekening gemaakt. Vervolgens wordt het 

project officieel afgesloten.“

Bertine Sian, medewerker financiering bij Agriterra

Deskundigheid

Om de juiste professionele ondersteuning te kunnen bieden, 

heeft Agriterra de deskundigendatabase genaamd AgriPool 

(www.agripool.org) opgezet. Deze deskundigen zijn vaak lid, 

medewerker of bestuurder van een plattelandsledenorganisatie 

en beschikken over een expertise die van belang is voor  

dergelijke organisaties. Denk hierbij niet alleen aan kennis van  

bosbouw, gewassen, veeteelt en visserij, maar ook bijvoorbeeld 

kennis van microkredieten of van managementtrainingen. We  

werken vraaggestuurd: het zijn de boerenorganisaties die  

aangeven op welk gebied zij advies nodig hebben.

Naast AgriPool-deskundigen, maakt Agriterra voor advisering 

ook gebruik van haar eigen relatiebeheerders. Omdat we ook 

breder advies, kennis, scholing en onderzoek willen aanbieden 

werken we, zoals eerder gezegd, samen met leden van  

Agri-ProFocus. Op deze wijze kunnen we maatwerk leveren 

aan plattelandsledenorganisaties.

“Je kunt je leven niet helemaal plannen. Soms komt er iets 

voor je neus, waar je ja of nee tegen kunt zeggen. Ik zei ja 

tegen "Congo". De mensen zijn nieuwsgierig en hebben er zin 

in. Ik ben nu medeverantwoordelijk voor hoe het daar gaat. 

Het zijn mijn vrienden. Ze hebben genoeg op hun donder 

gehad. Het kan beter en het moet beter, dat gun ik ze.  

En het is hartstikke mooi om met boeren onder elkaar uit te 

puzzelen hoe de natuur werkt en hoe je daar goede aardappe-

len kunt laten groeien. Bijvoorbeeld bij twee Congolese 

boeren, Dennis en Kimimbe, zijn de opbrengsten verdubbeld. 

Nu kunnen er weer kinderen naar school. Ik maak plannen met 

ze om geiten te gaan houden. Die mest is goed voor de 

aardappelen. Als we dan 's avonds samen lekkere frites eten 

zijn we blij en trots. Dit doet er toe. Het gaat echt over leven 

en overleven.”

Gerard Vossen, aardappelboer in Wieringerwerf

Samen sterker

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom heeft Agriterra naast 

nationale samenwerkingen ook verschillende samenwerkings-

verbanden met internationale organisaties. We hebben  

partnerschappen met internationale federaties van boeren 

(IFAP), coöperaties (ICA) en plattelandsvrouwen (ACWW). 

We bouwen bruggen tussen boeren in het Noorden en het 

Zuiden en zoeken naar vormen waarin zij echt samenwerken. 

Daarnaast zijn we in de zomer van 2005 werkrelaties gestart 

met multilaterale organisaties op ons terrein, zoals met de FAO 

en het in Amerika gevestigde IFDC (internationaal instituut 

voor bodembeheer en landbouwontwikkeling). Al deze samen-

werking is gericht op het vergroten van de directe ondersteuning 

aan landbouworganisaties in ontwikkelingslanden.

Software for Coops

De basis voor een goede, sterke coöperatie is een solide finan-

ciële administratie plus goed bestuur en management. Dit is 

vaak een kritiek punt bij coöperaties in ontwikkelings-

landen. Daarom heeft Agriterra samen met de FAO (de 

Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN) en het 

Ministerie voor Coöperatieve Ontwikkeling en Marketing in 

Kenia gratis software voor melkcoöperaties ontwikkeld. 

Met deze software, CoopWorks genaamd, kan de coöperatie 

data direct digitaal opslaan en daardoor onder andere de 

leveringen van haar leden bijhouden, bijhouden welke  

melkproducten het best verkopen en zien waar productie-

problemen voorkomen. Bovendien kunnen met CoopWorks 

eenvoudige financiële rapportages, zoals het balansoverzicht, 

verkregen worden. Deze software is zeer makkelijk in het 

gebruik en iedereen kan CoopWorks gratis van Internet down-

loaden. Software helpt zo bij de versterking en verdere 

professionalisering van coöperaties in ontwikkelingslanden. 

Na het succesvolle programma in Kenia richten de  

inspanningen van de FAO met Agriterra zich nu op software 

voor coöperaties van andere producten, zodat de toepasbaar-

heid van de software vergroot wordt. Hierbij valt te denken 

aan thee in India.


