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De Tocqueville (1835/1840) wijst op de 
belangrijke rol van ledenorganisaties: als de 
plek waar individuen de ervaring opdoen om 
door samenwerken ontwikkeling te 
bewerkstelligen, en als school voor de 
democratie. Vandaar dat het opbouwen van een 
democratie moeilijker is in samenlevingen waarin 
het verenigingsleven slechts in beperkte mate 
gestimuleerd wordt: 
 
“In order that men remain civilized or become 
so, the art of associating must be developed and 
perfected among them in the same ratio as 
equality of conditions increases.”(492)  
 
 
 

De Tocqueville, Alexis (1835/1840), Democracy in America, University of Chicago 
Press 2000, Vol. II, Chapter 4&7: 485-500 
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Voorwoord 

Het geheim voor wereldwijde ontwikkeling is samenwerken  

De Nederlandse agribusiness-sector is een van de grootste in de wereld. De sector 
heeft alleen zo groot kunnen worden doordat boeren samenwerkten met elkaar en 
met collega’s binnen de keten. Samenwerken als coöperatie opent nieuwe markten en 
geeft de mogelijkheid om collectief te investeren. Bovenal wordt je marktpositie 
sterker zodra je de krachten bundelt en kun je groeien. Deze groei vond niet alleen 
plaats bij de coöperaties, maar evenzoveel bij de boeren zelf die nu hoogwaardige 
prestaties leveren qua duurzaamheid, efficiency en innovatie.  
 
De focus van een coöperatie ligt op continuïteit en lange termijn perspectieven. Voor 
de komende jaren zullen deze perspectieven moeten inspelen op het feit dat 
agrarische producten schaarser zullen worden. Vraag en aanbod zullen niet langer op 
een lijn liggen. Klimaatverandering, uitputting van fossiele brandstoffen, verlies aan 
voedingsstoffen, bevolkingsgroei en toename in welvaart met bijbehorende 
veranderende consumptie, zullen nieuwe uitdagingen stellen aan de agrarische wereld. 
Boeren zullen móeten samenwerken, willen ze armoede, verspilling van voedsel of 
productiviteitsverlies aanpakken. Dit kunnen boeren niet alleen. Ze hebben kennis, 
invloed en partners nodig om samen deze uitdagingen het hoofd te bieden.  
Tegelijkertijd hebben boeren elkaar nodig om een front te kunnen vormen tegen de 
partijen die hen tegen elkaar uitspelen, zoals handelaren en grote supermarktketens. 
Samenwerken is dus onontbeerlijk om de unieke positie te behouden die boeren 
hebben als de eigenaren van het land en het voedsel.  
 
Samenwerken en daarmee het verenigen van verschillende invalshoeken en belangen, 
leidt altijd tot nieuwe manieren van denken, innovatie, sectorbrede oplossingen en 
begrip tussen de betrokkenen. In de hedendaagse, globaliserende wereld wordt 
samenwerken nog belangrijker. Zoals de ontwikkeling van de Nederlandse sector laat 
zien, was samenwerken een voorwaarde voor groei. In de huidige tijd vindt die 
samenwerking ook plaats over de landsgrenzen heen. Agriterra is het instrument van 
de Nederlandse land- en tuinbouworganisaties om deze samenwerking met collega’s in 
ontwikkelingslanden vorm te geven. In de periode 2007-2010 heeft Agriterra in het 
Boeren tegen Armoede programma al 4,5 miljoen boeren weten te bereiken. Deze 
boeren waren lid van organisaties en coöperaties met een gezamenlijk ledenaantal 
van 20 miljoen boeren. In 2011 ging Agriterra een nieuwe fase in van dit programma 
met een nog sterkere focus op het realiseren van tastbare voordelen voor die leden op 
economisch vlak. Met deze aangescherpte focus zagen we ook de interesse vanuit de 
Nederlandse coöperaties groeien om samen te werken met Agriterra. En de 
Nederlandse organisaties die vertegenwoordigd zijn in Agriterra zijn toegewijd om dit 
te blijven doen, met of zonder overheidsbijdrage. Dit zijn geweldige ontwikkelingen in 
hoe samenwerking en kennisoverdracht werkt!  
 
De volgende stap is om meer te werken aan risicomanagement en duurzaam 
produceren, en de kracht van de boeren beter te organiseren binnen de keten. 
Hiervoor moeten we niet kijken naar overheden, maar eerst focussen op wat we zelf 
kunnen doen om zaken te verbeteren. Daarom moeten we zoeken naar meer en 
vernieuwende ideeën om samen te werken als boerenorganisaties. Innovatie! We 
moeten samen blijven leren om onze belangrijke positie als producenten van het 
voedsel optimaal vorm te kunnen geven.  
 
 

Albert Jan Maat 
voorzitter LTO Nederland 

voorzitter Agriterra 
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I Het ontwikkelingsdebat in 2011 

Ontwikkelingssamenwerking kreeg in 2011 veel aandacht in het publieke debat. Het 
draagvlak neemt af onder de Nederlandse bevolking, boeren en tuinders niet 
uitgezonderd. Er worden vraagtekens gezet bij de hoogte en het nut van de steun aan 
ontwikkelingslanden. Een discussie die niet verbazingwekkend of ongewenst is.  
 
In september 2011 is de SER met een advies gekomen waarin een pleidooi werd 
gehouden voor een duidelijke focus van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
op sectoren waarin we goed zijn en waarbij het bedrijfsleven ingeschakeld kan 
worden. Landbouw kwam daarbij nadrukkelijk in beeld. Het SER-advies legde de basis 
voor het beleid van (thans demissionair) staatssecretaris Knapen. Deze hervorming 
van de hulp voorziet een grotere rol voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven zal bij 
het vervullen van die rol behoefte hebben aan samenwerking met 
ontwikkelingsorganisaties die hun hand er voor in het vuur durven te steken dat de 
activiteiten van het bedrijfsleven ook voldoen aan de eisen van de overheid als 
subsidiegever. De kennisoverdracht van ons land naar ontwikkelingslanden zal groter 
worden. 
 
Het hervormde beleid past bij de aanpak die we sinds de oprichting van Agriterra 
hanteren en waarin de nadruk ligt op het stimuleren van bedrijvigheid en organiseren 
van de boeren via de inschakeling van hun collega’s uit Nederland. Het beleid sluit nog 
beter aan bij de focus die Agriterra in 2010 in het beleid heeft doorgevoerd. Sinds de 
reorganisatie maken we nadrukkelijker onderscheid tussen ondernemers en boeren 
tegen wil en dank. Die laatste groep is erg omvangrijk in ontwikkelingslanden, maar 
we beseffen dat zij meer baat hebben bij een toename van werkgelegenheid in andere 
gebieden, aangezien hun echte ambitie niet in de landbouw1 ligt. Tegelijkertijd is het 
zo dat die groei van de economie en werkgelegenheid het meeste profijt heeft van 
investeringen in de landbouwontwikkeling. Dit is met name zo doordat 
landbouwontwikkeling alleen plaats vindt als er ook geïnvesteerd wordt in de 
aanpalende verwerking van landbouwproducten, toelevering van uitgangsmateriaal, 
kunstmest en beschermingstoffen, financiering, verzekering en informatieverstrekking. 
Voor de lokale werkgelegenheid is het van belang dat dit gebeurt in ondernemingen 
die de boerengemeenschap zelf beheert.  
 
In 2003 verplichtten Afrikaanse staatshoofden zich 10% van hun begroting in de 
landbouwontwikkeling te investeren. Hoe noodzakelijk dat is, blijkt wel uit het 
Tracking Development-onderzoek. Dit onderzoek richtte zich op de vraag “waarom zijn 
er wel Aziatische tijgers en geen Afrikaanse leeuwen?” en toonde een verband aan 
tussen de hoogte van het landbouwaandeel in de overheidsbegroting en het 
ontwikkelingsniveau van een land. Hoewel dat nog niet op het beloofde niveau van 
10% gebeurt, is het een gunstige ontwikkeling dat de overheidsinvesteringen 
toenemen.  
 
Sinds de voedselprijscrisis van 2007 neemt de aandacht voor landbouw sterk toe. 
Zowel binnen de internationale gemeenschap en de instellingen van de VN, als bij het 
particulier bedrijfsleven. Tevens zien we een spectaculaire groei in vele Afrikaanse 
landen. In 2011 bevinden zeven van de tien snelst groeiende economieën ter wereld 
zich op het Afrikaanse continent, en dat is niet voor het eerst. Door deze ontwikkeling 
en de geldovermakingen van migranten naar hun thuisland zijn er kapitaalstromen op 
gang gekomen die het belang van de kapitaaloverdrachten via 
ontwikkelingssamenwerking minder belangrijk maken. Deze maken nog slechts 13% 
uit van de totale stroom, terwijl dat voorheen 70% was. Vandaar dat we ook wat 

                                           
1 Ook al zal dit, mede vanwege demografische factoren, van land tot land verschillen, Zie: Changing 
perspectives: small-scale farmers, markets and globalization. Sophia Murphy, IIED/Hivos, 2012. 
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rustiger kunnen kijken naar een mogelijke daling ten opzichte van de 0,7%-norm voor 
ontwikkelingssamenwerking.  
 
Dit zeggen we ook omdat in ontwikkelingslanden tegenwoordig andere problemen 
groter lijken dan het gebrek aan geld in de vorm van giften, leningen of investeringen. 
Dat geld is er wel (zij het soms tegen onaantrekkelijk hoge rentes). We zien eerder 
problemen op het punt van het omzetten van ondernemerschap in duidelijke 
bedrijfsstrategieën. We geven daarom meer aandacht aan het ondersteunen van 
coöperaties en landbouworganisaties in het bevorderen van hun ondernemerschap en 
de uitwerking van gezonde bedrijfsplannen.  
 
Het voorgaande laat onverlet dat onze doelgroep en vooral de landbouworganisaties 
die zich voor belangenbehartiging inzetten voorlopig nog grote begrotingsproblemen 
zullen hebben om een apparaat te financieren enkel op basis van ledenbijdragen. Maar 
ook daar zijn buitenlandse giften op langere termijn niet de beste oplossing en zal 
bijvoorbeeld betaalde dienstverlening een grotere rol moeten gaan spelen. 
Landbouworganisaties kunnen zich nadrukkelijker positioneren tussen allerlei 
belanghebbenden, overheden, leveranciers van producten en diensten en opkopers en 
hun bemiddelende rol ook door die partijen laten financieren. Verder moeten we op 
onze hoede blijven want de financiële crisis kan het panorama van relatieve overvloed 
aan middelen in ontwikkelingslanden ook weer snel veranderen. 
 
Tegen de achtergrond van de beschreven ontwikkelingen ging ons programma Boeren 
tegen Armoede in 2011 een nieuwe fase in. Naast de verscherpte focus op 
ondernemerschap en economische initiatieven, bleef veel hetzelfde. Zo blijven we ons 
resultaat op het hoogste niveau situeren: het verminderen van armoede. We willen dit 
bereiken door bij te dragen aan economische groei met een betere verdeling van het 
nationaal inkomen. Democratisering is daarvoor een belangrijke motor. In overwegend 
agrarische samenlevingen is de organisatie van boeren en tuinders een belangrijk 
aspect om die democratie te bewerkstelligen. Dit werd in algemene zin al in 1835 
onderkend door De Tocqueville, Frans politiek filosoof en visionair. En dat is precies 
ons directe doel: het versterken van verenigingen in de land- en tuinbouw en de 
bedrijven in handen van boeren. Dit doen we door Nederlandse boerenorganisaties en 
coöperaties de kunst van het georganiseerd samenwerken en ondernemen over te 
laten brengen aan hun collega-organisaties in ontwikkelingslanden. 
 
Een vaak gehoord citaat met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking is: “Geef 
iemand een vis en hij heeft eten voor een dag. Leer iemand vissen en hij heeft een 
leven lang te eten.” Ontwikkelingssamenwerking is en blijft in onze visie: het beste 
van onszelf geven voor diegenen die in moeilijker omstandigheden dan wij wonen en 
werken. Dus niet een zak oude kleren, maar onze jarenlange ervaring in 
organisatieopbouw en hoogstaande agrarische kennis. Agriterra gaat dus nog een 
stapje verder: we willen een boer niet alleen béter leren boeren, maar vervolgens ook 
zijn ondernemerschap bevorderen door hem te leren hoe hij zijn product beter kan 
verwerken en vermarkten in samenwerking met andere boeren zodat hun 
leefomstandigheden verbeteren. En wie beter dan collega’s die dezelfde fases al 
hebben doorlopen, kunnen je door dit ingewikkelde proces van groei leiden? Agriterra 
is er om dit proces te begeleiden en alle partijen de juiste ondersteuning te geven. Wij 
doen ons uiterste best om te laten zien dat we daar in slagen. Het verslag dat nu voor 
u ligt, is daar een voorbeeld van.  
 
 

Kees Blokland 
directeur Agriterra 
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II Resultaten 

1 Focus in 2011 

Agriterra heeft in 2010 haar werk geëvalueerd en nieuwe lijnen uitgezet voor de 
toekomst. De basis, werken aan de versterking van plattelandsledenorganisaties in 
ontwikkelingslanden, bleef volledig overeind. Wel kwamen we tot de conclusie dat we 
onze groeiambitie moesten bijstellen en meer focus moesten aanbrengen in ons werk. 
Het feit dat we vraaggestuurd werkten had tot gevolg dat het scala aan activiteiten 
breed en soms wat versnipperd was. De bedrijfsmatige verenigingen in 
ontwikkelingslanden, coöperaties en dergelijke, waren te weinig aan bod gekomen. Als 
gevolg daarvan waren de contacten met de Nederlandse coöperaties minimaal. Gezien 
de kansen die hier lagen voor samenwerking, vonden we dat dit moest veranderen. 
Ook vonden we dat we een striktere keuze moesten maken in het soort 
plattelandsledenorganisaties dat we willen steunen. Op basis van het advies van de 
direct betrokkenen uit de Nederlandse agrarische sector gingen we aan de slag.2 Focus 
was het kernwoord voor de reorganisatie. 
 
Sinds het eerste kwartaal van 2011 werkt Agriterra vanuit een aangepaste structuur 
die toegesneden is op de nieuwe focus van de organisatie. We leggen meer nadruk op 
ondernemerschap van boeren. Aan de ene kant door coöperaties te ondersteunen in 
hun ambities een winstgevend en gezond bedrijf te worden. Aan de andere kant door 
boerenorganisaties te ondersteunen bij het verbeteren van hun diensten aan boeren 
die als groep een economisch initiatief willen opstarten of uitbouwen. Ook blijven we 
werken aan het scheppen van goede voorwaarden voor boeren door eraan bij te 
dragen dat hun organisaties steeds beter hun belangen kunnen behartigen bij andere 
partijen en overheden. We hebben nu een kleiner klantenbestand, dat naar 
verhouding veel minder breed opererende belangenbehartigers of standsorganisaties 
bevat. Bij voorkeur werken we nu met die belangenbehartigers die heel gericht 
voordelen voor hun leden proberen te realiseren door actief invloed uit te oefenen op 
nationaal beleid en hun rol opeisen bij het ontwerp van programma’s van 
internationale organisaties zoals IFAD. En met organisaties die hun leden begeleiden 
naar ondernemerschap. Elk van de drie soorten klanten en thema’s wordt bediend 
door een team. Zo zijn er het team boergenoteerde bedrijven, het team lokaal 
ondernemerschap en het team belangenbehartiging en innovatie. 
 
Hoewel 2011 een opstartfase was, zowel van de tweede fase van Boeren tegen 
Armoede als van Agriterra in haar nieuwe vorm, hebben we belangrijke stappen gezet 
voor het realiseren van onze doelen en een aantal mooie resultaten weten te bereiken. 
Zo hebben vijftien coöperaties een investeringsrijp businessplan opgesteld, zijn er 
bijna 3500 groepen opgericht of versterkt en hebben vijf organisaties invloed weten 
uit te oefenen op nationaal beleid met onze ondersteuning. 
 
 

2 Samen sterk in bedrijvigheid 

Door de eeuwen heen en wereldwijd zoeken boeren betrouwbare afnemers, 
gegarandeerde afzet en een zo optimaal mogelijke verwerking van hun producten. 
Krachtenbundeling en schaalvergroting zijn een vereiste om als boer marktmacht te 
creëren. In een notendop het nut en de noodzaak van een coöperatie! Zijn in 
Nederland coöperatieve bedrijven als FrieslandCampina, Avebe, Cosun en Rabobank 
beeldbepalend voor de sector, ook in ontwikkelingslanden slaan de boeren de handen 
ineen om gezamenlijk een sterke positie in de markt te verwerven. Zij verenigen zich 
in coöperaties en andere vormen van boergenoteerde bedrijven.  
                                           
2 Focus op Ontwikkeling: advies van de commissie heroriëntatie Agriterra aan het bestuur. Augustus, 2010.  
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Wat wordt nu precies verstaan onder een boergenoteerd bedrijf? Het is een bedrijf 
waar de betrokken boeren het direct of indirect voor het zeggen hebben. Dat kan zijn 
doordat het een ledenorganisatie is met boeren als leden, of doordat de aandelen of 
participaties in handen zijn van boeren of hun organisaties. Boergenoteerde bedrijven, 
meestal in de vorm van een coöperatie, verlenen diensten aan de primaire landbouw. 
Ze worden klant bij Agriterra omdat ze kennis, middelen of capaciteit nodig hebben 
om hun bedrijfsambities te realiseren en hiervoor gebruik willen maken van de 
diensten en het expertisenetwerk dat Agriterra te bieden heeft.  
 
Coöperaties hebben bijvoorbeeld in landen als Kenia en Oeganda veel moeite om 
toegang te krijgen tot krediet voor investeringen in bijvoorbeeld een nieuwe 
productielijn of voor handelsfinanciering. Vanuit de financiële sector is groeiende 
belangstelling in agrarische en voedselsector, maar zij wordt geconfronteerd met 
gebrekkige ondernemingsplannen en ondernemerskwaliteiten van de coöperaties.  
Men analyseert onvoldoende de haalbaarheid van de plannen, heeft weinig focus op de 
vraag-/marktkant en de financiële analyse is niet solide. Wat het ook moeilijk maakt 
voor coöperaties is dat men intern vaak de zaken nog niet op orde heeft: het bestuur 
is niet transparant, de kwaliteit van de boekhouding is niet toereikend of de aanvoer 
van de producten is inefficiënt. 
 
Wil een coöperatie de concurrentie voorblijven dan is toegang tot krediet voor 
investeringen en handelsfinanciering een vereiste. Ook dient de bedrijfsvoering op een 
hoger plan te worden gebracht. Ook moet er flink worden gesleuteld aan de kwaliteit 
van de business plannen. Dat zijn precies de uitdagingen waar Agriterra de 
coöperaties en andere vormen van boergenoteerde bedrijven in bij kan staan vanwege 
haar specifieke kennis van de landbouw en de expertise in haar achterban. Deze 
ondersteuning wordt binnen Agriterra vormgegeven binnen het team Boergenoteerde 
Bedrijven. 
 
Resultaten 

In 2011 is een portfolio opgebouwd van coöperaties met ambitie en groeipotentie. 
Actieve acquisitie leidde tot 16 nieuwe en in totaal 23 gecontracteerde klanten, voor 
het overgrote deel in Kenia, Oeganda, Ethiopië, Peru en Colombia. 75% van de 
klanten is actief in zuivel, koffie & cacao en oliezaden. Daarnaast behoren coöperaties 
van producenten van onder andere quinoa (zogenaamd Andesgraan) en maïs (beide in 
Peru), panela (ingekookt suikerrietsap, Colombia) en spaar- en krediet coöperaties 
(Oeganda) tot onze klantenkring. De nadruk ligt op advisering (via inzet van AgriPool-
deskundigen) en veel minder op financiering. Achterliggende gedachte hierbij is dat 
ondernemerschap vooral met kennis en niet met geld wordt bevorderd.  
 
Alle potentiële klanten zijn doorgelicht aan de hand van een standaard instrument 
(company assessment) op het vlak van organisatie, management, financieel 
management, relatie met leden en de relatie met andere partijen zoals banken, 
leveranciers, afnemers en overheden. Vervolgens is met elke klant de voorgestelde 
business case doorgenomen en is op basis daarvan een actieplan opgesteld dat dient 
te leiden tot een gezond business plan en een investeringsrijp bedrijf. Vijftien klanten 
hebben met onze ondersteuning een solide businessplan opgesteld, zoals: 
• ACPCU, Uganda - koffie 
• Nucafe, Uganda - koffie 
• Admas, Ethiopië - oliezaden 
• Kiambaa, Kenia - zuivel 
• CAC Divisoria, Peru - koffie, cacao, hout 
• Cepicafe, Peru - cacao 
• Coopain Cabana, Peru - quinoa 
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2011 in cijfers 
• Gemobiliseerd vreemd vermogen: € 45.000 
• Totaal aantal klanten: 25 waarvan 23 gecontracteerd 
• Toegezegde bijdrage Agriterra: 1,2 miljoen euro 
• Gerealiseerde bijdrage Agriterra: 995 duizend euro 
• Aantal bereikte producenten: 73.861 (27% vrouw) 

 

De totale financieringsvraag van deze plannen bedraagt ruim Euro 1.000.000, voor 
investeringen en werkkapitaal. Voor ACPCU zijn toezeggingen gedaan door de 
Rabobank Foundation ter waarde van 45.000 euro (UGX 144 miljoen) voor bouw van 
15 micro-wasstations waardoor men de koffie op verschillende locaties kan wassen. 
Cepicafe (Peru) heeft van de Ambassade van Japan in Peru een toezegging gekregen 
voor de aankoop van machines voor het maken van halffabricaat cacao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versterking van organisaties en toename in inkomsten van leden 

Ondernemen, en vooral het ondersteunen van ondernemerschap is iets van de lange 
adem. Onze blik is dan ook gericht op 2014. Dan willen we minimaal 24 formeel 
geregistreerde, boergenoteerde bedrijven hebben ondersteund bij het realiseren van 
hun groeiambities. Met onze ondersteuning op de bedrijfsmatige ontwikkeling van 
onze klanten beogen we dat zij in 2014 op een financieel en economisch duurzame 
wijze de volgende bedrijfsresultaten hebben gerealiseerd: 
• Geaccumuleerde groei in omzet over vier jaar van minimaal 25% met een 

rendement op totaal vermogen gelijk of hoger dan de marktrente  
• Voor realisatie is gemiddeld € 250.000 per bedrijf aan vreemd vermogen 

aangetrokken 
• Toename met minimaal 25% van aantal producenten als lid of aandeelhouder van 

het boergenoteerde bedrijf 
• Tenminste 120 arbeidsplaatsen zijn gecreëerd 
 
Vertrekpunt is dat als een coöperatie als gezond bedrijf goed functioneert, deze 
gegarandeerde afzet en betere prijzen kan bieden aan haar leden. Monitoring van de 
voortgang op de bovengenoemde resultaatgebieden zal vooral plaatsvinden op basis 
van de geauditeerde jaarrekening van de klanten. Zoals eerder gezegd was 2011 een 
opstartjaar. Over de resultaten op het gebied van bedrijfsontwikkeling en -versterking 
en ook op het terrein van inkomstengroei van leden die we hebben behaald vanaf april 
2011 valt nog weinig te zeggen, maar belangrijke stappen zijn gezet om hier in 2012 
resultaten op te boeken.  
 
 
Samen met de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV adviseert Agriterra in Kenia 
de cooperatie Kiambaa Dairy over productie, toelevering en marketing en over nieuwe 
mogelijkheden om de melk te verwerken. Kiambaa Dairy is een zuivelcoöperatie van 
meer dan 1.300 melkveehouders in Kiambu District op zo’n zestig kilometer van de 
Keniaanse hoofdstad Nairobi. De coöperatie haalt de melk op en zorgt voor het koelen 
en verkopen. Met hulp van medewerkers van FrieslandCampina zijn de aanvoer van 
melk en afzetmogelijkheden van zuivel doorgelicht en zijn business scenario’s voor 
verdere groei uitgewerkt. Daaruit werd duidelijk dat kwaliteit van de melk Kiambaa’s 
unique selling point is en dat de markt daar veel interesse in heeft. Met dank aan de 
kennis en netwerk van onze AgriPoolers heeft Kiambaa een prima deal in het 
vooruitzicht met een lokale ijsmaker die voor de kwaliteitsmelk van Kiambaa een 
premium prijs van KES 10/ltr wil betalen. Dit is gemiddeld zo’n 25% bovenop de 
gangbare marktprijs. Het gefaseerde business plan voor de noodzakelijke koelketen is  
doorgerekend. De financiering ervan is geregeld en uitvoering zal plaatsvinden in 
2012. 
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Oeganda is de grootste producent van Robusta-koffie in Afrika. Robusta-koffie wordt 
veelal gebruikt in oploskoffie en als goedkope vulling van melanges. Maar Oeganda 
produceert ook de kwalitatief veel hoger gewaardeerde Arabica-koffie.  
De ruim 5.700 leden van Ankole Coffee Producer Cooperative Union Ltd (ACPCU), een 
koffiecoöperatie in West-Oeganda, verbouwen zowel Robusta- als Arabica-koffie. 
Momenteel richt de unie zich vooral op het opkopen, vermarkten en exporteren van 
fairtrade Robusta, maar de leden willen dit graag uitbreiden naar Arabica. Ook vanuit 
de markt komt een toenemende vraag naar Arabica-koffie. Een uitbreiding is echter 
niet zomaar gerealiseerd en vraagt om de nodige investeringen. Met financiële 
ondersteuning en advies van Agriterra heeft ACPCU een haalbaarheidsstudie en een 
bedrijfsplan opgesteld. Op basis van dit plan heeft de Rabobank inmiddels een lening 
van 45.000 euro verstrekt voor fase 1 van het bedrijfsplan: de bouw van 15 
wasstations voor Arabica koffie. Hier worden de koffiebonen gesorteerd, 
gefermenteerd en gedroogd. Dit is fase 1 voor de grotere ambities die zij hebben: het 
bouwen van een volwaardige koffiefabriek voor de verwerking en sortering van pure 
kwaliteit Arabica-koffie. 
 
 
 
In Peru wordt vooral koffie geproduceerd voor de export, terwijl de Peruanen zelf 
vaak instantkoffie van inferieure kwaliteit drinken. Dat is nu aan het veranderen. De 
binnenlandse markt biedt volop mogelijkheden dankzij een groeiende middenklasse 
met meer vraag naar betere kwaliteit koffie. CAC Divisoria, een coöperatie in Peru van 

koffie- en cacaoproducenten heeft met steun van 
Agriterra een marktonderzoek uitgevoerd en een 
businessplan opgesteld voor een nieuw koffiemerk voor 
de binnenlandse markt. Met bedrijfsadvies van 
Agriterra heeft CAC Divisoria een nieuw, eigen 
koffiemerk voor de binnenlandse markt op de 
Peruviaanse Expo koffiebeurs gelanceerd: Q’ulto. De 
lancering van Q’ulto is stap 1. Divisoria heeft nog veel 
te doen, onder andere rond de marketing en sales van 
het nieuwe merk. Daar zal Agriterra de coöperatie in 
2012 dan ook verder in ondersteunen, en dan vooral op 
het gebied van verdere uitwerking en uitvoering van 
marketingstrategie zodat heel Peru kennis kan maken 
met Q’ulto kwaliteitskoffie van eigen boeren!  

 
 
Aanpak 

Er zijn allerlei instanties die coöperaties ondersteuning kunnen bieden bij het opstellen 
van hun business plan of bij het op orde krijgen van de interne organisatie. Maar dit 
zijn instanties zoals banken of organisatieadviesbureaus die advies bieden op één 
specifiek gebied. De kracht van onze aanpak ligt erin dat we een geïntegreerde 
dienstverlening bieden die specifiek is gericht op coöperaties en deze daarnaast ook 
nog eens kunnen combineren met de expertise vanuit het Nederlandse agro-
bedrijfsleven.  
 
Onze bijdrage bestaat voornamelijk uit advies en technische ondersteuning op het 
gebied van ondernemerschap, goed bestuur, business planning, financieel 
management en bedrijfsvoering. Eenmaal investeringsrijp bemiddelt Agriterra bij 
banken, investeerders en andere dienstverleners zodat de klant haar 
investeringsplannen kan uitvoeren. Ook bij de implementatie van de plannen kunnen 
de klanten een beroep doen de diensten van Agriterra. 
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Kenmerken van klanten van het team boergenoteerde bedrijven zijn dat ze: 
• Uit minimaal 1000 geregistreerde producenten bestaan. 
• Diensten leveren op gebied van inkoop, verwerking en/of afzet, financiële 

dienstverlening (spaar&krediet/verzekering).  
• Aantoonbare en realistische groeiambities hebben met daaraan gekoppeld een 

advies- en investeringsvraag. 

 
 
 
 
 
 
 
Het versterken van boergenoteerd ondernemerschap vergt kwaliteit en maatwerk. 
Daarom concentreert het team Boergenoteerde Bedrijven zich op deze 
dienstverlening. Het team richt 80% van haar middelen en menskracht op een klein 
aantal landen, te weten Oeganda, Kenia, Ethiopië en Peru. Bij de selectie van deze 
landen is gekeken naar het ondernemersklimaat in de landen en hun positie op de 
Human Development Index van de UNDP om zodoende maximaal 
ontwikkelingsrendement met ons werk te kunnen behalen. De keuze om te werken in 
een beperkt aantal landen geeft meer focus, meer specifieke kennis, een uitgebreider 
netwerk en zorgt ervoor dat we klanten frequenter en beter kunnen bedienen. Bij 
bedrijfsontwikkeling is het namelijk van groot belang het bedrijf en diens ontwikkeling 
kritisch en dicht-op-de-huid worden gevolgd, temeer omdat er veel zaken meespelen 
bij het al dan niet succesvol zijn van een (boergenoteerd) bedrijf. Ondersteuning bij 
het uitwerken van een bankabel bedrijfsplan heeft bijvoorbeeld weinig nut als een 
klant niet of nauwelijks eigen vermogen opbouwt. Een niche markt identificeren heeft 
weinig zin als de aanvoer van het product niet is gegarandeerd. Zolang de 
boekhouding niet op orde is, zal geen bank geld uitlenen, etc. In andere woorden: 
kwaliteit in advies vereist een advies gebaseerd op een totaalbeeld van de klant. Deze 
zaken, kennis van de context en directe ondersteuning, worden gewaarborgd via de 
bedrijfseconomisch adviseurs ter plekke. In 2011 hebben we twee adviseurs 
gestationeerd in Kenia en in Peru. In 2012 zal dit uitgebreid worden met adviseurs in 
Ethiopië en Oeganda.  
 
Partners in bedrijvigheid 

Zoals gezegd combineren we onze adviesdiensten met de expertise van bedrijven en 
deskundigen uit het agrarisch bedrijfsleven in Nederland en daarbuiten. Het 
Nederlandse agro-bedrijfsleven wordt wereldwijd geroemd. Nederland heeft sterke 
coöperatieve bedrijven in zuivel, bloemen, groenten & fruit, zaaizaad en pootgoed. 
Vanuit de van-coöperatie-tot-coöperatie gedachte zouden we ons bij voorkeur 
focussen op dezelfde sectoren in ontwikkelingslanden. Dit gaat op voor zuivel, maar 
bijvoorbeeld niet of nauwelijks voor bloemen. Bloemen zijn in landen als Kenia en 
Ethiopië vooral een zaak van grote telers en spelen kleine producenten nauwelijks een 
rol. Tegelijkertijd is er vanuit o.a. Peru en Oeganda veel vraag van koffiecoöperaties 
naar onze diensten. Hoewel we beschikken over enige expertise op dit gebied, is 

kennis van de koffiesector schaars in 
Nederland. Deze mismatch is 
vooralsnog geen serieus probleem, 
maar het streven is om vooral in die 
sectoren actief te zijn waar we de 
Nederlandse expertise het best 
ingezet kan worden. Vooral in de 
samenwerking van coöperatie-tot-
coöperatie maken we het verschil! 
 
Bij het verder uitbouwen van een 
netwerk in het Nederlands agro-
bedrijfsleven zijn in 2011 belangrijke 
stappen gezet. In dit kader belegden 
NCR en Agriterra op 10 oktober een  
 
  R.Galle (NCR), B. Knapen (Buitenlandse Zaken), A.J. Maat (LTO) 
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succesvol symposium over kansen voor Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden 
onder het motto “van coöperatie tot coöperatie”.  
 
Voorzitters en directeuren van ruim twintig bedrijven zoals o.a. AB Fryslân & Noord-
Holland, Flora Holland, FrieslandCampina, CRV, Agrifirm en the Greenery waren 
getuige van het ondertekenen van een convenant tussen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Nationale Coöperatieve Raad voor de Land- en Tuinbouw (NCR) 
en Agriterra om de gezamenlijke ambities voor het bevorderen van coöperatief 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden kracht bij te zetten. Demissionair 
staatssecretaris Ben Knapen was erg te spreken over de “van coöperatie-tot-
coöperatie”-benadering. Met het seminar heeft Agriterra zich nog nadrukkelijker 
neergezet als de ontwikkelingsorganisatie bij uitstek voor het agro- en coöperatief 
bedrijfsleven in Nederland.  
Daarnaast zoeken steeds meer Nederlandse (coöperatieve) bedrijven samenwerking 
met Agriterra voor het vormgeven van hun MVO-beleid, ter aanvulling op hun P&O-
beleid en/of om hen te ondersteunen bij het verkennen van nieuwe markten. The 
Greenery werkt bijvoorbeeld samen met Agriterra vanuit een P&O-strategie om vaste 
medewerkers en jong talent te motiveren en inspireren via adviesopdrachten voor 
klanten van Agriterra.  
 
FrieslandCampina verdient een bijzondere vermelding vanwege hun grote 
inspanningen in de ondersteuning van zuivelcoöperaties in Kenia. Volgend hierop zijn 
gesprekken gaande over een samenwerkingsovereenkomst tussen Agriterra en 
FrieslandCampina om support door FrieslandCampina-medewerkers aan Agriterra 
structureel in te passen in haar beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(“Route 2020”). In dit kader levert FrieslandCampina deskundigheid in landen waar zij 
zelf niet actief is (bijvoorbeeld in Kenia) en ondersteunt Agriterra op verzoek van 
FrieslandCampina de groeiambities van zuivelcoöperatie Evergrowth in Vietnam, een 
belangrijke leverancier voor FrieslandCampina Vietnam.  
 
Oikocredit en Agriterra hebben afgesproken nauw samen te werken. Hierbij stoomt 
Agriterra de coöperaties klaar voor financieringsaanvragen bij Oikocredit en Oikocredit 
stuurt aanvragen die nog onvoldoende bankabel zijn door naar Agriterra. Deze 
samenwerking krijgt ook vorm doordat een van onze medewerkers is gestationeerd op 
het kantoor van Oikocredit in Peru. Ditzelfde gebeurt in Kenia waar de adviseur werkt 
vanuit het kantoor van SNV. Op deze wijze blijven de lijnen kort en kan de 
ondersteuning optimaal worden afgestemd.  
 
De activiteiten met onze partners zullen in 2012 verder vorm krijgen. Vanuit de 
Landbouwraad Ethiopië, de Nederlandse Ambassade in Oeganda en SNV Ethiopië 
bestaat grote interesse in de diensten van Agriterra. Men zoekt vooral samenwerking 
voor het mobiliseren van het Nederlands agrarisch bedrijfsleven. Dit gaat onder 
andere over de ondersteuning van de zuivelsector in Kenia, het uitvoeren van een 
studie naar investeringsmogelijkheden in de veehouderij in Oeganda en de versterking 
van de zuivelsector en groente- en fruit coöperaties in Ethiopië 
 
Geleerde lessen 

2011 is een goed en ook leerzaam opstartjaar geweest voor het team boergenoteerde 
bedrijven. Belangrijke eerste stappen zijn gezet in het vormgeven van onze 
adviespraktijk, specifiek gericht op maatwerk in bedrijfsadvies aan boergenoteerde 
bedrijven in ontwikkelingslanden. In 9 maanden zijn 25 potentiële klanten grondig 
doorgelicht, zijn actieplannen opgesteld en is het netwerk van Nederlandse bedrijven 
en AgriPool-deskundigen gegroeid. 
 
Zoals gezegd gaat het bij ondersteuning van boergenoteerde bedrijven vooral om 
bedrijfsadvies (via AgriPoolers) en ligt de nadruk minder op projectfinanciering. Dit 
maakt de zoektocht naar goede klanten er echter niet makkelijker op, vooral omdat de 
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Coopecan is een in 2008 opgerichte coöperatie in het Peruaanse Andesgebergte. 
In 2011 vermarktten 1.242 actieve leden de scheerwol van hun alpaca’s via de 
coöperatie. Kwalitatief gezien behoort alpacawol tot de beste wolsoorten die er 
bestaan, vergelijkbaar met mohair en cashmere.  Een boer heeft gemiddeld zo’n 
80 alpaca’s. De ondersteuning van Agriterra richt zich onder andere op het 
realiseren van een verbeterd financieel management, meer betrokkenheid en 
zeggenschap van de boeren bij het besluitvormingsproces van de coöperatie, 
opbouw van eigen vermogen, meer toegang tot extern kapitaal, verbetering van 
de productiviteit en toegang tot nieuwe markten. Het business plan voor 
verkrijgen van werkkapitaal is met steun van Agriterra gerealiseerd. Op advies 
van Agriterra heeft de algemene vergadering een resolutie goedgekeurd om het 
eigen vermogen de komende 5 jaar minimaal op te krikken naar 300.000 euro 
door ophoging van de ledenbijdragen. Hiermee wordt het ook eenvoudiger om 
vreemd vermogen aan te trekken. En dat is hard nodig want door het beperkte 
eigen vermogen is het voor Coopecan lastig om toegang te krijgen tot kredieten. 
Dankzij de bemiddeling van Agriterra is inmiddels een aanvraag voor een lening 
voor werkkapitaal van € 150.000 voorgelegd aan Oikocredit. 

concurrentie met de donaties van andere ontwikkelingsorganisaties groot is. Uit onze 
ervaringen in 2011 blijkt dat interesse van (potentiële) klanten in subsidies groot is, 
terwijl de bottleneck vaak veel eerder blijkt te liggen bij een gebrek aan kennis. Juist 
op gebied van bedrijfsvoering, financieel management, supply management, 
marketing en cooperative governance is bij veel klanten nog veel (maat)werk te 
verrichten en daarbij is in veel gevallen eerder kennis dan geld de beperkende factor. 
Hoe meer een klant dit besef deelt, des te meer dynamiek er in de samenwerking zit 
en des te meer ruimte er ontstaat voor ondernemerschap. Klanten zoals Kiambaa en 
Lelbren (Kenia), Evergrowth (Vietnam), Oro Verde en Coopecan (Peru) zijn hier goede 
voorbeelden van: ze zitten boordevol ambitie, en hebben honger naar kennis. 
 
‘Schoenmaker blijf bij je leest’ is een andere les die we in 2011 hebben geleerd. Het 
blijkt namelijk moeilijk om klanten zonder concrete ondernemersachtergrond te 
ondersteunen in de opzet van bedrijfsmatige initiatieven. Fedepanela (Colombia) heeft 
een BV opgezet voor het collectief op de markt brengen van panela (ingekookt 
suikerrietsap). Een in potentie sterk concept, maar men komt helaas niet verder dan 
een projectmatige aanpak. Ondersteuning van Agriterra heeft hier helaas geen 
verandering in kunnen brengen. Er lijkt voldoende potentie te zijn en goede 
bedoelingen zijn er volop, maar gebleken is dat ondernemerschap niet iets is wat 
eenvoudig is aan te leren. Fedepanela heeft een grote reputatie op het gebied van 
belangenbehartiging, maar ondernemerschap vereist andere kwaliteiten en een andere 
organisatiecultuur. Op basis van deze ervaringen beraadt Agriterra zich op mogelijke 
beëindiging van deze samenwerking. 
 
De ommezwaai van een focus op de donor naar een focus op de markt vergt dus een 
andere manier van denken en dat valt sommige klanten zwaar. Een ander goed 
voorbeeld hiervan is de federatieve zuivelorganisatie UCCCU uit Oeganda. Na jaren 
geld te hebben ontvangen van verschillende donoren voor het opzetten van een 
zuivelfabriek is men nu in staat een glossy ledenblad uit te geven en is er een hal met 
een dak gebouwd waar de verwerking van de melk moet gaan plaatsvinden. Maar er 
wordt nog geen druppel melk verwerkt en de aannames over hoe men de aanvoer 
gaat regelen en welke markt men gaat bedienen zijn gebaseerd op ideeën waar geen 
operationeel plan aan ten grondslag ligt. De donoren blijven subsidiëren en lijken 
tevreden, maar de boeren zijn er vooralsnog niets mee opgeschoten. In 2011 heeft 
Agriterra een eerste aanzet gedaan tot verandering in deze situatie waarbij een meer 
marktgerichte en bedrijfsmatige benadering uiteindelijk in 2012 dient te leiden tot een 
bedrijf dat kan functioneren zonder externe donaties.  
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Moeder en zoon bij hun alpaca’s - Peru 

 
 

3 Boerengroepen: georganiseerde ondernemers 

Als we afdalen van het niveau van de coöperaties naar de individuele boer, zien we 
ook ondernemerschap. Iedere ondernemer heeft een eigen motivatie en eigen 
drijfveren, waarmee hij/zij zich inzet om doelstellingen te bereiken. De uitdaging is om 
via de landbouworganisaties door te dringen tot het laagst georganiseerde niveau om 
daar de samenwerking in groepen te versterken. Op dat niveau vinden economische 
initiatieven plaats die meer kans van slagen hebben als boeren samenwerken. We 
werken met boerenorganisaties die zo optimaal mogelijk gebruik weten te maken van 
de aanwezige capaciteit en lokale boerenleiders om boerengroepen te ondersteunen 
op weg naar productieverhoging. Door gezamenlijke aankoop van 
landbouwbenodigdheden, toegang tot marktinformatie en gezamenlijke verkoop 
krijgen ondernemers daadwerkelijk een beter inkomen en een duurzaam 
boerenbedrijf. De plannen van groepen moeten in de praktijk vorm krijgen samen met 
leveranciers, afnemers en banken, want dat creëert verhoogde bedrijvigheid en 
zelfredzaamheid op lokaal niveau. De realisatie van het uiteindelijke doel van 
boerenondernemers, een beter inkomen en een duurzaam agrarisch boerenbedrijf, 
komt zo dichterbij. Door dit werk met lokale groepen heeft Agriterra een effectief 
instrument in handen om te werken aan verbeterde ledenparticipatie en bevordering 
van ondernemerschap van boeren.  
We werken samen met boerengroepen en kleinschalige coöperaties. Wanneer er wordt 
gesproken van ‘lokale groepen’ wordt aan deze verschillende categorieën gerefereerd. 
De coöperaties waar mee gewerkt wordt zijn meestal aangesloten bij nationale 
koepels. Ze zijn relatief klein en hebben maximaal een paar honderd leden. Het gaat 
bij deze kleinere (pre)coöperaties om de olievlekwerking van (nieuwe) economische 
initiatieven die steeds groter worden door samenwerking van boerengroepen onderling 
en met marktpartijen (inclusief toegang tot spaar en krediet) en de overheid.  
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2011 in cijfers 
• Aantal nieuwe/versterkte groepen:  3465 
• Totaal aantal klanten:    67 klanten, waarvan 53 gecontracteerd 
• Toegezegde bijdrage Agriterra:  5.176.886 
• Gerealiseerde bijdrage Agriterra:  4.428.647 
• Aantal bereikte producenten:   255.127 (28% vrouw) 

De focus bij het bevorderen van lokaal ondernemerschap van boeren ligt op het in 
staat stellen van de boerenorganisatie om optimale dienstverlening te bieden aan de 
groepen. De aard van de dienstverlening hangt af van de fase waarin de groep zich 
bevindt. Deze dienstverlening door de klant aan leden wordt ondersteund met advies 
en financiering van Agriterra. Deze is belegd bij het team ‘lokaal ondernemerschap 
van boeren’. Om de ontwikkeling van lokale groepen te kunnen volgen, onderscheiden 
we verschillende etappes:  
• Groepsvorming en versterking: accent op groepsvorming door producenten die 

actief willen worden op de markt  
• Productie- en productiviteitsverhoging door toegang tot informatie en aankoop van 

landbouwbenodigdheden 
• Vermarkting/markttoegang: toegang tot marktinformatie en gezamenlijke verkoop 
• Gezamenlijk economisch initiatief: optreden als zakelijke eenheid bij productie, 

inkoop of verkoop (business initiatieven) 
• Toegang tot krediet: deze activiteit loopt parallel aan de vier hiervoor genoemde 

niveaus 
 
Resultaten 

In 2011 zijn we er in geslaagd richting, inhoud en uitvoering te geven aan het thema 
bevordering van ondernemerschap aan de basis. We gebruiken duidelijke criteria wat 
betreft onze klantkeuze en werken volgens een aantal basisprincipes. Zo moet 
groepsvorming leiden tot een opwaartse dynamiek binnen de ledenorganisatie die 
moet bijdragen aan betere economische dienstverlening, verbeterde financiële 
bijdrage van leden en op termijn versterkt leiderschap vanaf de basis zodat ook zij 
hun belangen kunnen behartigen. Het is Agriterra gelukt om de aandacht op lokale 
groepen te krijgen. Dit heeft binnen veel organisaties een omslag betekend. Om de 
producenten op lokaal niveau effectief te bereiken en te ondersteunen is het belangrijk 
dat er voldoende veldwerkers zijn (boerenvertegenwoordigers) die door personeel van 
de landbouworganisatie begeleid kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een van de doelstellingen van Boeren tegen Armoede ’11-’14 is het oprichten of 
versterken van 10.000 basisgroepen voor 2014. In 2011 bereikten de klanten in totaal 
11.980 groepen, 3.465 meer dan aan het begin van het jaar. Hiermee is het gewenste 
streefcijfer (2.500) gehaald. Ruim 1200 groepen hiervan zijn opgericht binnen de 
spaar- en kredietcoöperatie NEFSCUN (Nepal). Zij behoren niet tot de groepen die we 
begeleiden in hun ondernemerschap. Zij hebben namelijk een andere insteek dan de 
groepen die zijn opgericht binnen de boerenorganisaties. Hun primaire doel is namelijk 
niet om te gaan produceren voor de markt. 
 

Met de groepen die wel willen 
ondernemen (ruim 40%), werkten we 
gericht aan de stapsgewijze ontwikkeling 
van hun ondernemerschap. Zij bevinden 
zich in verschillende stadia van 
ontwikkeling. Het merendeel werkt met 
marktpartijen samen voor gezamenlijke 
verkoop (stadium: vermarkting) en 19% 

van de bereikte groepen is gestart of wil starten met een zelfstandig economisch 
initiatief. Het accent lag daarom op lokale capaciteitsversterking. Men heeft gewerkt 

Ontwikkelingsfase % 

Groepsvorming en versterking 19 
Productieverhoging 27 
Vermarkting/markttoegang 35 
Gezamenlijk economisch initiatief 19 
Totaal  100 

Toegang tot krediet 11 
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aan marktstudies, kwaliteitsverbetering van de producten, versterking van 
commerciële relaties en samenwerking met essentiële spelers in de waardeketen.  
In de komende jaren blijven we focussen op productieverhoging en het verbeteren van 
toegang tot de markt. Daarom verwachten we dat onderstaande verdeling (gebaseerd 
op de inventarisatie uit 2011) ook de trend zal zijn voor de komende jaren. 
 
Versterking van organisaties en toename in inkomsten van leden 

Groepsvorming, productieverhoging en markttoegang beïnvloeden direct het inkomen 
van producenten die georganiseerd zijn in groepen. In 2011 zijn er echter nog niet 
veel resultaten bekend over de toename van het inkomen van de leden die 
georganiseerd zijn in groepen. Enerzijds omdat het een opstartjaar betrof en 
anderzijds omdat inkomensgegevens nog niet altijd door landbouworganisaties 
vastgelegd werden. Aangezien de meerderheid van de groepen zich richtte op 
productieverhoging en vermarkting is het zeer waarschijnlijk dat men resultaten heeft 
geboekt in productie- en inkomensverhoging, zoals een aantal organisaties al wel kon 
aantonen.  
Zo ontvingen de leden van Tea Sector Service Centre (TEASEC, Nepal) een betere 
prijs voor hun thee dankzij hun toegenomen onderhandelingcapaciteiten en de betere 
kwaliteit van hun thee. Agriterra heeft financiering beschikbaar gesteld voor trainingen 
op het gebied van onderhandelen en kwaliteitsverbetering van de thee. Bovendien is 
de biologische theeprijs afgelopen jaar omhoog gegaan. Boeren verdienden 4-7 Roepie 
meer per kilogram vergeleken met 2010. Ninh Binh Cooperative Alliance (NBCA, 
Vietnam) rapporteerde dat in 2011 voor 6 groepen de productie met 61 ton is 
toegenomen, de champignonprijs met 30% is gestegen en er een totale winst was van 
715 miljoen VND (ongeveer €25.500). In het geval van de Cotton Association Zambia 
(CAZ, Zambia) wordt gerapporteerd dat verhoogd inkomen bij de boeren (zie ook het 
kader op pagina 17) heeft geleid tot hogere inkomsten voor de organisatie via 
lidmaatschapsgeld. De eigen inkomsten van de organisatie zijn ruim 14% gestegen 
(van € 22.816 naar € 26.062).  
 
Aanpak  

Ons streven was om te werken met meerdere organisaties in eenzelfde land (clusters) 
en met organisaties die een binding hebben met een nationale of subnationale 
organisatie. Dat lukte ook. Deze organisaties bestaan uit individuele leden en 
coöperaties, federaties van coöperaties, product-/ ketenorganisaties en agri-business 
initiatieven. Zij werken allen met kleinere groepen via coöperaties, districten of 
gewasorganisaties en zijn het best gepositioneerd als het gaat om het bereiken van 
groepen agrarische ondernemers. In 2011 hadden de klanten van de 
producentenorganisaties gemiddeld 83 groepen, variërend van 16 tot 760 groepen per 
klant. Het gemiddeld aantal leden per groep was 21. De kleinste groepen bestonden 
uit 10 leden (bij CFAP in Cambodja) en de grootste groepen werden gevormd door 300 
boeren die georganiseerd zijn in een coöperatie zoals bij APDIK in DR Congo.  
De advisering richt zich op bevordering van lokaal ondernemerschap van boeren 
georganiseerd in groepen én op de organisatie in hun ondersteuning aan die groepen. 
Het advies gaat uit van de principes voor de bevordering van groepsvorming. Daarbij 
wordt gekeken of de boerenorganisaties aandacht besteden aan studiegroepen, 
uitwisselingen en boerenleiders (veldwerkers) die de plannen van groepen kunnen 
vertalen naar de organisatie en samen met de organisatie naar bestaande 
leveranciers, afnemers en banken gaan. Dit creëert namelijk verhoogde bedrijvigheid 
en zelfredzaamheid op lokaal niveau. Wat betreft de klantkeuze is in 2011 uitgegaan 
van de klantanalyse van 2010, waarbij de klanten zorgvuldig werden geselecteerd op 
7 criteria3.  
                                           
3 De 7 criteria zijn: 1. Niveau van organisatie (nationaal of subnationaal, geen koepel of 
platformorganisaties); 2. Structurering: aanwezigheid lokale structuren en/of intentie deze te creëren;  
3. Bereik/ledenaantal: huidig aantal en ambitie/doelstelling aantal leden uit te breiden; 4. Doelstelling/visie; 
5. Decentralisatie/subsidiariteit: wil/mogelijkheid om aan lagere niveaus verantwoordelijkheid en/of 
autonomie toe te kennen ; 6. Financieel beheer; 7. M&E capaciteit aanwezig. 
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We willen lokaal ondernemerschap inbedden in de organisatie als geheel. Dit doen we 
via interne versterkingstrajecten op het gebied van bijvoorbeeld financieel 
management, monitoring en evaluatie, goed bestuur, ledencontributie, 
organisatiestructuur en personeelsmanagement. Een training gericht op de 
verbetering van het financieel management heeft plaatsgevonden in Vietnam. Ook 
hebben 6 medewerkers van Afrikaanse landbouworganisaties (Oeganda, Tanzania, 
Zambia, Kenia) een training gevolgd in Ghana georganiseerd door IFDC (International 
Fertilizer Development Center) op het gebied van toegang tot markten in Afrika. Allen 
gaven aan het een zeer vruchtbare training te hebben gevonden waarbij veel 
informatie over de markt (lokaal, nationaal, regionaal en internationaal) is 
uitgewisseld.  
Om wetenschappelijk inzicht te krijgen in hoe groepsvorming, productieverhoging en 
markttoegang het directe inkomen van producenten beïnvloedt, heeft het team ‘lokaal 
ondernemerschap van boeren’ in samenwerking met het CIDIN (universiteit Nijmegen) 
een begin gemaakt met een impact evaluatiestudie in Burundi. De effecten van deze 
benadering worden gemeten via bestudering van een interventiegroep en een 
controlegroep: wat werkt en wat werkt niet? De gegevens zullen beschikbaar worden 
in 2014.  
 
 
Paddenstoelen in Vietnam 

Peter Christiaens en AgriPooler Wim Joosten, beiden 
adviseur in paddenstoelen- en champignonteelt, hebben 
Ninh Binh Cooperative Alliance (NBCA, Vietnam) 
geadviseerd over de productie en verwerking van 
champignons. Duizenden boeren in Ninh Binh district in 
Vietnam zijn al geïnteresseerd in de teelt van 
paddenstoelen. 
 
Peter is enthousiast over Vietnam en de mogelijkheden 
voor de kweek van paddenstoelen. Hij ziet duidelijke 
overeenkomsten met de situatie in Nederland zo’n 50 jaar 
geleden. In Limburg hadden de boeren slechte grond, 

zocht men alternatieven en had men veel mensen beschikbaar voor de pluk. Door een snelle 
verstedelijking en industrialisatie verliezen veel boeren in Vietnam hun land. De productie van 
paddenstoelen vergt relatief weinig grond en is dus een goed alternatief voor veel voormalige 
boeren. Andere boeren hebben erg weinig land, waar ze rijst op produceren, en zijn op zoek 
naar opties om hun inkomen aan te vullen. 
 
Op het moment kampt de teelt nog met problemen, zoals ziektes, waardoor de productie erg 
laag is. De huidige productie ligt op 5 kilo per m2, in de toekomst moet die uitgroeien naar 25 
kilo. Volgens Peter Christiaens kan een centraal punt voor de kweek van compost het probleem 
van ziektes grotendeels oplossen. Een centrale voorbereiding van de compost, waar het 
substraat wordt gecomposteerd en gesteriliseerd, kan veel problemen van ziektes voorkomen. 
Het substraat is dan veel korter in de kwekerij van de lokale boeren en loopt dus minder kans 
om ziektes op te lopen. 
 
Een andere suggestie van Peter en Wim is het gebruik van meer rijststro. De teelt vindt 
momenteel plaats op zaagsel uit bijvoorbeeld de rubber industrie, maar daar is steeds 
moeilijker aan te komen. Veel van de boeren produceren rijst en zouden gewoon hun eigen 
rijststro kunnen gebruiken. Een simpel en goedkoop alternatief voor het huidige gebruik van 
zaagsel. 
 
Kortom, er zijn simpele oplossingen om de productie van paddenstoelen te stimuleren en te 
verbeteren: alternatieven om het levensonderhoud van duizenden boeren te verhogen. En of de 
champignon op den duur uit Vietnam gaat komen? De huidige productie is nog laag en van 
slechte kwaliteit en beperkt zich daarom tot de lokale markt. Maar met behulp van Nederlandse 
technieken en kennis hopen Vietnamese boeren de productie snel te verbeteren en te verhogen 
en uiteindelijk het inkomen te verhogen. 
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Geleerde lessen  

We hebben ervaren dat resultaten alleen kunnen worden behaald met 
boerenorganisaties die de principes van aanpak bij bevordering van groepsvorming 
onderschrijven en nastreven. Het is belangrijk om in advisering te investeren om met 
een klant tot een goede projectformulering te komen en (nieuwe) adviesvragen te 
formuleren om de betrokkenheid van de basis te garanderen. De People’s Participation 
Approach (over hoe je groepen op lokaal niveau bij de landbouworganisatie betrekt) is 
een bewezen methode hiervoor. Een andere methode is My.Coop (ontwikkeld in 
samenwerking met de International Labour Organiosation, ILO). Daarnaast blijven we 
aandacht geven aan het inbedden van lokaal ondernemerschap in de organisatie door 
te werken met interne versterkingstrajecten. Binnen de trajecten worden in overleg 
met de landbouworganisatie piketpaaltjes uitgezet en beslissingen genomen als 
resultaten niet worden of zijn behaald.  
 
Er is een aantal voorstellen binnengekomen van groepen in de vorm van een business 
plan. Soms blijken die plannen in geen verhouding te staan tot de huidige productie 
en links met de markt. Bij bedrijfsplannen worden vaak gewenste productiecijfers 
ingevuld, evenals koopcontracten zonder trackrecord. Wanneer een groep wil starten 
met een gezamenlijk economisch initiatief zullen er aantoonbare gegevens 
beschikbaar moeten zijn over productiecijfers en de markt. Anders is de kans groot 
dat er gestart wordt met een economisch initiatief dat niet haalbaar is.  
 
Uitdagingen 

De inzet van de ondersteuning op lokaal ondernemerschap is afhankelijk van de 
specifieke context in landen en het productie- en marktpotentieel. We verzamelen 
(steeds meer) informatie over hoeveel er wordt geproduceerd, wie de productie 
opkoopt, hoe de productie verhoogd kan worden (tijdig en goed zaad, kunstmest), 
etc. Daar is in 2011 een start mee gemaakt. Zo is het in het Noorden van Nicaragua 
relatief eenvoudig voor de landbouworganisatie om businessdiensten te verlenen aan 
hun leden (zoals het afsluiten van koopcontracten met opkopers en leveranciers van 
zaden, toegang tot investeringen via de overheid en NGO’s voor landbouw- en 
verwerkingsmachines, toegang tot krediet). Dit is veel ingewikkelder in het Noorden 
van Zambia vanwege bijvoorbeeld het gebrek aan productiemiddelen voor verhoging 
van het inkomen van de boeren. De uitdaging is dan om met de principes van aanpak 
de juiste financiering en advisering te leveren.  
 
Een andere uitdaging is om zo efficiënt mogelijk met de juiste klanten te werken. Het 
is geen stelregel om klanten die volgens de registratie veel groepen bedienen, meer 
financiering te geven. De afweging gaat altijd uit van de bereikte resultaten met de 
lokale groepen en de resultaten van de interne versterkingstrajecten. In 2011 is 
gebleken dat niet alle klanten over een goed functionerend monitoring- en 
evaluatiesysteem beschikken. Vooral het gebrek aan baselinestudies over productie, 
productiviteit, vermarkting en inkomen van de leden maakt het moeilijk om concrete 
resultaten in 2011 te kunnen waarnemen. Een uitdaging is om klanten te stimuleren 
deze gegevens te verzamelen, zodat de juiste data verkregen kan worden op basis 
waarvan zij en wij kunnen vaststellen of de inkomsten van de ondernemers ook 
daadwerkelijk zijn gestegen. 
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CASE: Een beter inkomen voor boeren in Zambia  

CAZ is een vereniging van Zambiaanse katoenboeren die georganiseerd zijn in 
groepen. CAZ verleent diensten aan haar leden met verbetering van de inkomens en 
levensomstandigheden van de katoenproducenten als doel. In het huidige programma 
wil CAZ onder andere bereiken dat de productie van katoen omhoog gaat, de kwaliteit 
van het katoenzaad toeneemt, de toegevoegde waarde van katoen stijgt en er 
adequate vertegenwoordiging is bij koopcontractonderhandelingen. Daarnaast is er 
specifieke aandacht voor de positie van vrouwen. Om het programma uit te voeren 
heeft CAZ tien veldwerkers getraind die groepen (studieclubs) begeleiden. Zij zijn 
gestart in 18 districten en zijn nu actief in 27 districten. Zij zijn de schakel tussen de 
organisatie en de groepen en dragen er zorg voor dat de behoeften van de boeren 
worden vertaald in concrete dienstverlening. Er zijn nu meer dan 750 studieclubs 
actief, met ongeveer 8400 leden die gebruik maken van lesmateriaal en 
demonstratievelden op de boerenbedrijven.  
 
Katoen is een arbeidsintensief gewas dat de vruchtbaarheid van de grond kan 
aantasten als het jaar in jaar uit op dezelfde plek wordt verbouwd. CAZ is daarom 
gestart met de introductie van betere productietechnieken die de grond beschermen 
en de behoefte aan arbeidsintensieve technieken verlagen. Technieken die worden 
toegepast zijn: vruchtwisseling, correct gebruik van kunstmest, afstand tussen de 
planten en correcte grondbewerking (minimaal ploegen, geultjes rondom de planten, 
groenbemesters). Verder wordt gebruik gemaakt van door ossen getrokken cultivators 
voor verlaging van arbeidsintensieve technieken. Hierdoor heeft 14% van de leden 
een hogere productie, 38% bespaart kosten op zaad, kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen, 84% maakt gebruik van vruchtwisseling en 40% gebruikt 
grondverbeteringtechnieken. 
 
Bestuurders zijn getraind in het voeren van onderhandelingen met opkopers en het 
lezen van koopcontracten. De statistieken laten zien dat in het seizoen 2009/2010 de 
prijs voor producten is gestegen met 40%, waardoor er minder onderhands is 
verkocht. Gemiddeld is het inkomen verdubbeld. Het inkomen is gebaseerd op de 
kosten van input (zaden, bestrijdingsmiddelen, kunstmest) en de verkoopprijs: in 
2010 gemiddeld K 1,373,746 (€ 92) en in 2011 gemiddeld K 2,412,786 (€ 512). Sinds 
2009 is het inkomen zelfs verviervoudigd (K 630,000,)4. 
 
De productiviteit is hoger bij mannen dan bij vrouwen. Bij een aantal vrouwen in de 
Oostelijke provincie was de productie hoger dan die van de mannen, omdat de 
vrouwen konden beslissen wanneer ze welke producten verbouwen. Als vrouwen eerst 
de mannen moeten helpen op hun velden, worden hun eigen productieactiviteiten 
vaak te laat uitgevoerd. In sommige gevallen hebben vrouwen minder toegang tot 
productiemiddelen (zaad, kunstmest, bestrijdingsmiddelen) en geen/nauwelijks 
onderhandelingspositie in de markt. De veldwerkers zijn zich er van bewust dat zowel 
mannen als vrouwen deelnemen aan hun activiteiten en besteden hier specifiek 
aandacht aan. Op dit moment wordt 10% van de studieclubs geleid door een vrouw, 
en is 35% van de deelnemers vrouw.  
 
CAZ heeft de financiële bijdrage van donoren effectief gebruikt om beter en meer 
diensten te verlenen aan hun leden. Ze maken gebruik van een database van leden en 
activiteiten, waardoor ze impact kunnen meten en ze hebben een uitstekende 
financiële verslaglegging5. 
 
 
 
                                           
4 Draft report on Impact in Africa for IFAD and AgriCord. Frans van Hoof, June 2012 
5 Results Assessment Report, The CAZ program 2010-2013, MwimbaMulenga, 2nd March 2012. 
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4 Belangenbehartiging: niets over ons zonder ons  

Ondernemende coöperaties en boerenorganisaties zullen in hun ontwikkeling de blik 
naar buiten moeten richten om hun situatie echt te kunnen veranderen. Om hier 
succesvol in te kunnen zijn, moeten de externe factoren gunstig zijn. Boeren zijn 
namelijk afhankelijk van regels van overheden en om optimaal te kunnen produceren 
en te vermarkten. Dus als het landbouwbeleid meer tegen dan voor je werkt, is het 
zaak hier iets aan te veranderen. In je eentje of met je gezin invloed uitoefenen op 
beleid lukt niet, dus is onderlinge samenwerking noodzakelijk. Gedurende de 
afgelopen 100 jaar hebben de Nederlandse boerenorganisaties aangetoond dat 
gezamenlijke lobby loont, direct en indirect. Ook bewoners van het platteland in 
ontwikkelingslanden organiseren zich om samen beleid te beïnvloeden van de 
overheid, er samen voor te zorgen dat de private sector hun producten afneemt of te 
zorgen dat er toegang is tot krediet, kunstmest, irrigatiewater en andere inputs. De 
lobby bij de overheid en de private sector moet leiden tot gunstig beleid, fondsen voor 
ontwikkeling van het platteland en de juiste infrastructuur voor toegang tot markten 
en inputs: zaken die ervoor zorgen dat boeren duurzaam kunnen blijven produceren 
voor hun gezin en voor de groeiende bevolking in stad en platteland.  
 
Agriterra werkt met belangenorganisaties op nationaal en regionaal niveau (bijv. Oost-
Afrika) aan belangenbehartiging. Zij kennen, door hun gefedereerde structuur, de 
behoeften van hun leden aan de basis. Deze behoeften brengen ze in bij organisaties 
die beleid maken en besluiten nemen over landbouwproductie en de financiering 
ervan. De sterke belangenbehartigende organisaties van boeren worden erkend als 
onderhandelingspartner door (nationale) overheden, internationale financiers en de 
private sector. Zij worden uitgenodigd rond de tafel om bijvoorbeeld het 
landbouwbeleid verder vorm te geven. Agriterra zorgt er mede voor dat deze 
organisaties sterk worden en blijven door bij te dragen aan hun capaciteiten als 
belangenbehartigende organisatie. We ondersteunen ze bij het opstellen van een 
relevante lobbyagenda. Mede op basis van ervaring van de laatste 10 jaar heeft 
Agriterra hier een systematische aanpak voor ontwikkeld. Deze methode heet 
‘participatief genereren van beleidsvoorstellen voor belangenbehartiging’ (kortweg 
PGPP). PGPP is gebaseerd op vier pijlers: 
1. Algemene consultatie met de boeren om problemen te inventariseren 
2. Participatief onderzoek om informatie van externe experts te integreren met die 

van de boeren 
3. Opstellen van beleidsvoorstellen  
4. Presenteren van beleidsvoorstellen 
 

 
Ethiopië 
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2011 in cijfers 
• Gemobiliseerde fondsen: 9,75 miljoen euro 
• Totaal aantal klanten: 56, waarvan 50 met project 
• Toegezegde bijdrage Agriterra: 3.603.352 
• Gerealiseerde bijdrage Agriterra: 3.404.310 
• Aantal bereikte producenten: 381.495 (59% vrouw) 

 

Resultaten 

Door belangenbehartigende organisaties te ondersteunen wil Agriterra in 2014 hebben 
bereikt dat er fondsen ter waarde van 35 miljoen euro beschikbaar zijn gekomen 
waarmee inkomstenverbetering voor de boeren aan de basis wordt gerealiseerd. De 
beschikbaarheid van deze fondsen is voorzien als het resultaat van succesvolle 
lobbytrajecten van boerenorganisaties bij overheden en andere instanties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Moldavië speelde de nationale boerenorganisatie (NFFM) een belangrijke rol in 
toegang krijgen tot subsidies voor haar leden. Als onderdeel van de 
gemeenschappelijke lobby naar de overheid heeft NFFM met soortgelijke organisaties 
zoals Agroinform en Uniagroprotect twee persconferenties gehouden. Hierin namen zij 
een kritische houding aan ten aanzien van de subsidieregelingen die de overheid 
promoot. Hierna werden de partijen uitgenodigd voor gesprekken met de minister-
president. Een direct resultaat van deze gesprekken was dat de totale subsidiepot voor 
landbouw in Moldavië is uitgebreid met 150 miljoen lei (ongeveer 9,5 miljoen Euro).  
 
Daarnaast heeft NFFM haar leden in 2011 geholpen met het indienen van 566 
subsidieaanvragen, waarvan er 124 zijn goedgekeurd. Van de 124 aanvragen kwam 
60% van kleine boeren en 40% van middelgrote boeren. In totaal hebben deze boeren 
ongeveer 250.000 euro subsidie kunnen ontvangen in 2011.  
NFFM verwacht dat in 2012 veel meer leden gebruik zullen maken van deze subsidies 
en dat er ook meer leden daadwerkelijk een subsidie toegewezen zullen krijgen. Het 
streven is dat tenminste 50% van de totale subsidiegelden toegewezen zal worden 
aan kleine en middelgrote boeren. 
 
 
In 2011 was het identificeren van mogelijke trajecten waar boerenorganisaties direct 
en concreet invloed kunnen uitoefenen op beleidsmakers (nationaal en internationaal) 
een belangrijke stap. Agriterra heeft tevens actief gezocht naar potentiële nieuwe 
klanten die een belangrijke rol kunnen spelen bij het realiseren van de doelstelling. 
Opstarten van samenwerking met potentiële nieuwe klanten op het gebied van 
belangenbehartiging is begonnen met het aftasten van mogelijkheden in Zuid-Soedan 
(samen met EAFF, de regionale koepel van Oost-Afrika) en Bangladesh (samen met 
ZLTO).  

De verwachting aan het begin van 2011 was 
dat acht organisaties beleid van de nationale 
overheid zouden weten te beïnvloeden. Vijf 
organisaties hebben dit uiteindelijk met 
succes weten te doen en een aantal werkt 
hier nog hard aan. We verwachtten dat het 
succesvol inbreken in programma’s 
voornamelijk van de regionale koepels komt, 

zoals RBM in West Afrika, EAFF in Oost Afrika en AFA in Oost Azië. Dit zijn 
koepelorganisaties die in hun eigen regio een sterke positie hebben opgebouwd. Zij 
onderhouden een uitgebreid netwerk met zowel eigen ledenorganisaties, regionale en 
nationale overheden als internationale organisaties zoals IFAD, FAO, Wereldbank en 
ADB. Ze kennen de uitdagingen en problemen van hun eigen leden en pleiten al jaren 
voor verbetering van de situatie waarin hun leden moeten werken.  

project (AIN) organisatie Land 

5623 RBM West Afrika 

5632 NFFM Moldavië 

5726 PGA Kenia 

5731 EAFF Oost Afrika 

5777 Ingabo Rwanda 
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We zien dat de koepels elk hun beleidsagenda hebben op basis van de concrete 
situatie van hun leden. Elke koepel gebruikt weer andere strategieën om tot 
oplossingen te komen. De een slaagt er sneller en beter in dan de ander. Dit is in bijna 
alle gevallen een langdurig proces, maar dat heeft ertoe geleid dat de organisaties 
sterker zijn geworden om succesvolle lobby te kunnen voeren. Agriterra probeert de 
capaciteit van de individuele koepel niet alleen te verbeteren maar laat de organsaties 
ook met anderen kennis delen. Agriterra doet dit door personeel te financieren, 
bestuur te laten reizen, door leden bij elkaar te brengen en de mogelijkheid geven te 
overleggen over zaken die voor hen van belang zijn. Kortom institutionele financiering 
is essentieel om de lobbysuccessen mogelijk te maken. Hiermee wordt uiteindelijk een 
effectievere vorm van beleidsbeïnvloeding gegarandeerd zoals ook blijkt uit de 
voorbeelden. EAFF, de regionale koepel in Oost-Afrika wil juist dat ondernemende 
boeren in de aangesloten landen over de grenzen heen kunnen handelen zonder dat 
ze gehinderd worden door allerlei handelsbarrières. RBM, een regionale koepel van 
veehouders in West-Afrika waar zeven landelijke organisaties van veehouders bij zijn 
aangesloten, wil dat er aandacht komt voor de voedersituatie van de kuddes van 
nomadische veehouders. Door de klimaatverandering is de bestaanszekerheid van de 
nomaden in dit gebied onder druk komen te staan. RBM pleit voor voederbanken om 
dit op te lossen. 
 
 
 
EAFF is de regionale koepel van Oost-Afrikaanse boerenorganisaties. EAFF is 
vertegenwoordigd in vele overlegstructuren in Oost Afrika zoals EAC (East African 
Community), EABC (East African Business Council), en in de verschillende 
landbouwonderzoeksinstanties zoals CESARECA, PAEPARD en FARA. EAFF heeft de 
afgelopen jaren een sterke positie gecreëerd in allerlei organen die het mogelijk 
maken om als boerenvertegenwoordigers in te breken in COMESA (economische 
samenwerking van Oost-Afrikaanse Staten). Door deze positie kan zij effectief 
handelsbarrières bestrijden die nationale overheden willen opwerpen. Het volgende 
voorbeeld uit Tanzania illustreert hun werkzaamheden: 
 
“EAC (East African Community) has a common market protocol currently in 
implementation stage. This protocol has among others provided for freedom of 
movement for goods and services. However over the last two years the individual 
countries have at some point or another introduced NTBs (Non tarrif barriers) i.e 
export bans hence making movement of agriculture produce difficult. A recent 
example which EAFF discussed with EALA (East Africa Legislative Assembly: regional 
parliament of East African states) was Tanzania banning export of maize from 
Tanzania to Kenya – a ruling that greatly affected the farmers concerned since the 
Tanzania government did not give an alternative market for their produce. It became 
apparent that it is possible to petition the respective governments through the EALA 
and ensure that such arbitral policies crafted against the aspiration of a common 
market are lifted.” 
  
EAFF laat zien dat het maken van beleid niet voldoende is maar het implementeren 
ervan des te belangrijker. EAFF ziet het als haar taak om te monitoren of de 
overheden aangesloten bij EAC zich aan de gemaakte afspraken houden. EAFF laat 
haar stem vaak met succes horen indien er sprake is van afwijkingen. 
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De organisatie voor veehouders in de Sahel (Réseau Billital Maroobé, RBM), heeft 
mogelijkheden gecreëerd om “in te breken” bij de CEDEAO (ECOWAS), de 
economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten. CEDEAO bestrijkt vijftien 
landen in West Afrika en heeft als doel economische integratie te bevorderen. Dit heeft 
zich onder andere vertaald naar een programma voor investeringen in de 
landbouwsector op regionaal niveau en een nationaal programma per lidstaat. RBM 
heeft in 2011 de CEDEAO weten te overtuigen van het feit dat de veehouderij 
onderbelicht bleef in de strategische uitwerking van dit programma. De CEDEAO 
beschouwt RBM sindsdien als een belangrijke gesprekspartner en de veehouderijsector 
wordt nu meer betrokken in de verdere uitwerking van het actieplan 2011 – 2020 van 
de CEDEAO. RBM neemt nu deel aan de task-force van de CEDEAO om de nomadische 
veehouders te vertegenwoordigen.  
Om de belangen van veehouders en pastoralisten te integreren in het publiek- en/of 
overheidsbeleid heeft Agriterra aan RBM aanbevolen de PGPP methode te gaan 
gebruiken bij haar leden. Deze methode is erop gericht de input van boeren aan de 
basis te integreren in de lobbyagenda. Zo kan RBM de meningen van haar leden peilen 
en oplossingen delen. Hierdoor versterkt niet alleen het draagvlak onder de 
aangesloten leden maar wordt RBM ook meer gezien als volwaardige gesprekspartner 
aan de tafel bij de CEDEAO omdat ze aantoonbaar spreekt namens haar leden.  
 
 
 
De organisatie van pyrethrumboeren in Kenia (Pyrethrum Growers Association, PGA) 
heeft het liberaliseren van de pyrethrumproductie in Kenia tot doel. Kenia was ooit het 
belangrijkste pyrethrum producerende land ter wereld maar is onder andere door het 
slecht functioneren van de Pyrethrum Board of Kenya (PBK) tot een marginale 
producent verworden. Vanwege het slechte functioneren van de Board worden boeren 
veel te laat of niet meer betaald. Dit heeft een negatief effect op inkomens van de 
6000 leden. PGA strijdt voor liberalisering van de markt, zodat het exclusieve recht 
van opkoop door PBK wordt doorbroken. Een wetsvoorstel ligt inmiddels klaar. Deze 
moet nu nog door het parlement, maar er is een meerderheid voor. Men verwacht dat 
in 2012 de markt geliberaliseerd wordt. Dit is goed nieuws omdat er veel potentie is 
voor de vermarkting van pyrethrum vanwege de grote vraag naar deze grondstof voor 
de biologische insectenbestrijding.  
 
Door aansporing en financiering van Agriterra heeft PGA gepubliceerd over haar 
activiteiten en is zo met de Wereldbank in contact gekomen. Met ondersteuning van 
de Wereldbank zal PGA in 2012 een evenement organiseren waarin de toekomst van 
pyrethrum voor Kenia besproken zal worden. Het gesprek met de Wereldbank zal 
gaan over de liberalisering van pyrethrumproductie en marketing ervan. Daarnaast 
steunt de Wereldbank het streven van PGA om de Pyrethrumboard (PBK) in Kenia op 
te heffen. 
 
 
 
In de Democratische Republiek Congo is de Conapac (nationale koepel) in oktober 
2011 opgericht. Hierbij speelde één van onze klanten, FOPAC-NK, een belangrijke rol. 
Statuten zijn opgesteld en een eerste jaarplan is gemaakt. Zoals al vermeld in het 
voorgaande verslag hebben de Oost-Congolese boerenorganisaties een belangrijke rol 
gespeeld bij de totstandkoming van de code agricole. Deze landwet is in december 
2011 door de Congolese president bekrachtigd en zal midden 2012 in werking treden. 
Een van de belangrijkste opdrachten van CONAPAC is om te zorgen dat de nieuwe 
landwet wordt toegepast en er op toe te zien dat de investeringen in de landbouw ten 
goede komen aan de Congolese boer. Vooral het onderwerp van land grabbing en 
landeigendom speelt hierbij een belangrijke rol. CONAPAC zal dus ook haar rol moeten 
pakken als belangrijke gesprekspartner van de overheid.  
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Binnen de oostelijke regio in DR Congo spelen FOPAC-NK en FOPAC-SK een actieve 
rol om niet-formele handelsbarrières aan te pakken. De illegale barrières worden door 
lokale overheidsambtenaren op de wegen neergezet om boeren die naar de markt 
gaan illegaal te belasten. De winst gaat naar de ambtenaren. In landen zoals DR 
Congo vormt dit voor hen vaak hun enige inkomstenbron. De boerenorganisaties 
herkennen de problemen voor hun leden en demonstreren hiertegen. 
 
 
In Peru ondersteunt Agriterra de Junta Nacional de Café (JNC), de nationale 
boerenorganisatie die 51.000 koffieproducenten in het land vertegenwoordigt en hun 
belangen behartigt. In Peru bestaat een landbouwsubsidie die tot op heden alleen van 
toepassing is voor export van niet-traditionele gewassen. Over deze gewassen hoeft 
minder exportbelasting betaald te worden. In 2011 is JNC een lobbytraject gestart om 
producenten die traditionele koffie voor de internationale markt telen ook te laten 
profiteren van deze subsidie. Als deze regeling namelijk ook voor hen van kracht 
wordt heeft dit direct effect op het inkomen van de traditionele koffieboeren. Immers, 
als ze voordeliger kunnen produceren, verbetert hun concurrentiepositie op de 
internationale koffiemarkt. In 2012 zal duidelijk worden of de overheid positief zal 
ingaan op deze vraag van JNC. 
 
Aanpak 

Veel boerenorganisaties zijn jarenlang bezig met belangenbehartiging. Het is niet altijd 
duidelijk wat hun inspanning oplevert omdat resultaten op dit terrein minder meetbaar 
zijn, er niet altijd over wordt gecommuniceerd en de processen langdurig zijn met vele 
obstakels onderweg. Agriterra en haar klanten realiseren zich dat belangenbehartiging 
door boerenorganisaties niet altijd effectief is. Vanwege dit feit hebben we het eerder 
genoemde instrument PGPP (participatieve beleidsvorming) in 2011 afgerond. De 
relatiebeheerders zullen worden getraind in het gebruik van de PGGP-methode om zo 
de organisatie optimaal te kunnen begeleiden bij het zetten van de juiste stappen. De 
methode lijkt in veel gevallen namelijk bij te dragen aan een effectiviteitslag doordat 
men door de systematische aanpak de leden aan de basis weet te bereiken. Hoewel 
deelnemers bij de eerste workshops aangaven het nut van de methode niet te zien, 
gaf men na de training aan het te ervaren als een behulpzaam instrument. Het hielp 
hen om alle belangrijke stappen goed en doordacht te zetten. Men zag dat de 
methode de mogelijkheid gaf om de agenda van onderaf op te bouwen en daarmee 
dus vast te laten stellen door de boeren zelf. Deze participatie van onderaf is een van 
de essentiële facetten van belangenbehartiging. In de komende jaren zal blijken of dit 
instrument daadwerkelijk resultaten versterkt en versneld. 
 
Geleerde lessen 

Veel van de genoemde trajecten zijn niet in 2011 gestart maar al in de jaren ervoor. 
Dat laat zien dat belangenbehartiging een weg van de lange adem is. De organisaties, 
maar ook wijzelf moeten er dus van bewust zijn dat van lobby-activiteiten geen korte 
termijn resultaat te verwachten is. Daarbij, of misschien wel daardoor is het extra 
moeilijk te bepalen wat de precieze rol is van Agriterra in het proces. Gedurende zo’n 
proces spelen meerdere partijen een rol en zullen externe factoren vaker veranderen. 
Het succes van JNC (Peru) was bijvoorbeeld gebaseerd op 10 jaar arbeid, waarbij 
Agriterra in 2009 deze organisatie ging ondersteunen. Voor organisaties in DR Congo, 
Ingabo, EAFF, NFFM, CNA en AFA was Agriterra wel een van de voornaamste 
ondersteunende organisaties gedurende een langere periode. Hierbij kunnen we de 
behaalde successen wat meer op ons conto bijschrijven. Voor JNC, RBM en, PGA die 
we sinds enkele jaren steunen, kan dat slechts ten dele. Voor de resultaten van de 
Specific Union (Jordanië) was onze rol nog klein, omdat we pas in 2011 de 
samenwerking zijn gestart. Onze toegevoegde waarde is vooral dat onze 
ondersteuning er in voorziet om de participatie van onderaf te garanderen. We 
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ondersteunen de organisaties hiermee bij het leggen van een stevig fundament voor 
hun lobby. 
Bij AFA (Oost- en Zuid-Azië) zagen we dat een organisatie een duidelijke focus moet 
hebben in haar lobby. AFA heeft nog een vrij algemene lobbyagenda over 
onderwerpen als klimaatveranderingen en de effecten op de kleine boeren. Door het 
abstracte gehalte leidde dit vooral tot publicaties en spreektijd op internationale fora. 
Ook is het duidelijk dat de agenda enorm kan verschillen tussen landen en regio’s. 
Tegelijkertijd zien we ook overeenkomsten, vooral als het gaat om vrije marktwerking 
(voorbeeld bij de organisaties in Oost Afrika (EAFF), Kenia (PGA) en DR Congo 
(FOPAC) en toegang tot subsidies (bijvoorbeeld bij NFFM in Moldavië en de nationale 
koffieproducten organisatie in Peru, JNC) of boervriendelijke wetgeving (bv. bij de 
regionale veehouderorganisatie in de Sahel, RBM). 
 

Koffie in Peru 

 
 

5 Innovatie 

Innovatie is essentieel voor het overleven van boeren en hun organisaties. Dagelijks 
hebben boeren te maken met uitdagingen en problemen die hun voedselzekerheid en 
bestaanszekerheid bedreigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaatveranderingen 
waardoor veeboeren in de Sahel andere vormen moeten zoeken om hun veestapel te 
kunnen blijven voeden. Of denk aan de boerenorganisaties die vergrijzen en hun 
ledenbestand willen aanvullen met jonge ondernemende boeren. Door daar adequaat 
op in te spelen kunnen boeren een toekomst blijven houden op het platteland en een 
belangrijke speler blijven in voedselvoorziening van een almaar groeiende 
wereldbevolking. Boerenorganisaties zijn de spil in de verbinding tussen de 
ondernemende, innovatieve boer en de kennisinstellingen. Door eigen initiatieven te 
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blijven combineren met de kennis van andere instellingen kunnen innovatieve 
oplossingen voor problemen van de boerenondernemers ontstaan.  
Boerenorganisaties moeten innoveren door ruimte te creëren voor ideeën van onderaf 
en deze ondersteunen met kennis en geld van binnen en buiten de organisatie. Het 
kenmerk van innovatieve boerenorganisaties is dat ze naar buiten gericht en 
nieuwsgierig zijn. Daarnaast zorgen ze voor aanwas van jonge leden door van 
toegevoegde waarde te zijn voor jongeren. Ze werken aan de uitdagingen en de 
vragen van hun leden en zoeken naar oplossingen samen met de leden en anderen.  
 
Innovatie wordt ingezet als onderdeel van een gebalanceerde benadering van ‘people-
planet-profit’ waarbij het duurzaam produceren van voedsel centraal staat. De 
combinatie van oplossingen die zowel de sociale, omgevings- als economische 
factoren van het platteland meeneemt, staat voorop. Als er geen boeren zijn op het 
platteland (people), zal men niet kunnen produceren voor de wereldbevolking. Er 
moet voldoende stimulans zijn om op het platteland te wonen en te werken. Gewassen 
verbouwen zonder rekening te houden met de conditie van de grond (planet) zal 
uiteindelijk leiden tot lagere voedselproductie. Voedselproductie die niet leidt tot 
economische verbetering (profit) van de plattelandsbevolking zal leiden tot armoede 
en leegloop van het platteland. Lokale kennis wordt verbonden met kennis van elders, 
ideeën worden omgezet in acties op kleine schaal, successen worden gedeeld met 
andere boerenondernemers. Op deze manier kan zelfs voor de grootste uitdagingen, 
zoals klimaatverandering, een oplossing gevonden worden. Het team 
Belangenbehartiging en Innovatie draagt zorg voor de ondersteuning van organisaties 
op het vlak van innovatie.  
 
Resultaten 

Agriterra’s innovatiebeleid is in oktober door het bestuur goedgekeurd. De aandacht 
voor people-planet-profit in combinatie met het leefbaar houden van het platteland 
voor jonge ondernemende boeren en boerinnen, werd positief ontvangen door het 
bestuur. In 2011 zijn de eerste innovatietrajecten gestart. De volgende trajecten 
dienen als voorbeeld van geïnitieerde en/of voortgezette innovatietrajecten waarbij 
het accent ligt op een van de drie pijlers.  
 
People-focus: NFFM wil zich voornamelijk op de actieve en ondernemende (jongere) 
leden gaan richten. Hiervoor is het essentieel hen goed in kaart te brengen, inclusief 
hun behoeften aan ondersteuning. Dat stelt NFFM in staat toegesneden diensten aan 
te bieden. NAJK’s ledenadministratiesysteem blijkt een interessante ingang te zijn. 
NAJK gebruikt zelf een online-ledenadministratiesysteem, waarbij op lokaal niveau 
leden online kunnen worden ingeschreven. De uiteindelijke controle vindt op nationaal 
niveau plaats. Voor NFFM is dit online systeem nu nog te hoog gegrepen en is daarom 
nu bezig om op basis van het advies van NAJK een ledenadministratie op te stellen in 
Excel. Daarnaast is de focus op jonge ondernemende boeren gekoppeld aan innovatie 
een interessant thema waar NFFM en NAJK graag samen aan willen werken. In 2012 
zal NFFM samen met NAJK de capaciteiten van de jonge leden gaan versterken om 
een jongerenafdeling te besturen. Ook heeft men als doel meer jonge leden aan zich 
te binden. Het ontwikkelen van een innovatiefonds kan daarbij behulpzaam zijn. 
Daarmee zal een impuls worden gegeven aan het verder leefbaar maken van het 
platteland. 
 
Planet-focus: Met LTO-Noord is het klimaatproject opgezet. Dit project bouwt voort 
op de ervaringen van LTO-Noord met klimaatveranderingen. LTO-Noord heeft samen 
met de WUR en een Nederlands adviesbureau een model ontwikkeld om in te spelen 
op klimaatveranderingen om zo de voedselproductie zeker te kunnen blijven stellen. 
Vanuit een klimaatperspectief zorgen dat het land duurzaam kan produceren, is een 
invalshoek die nieuw is. Het innovatieve aspect is dat boeren hierdoor met een frisse 
blik naar hun gewas kijken en tot nieuwe ideeën komen. In 2011 hebben UNFFE in 
Oeganda (nationale boerenorganisatie) en CFAP in Cambodja (subnationale 
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boerenorganisatie) een voorstel ingediend op dit onderwerp. In 2012 zal een pilotfase 
worden gestart, die LTO-Noord zal begeleiden. 
 
Profit-focus: De regionale aardappeldagen is een fenomeen dat in 2010 is 
geïntroduceerd in DR Congo. In navolging daarvan zijn ook in 2011 weer 
Aardappeldagen georganiseerd. Ditmaal door Imbaraga in Rwanda. De 
Aardappeldagen zijn een succesvolle bijeenkomst geworden waarbij alle actoren in de 
aardappelketen bijeenkomen om met elkaar uitdagingen en mogelijkheden binnen de 
keten te bespreken, afgewisseld met veldbezoeken bij boeren en proefstations. Door 
de Aardappeldagen weten de organisaties die actief zijn in deze keten elkaar te vinden 
en wisselt men kennis uit. In 2011 heeft een Agripooler (Agrico), de winnaar van de 
Beste Boer-verkiezing, met succes de chipsfabricage binnen de aardappelketen bij 
Imbaraga geïntroduceerd. Een goede kwaliteit chips kan op lokale wijze geproduceerd 
worden en er is een interessante markt voor. Het is een nieuw product dat enorme 
kansen geeft aan de lokale bevolking om een beter inkomen te krijgen met geringe 
investeringen. Een lokale marktketen-specialist ondersteunt deze productinnovatie nu 
ook bij een aantal andere boerenorganisaties in het Grote Meren gebied (Oost Congo, 
Rwanda en Burundi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

Aardappeldagen 2011 
 

Aanpak 

Trajecten identificeren kost tijd en het is noodzakelijk om helder te hebben wanneer 
iets als innovatief bestempeld kan worden. Het ZLTO-model ‘kennis op de akker’ is 
hier een goede leidraad voor. Hieruit blijkt dat het simpelweg financieren/subsidiëren 
van investeringen voor innovatie niet de juiste manier is. ZLTO maakt onderscheid 
tussen de initiatiefnemer (meestal de boer of groep boeren met een innovatief idee) 
en de uitvoerder van het innovatietraject. De initiatiefnemer kan een uitvoerder 
inhuren (middels ‘mijlen’-kaart) om bijvoorbeeld een onderzoek uit te voeren op de 
haalbaarheid van een idee. De resultaten van dit onderzoek helpen de initiatiefnemer 
het traject uiteindelijk in de praktijk te brengen en leningen te verkrijgen van een 
bank. De ervaringen van ZLTO vormen het uitgangspunt bij het ondersteunen van 
innovatieve trajecten die door de boerenorganisaties worden ingediend. 
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CASE: Vrouwen in Jordanië 

 
De Specific Union is de eerste unie die in de Arabische Wereld is opgezet door en voor 
plattelandsvrouwen. Een innovatief initiatief! De sociale en economische impact van de 
Specific Union heeft al resultaten laten zien sinds hun oprichting in 2007. Vrouwen 
starten zelf een een economische activiteit waarmee ze in huiselijke kring aan de slag 
gaan. Dit kan gaan om het maken van zoetzuur, appelazijn, lokale lekkernijen als 
gevulde aubergines, het houden van legkippen, het telen van kruiden om ze te 
drogen, of het maken van zeep op basis van olijfolie. Probleem hierbij is dat vrouwen 
zelf geen grond bezitten en dus moeten werken met wat er in hun omgeving 
voorhanden is.  
 
Vrouwen ontvangen trainingen, waarbij de Specific Union ervoor heeft gezorgd dat er 
zich een kindercentrum naast het trainingsdeel bevindt, waardoor opvang geregeld is 
terwijl de vrouwen aan de trainingen deelnemen. Daar waar echtgenoten de eerste 
jaren zeer huiverig waren om hun vrouwen het huis uit te laten gaan voor deze 
activiteiten, hebben ze nu het vertrouwen dat hun vrouw belangrijke capaciteiten 
heeft opgebouwd. Sommige mannen die zelf een winkeltje bezitten, laten de 
administratie daarvan nu over aan hun vrouw, omdat ze zien dat zij het kan. De 
voordelen voor de vrouwen zelf zijn duidelijk: zij komen buitenshuis, kunnen aan 
trainingen deelnemen en met andere vrouwen in contact treden. Daarnaast verdienen 
ze aan hun economische activiteit(en) en dragen daarmee bij aan het gezinsinkomen, 
waarvoor ze een grote waardering krijgen. Er zijn zelfs vrouwen die zelf grotendeels 
hun gezin onderhouden op basis van hun eigen activiteit.  
 
Een behaald lobbysucces is dat je voorheen slechts lid kon worden van een 
boerenorganisatie als je zelf land in eigendom had. Nu is het mogelijk lid te worden als 
je land pacht of huurt. Daardoor is het lidmaatschap voor vrouwen toegankelijker 
geworden en kon de Specific Union zelf lid worden van de General Farmers’ Union. 
Hieraan vooraf waren twee jaar onderhandelingen nodig met de overheid. 
De Specific Union zat als enige vrouwenorganisatie aan, bij het overleg met koning 
Abdullah in 2011 over het landbouwbeleid, waarbij een beroep werd gedaan op 20 
(landbouw)organisaties om de regering van advies te voorzien.  
 
 
 

6 Algemene resultaten  

De ‘theory of change’ van Agriterra berust op twee pijlers. Aan de ene kant streven we 
naar directe resultaten bij de boer zelf. Succes op dit punt wordt zichtbaar in 
verbeterde productie en productiviteit van boeren. Uiteindelijk moet dit leiden tot een 
hoger inkomen en betere leefomstandigheden voor de boeren in ontwikkelingslanden. 
Aan de andere kant willen we dat boerenorganisaties als geheel sterker worden. Dit 
proberen we te bereiken door met hen te werken aan een aantal competenties 
(deliverables) waar een sterke boerenorganisatie over moet beschikken (onmiddelijke 
outcome). Of de organisatie ook daadwerkelijk sterker is geworden blijkt uit hun score 
op een aantal indicatoren (profiling) die inzicht geven in het daadwerkelijk 
functioneren van de organisaties (intermediaire outcome). Een projectoverstijgend 
gevolg hiervan is dat deze sterke organisaties uiteindelijk de democratie in hun land 
bevorderen en een situatie weten te creëren waarin hun leden hun productie en 
leefomstandigheden weten te verbeteren (impact). Op dit laatste deel van de 
resultaatketen heeft Agriterra de minste invloed. Toch streven we ernaar om de 
impact van ons werk zo goed mogelijk inzichtelijk te maken. Al is het maar om onze 
theorie te blijven toetsen: de versterking van boerenorganisaties en –coöperaties is 
goed voor democratisering, inkomensspreiding en economische ontwikkeling. Dit 
verband werd in 1830 al benoemd door Alexis de Tocqueville en onlangs weer 
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empirisch bevestigd door twee Chinese onderzoekers. Zij hebben via regressieanalyse 
van data uit 2.500 Chinese dorpen een positief verband ontdekt tussen (a) de 
aanwezigheid van producentenorganisaties en de mate van landbouwspecialisatie en 
(b) die specialisatie en het inkomensniveau op het platteland6. We proberen in dit 
verslag aan de hand van concrete voorbeelden en harde cijfers te laten zien dat ons 
werk deze effecten in de praktijk bewerkstelligt (voor verdere details, zie Bijlage 1 
monitoring- en evaluatieprotocol). 
Onze kerntaak is dus organisatieversterking. Die wordt zowel uitgedrukt in scores op 
deliverables als op profiling-indicatoren. Voor ons is dat het gedeelte in de 
resultaatketen waar wij het verschil kunnen maken. Zaken als projectomzet- en 
resultaten op projectdoelstellingen (output) zeggen iets over de mate waarin de 
projecten hieraan bijdragen en goed worden uitgevoerd. Dat zijn de bouwstenen van 
ons werk. 
 
Impact 

Uiteindelijk streven wij naar de verbetering van de economische positie van boeren en 
boerinnen als gevolg van veranderingen in hun productiviteit, prijsstelling en externe 
factoren als wetgeving. We hebben in 2011 met de boerenorganisaties gewerkt op de 
punten die logischerwijs zouden moeten leiden tot inkomensverbetering voor hun 
leden. Zo zien we een kleine toename in het aantal leden dat toegang heeft tot betere 
inputs (van 12% aan het begin naar 14% aan het eind van 2011). Maar dat niet 
alleen, ook werkten we eraan dat de leden vervolgens beter wisten wat ze met de 
inputs konden doen. We zien een toename van 18% in het aantal leden dat wordt 
getraind in verbetering van hun productiemethoden, zodat ze meer en beter kunnen 
produceren. Het aantal leden dat gebruik maakt van de voorlichtingsservices van de 
organisatie is toegenomen van 13% naar 34% gedurende 2011. Verder worden de 
boeren ook voorgelicht over verwerkingsmethodes, zodat hun producten langer 
houdbaar zijn of hogere waarde hebben op de markt. Dit aantal is verdubbeld (nu 
26%). In de keten hebben de organisaties het aantal overeenkomsten met 
handelaren, kopers en markten weten uit te breiden waardoor het afzetgebied van de 
producten van hun leden is vergroot. Of deze aspecten daadwerkelijk leiden tot een 
hoger inkomen voor de boer is momenteel nog moeilijk vast te stellen. Het is vrijwel 
ondoenlijk om betrouwbare informatie hierover op een systematische manier te 
verzamelen: de statistische gegevens zijn op het niveau van de landbouworganisatie 
meestal niet beschikbaar, of heel anekdotisch. En zelfs als de cijfers beschikbaar zijn, 
is het nog moeilijk om aan te tonen dat de eventuele inkomensverbetering aan onze 
ondersteuning te danken is. 
 
De enige manier om de ‘attributievraag’ (maken we het verschil?) afdoende te 
beantwoorden is door een project te starten met een evaluatie waarbij de situatie 
vooraf goed in kaart wordt gebracht. Agriterra heeft dit proces in gang gezet bij de 
nationale landbouworganisatie CAPAD in Burundi (project 11cpad-5629 op www.agro-
info.net). Met wetenschappelijke ondersteuning van het CIDIN (Universiteit van 
Nijmegen) en de Universiteit van Bujumbura wordt via de vergelijking van een 
interventiegroep en een controle groep gekeken of bepaalde activiteiten in de 
verbetering van de aardappel- en groenteteelt tot resultaten leiden op 
huishoudniveau. De baseline review is gedaan7. De eerste opgetreden veranderingen 
zullen in ons Activiteitenverslag over 2012 besproken worden. 
Maar ook zonder deze opzet, beschikken we over genoeg voorbeelden van 
inkomensstijging bij boeren als gevolg van deelname aan de onze projecten, waarvan 
een aantal in dit verslag is genoemd. Daarnaast laat de jaarlijkse Evidence of Impact 

                                           
6
 Does farmer economic organization and agricultural specialization improve rural income? Evidence from 
China. By Dan Yang and Zimin Liu, in: Economic modelling 29 (2012) 990-993. 
(www.elsevier.com/locate/ecmod) 
7 Récolte des données de la situation de référence dans le cadre de l'étude d'évaluation d'impact des 
interventions de CAPAD. Roldán Muradián en Dik van de Koolwijk, April 2012 
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van AgriCord (editie 2012), dat zich grotendeels op stories van Agriterra baseert, 
diverse voorbeelden zien waar sprake is van inkomensstijging van de boeren. Zoals 
dat van de Cotton Association of Zambia (CAZ) waar het netto inkomen van de 
aangesloten boeren tussen 2009 en 2011 verviervoudigde als gevolg van zowel lagere 
(door de CAZ uitonderhandelde) inputkosten als hogere verkoopprijzen8. Over het 
algemeen geven dergelijke voorbeelden een beter beeld van bereikte resultaten omdat 
ze het hele verhaal belichten. We willen echter ook deze verhalen kunnen 
onderbouwen met structurele cijfers. Daarom werken we met organisaties aan hun 
M&E systemen. Dit heeft voor ons meerwaarde omdat we beter kunnen volgen wat de 
ontwikkeling is, en voor de organisatie zelf omdat het hen inzicht verschaft in hun 
organisatie. 
 
 
VERHAAL UIT HET VELD 

Burkina Faso - FEPA-B 
08fb-5210-L’organisation de professionnels agricoles forte, visible et credible  
 
Counting the cost, reaping the benefit 

Mr. Souleymane Sawadogo, a farmer who lives in Somyanga, is a member of seed 
producers’ group. He was particularly pleased with practical knowledge learned 
through the Family Farm Advisory Service (Conseil à l’Exploitation 
Familiale, CEF) provided by the farmers’ organisation FEPA-B of which he is a 
member. ‘Before the project, I could not draw up an income statement or plan the 
farming year. But now I know how to choose which fields will be best for particular 
crops and what seed to use. I make rational choices. For example, I reduced the size 
of my fields to reflect the available labour force. My family and I now focus on an area 
of three hectares.’ 
Mr. Sawadogo listed his operating costs. He knew exactly what he had spent on 
ploughing and preparing the land, including labour costs and food for his workers. He 
said that unfavourable weather conditions after planting had meant he had had to 
replant. Weeding, fertilizer and harvesting costs were all itemised, giving a total 
investment of 355,000 CFA francs (about 510 Euros). He said that he had harvested 
15 cartloads, each of which was roughly 150kg of millet seed, giving a total harvest of 
about 2,250kg. Taking into account loss during sorting and cleaning, he had about 
1,950kg to sell at a price of 450-550 CFA francs per kilo (a net income of about 1,500 
Euros). 
Mr. Sawadogo was clearly able to keep track of all his operating costs, thanks to 
knowledge gained in the CEF activities. 
 
(Evidence of Impact 2012, p.44 

 
 
We verzamelden, ook in de vorige periode van Boeren tegen Armoede, al het aantal 
deelnemers aan onze projecten (de ‘outreach’) en de hoeveelheid geld die direct naar 
de boerenorganisatie wordt overgemaakt. Ook dit beschouwen we als impact. Er is 
immers sprake van een directe financiële overdracht die in de lokale economie gaat 
circuleren en daarmee een zekere economische ontwikkeling teweeg brengt. We kijken 
dan ook voornamelijk naar de deelnemers op lokaal en subnationaal niveau: daar gaat 
het om activiteiten waarbij de boeren en boerinnen rechtstreeks betrokken zijn. Als we 
kijken hoe ons geld besteed is per geografisch niveau kunnen we concluderen dat er 
op dit lokale niveau gemiddeld een overdracht heeft plaatsgevonden van 14 euro per 
persoon. Hoewel de totale outreach en uitgaven lager uitvielen dan gepland, is de 
gemiddelde bijdrage per persoon gelijk aan de planning. 
 
 
 

                                           
8 Project 09caz-5485: Addressing Cotton Farmers Needs (www.agro-info.net) 
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Tabel 1 Uitgave projectgeld per persoon 

 
planning 

 
realisatie 

interventie 
niveau 

geplande 
outreach 

geplande  
uitgave 

gepland 
per 

persoon 

gerealiseerde  
outreach 

gerealiseerde 
bijdrage 

gerealiseerd 
per persoon 

lokaal 892.944  € 12.641.392   € 14  697.531  € 9.850.415   € 14  

nationaal 36.926  € 2.922.620   € 79  33.994  € 1.721.881   € 51  

internationaal 2.351  € 661.529   € 281  1.970  € 515.198   € 262  

totaal 932.221  € 16.225.541   € 17  733.495  € 12.087.493   € 16  

Bron: www.agro-info.net 

 
Dit bedrag is iets hoger dan het gemiddelde over de periode 2007-2010 (gem.  
€ 12,62). Een andere verandering is echter belangrijker. Gedurende de periode 2007-
2010 bevond 83% van alle deelnemers zich op het lokale en subregionale niveau. In 
2011 is aandeel gegroeid naar 95%. Dit lijkt erop te wijzen dat de koerswijziging 
richting de meer lokale projecten, die Agriterra met de reorganisatie heeft ingezet, 
effect heeft. 
 
Sterkere organisaties 

Slaagt Agriterra erin haar klanten, de landbouworganisaties in ontwikkelingslanden, te 
versterken? In dit verslag geven we het antwoord op twee manieren. We presenteren 
vele voorbeelden van en over sterke(re) organisaties die dankzij de samenwerking 
met Agriterra daadwerkelijk resultaat boeken voor hun leden. Daarnaast hanteren we 
het ‘profiling’-instrument om de scores van de organisaties op bepaalde 
kernindicatoren te volgen. Anders dan bij vrijwel alle andere resultaten in dit verslag 
die over 2011 gaan, hebben de resultaten uit de profilings betrekking op cijfers over 
de jaren tot en met 2010 (en moeten in die zin mede beschouwd worden als een 
aanvulling op het verslag over de periode 2007-2010, samengesteld in juli 2011). Dit 
komt doordat de benodigde gegevens onder andere voortkomen uit jaarrekeningen die 
pas na afloop van het kalenderjaar worden aangeleverd.  
 
Nu was 2010 een bijzonder jaar vanwege de beperkte financieringsmogelijkheden van 
Agriterra in dat jaar. Omdat we de meeste organisaties slechts een 
overbruggingsfinanciering konden bieden, zijn de gedane profilings over dat jaar niet 
geheel representatief, en minder in getal. We konden 41 organisaties profileren in 
2011 over de periode 2007-2010. Over de periode 2007-2009 waren dat 52 
organisaties. De resultaten tot en met 2009 toonden een duidelijk beeld. Op de twee 
indicatoren die in de loop der jaren steeds meer als dé relevante kenmerken van een 
sterke en legitieme landbouworganisatie worden gezien, was een sterke verbetering te 
zien. We hebben het dan over de inkomstenspreiding (de mate waarin de inkomsten 
van de organisatie strategisch gespreid zijn) en de organisatiegraad (opgevat als het 
absolute ledenaantal). Hoewel de profilings over 2010 minder representatief zijn, 
geven de uitkomsten geen aanleiding om de successen op het gebied van 
organisatieversterking die we al rapporteerden in ons activiteitenverslag van vorig jaar 
te relativeren. Integendeel! 
 
Inkomstenspreiding 

In de periode 2007-2009 zagen we een sterke verbetering van 23,3% in de mate 
waarin de organisaties sinds 2007 in staat waren verschillende inkomstenbronnen aan 
te boren. Bij de completering van de reeks over de periode 2007-2010 wordt deze 
verbetering voortgezet. Ten opzichte van de situatie in 2007, was de score op 
inkomstenspreiding verbeterd met 30,1%. 
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Tabel 2 Score op inkomstenspreiding 
Relatieve toename in  
twee jaar 
 (2007-2009) 

Inkomstenspreiding 
(financiële  
autonomie) 

Relatieve toename in 
drie jaar 
(2007-2010): 

Inkomstenspreiding 
(financiële  
autonomie) 

Afrika (20 organisaties) +4,8% Afrika (15 organisaties) +10% 

Latijns Amerika  
(15 organisaties) 

+49,1% 
Latijns Amerika  
(13 organisaties) 

+50% 

Azië (15 organisaties) +9,9% Azië (11 organisaties) +9,8% 

Oost Europa  
(2 organisaties)  

+87,6% 
Oost Europa  
(2 organisaties)  

+162,1% 

Alle regio’s  
(52 organisaties) 

+23,3% 
Alle regio’s  
(41 organisaties) 

+30,1% 

Bron: profilings (afdeling O&K, Agriterra); de brongegevens staan in bijlage 5a. 

 
Vanuit een meer boekhoudkundige invalshoek op de inkomstenspreiding kijken we ook 
naar de ontwikkeling op de zogenaamde ‘financiële indicatoren’: kengetallen voor 
liquiditeit, solvabiliteit, continuïteit en afhankelijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaar kijkend wordt al wat duidelijker dat er grote interne variatie zit tussen de 
regio’s. Wat vooral opvalt, is dat de geprofileerde organisaties op de meeste financiële 
indicatoren stabiliteit of lichte verslechtering vertonen, met uitzondering van de 
liquiditeit. Die vertoont bij de Afrikaanse organisaties een duidelijke stijging vanaf 
2008. 
 
Grafiek 1 Financiële indicatoren van alle klanten van Agriterra in Afrika 

 
Bron: profilings (afdeling O&K, Agriterra) 
 

Ondanks deze verbetering qua liquiditeit, is de financiële afhankelijkheid van de 
Afrikaanse organisaties met gemiddeld 80% nog steeds erg groot. Hoewel hun 

Financiële indicatoren 

• Liquiditeit: in hoeverre kan men direct aan betalingsverplichtingen voldoen (totale 
activa/passiva) 

• Solvabiliteit: het eigen vermogen als deel van de balans (eigen vermogen/balans) 
• Continuïteit: het gedeelte van een jaar dat men nog vooruit kan als er geen inkomsten 

meer zijn (eigen vermogen/kosten)  
• Afhankelijkheid: mate waarin de organisatie afhankelijk is van inkomsten die ze niet zelf 

genereert. Dit is dus een financiële indicator die gunstiger is naarmate hij een lagere score 
geeft! 

• Inkomstenspreiding: de mate waarin de inkomsten van de organisatie strategisch 
gespreid zijn en het % van het inkomen dat niet zelf gegenereerd is  
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liquiditeitspositie verbetert, daalt de continuïteitsratio. Dit is te verklaren door 
toenemende kosten bij organisaties, of een vermindering van het eigen vermogen.  
Het beeld is overigens anders als we kijken naar de organisaties in alle regio’s 
waarvan we de gegevens over alle vier jaren hadden. Daar vertoont de liquiditeit een 
scherpe neerwaartse knik in het laatste jaar. Een trend die we vooral zagen bij 
Aziatische organisaties. 
 
Representativiteit 

Net zoals vorig jaar tonen we de ontwikkelingen op het punt van de representativiteit 
van de organisaties aan de hand van de verandering in de absolute ledenaantallen van 
die organisaties. We hebben gekeken naar de organisaties die in 2009 en ook nu nog 
klant zijn van Agriterra, omdat dan de gegevens goed te achterhalen zijn. Dat 
betekent dat de totalen die we vorig jaar lieten zien (rond de 20 miljoen) nu 
teruggebracht zijn tot ongeveer driekwart daarvan. Desalniettemin blijft zichtbaar dat 
het vermogen tot ledenbinding en –werving intact is gebleven. 
 
Tabel 3 Absolute ledenaantallen, 2008-2010 

Regio 
Aantal leden 
2008 

Aantal leden 
2009 

Aantal leden 
2010 

Toename 
ledenaantal 
2008-2010 (%) 

Afrika (25 org) 2.206.208 2.510.095 3.572.062 61,9% 

Azië (15 org) 12.297.693 12.609.219 13.145.035 6,9% 

Oost-Europa (2 org) 29.640 28.894 29.374 -0,9% 

Latijns Amerika (13 org) 521.180 545.461 640.678 22,9% 

Totaal (51) 15.054.721 15.693.669 17.387.149 15,5% 

Bron: zie bijlage 5b voor gegevens per organisatie 

 
Het meest opvallende verschijnsel is dat de stijging in het laatste jaar voor tweederde 
is toe te schrijven aan groei in Afrika, en in het bijzonder de toename met ruim een 
miljoen leden bij de nationale Keniaanse boerenorganisatie KENFAP. Dit is vooral het 
gevolg van een veranderde ledenregistratie, waarbij de boeren zich aansluiten bij hun 
lokale afdeling in plaats van rechtstreeks bij KENFAP op nationaal niveau. Hierdoor 
werd de al vermoede toename beter in kaart gebracht en is nu zichtbaar geworden dat 
het aantal groepen dat bij ‘local branches’ is aangesloten, is toegenomen. Deze local 
branches bestaan nu uit ongeveer 150 leden in plaats van de vroegere 30.  
 
Concluderend, kunnen we constateren dat ondanks de in 2010 ervaren 
financieringsmoeilijkheden de sterkte van de organisaties waar Agriterra mee werkt 
nog steeds verbeterd. Dat geldt zowel voor de mate waarin ze in staat zijn hun 
inkomstenbronnen te spreiden als hun omvang. Beide indicatoren zijn fundamenteel 
voor de intrinsieke kracht van een organisatie: immers, zonder eigen 
inkomstengenerering en/of met relatief erg weinig leden ontbreekt het een 
ledenorganisatie aan de autonomie én legitimiteit om een gezaghebbende factor te 
zijn, zowel intern (onder de leden) als extern (bij onderhandelingspartners).  
 
Een nuancering is echter ook op zijn plaats. Ook al neemt de inkomstendiversificatie 
gestaag toe, we moeten niet vergeten dat dit een relatieve toename is, die hoog kan 
zijn vanwege de lage begincijfers. Aan de financiële kernindicatoren is te zien dat veel 
organisaties nog een lange weg te gaan hebben voordat ze echt financieel gezond zijn. 
En wat betreft de ledenaantallen: nog lang niet overal zijn de registratiesystemen zo 
betrouwbaar dat we over de hele linie onze hand in het vuur kunnen steken voor de 
cijfers. Op beide punten (financiële gezondheid en ledenadministraties) legt Agriterra 
pro-actief oplossingen voor aan de klanten.  
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Competenties 

Binnen het Boeren tegen Armoede ’11-’14 programma zijn de essentiële competenties 
waarover een sterke boerenorganisaties moet beschikken, vervat in de ‘Deliverables’.  
Vooruitgang op de deliverables zien we als onmiddelijke outcome. Initieel was het plan 
de voortgang op de deliverables per project aan te geven met een score op de schaal 
van 1-5. Gedurende 2011 kwamen we tot het inzicht dat deze score eigenlijk de 
organisatie als geheel betreft in plaats van het project. We menen dan ook dat we 
deze scores betrouwbaarder kunnen verzamelen als onderdeel van de profiling-
exercitie, mede omdat de relatiebeheerder en de organisatie ze dan direct samen 
kunnen vaststellen en toetsen. Hiermee starten we in 2012. 
Bij elk van deze deliverables horen concrete doelstellingen (‘targets’). Binnen elk 
project wordt aan een of meerdere van deze doelstellingen gewerkt. De resultaten 
hierop dragen bij aan de verbetering van een organisatie op een bepaalde 
competentie (‘deliverable’). In de projecten vergelijken we niet alleen de planning met 
het resultaat op deze doelstellingen, maar sinds dit jaar ook met de situatie aan het 
begin van het project: de baseline. Zo kunnen we zien of er daadwerkelijk vooruitgang 
is geboekt. Een vergelijking tussen de baseline en de situatie aan het eind van 2011 
toont dat op alle competenties (deliverables) waar we aan werkten, vooruitgang is 
geboekt. Niet in al deze gevallen haalde die vooruitgang ook de planning. Dit was bij 
de helft van de deliverables het geval. De complete lijst met doelstellingen per 
‘deliverable’ staat in Bijlage 1, maar een aantal doelstellingen is prioritair voor 
Agriterra. Daar zijn concrete doelstellingen op zijn geformuleerd. De meeste zijn al 
besproken in de thematische hoofdstukken, die zullen we hier kort op een rij zetten. 
Daarnaast doorkruisen een aantal doelstellingen alle thema’s, die zullen we hier 
uitgebreider bespreken.  
 
• Financieel management 

Deliverable 3. 90% of our 80 clients in 2014 operate appropriate financial 
management systems  

• Nieuwe/versterkte groepen 
Deliverable 5. 40 client organisations have an active and representative 
membership, with well functioning local basic groups with increased membership, 
with an increase of 10.000 new groups.  

• Beleidsbeïnvloeding 
Deliverable 12. 12 farmers organisations have policy proposals that were integrated 
in national strategy documents  

• Boergenoteerde bedrijven 
Deliverable 17. 12 client organisations have promoted transparent farmer-led rural 
enterprises 

• Gender: with 60% of the clients (both strategic and others) we will deliver on the 
gender issues 

• For 10% out of a group of advisory clients we will deliver South-South missions.  
 
Financieel management 

Agriterra volgt de ontwikkeling van het financieel management door het uitvoeren van 
zogenaamde ‘financial health checks’ bij de organisaties. In samenwerking met het 
Britse MANGO (www.mango.org.uk) is hiervoor een instrument ontwikkeld dat 
toegesneden is op boerenorganisaties. De organisatie krijgt een score op zes 
dimensies van financiële soliditeit. Samen bepalen die scores of de situatie van de 
organisatie als hoog, gemiddeld of laag risico aangemerkt wordt.  
 
In 2011 hebben we deze ‘financieel-medische keuring’ bij 32 organisaties gedaan. Dit 
toonde aan dat bij 22 organisaties het risico laag was en negen een gemiddeld risico 
liepen. Slechts één organisatie, in Ivoorkust, liep een hoog risico. Dit bleek zelfs zo erg 
dat de projectrelatie is beëindigd nadat aanwijzingen voor fraude aan het licht 
kwamen. Hiermee heeft de health check zijn nut direct al bewezen. 
 



 

33 Resultaten 

Tabel 4 Financial health checks 

Section High Risk Medium Risk Low Risk 

1 - Governance & Controls 1 11 20 

2 - Planning & Budgeting 3 9 20 

3 - Accounting Policy & Procedures 2 9 21 

4 - Reporting & Monitoring 2 7 23 

5 - Accounting Resources 4 8 20 

6 - Financial Sustainability 7 15 10 

Total Score 1 9 22 

 
Het beeld is over de gehele linie vrij gunstig, maar laat ook nog ruimte voor 
verbetering. Met name bij de vijfde en zesde dimensie (boekhoudkundige capaciteit en 
financiële onafhankelijkheid) is de situatie minder rooskleurig. De negen organisaties 
waarbij we ernaar streven dat ze bij een volgende meting erop vooruit zijn gegaan zijn 
onder andere een drietal coöperaties in Peru, enkele in Oost Afrika en de algemene 
landbouworganisatie API in Indonesië (zie Bijlage 5 voor de lijst van 32 organisaties 
en de mate van risico die ze lopen).  
We werken met de organisaties ook op specifieke doelstellingen die gericht zijn op het 
verbeteren van financieel management (Deliverable 3). Dit gaat over indicatoren als 
een goedgekeurde audit, financieel plan, gekwalificeerd hoofd van de financiële 
administratie (zie Bijlage 1). Deze doestellingen laten allemaal een vooruitgang zien 
ten opzichte van de baseline aan het begin van het project. Zo beschikken nu vier 
organisaties over richtlijnen voor kas- en bankcontrole die ze eerder nog niet hadden 
en hebben vijf organisaties een handboek voor de boekhouding opgesteld.  
 
Nieuwe/versterkte groepen 

De originele doelstelling in Boeren tegen Armoede gaat uit van het oprichten van 
10.000 nieuwe boerengroepen. De praktijk liet echter zien dat het niet alleen om 
nieuwe groepen moet gaan, maar zeker ook om bestaande groepen die op een hoger 
plan moeten worden gebracht qua economische bedrijvigheid. Dat komt tot 
uitdrukking in de aangescherpte doelstelling: Minstens 40 klanten hebben een actief 
ledenbestand en weten hun ledenaantal te verhogen door 10.000 nieuwe basisgroepen 
op te richten en/of bestaande te dynamiseren.  
 
In hoofdstuk II.3 meldden we dat het totale aantal groepen met bijna 3500 groepen is 
toegenomen gedurende 2011. De groepen die gericht zijn op ondernemerschap zijn 
door het team Lokaal ondernemerschap geïnventariseerd en ingedeeld in verschillende 
fases van ontwikkeling. Daarmee kan 2011 gezien worden als een jaar waarin de 
baseline is vastgesteld voor de groepen waarmee gewerkt zal worden. De komende 
jaren gaat men zich richten op de versterking van de groepen in de verschillende 
ontwikkelingsfases (zie ook II.3).  
 
Beleidsbeïnvloeding 

In hoofdstuk II.4 wordt onder meer verslag gedaan van activiteiten op het terrein van 
belangenbehartiging, waar een van de kerndoelstellingen samenvalt met organisatie-
competenties ‘beleidsbeïnvloeding’ (deliverable 12). Deze beïnvloeding volgen we door 
te kijken wanneer beleid van een landbouworganisatie terug te vinden is in nationaal 
overheidsbeleid. Organisaties als de Oost-Afrikaanse East African Farmers’ Federation 
(EAFF), de Moldavische NFFM, RBM (West Afrika), PGA (Kenia) en JNC (Peru) zijn hier 
succesvol in geweest. 
 
Boergenoteerde bedrijven 

Op basis van voortschrijdend inzicht is de originele doelstelling ‘het opzetten van 12 
transparante boergenoteerde bedrijven’ gewijzigd in ‘het blijvend versterken van 24 
boergenoteerde bedrijven’. De eerste formulering bleek niet relevant: het werd 
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duidelijk dat de ‘grote bedrijven’ die we voor ogen hadden al zodanig sterk waren, dat 
die het ook zonder ons wel zouden redden. We zien dat er in het eerste jaar 
belangrijke fundamenten zijn gelegd voor het bereiken van deze doelstelling, zoals 
gemeld in II.2. Zo zijn er 15 businessplannen ontwikkeld en is vreemd vermogen à 
45.000 euro aangetrokken. De coöperaties zijn bezig hun positie, financieel dan wel 
binnen de keten, te versterken om uiteindelijk gezonde, boergenoteerde bedrijven te 
worden.  
 
Eén klant had gepland een duurzame positie in de keten te verwerven. Dit is ook 
gelukt. Het gaat hier om PDCI, een coöperatie die zich bezighoudt met organische 
productie van rijst op de Flippijnen. PDCI is er, met ondersteuning van TRIAS, in 
geslaagd om relaties op te bouwen met verschillende partijen in de locale en nationale 
markt voor organische landbouw. Na uitgebreide consultaties en bestudering van de 
markt wisten zij met andere partijen gezamenlijke gebieden voor bijvoorbeeld 
marketing en markttoegang te identificeren. Hierdoor hebben ze meer afzetkanalen 
gekregen. De omzet is sindsdien significant toegenomen.  
 
Vooral bij de boergenoteerde bedrijven zijn veel stafleden getraind (554 personen). 
Juist bij die klanten zijn al enkele successen geboekt met betrekking tot blijvende 
versterking door verhoging van het eigen vermogen. Dit heeft in sommige gevallen al 
geleid tot goedgekeurde bancaire leningen voor die bedrijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Nepal        
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PROJECT RAPPORT 

Pecuaria Development Cooperative Inc. - Filipijnen 
10pdci-5589 Organic farming and market consolidation through a stronger PDCI, Philippines 
 
Camarines Sur is one of the poorest provinces in the Philippines. The majority of its inhabitants, 
who are principally in the rural areas, are considered poor, earning a living from agriculture-
based resources and activities. Given an improved enabling environment covering institutional, 
economic and structural support, the farming and agri-based industry sectors of the province 
provide an avenue towards its upliftment from poverty. Crop production constitutes the chief 
focus for majority of the rural poor (56% of the province’s total land). Upland and lowland 
farmers are dependent on small lots which they acquired principally under the comprehensive 
agrarian reform program (CARP) which enabled them to own or lease the land. The small size of  
lots leaves the farmers little choice of crops to grow. Cash crops produced are limited mostly to 
paddy, sugarcane, coconut, abaca, and corn. These take months to grow and sell and are 
sensitive to the adverse effect of climate conditions in the typhoon prone province. 
 
This project aims to strengthen PDCI's position as producer organisation in the market and in its 
external environment. 
 
In the promotion of organic rice farming technology PDCI focused efforts on its members in 
2011. PDCI realised that sustained application requires close monitoring and assistance. It 
decided to discontinue support to far off areas and came up with a season long intensive 
training in the field. PDCI built its relationship with corporate and social trade companies in the 
local and national market. Consultations were done in the broad spectrum of the organic 
agriculture playing field to study the market, identify areas for common marketing and market 
access efforts, find more market channels, etc. The sales volume expanded significantly. This 
supports the claim of PDCI that trading capital limitations constrain growth and regular 
purchases of its farmer suppliers. Delays in payment result in exits of the organic farming 
practitioners and directly reduce potential impact. PDCI will see to acquire additional loans to 
support trading of the additional supply from the expansion. PDCI operations income was good, 
though could not cover all necessary provisions for doubtful loans and receivables. 
 
PDCI strengthened 3 small farmer groups in their organizational development and with organic 
extension assistance. These groups are likely to join PDCI in 2012. PDCI expanded membership 
by recruiting spouses and relatives of members. Member recruitment in surrounding 
communities was not promoted due to lack of clarity on the Cooperative Code and PDCI bylaws 
regarding rights and privileges of associate members. Banners will be printed and promotion will 
take off in early 2012. Housing Units met regularly with better prepared agenda and linked with 
BOD meeting. A leadership crisis was resolved through negotiations and dialogue, the intensive 
process delaying though service delivery.  
 
PDCI’s recognition as organic agriculture practitioner grew with the appointment of its General 
Manager in the National Organic Agriculture Board (NOAB). Trias supported PDCI application 
and a group of volunteers of likeminded organisations in the national farmer networks to 
provide technical backstopping. The General Manager is head of the NOAB Marketing 
Committee. The participation in the NOAB is a major achievement after the lobby for a National 
Organic Agriculture Law and Implementing Rules and Regulations friendly to the small farmer. 
Lobby agendas for 2012 are the establishment of local organic agriculture trade posts lodged 
with the producer organisations, and certification subsidies for organic agriculture expansion by 
POs. 
 
PDCI business expansion required strengthening its management system. The Internal Quality 
Control System was revised and after all organic practitioners were monitored the list of 
pratitioners was updated. PDCI transferred to PeachTree supported financial recording and 
operations manual was finalized after thorough consultations. Further coaching and technical 
assistance are needed to establish a sound management system. After a study visit to an 
organic farming champion in Thailand, PDCI improved its packaging and labelling, and 
introduced several small adjustments throughout the chain from planting to harvesting, post-
harvest, handling and marketing. PDCI made serious progress grooming second line leaders, 
especially the management trainee who increasingly takes up responsibilities. 
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Wat kan een sterkere coöperatie nu betekenen voor de boeren die daar lid van zijn? 
Een voorbeeld uit Peru: 
 
 
VERHAAL UIT HET VELD 

Peru - CAC Divisoria  
11divi-5733 - Conseguir mercados para café y chocolate de alta calidad  
 
Fair trade and organic production 
José González, a farmer in Tingo María, has seen his cocoa production grow 
tremendously - in three years it has gone up by more than 1,000kg. José, 58, has 
been a member of the 700-strong coffee and cocoa cooperative CAC Divisoria since 
2008. He has an organic and Fair Trade certified cocoa plantation of 3.5 ha. He has 
cultivated cocoa all his life, like his father, who was a member of the large Naranjillo 
cooperative. José opted for the smaller cooperative because they pay great attention 
to quality. They also emphasise knowledge of fertilizers and other agricultural issues, 
and they run a plant nursery too. 
José is serious about making compost and liquid manure (‘biol’). Applying fertilizer and 
proper pruning increased his yield significantly, from 150 kg of cocoa in 2008 to about 
1,200kg three years later. Also, his good quality cocoa commands a better price per 
kilo. An additional motivation for going organic is his wish to pass healthy land to the 
next generation. 
 
From coca to cacao 
In the 1980s and 1990s, almost the only crop grown in the Pumahuasi region of 
eastern Peru was coca to supply the illegal drugs trade. But now, many farmers are 
growing coffee and cocoa instead. Both products seem good alternatives, because of 
the high world prices for organic coffee and cocoa. 
 
Take the case of Felipe Cachique, 69, married with four children. He lives in La Victoria 
on the Amazon. He is a member of CAC Divisoria, and he grows organic and Fair Trade 
coffee and cocoa. He and his fellow farmers grow legal crops with confidence and, with 
the financial and technical support from the cooperative, they earn a good income. 
Felipe bought his 20 hectares in 1987. Cocoa is a new crop for him, and he planted 
three acres a few years ago when he joined Divisoria. With the cooperative’s help, 
Felipe has improved his land by making compost, a process he accelerates by using 
micro-organisms. The three acres of young trees yielded only 10 kg of cocoa in 2009, 
but two years later the crop had increased to 400kg. 
Felipe also praises the way Divisoria goes about payments. The cooperative buys 
cocoa from its members at a price calculated as an average of the (fluctuating) local 
price. If there is any extra profit after the coffee has been exported, this is paid as a 
bonus to the farmers. These, in return, help the cooperative to finance the purchase of 
coffee or cocoa by allowing the coop to defer payment until export customers have 
paid. This saves money for the coop, because it can avoid taking out a bridging loan 
from the bank to cover the interval between buying in the coffee and exporting it. 
 
(Evidence of impact 2012, p.49-50) 
 
 
 
Gender 

Een belangrijk positief punt van de periode 2007-2010 was de hoge deelname van 
vrouwen aan projecten (39%). Ook in 2011 is dat cijfer hoog: 44%. Hoewel dit cijfer 
hoog is, zien we wel dat vrouwendeelname een punt van aandacht is. Het hoge 
percentage in 2011 is vooral toe te rekenen aan specifieke vrouwenorganisaties. 
Omdat deze organisaties nauwelijks aansluiting vinden bij de thema’s waar Agriterra 
sinds de reorganisatie op werkt, worden zij nu verzelfstandigd. Als gevolg daarvan is 
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het waarschijnlijk dat het percentage vrouwelijke deelnemers zal zakken. Afscheid 
nemen van de vrouwenorganisaties impliceert niet dat Agriterra minder belang hecht 
aan het verbeteren van de positie van vrouwen.  
 
Tabel 5 Outreach: geplande en gerealiseerde deelname van vrouwen per team 

 

Planning 
 

Realisatie 
 

  geplande 
outreach 

waarvan 
vrouwen 

 
% 

gerealiseerde  
outreach 

waarvan 
vrouwen 

 
% 

Boergenoteerde bedrijven 81.757 14.588 18% 73.861 19.688 27% 

Lokaal ondernemerschap 354.046 138.658 39% 255.127 71.433 28% 

Belangenbehartiging en 
innovatie 

472.544 242.471 51% 381.495 224.944 59% 

Totaal 908.347 395.717 44% 710.483 316.065 44% 

bron: www.agro-info.net 

 
We streven ernaar om met 60% van de klanten te werken aan gender issues. In 2011 
hebben we dat streven nog niet goed te weten operationaliseren, dus voor dit jaar 
kijken we nog naar het aantal organisaties dat een deel van hun budget reserveert 
voor het verbeteren van de positie van vrouwen (gender budget). In 2011 zien we dat 
74% van onze klanten bewust bezig is met het verbeteren van de positie van 
vrouwen. Een mooi gegeven, maar aangezien dit nog weinig zegt over de 
daadwerkelijke resultaten die hier uit zijn voortgekomen streven we ernaar dit volgend 
jaar beter in beeld te krijgen. Het daadwerkelijke aandeel van het budget dat men 
reserveert voor gender komt gemiddeld lager uit (29% van het totaal) dan gepland 
(36%). Dit bevestigt weer het idee dat het hoge aantal vrouwen vooral bereikt wordt 
binnen de vrouwenorganisatie waarmee de relatie beëindigd wordt. Het budget bij 
organisaties waarmee we de relatie afronden is relatief laag. Het team dat de 
organisaties hierin begeleidt (belangenbehartiging & innovatie) scoort hoog op het 
aandeel vrouwen (59%), maar relatief laag op het gedeelte van het budget voor 
vrouwen (34%).  
Het aandeel van vrouwen in de projecten is dus aanzienlijk lager dan het aantal 
mannen, en dat terwijl in werkelijkheid het aantal vrouwelijke producenten vaak 
groter is. In de praktijk worden vrouwen dus nog steeds te weinig bereikt. Dat 
betekent dat een organisatie keuzes moet maken in haar dienstverlening als ze 
vrouwelijke producenten wil bereiken: in trainingen aandacht voor gender, qua keuze 
van gewassen en de te bevorderen economische activiteit. Vrouwen zijn namelijk vaak 
actief in specifieke waardeketens of vervullen specifieke taken binnen een keten. De 
organisatie kan dit ondersteunen door personeel aan te trekken met kennis op het 
gebied van gender. We zien op dit punt al een positieve verandering optreden in de 
target waarmee we monitoren hoeveel vrouwen een invloedrijke positie hebben in een 
organisatie (Deliverable 17). Een betrouwbare baseline van het aantal vrouwelijke 
leiders of stafleden was er niet, maar als we naar de originele planning en uiteindelijke 
realisatie kijken van de doelstelling kijken, zien we dat in plaats van de verwachtte 
24%, aan het eind van het jaar 34% van de staf en leiders die scholing op het gebied 
van bedrijfsontwikkeling heeft gehad, vrouw is.  
Als we specifiek kijken naar de positie van vrouwen binnen de verschillende thema’s 
waar we op werken, zie we bij de boergenoteerde bedrijven met name verschillen 
tussen de sectoren. Wellicht dat hierbij meespeelt dat bijvoorbeeld in Afrika 
melkveehouderij vooral in handen is van de vrouw, terwijl dit bij handelsgewassen 
veel eerder een zaak van de man in het gezin is.  
 
Mogelijke andere verklaringen voor een lager lidmaatschap van vrouwen: 
• Formele en informele wet- en regelgeving: de wet- en regelgeving kan het 

vrouwen verbieden land of andere middelen te bezitten. In andere gevallen mogen 
vrouwen geen contracten tekenen, zodat ze geen krediet kunnen verkrijgen 
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• Lidmaatschapseisen: Voor sommige organisaties is landbezit een vereiste. 
Vrouwen hebben dit niet altijd door formele of informele wetten, door culturele 
gewoontes of door een gebrek aan financiële middelen.  

• Bij veel coöperaties is slechts één lid per huishouden toegestaan: alleen het hoofd 
van het huishouden. Dit is dan vaak de man. 

• Cultuur: In sommige culturen is de omgang tussen mannen en vrouwen in het 
openbaar beperkt. Ook worden vrouwen vaak gezien als verantwoordelijk voor het 
huishouden.  

 
Uit de resultaten van 2011 blijkt dat minder vrouwen geregistreerd zijn als lid van een 
groep dan mannen: 27.428 vrouwen (35%) versus 50.587 mannen (65%). En dat 
terwijl vrouwen op het laagst georganiseerde niveau juist vaak in de meerderheid zijn. 
Dit maakt de vraag naar een gender-gerichte aanpak des te noodzakelijker bij het 
bevorederen van lokaal ondernemerschap. Een bewuste genderbenadering gericht op 
mannen en vrouwen met als doel een betere toegang van vrouwen tot grond, kapitaal, 
informatie en andere hulpbronnen, een betere controle over de opbrengsten en 
versterking van vrouwelijk leiderschap en ondernemerschap, zal tot een hogere 
productie en verhoogde inkomsten leiden. Uit de schaarse vergelijkingen die er 
bestaan tussen productiecijfers van mannen en vrouwen in de ketens, zoals bijv. in de 
katoenproductie in Zambia (CAZ) en in de zaaizaadproductie in Mali (Association des 
Organisations Professionnelles des Paysans, AOPP), blijkt dat vrouwen gemiddeld een 
kleiner oppervlak verbouwen met een lagere productie. De case van CAZ (pagina 17) 
liet zien dat als vrouwen de kans maar krijgen, zij zelfs meer produceren dan mannen.  
Bij belangenbehartiging gaat het vooral om de positie van boerinnen binnen de 
landbouworganisaties. Worden ze voldoende gehoord? Zijn de activiteiten voldoende 
afgestemd op de situatie van de boerinnen en andere plattelandsvrouwen? Dit kan 
aanleiding zijn voor vrouwen om zich af te splitsen of om een aparte vrouwenafdeling 
op te richten, bijvoorbeeld bij FFA-AP (women’s wing) in India en Fupro (ANAF) in 
Benin. Door met een maatwerkprogramma te komen dat aansluit bij hun behoeften, 
wil men de positie van vrouwen versterken. Doordat er weinig wordt samengewerkt 
met bestaande landelijke boerenorganisaties is duurzaamheid van het werk van 
vrouwenorganisaties in het geding. Ze zijn onvoldoende op de hoogte van nationaal 
landbouwbeleid en weten niet goed hoe ze hier op in moeten springen. 
Alliantievorming lijkt dan een goede aanpak.  
 
In Jordanië heeft de Specific Union het lidmaatschap ook opengesteld voor 
pachtsters. Tot voor kort konden alleen diegenen die landeigendom hadden lid worden 
van een boerenorganisatie. Mede doordat ze lid zijn geworden ontwikkelen zij 
economische activiteiten die niet op landbouw alleen zijn gebaseerd. Door deze 
diversificatie in hun inkomsten zijn ze minder kwetsbaar en minder afhankelijk van de 
inkomsten van hun mannelijke familieleden. Daarnaast is de Specific Union bezig zich 
te ontwikkelen tot de eerste Arabische Nationale plattelandsvrouwenorganisatie. Hun 
missie is om uiteindelijk in alle Arabische landen plattelandsvrouwenorganisaties te 
ontwikkelen op nationaal niveau. Dit is een buitengewoon belangrijke stap in een regio 
waar van oudsher de positie van de vrouw sterk onder druk staat (zie kader p.26)  
 
We beraden ons op manieren om het belangrijke aspect van gender verder te 
integreren in onze adviespraktijk. Dit begint al bij binnenkomst van een nieuwe 
organisatie en wordt vervolgd in de planning en opvolging van de activiteiten. 
Afgezien van een sociaal belang en verantwoordelijkheid, is Agriterra van mening dat 
een actieve rol van vrouwen als lid van een groep of aandeelhouder in een coöperatie 
bijdraagt aan een goed (bedrijfs)resultaat. In de komende jaren gaat Agriterra de 
uitdaging aan deze aanname met feiten te onderbouwen. 
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Een mooi voorbeeld van een organisatie waarbij vrouwen een hoofdrol spelen komt uit 
Nicaragua: 
 
VERHAAL UIT HET VELD 

Nicaragua - UNAG Chontales 
11una-5682 Continuidad del centro de agronegocios y gestion empresarial 
 
Verónica Maria Betanco Vargaz is a farmer. She lives in the Chinandega region and is member 
of COAMIS RL, a women’s cooperative. COAMIS is part of the Unión Nacional de Agricultores y 
Ganaderos (UNAG)-Chinandega). UNAG stimulates and supports grassroots membership 
amongst farmers. And in 2001, women like Veronica joined forces and set up a cooperative for 
processing jícaro (Crescentia alata) seed. 
Veronica lives with her family (four children and four grandchildren) in the municipality of 
Villanueva. Neither her husband nor the children have fixed jobs. They work on the land and 
sometimes find casual work. Veronica grows maize, sorghum and sesame on a plot of two 
manzana (roughly 2 ha). She was able to take a loan from her coop to buy cows and seeds, 
including vegetable seed. She also grows jícaro, a tree whose seeds are ground with rice and 
spices and added to milk and sugar to make a popular traditional drink known in Nicaragua as 
semilla de jícaro. Recently, Nicaragua started exporting this product, mainly to the United 
States. Rural women in this area started to form groups a decade ago.  
 
Starting as a collective, they later became a cooperative, even though in the early days 
Veronica and the other women thought that cooperatives could only be set up by men. Now 
COAMIS has 56 members, and a local NGO provided the machinery to produce semilla de jícaro. 
Veronica earns a stable income from jícaro. Veronica and one of her children organise adult 
education in their neighbourhood; the Ministry of Education donated videotapes to record the 
lessons and show them on television to a wider audience. 
 
(Evidence of Impact 2012, p.50) 
 
 

Zuid-Zuid uitwisselingen 

Het percentage AgriPool-deelnemers in Zuid-Zuid uitwisselingen is 46%. Dit is ruim 
boven de gestelde norm van 10%. Voor meer details zie III.3 Missies. 
Samenvattend: aan alle kerndoelstellingen wordt hard gewerkt maar de echte oogst 
moet nog worden binnengehaald. Een aantal resultaten is geboekt, zoals de de 
vorming van groepen en de succesvolle voorbeelden van beleidsbeïnvloeding. Met de 
boergenoteerde bedrijven hebben we in 2011 hard gewerkt aan het verbeteren van 
hun business plannen en financiële situatie. Hiervan verwachtten we vanaf 2012 de 
vruchten te kunnen plukken door een toename in de mobilisatie van vreemd 
vermogen (kredieten). 
 
Extra doelstellingen 

Naast de doelstellingen die Agriterra zelf heeft geformuleerd, en die we hierboven 
bespraken, heeft de subsidiegever nog zes punten naar voren gebracht waaraan 
aandacht moet worden besteed in de loop van het programma. We geven de stand 
van zaken kort weer voor elk van deze punten. Duidelijk is dat DGIS en Agriterra 
samen werk hebben gemaakt van uitwisseling over deze onderwerpen en dat in goed 
overleg afspraken (kunnen) worden gemaakt.  
 
Ecologische duurzaamheid 

In veel landen de klimaatverandering een realiteit en werken boerenorganisaties met 
landbouwonderzoek aan nieuwe, aangepaste teeltmethoden: kortdurende gewassen, 
nieuwe manieren van irrigatie, andere variëteiten. Met name in Azië is veel aandacht 
bij de boerenorganisaties voor voedselveiligheid en streven zij steeds meer naar 
biologische productie. In veel gebieden gaat de weg naar productieverhoging ook via 
verbeterde natuurlijke bemestingsmethoden (compostering, dierlijke mest, 
groenbemesters, etc.). Enerzijds omdat toegang tot kunstmest nog niet voor iedere 
boer is weggelegd en anderzijds omdat zelfs met kunstmest organische bemesting 
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belangrijk blijft om de grondstructuur te verbeteren en op tijd beschikbaar te hebben 
voor een nieuw seizoen.  
 
Binnen verscheidene projecten gericht op ondernemerschap speelt het milieu een 
belangrijke rol. Lokaal ondernemerschap kijkt naar de productie ter plaatse en hoe 
deze verhoogd kan worden (conventioneel en/of organisch) en analyseert de vraag 
vanuit de markt. De afweging die ondernemers maken is: hoe krijg ik een zo goed 
mogelijke prijs voor mijn product? Zo is in een aantal projecten sprake van biologische 
teelt, zoals bij Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia 
(AOPEB) in Bolivia, Pakisama op de Filipijnen en CAZ in Zambia. Veel klanten in China 
en Vietnam produceren steeds meer groente, vis, en rijst op een meer veilige manier 
met minder pesticiden. Ook de Filippijnse organisaties en een aantal leden van de 
Asian Farmers’ Association (AFA) in Vietnam en Mongolië, Thailand, Indonesië en 
Cambodja zijn actief op het terrein van de biologische landbouw. 
 
Het aspect van ecologische duurzaamheid heeft een plaats gekregen binnen 
Agriterra’s innovatiebeleid dat belegd is bij het team Belangenbehartiging en 
Innovatie. Dit beleid met bijzondere aandacht voor enkele activiteiten die uitgaan van 
de people-planet-profit-combinatie, is inmiddels goedgekeurd door het bestuur van 
Agriterra (zie ook II.4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedselzekerheid 

Alles waar Agriterra met haar klanten aan werkt heeft direct of indirect met 
voedselzekerheid te maken. Daarmee kan dit hele verslag beschouwd worden als een 
rapportage over dit onderwerp. Daarnaast neemt Agriterra deel aan activiteiten van 
het Private Sector Development (PSD)-platform. Na het verzoek van DGIS (ref. DDE 
141/2012) heeft Agriterra een evaluatieprotocol uitgewerkt op basis van 
kernindicatoren van het Donor Committee on Enterprise Development (DCED). Dat 
protocol is als bijlage 1 bij dit verslag gevoegd. Het is al gedeeltelijk in gebruik, in 
afwachting van beoordeling door DGIS/DDE.  
 

VERHAAL UIT HET VELD 

Vietnam - Nam Dinh Province Farmers' Union 
11ndf-5671- Capacity building for aquaculture farmers to ensure safe, profitable products and 
environmental protection  
 
Growing prawns, crayfish, oysters, crab and tilapia in extensive ponds has long been 
important to the economy of north-eastern coastal Vietnam (Nam Dinh). But production 
has suffered from the problems common to many small farmers – scattered production, 
poor infrastructure and facilities, and difficulties accessing profitable markets. 
In this case, problems have been compounded by increasing environmental pollution, 
which poses hazards to food safety and human health. Many aquaculture famers in these 
regions are member of the Nam Dinh Farmers’ Union (NDFU), a member organisation of 
the Vietnam National Farmers Union (VNFU). So VNFU proved to be a good route to 
provide farmers with information to help them improve their businesses. A one-year pilot 
project was supported to raise the awareness of farmers and VNFU staff on food safety, 
environmental protection and more efficient production methods. Information was spread 
by union staff, through training courses and by a specially produced TV documentary. 
Even after such a short time, results were promising. More than 30% of farmers had 
started applying new techniques, and incomes had risen by 8-10%. The area under 
aquaculture had increased only slightly (2%) but with the improvements in quality, the 
value of the products had risen by 8%. Union staff was able to transfer the skills they had 
learnt, in both production techniques and business planning, to farmers. 
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Complementariteit met andere programma’s 

Hoewel we in verschillende partnerschappen met andere organisaties opereren, zijn er 
in 2011 geen specifieke activiteiten ondernomen rond de complementariteit van 
Boeren tegen Armoede en andere programma’s. Wel heeft begin 2012 op uitnodiging 
van DGIS een bijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van diverse 
ontwikkelingsorganisaties (Solidaridad, IDH, SNV, Agri-ProFocus). Het doel van de 
bijeenkomst was het vergroten van de synergie rondom de versterking van 
landbouworganisaties. Voor Agriterra is hierbij essentieel dat alle betrokken 
organisaties het belang onderschrijven van boeren en boerinnnen die zich organiseren.  
 
60% van de interventies vindt plaats in focuslanden  

In maart 2011 is het aantal partnerlanden van de Nederlandse bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking van 33 teruggebracht naar 15 focuslanden9. In november 
van datzelfde jaar besloot het kabinet het bedrijfsleven meer en vaker te betrekken bij 
ontwikkelingssamenwerking. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom de 
landenlijst van de private sector ontwikkeling uitgebreid naar 58 landen (‘PSI-landen’). 
Deze lijst bevat ook de 15 focuslanden. Bij nieuwe klanten gaat de voorkeur uit naar 
landen op de PSI (Private Sector Investeringsprogramma)-lijst en landen waar 
clustering (meerdere organisaties in 1 land) mogelijk is. Agriterra wil daarmee de 
richtlijn van DGIS volgen voor 60% van de uitgaven in de 15 zogenaamde 
‘focuslanden’ en 90% in de ‘PSI-landen’. Als we alleen kijken naar de uitgaven door 
Agriterra (8,3 miljoen euro) is 62% in de zogenaamde PSI-landen besteed en 22% in 
de focuslanden. In de grafiek is de realisatie weergegeven ten opzichte van de 
richtlijn, waarbij de uitgaven in de focuslanden een onderdeel is van de totale uitgave 
in de PSI landen. 
 
Grafiek 2 Uitgaven in PSI en Focus-landen 

 
Bron: www.agro-info.net 

 
In 2012 zullen de bestedingspercentages in deze landen hoogstwaarschijnlijk omhoog 
gaan. Een deel van de uitgaven vond namelijk plaats rond de afronding van de relatie 
met ‘oude’ klanten. Bij deze ‘oude’ klanten speelde het fenomeen van de focuslanden 
nog geen rol en waren de uitgaven dus veelal daarbuiten.  
 
We zijn van mening dat we in die landen actief moeten zijn, waar we de meeste 
impact kunnen hebben. Een AMID-trainee (Universiteit Nijmegen) onderzoekt daarom 
de mogelijkheden voor Agriterra om te werken in de 15 focuslanden. In negen hiervan 
waren we tot op heden nog niet actief en kennen we de aanwezige boerenorganisaties 

                                           
9 Focuslanden: Benin, Ethiopië, Mali, Mozambique, Oeganda, Rwanda, Afghanistan, Burundi, Jemen, 
Palestijnse gebieden, Zuid Soedan, Bangladesh, Ghana, Indonesië en Kenia.  
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dus (nog) niet. Eerste vereiste is dat er landbouworganisaties in een land zijn, want 
dat zijn Agriterra’s enige projectpartners in ontwikkelingslanden. In drie focuslanden, 
Afghanistan, Jemen en Palestijnse gebieden, zien we op voorhand al vrijwel geen 
mogelijkheid. Georganiseerde boeren zijn er nauwelijks en als ze er al zijn is het zeer 
risicovol er te werken vanwege de veiligheidssituatie in de landen.We hebben in 2011 
al wel de eerste ‘scoping’ missies uitgevoerd naar focuslanden. In Zuid-Soedan zijn 
boerengroepen die wellicht interessant zouden kunnen zijn om mee samen te werken 
rond ondernemerschap aan de basis. SNV helpt Agriterra om dit verder in kaart te 
brengen. In Bangladesh zijn drie mogelijke klanten geïdentificeerd. In de loop van 
2012 zal duidelijk worden of we hier met boerenorganisaties kunnen werken (zie 
kader Bangladesh). Een missie naar Ghana staat voor het eerste kwartaal van 2012 
op de rol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bangladesh 
Bangladesh is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Op elke 
km2 wonen gemiddeld meer dan 1300 inwoners. Het merendeel van de 
bevolking is nog afhankelijk van landbouw. Boeren en pachters gebruiken 
hele kleine stukken grond om hun gewassen te verbouwen en te zorgen 
voor voedselzekerheid van hun familie en het land. Door de grote 
vruchtbaarheid van dit deltagebied kunnen gemakkelijk twee à drie oogsten 
per jaar worden gehaald. Boeren zijn sinds de onafhankelijkheid in 1971 
door NGO’s actief ondersteund om zich te groeperen en samen 
economische activiteiten te ontwikkelen zowel binnen de landbouw als 
daarbuiten. Dit heeft helaas tot op heden nog niet geleid tot een sterke 
nationale boerenorganisatie. Gezien het grote aantal boeren in Bangladesh 
en de enorme potentie van landbouw voor de economische ontwikkeling 
van het land, kan Agriterra een zeer zinvolle rol spelen in het ondersteunen 
van federatievorming van de boerengroepen. Met dit in het achterhoofd 
vond eind 2011 een eerste prospectiemissie plaats. ZLTO nam hieraan 
actief deel. Een belangrijke bevinding luidt: 
 
The mission revealed that there is a lot of scope to support emerging 
farmers organisations (FO’s) at local, subnational and to a limited extent at 
national level. The mission identified some promising emerging FO’s, with a 
good outreach in terms of well established groups and farmers, focus on 
food security and entrepreneurship. There is a need for capacity building of 
the emerging FO’s in terms of organisational management (financial 
management), advocacy skill development and leadership development. In 
general it can be said FO’s are young, recently established or in process. It 
will not be possible to work directly with farmers organizations for the 
following reasons; 1. Some FO’s do not have the formal/legal status that 
Agriterra requires and 2. If the FO’s have the legal status they are not 
allowed to receive international funding. In order to overcome this problem 
intermediary (I) NGOs have to be used, and it should be further explored 
how Agriterra can possibly work in Bangladesh, without compromising too 
much on its core working modality.   
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Garantiefaciliteit (non-grant funding) 

In 2012 heeft DGIS/DDE goedkeuring verleend aan Agriterra’s voornemen om via een 
garantiefaciliteit ook leningen uit te zetten. Dit is met name aan de orde voor de 
klanten van het team boergenoteerde bedrijven. In 2011 is binnen dit team gestart 
met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een garantiefonds en hoe dit het best 
ingericht kan worden. In 2012 verwachten we duidelijk te hebben wat de beste 
aanpak hiervoor is. 
  
Gezamenlijke communicatiemomenten tussen DGIS en Agriterra 

Op 10 oktober 2011 hebben DGIS en Agriterra samen met de Nationale Coöperatieve 
Raad (NCR) in Zeist het succesvolle seminar ‘Kansen in Ontwikkelingslanden – van 
coöperatie tot coöperatie’ gehouden. In hoofdstuk II.2 is hier uitgebreider op 
ingegaan. 

 
Markt - Thailand 

 

Zuid-Soedan 
Boerenorganisaties zijn in Zuid-Soedan vrijwel afwezig. Juist in een land dat 
jarenlang gebukt ging onder de burgeroorlog is het belangrijk te werken aan 
democratisering. Een boerenorganisatie die is opgebouwd vanuit 
boerengroepen in de dorpen en waarbij boeren actief participeren in het 
besturen van de organisatie op alle niveaus krijgt een kans om in dit land op 
‘micro’ niveau te werken aan democratie. Agriterra hecht hier groot belang 
aan. Daarom hebben EAFF (de boerenfederatie in Oost-Afrika) en Agriterra 
een workshop gehouden in Zuid-Soedan om het aantal organisaties en de 
prioriteiten in kaart te brengen. Dit was ook een goede kans om EAFF aan de 
boeren en andere belanghebbenden te presenteren. 
 
In 2012 zal samen met SNV een verdere inventarisatie van 
boerenorganisaties worden gedaan. Ook zal de nationale koepel (South Sudan 
Union of Agricultural Producers) ondersteund worden (direct of via EAFF). 
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III Activiteiten 

De resultaten uit het vorige hoofdstuk zijn tot stand gekomen dankzij onze 
activiteiten. En die kregen weer gestalte dankzij specifieke keuzes: met welke 
organisaties werken we? In wat voor projecten kunnen we hen ondersteunen? Wat 
voor missies zijn nodig om de doelstellingen te bereiken? In dit hoofdstuk laten we 
zien hoe die keuzes uitpakten. 
 

1 Organisaties 

In 2011 hebben we in totaal met 126 organisaties uit ontwikkelingslanden gewerkt. 
Drie organisaties hiervan zijn geen formele boerenorganisaties. Bij gebrek aan sterke 
boerenorganisaties in een land werken we we waar nodig met een instantie die 
formeel geen boerenorganisatie is, maar wel diezelfde taken uitvoert. Bijvoorbeeld het 
Agricultural Economic Management Station (AEMS) in China. Aangezien het in China 
nog ontbreekt aan sterke boerenorganisaties, heeft de overheid AEMS aangewezen als 
de instantie die begeleiding en services moet verlenen aan boerenorganisaties. Met 
vijftien boerenorganisaties is gedurende het jaar formeel de werkrelatie beëindigd. 
Met drie organisaties is de relatie voortgezet als partnerschap: CPF (Burkina Faso), 
CNA (Peru) en IIMF (India). Zij zijn partner geworden, aangezien zij in de toekomst 
nog ingezet kunnen worden voor advisering. Daarnaast is met nog negen organisaties 
het traject ter beëindiging van de samenwerking ingezet in 2011. Deze organisaties 
zijn op de lijst gezet van verzelfstandiging omdat de samenwerking slecht vlotte door 
slechte of minimale communicatie, de koers van het Agriterra beleid en die van de 
betrokken boerenorganisatie onvoldoende aansloten om de samenwerking te 
continueren of de samenwerking in een afrondende fase kwam en uiteindelijke 
resultaten waren bereikt naar ieders tevredenheid 
De verzelfstandiging van de bestaande klanten is gericht op het duurzaam 
voortbestaan van de organisaties. In 2011 is een aanzet gemaakt tot het vastleggen 
van het verzelfstandigingsbeleid. Dit is opgepakt door team Belangenbehartiging en 
Innovatie omdat zich binnen dit team een groot aantal klanten bevindt waarmee de 
samenwerking wordt afgerond gedurende 2012. Het gaat hier om zogenaamde 
"positieve verzelfstandigingen". Oftewel verzelfstandigingen omdat een bepaalde mate 
aan zelfredzaamheid is bereikt, na een lange periode van samenwerking. Duidelijk is, 
als onderdeel van dit verzelfstandigingsbeleid, dat het onderwerp duurzaamheid al in 
het eerste jaar van samenwerking moet worden vastgelegd en dat hiernaartoe moet 
worden gewerkt gedurende de samenwerking. De periode van opbouw, consolidatie en 
afbouw moet voor alle partijen duidelijk zijn vanaf het begin.  
In enkele gevallen is er bij relatie die we beëindigen sprake van een 
samenwerkingsverband met de Nederlandse achterban. Hierbij kan de achterban zelf 
bepalen hoe zij willen verder gaan met de organisatie. Soms betekent dit een 
gezamenlijk afscheid, in andere gevallen zet de achterban de samenwerking voort. In 
het geval van UNAG Chontales heeft Zij-Actief Limburg besloten dat de relatie met 
UNAG-Chontales zal blijven voortbestaan ook na de afronding met Agriterra. Het 
kredietfonds, dat mede met bijdragen van Zij-Actief is opgezet, is een belangrijke 
reden voor Zij-Actief om de relatie voort te zetten. Zij voelen zich verantwoordelijk 
voor het goede beheer en inzet van dit kredietfonds. 
 
NBvP-Vrouwen van Nu concentreert zich op het tweejarig verzelfstandigingstraject 
met Tikonna en Mialebouni, dat afgerond wordt in december 2012. Daarna stopt ook 
de relatie van NBVP met deze twee plattelandsvrouwenorganisaties. In het kader van 
de verzelfstandiging vinden verschillende missies plaats. Bij Mialebouni wordt de focus 
gelegd op interne organisatieversterking, terwijl bij Tikonna de nadruk wordt gelegd 
op een versterking van de economische activiteiten. Tijdens de duurzaamheidsanalyse 
die werd uitgevoerd bij beide organisaties in augustus 2011, bleek namelijk dat hier 
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nog steeds de zwakke punten lagen en er nog een laatste intensieve begeleiding nodig 
is om de duurzaamheid van de organisaties te kunnen waarborgen.  
 
 

2 Projecten 

Door de reorganisatie kwamen de projecten in 2011 laat op gang. Desalniettemin 
hebben we meer projecten weten uit te voeren dan gepland, zij het met gemiddeld 
een lager contractbedrag (zie tabel 6). Het gevolg hiervan is dat dit ten koste ging van 
de efficiëntie aangezien de afhandeling van twee kleine projecten meer werk kost dan 
van één grote en we uiteindelijk geconfronteerd werden met een onderbesteding in 
2011. De kleinere projecten zijn vermoedelijk mede het gevolg van de beperkingen 
die Agriterra zichzelf heeft gesteld na de reorganisatie: de sterke accentverschuiving 
van het financieren van institutionele kosten van landbouworganisaties (anders 
gezegd: het apparaat) naar kosten die direct met de te behalen resultaten te maken 
hebben. Daarnaast werkten we met een aantal klanten aan de afbouw van de relatie 
waarbij de klanten een kleiner bedrag ontvangen. 
 
Tabel 6 Projecten Boeren tegen Armoede 2011 

Projecten  

 

Planning Realisatie percentage 

Projecten in uitvoering  
(met status execution of finished) 120 154 128% 

Gemiddeld bedrag per project  € 120.223 € 103.511  86% 

Gemiddeld bedrag per klant (=126 klanten) 
klanten van zowel Agriterra als andere agri-
agencies 

€ 122.261 € 126.513 103% 

Klanten van Agriterra  

 

Planning Realisatie percentage 

Klanten Agriterra met project: 118 97 81% 

Nieuwe klanten Agriterra: 43 21 49% 

Leden alle klanten Agriterra 
(streefcijfer 2014: 9 milj) 7.000.000 7.941.905 114% 

Bron: Monitoring Protocol /teamplannen en www.agro-info.net 

 
 

3 Missies 

Kenmerkend voor het werk van Agriterra is de directe uitwisseling van boer-tot-boer. 
Deze krijgt vorm in de zogenaamde AgriPool. AgriPool missies zijn adviseringsmissies 
uitgevoerd door leden, bestuurders en medewerkers van landbouworganisaties. Zij 
geven advies specifiek op bepaalde teelten of veehouderij, maar ook op bedrijfsmatig 
gebied, zoals bij het doorrekenen van productiegegevens in relatie tot het opzetten 
van een eigen economische initiatief. Ook krijgt dit type advisering vorm in 
evenementen en uitwisselingen tussen boerenorganisaties in ontwikkelingslanden of 
bezoek van de boerenorganisaties aan hun Nederlandse collega-organisaties.  
 
Werkbezoeken aan Nederland zijn samen met de Nederlandse organisaties 
georganiseerd die betrokken zijn bij de samenwerking. Zo heeft CAPAD uit Burundi 
bekeken hoe de aardappelteelt in Nederland georganiseerd binnen hun samenwerking 
met de ZLTO-werkgroep Burundi. FCMN uit Niger heeft op uitnodiging van de Groot & 
Slot (specialist in uienzaad) in Nederland gezien hoe een uienzaadbedrijf functioneert 
en welke aspecten daarbij een rol spelen. In Niger gaat men een eigen uienzaadbedrijf 
opzetten met ondersteuning van een AgriPooler via de Groot & Slot.  
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Het totale aantal AgriPool tickets is 150, inclusief de tickets voor evenementen. Het 
aantal Zuid-Zuid tickets bedroeg 91, en dat is 61% van het totale aantal. In totaal 
hebben 5 evenementen plaatsgevonden in 2011, waaraan 43 AgriPoolers deelnamen. 
Als men de evenementen buiten beschouwing laat, is het percentage AgriPool-
deelnemers in Zuid-Zuid uitwisselingen 46%. Dit is ruim boven de gestelde norm van 
10%.  
 
Tabel 7 Zuid-zuid uitwisseling ten opzichte van het totaal 
AgriPool Totaal aantal 

deelnemers 

AgriPool tickets (incl events) 150 

Zuid-zuid tickets (incl events) 95 

Zuid-zuid percentage tov totaal (incl events) 61% 

AgriPool tickets (excl events) 107 

Zuid-zuid tickets (excl events) 49 

Zuid-zuid percentage tov totaal (excl events) 46% 

Bron: www.agro-info.net 

 
Daarnaast was LTO-Noord betrokken bij maar liefst 11 missies naar onder andere DR 
Congo (aardappelteelt by Sydip) en Benin (plattelandswinkels bij Tikonna). NAJK en 
ZLTO hebben elk 6 missies begeleid, waaronder de adviesmissie naar Vietnam rond 
het agrotoerismeproject van de An Giang Farmers’ Union, een project dat kansrijk 
lijkt.  
 
Tabel 8 AgriPool & totaal aantal experts 

 Plan FFP Plan AIN Realisatie relatieve aandeel 
tov  totaal 

AgriPool 71 127 107 45% 

Medewerkers(*) 94 63 64 27% 

Consultants 51 49 65 28% 

Totaal 216 239 236 100% 

(*) niet meegeteld zijn 8 representatie missies van directie; project committee, etc. 
Bron: www.agro-info.net  

 
In 2011 zijn in totaal 236 experts op missie geweest. Dat is 10% meer dan het 
geplande aantal in het programma. Vervolgens zagen we in de daadwerkelijke 
planning van missies zoals ingevoerd op agro-info.net een verschuiving in het 
daadwerkelijke aantal Agripool tickets en medewerkers. In die planning waren meer 
AgriPool missies opgenomen. In de praktijk bleek de vraag naar (lokale) consultants 
echter weer wat hoger dan verwacht. Een reden hiervoor is dat zij de lokale 
omstandigheden en mogelijkheden kennen en hier dus beter op in kunnen spelen met 
hun aanbevelingen. Missies waarbij een Nederlandse AgriPool-deskundige met een 
AgriPool-deskundige uit het Zuiden aan het werk gaat, zijn daarom aan te bevelen.  
In de laatste kolom is te zien dat 45% van alle tickets AgriPoolers betreft. Dat 
betekent dat de nadruk van de missies vooral ligt op de boer-tot-boer benadering. 
Niettemin ligt de lat nog wat hoger. We willen in 2012 dit aandeel hebben vergroot tot 
60%.  
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4 Kennisproducten  

Om onze adviespraktijk voortdurend uit te breiden en te verbeteren, wordt veel tijd en 
energie besteed aan het ontwikkelen van kennisproducten. Deze producten dragen bij 
aan het proces van onderling leren en versterken van de boerenorganisaties. In enkele 
gevallen bouwen ze voort op al eerder ontwikkelde ‘Solutions’. Enkele voorbeelden van 
kennisproducten die Agriterra samen met andere stakeholders in 2011 heeft 
ontwikkeld en/of afgerond noemen we hieronder.  
 
My Coop 

Samen met ILO, WUR en KIT zijn trainingmodules rond coöperatievorming en 
versterking (my.coop) ontwikkeld. Deze zijn gelanceerd begin 2012 in het 
internationale jaar van de coöperaties. My.coop kwam tot stand met actieve steun 
vanuit Agriterra gedurende een periode van 3 jaar. Dit product wordt nu wereldwijd 
uitgerold via de website www.agriculture-my.coop. Trainers worden getraind, 
waaronder Agriterra medewerkers.  
 
Participatieve beleidsvoorbereiding 

Het eerder genoemde PGPP-instrument (II.4) is een methode voor 
landbouworganisaties om op een participatieve manier beleidsvoorstellen voor te 
bereiden en in te zetten voor onderhandeling. Het instrument wordt ingezet bij 
belangenbehartiging. Een aantal boerenorganisaties heeft in 2011 al met deze 
methode gewerkt. Mede door dit instrument heeft Agriterra samen met Trias en de 
klanten in Oost-Afrika een voorstel kunnen indienen bij de EU ter ondersteuning van 
hun capaciteit op het terrein van belangenbehartiging. Ook AFA (regionale koepel van 
Oost Azië) gebruikt het instrument in het projectvoorstel dat ingediend is bij de EU. In 
2012 zal blijken of deze voorstellen door de EU worden gefinancierd. 
 
OPPO-cursus 

De OPPO (Optimising Performance of Producer Organisations) cursus is een 
kadertraining voor staf en bestuur van boerenorganisaties en organisaties die met 
boerenorganisaties werken. De cursus is samen met CDI (Wageningen Universiteit) 
ontwikkeld. Aan de eerste pilot-training in Wageningen, namen in totaal 10 personen 
deel, waarvan 2 participanten van producentenorganisaties waar Agriterra mee werkt. 
Verscheidene Agriterra medewerkers en vertegenwoordigers van de achterban en de 
dragende organisaties hadden een actieve rol in de totstandkoming van deze pilot-
cursus. De tweede cursus staat gepland voor september 2012. Het plan is dat de 
regionale koepels in Oost- en West-Afrika de OPPO-cursus uiteindelijk gebruiken en 
aanbieden als kadertraining aan hun leden en andere geïnteresseerden. Hiermee kan 
men op termijn additionele inkomsten genereren. 
 
Leiderschapsvaardigheidstrainingen 

Sterk en democratisch leiderschap staat aan de basis van elke goed functionerende 
boerenorganisatie. Leiderschapsvaardigheden zijn essentieel voor het besturen van 
een boerenorganisatie. Door trainingen op dit gebied aan te bieden groeit het 
potentieel onder de leden dat een bestuursfunctie kan vervullen. Dit leidt o.a. tot 
vernieuwing en verjonging van het bestuur en daarmee zal de organisatie uiteindelijk 
een bredere en sterkere basis opbouwen. Modules voor 
leiderschapsvaardigheidstrainingen zijn in ontwikkeling binnen het team 
Belangenbehartiging & Innovatie. Er wordt voortgebouwd op bestaande ervaringen bij 
verschillende klanten en dragende organisaties en andere agri-agencies. Uiteindelijk 
moet dit leiden tot een generieke trainingmodule voor leiderschapsvaardigheden. Deze 
module kan per land of specifieke context waar nodig worden aangepast.  
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Er zijn al leiderschapstrainingen gehouden en verder ontwikkeld in het kader van 
AgriProfocus’ agrihub in Rwanda. Hierbij zijn twee trainingssessies verzorgd voor 40 
deelnemers: vertegenwoordigers van boerenorganisaties die aan het Agri-Profocus-
programma deelnamen. Agriterra faciliteerde de trainingen door regionale Agripoolers 
in te zetten die in Oost Congo al jarenlang ervaring hebben opgedaan met deze 
trainingen. De boerenorganisatie Imbaraga heeft mede dankzij de ondersteuning van 
Agriterra een belangrijke rol als begeleider van een aantal ‘Agricultural business 
clusters’ binnen de AgriHub in Rwanda. Deze clusters bestaan uit diverse actoren, 
zoals boeren, transporteurs, marktlui, kredietverleners en handelaren met als doel 
oplossingen te vinden voor de bottlenecks in de marktketen. Deze ervaringen konden 
nu in Agrihub-verband worden gedeeld. Deze modules zullen in 2012 verder worden 
uitgewerkt tot een compleet product. 
 
Innovatie in de waardeketen 

De ervaringen met innovatie in de waardeketen van boerenorganisaties in de Grote 
Meren is in kaart gebracht en gepubliceerd10. De publicatie, waar Agriterra aan bij 
heeft gedragen, laat aan de hand van een aantal cases zien dat boerenorganisaties 
weten te innoveren en hun positie in de waardeketen weten te verbeteren (meer 
marktmacht), bijvoorbeeld in de aardappelketen. 
 
 

5 Partners 

AgriCord 

De opbouw van AgriCord gaat gestaag door. Men was het er over eens dat AgriCord 
een belangrijke fondswervende functie had. Die functie heeft AgriCord serieus 
opgepakt en met veel succes. Backdonors als Finland, Nederland, de EU via IFAD en 
België investeren steeds vaker daardwerkelijk in Boeren tegen Armoede. Een 
belangrijke verdienste van het secretariaat in Leuven. 
 
Grafiek 3 Ontwikkeling backdonors en volume van AgriCord (2003 -2015) 

Bron: AgriCord, One for All, subsidieaanvraag bij het DGIS, 2011. 

 
In de eerste fase van Boeren tegen Armoede financierde Agriterra veel van de 
projecten van andere agri-agencies. In de tweede fase hebben we gesteld dat dit geen 
gewoonte moest worden, maar we veel beter zouden kijken naar elkaars expertise en 

                                           
10
 Les organisations paysannes innovent pour se positionner dans les chaînes de valeur agricoles. KIT, 

november 2011 
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programmadoelen bij het accepteren van projectvoorstellen. Zo kan het nu zijn dat 
Agriterra een project uitvoert, gefinancierd door DGD-Belgie, waarbij TRIAS 
functioneert als zogenaamde backdonor-coördinator. 
 
Een ander aspect van de versterking van AgriCord is de ledengroei. De volgende tabel 
geeft aan hoe de huidige leden in de loop der tijd bij AgriCord zijn gekomen. Speciale 
vermelding hierbij verdienen de twee agencies die hun oorsprong hebben in 
ontwikkelingslanden. Asprodeb is in 1995 ontstaan uit de wens van de Senegalese 
overheid, boerenorganisaties en lokale parlementariërs. AsiaDHRRA is een regionaal 
partnerschap van elf organisaties in tien Aziatische landen met ontwikkeling van het 
platteland als doel. In 2011 zijn zij als agri-agencies toegetreden tot AgriCord. 
 
Land   boerenorganisaties      agri-agency  lid sinds  
France   FNSEA, APCA, Jeunes Agriculteurs, CNMCCA   Afdi   2003  
Netherlands  LTO, SSVO, NCR and NAJK     Agriterra  2003  
France   Groupe Céréaliers de France (AGPB, AGPM,    
  ARVALIS, UNIGRAINS)     Fert   2003 
Belgium   Boerenbond, Landelijke Gilden, KVLV and KLJ   Trias   2003  
Canada   UPA Union des Producteurs Agricoles du Québec   UPA DI   2003  
Sweden   LRF Federation of Swedish Farmers    SCC   2004  
Belgium   FWA Fédération Wallonne d’Agriculture    CSA   2010  
Asia   Asian Partnership for the Development of Human    
  Resources in Rural Asia     AsiaDHRRA  2011 
Senegal   Organisations agricoles du Sénégal membres d’Asprodeb  Asprodeb  2011 

 
Vier landelijke landbouworganisaties zijn inmiddels geassocieerd lid en sommige zijn 
bezig om een agri-agency op te richten of deze bij AgriCord aan te laten sluiten. 
 
Land   boerenorganisaties                   lid sinds  
Finland   MTK Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners -   2006  
Italy   CIA Confederazione Italiana Agricoltori -      2009  
Spain   UPA Union de Pequeños Agricultores y Ganaderos (agri-agency ACODEA)  2009  
Portugal  CAP Confederaçao dos Agricultores de Portugal -     2010 

 
De governance-structuur van AgriCord is herzien na de opheffing van IFAP. IFAP’s 
Development Committee vormde de adviesraad van AgriCord. Beleid werd daar 
getoetst evenals de resultaten van de uitvoering van het beleid. Nu vervult een groep 
regionale landbouworganisaties de rol van adviesraad. Zij rapporteren aan de 
Algemene Vergadering van AgriCord. Hierin hebben leden (agri-agencies) zitting via 
een gekozen bestuurslid en de directeur van de agency. De geassocieerde leden zijn 
alleen met een gekozen bestuurder vertegenwoordigd. Het bestuur van AgriCord 
wordt gevormd door de directeuren van de agri-agencies. De directeur van AgriCord is 
door het bestuur voorgedragen als lid van de algemene vergadering en treedt dus op 
als afgevaardigd bestuurder. Voor meer detals verwijzen we naar rapportages van 
AgriCord (www.agricord.org/about). 
 
Agri-ProFocus  

Agriterra was in 2011 betrokken bij zes AgriHubs in Afrika (Rwanda, Kenia, Zambia, 
Mali, Benin en Oeganda). Naast de financiële ondersteuning is per AgriHub een 
relatiebeheerder aangewezen die de inzet binnen Agriterra coördineert. Na de 
reorganisatie is besloten om bewust te kijken hoeveel tijd en financiële middelen 
Agriterra hiervoor wil vrijmaken, omdat niet alle Agri-ProFocus-activiteiten direct 
resultaat opleveren voor de landbouworganisaties.  
 
Over Zambia is de afstemming tussen de verschillende actoren in Nederland goed en 
weet men elkaar te vinden voor coördinatie en onderling advies, maar bestaat er geen 
synergie tussen de landbouworganisaties in Zambia waardoor er te weinig 
resultaatgericht gewerkt wordt. Dat zullen we moeten verbeteren.  
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De eerste stappen naar de Agri-Hub Grote Meren zijn gezet mede dankzij het ATAOP 
programma waar Agriterra sinds 2009 via het PSO leerwerktraject bij betrokken is. 
Agriterra heeft in de afgelopen jaren technische adviseurs (met subsidie van PSO) 
geleverd op het gebied van institutionele ontwikkeling en economische versterking van 
landbouworganisaties. Daarnaast zijn regelmatig missies georganiseerd van 
AgriPoolers op specifieke technische terreinen waaronder voor de aardappelproductie. 
Agriterra heeft in Mali gezorgd dat de eerste bijeenkomst van Agrihub-participanten 
kon plaatsvinden en heeft meegedacht over het aanbrengen van focus bij de agrihubs.  
 
IICD 

Agriterra en het International Institute for Communication and Development (IICD) 
hebben in 2009 een Memorandum of Understanding (MoU) opgesteld. IICD is een 
non-profit organisatie die informatie - en communicatietechnologie (ICT) inzet als 
middel voor ontwikkeling. Deze samenwerking is in 2011 formeel verlengd met een 
tweede MoU. Tot dusver vindt de samenwerking met name plaats op individueel 
niveau tussen medewerkers. Daar waar mogelijk worden activiteiten en advisering 
afgestemd. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om een gezamenlijk 
programma op te starten rond de versterking van boerenorganisaties gebruikmakend 
van ICT’s. Een onderwerp dat we aan het verkennen zijn, is een ledenadministratie-
systeem voor boerenorganisaties.  
 
LANDac 

We zijn deelnemer in de IS-Academie voor ‘land governance’ (LANDAC), waarbinnen 
onderzoek is uitgevoerd onder boerenorganisaties naar het fenomeen land grabbing in 
West Afrika. Dit gaat over de toenemende aandacht van buitenlandse investeerders en 
overheden om grootschalig land op te kopen in Afrika. Het onderzoek toont aan dat er 
in tegenstelling tot wat altijd gedacht wordt, er ook veel lokale investeerders zijn die 
land opkopen. Dit is een belangrijk inzicht omdat boerenorganisaties hier hun 
belangenbehartiging specifiek op kunnen richten. In 2012 zal hier middels uitwisseling 
van de ervaringen in West Afrika en training in lobby follow-up aan gegeven worden.  
 
Daarnaast verzorgt Agriterra elk jaar een bijdrage aan de ‘summer school on land 
governance’ samen met een vertegenwoordiger van een georganiseerde landbouw uit 
ontwikkelingslanden. In 2011 belichtte de heer Maliyasasa Syalembereka (Fondation 
Maendeleo, DR Congo) de rol van de Congolese landbouworganisaties bij de 
totstandkoming van een nieuwe ‘code agricole’.  
 
PSO  

Met PSO zijn twee leerwerktrajecten opgestart. In DR Congo nam Agriterra vanaf mei 
2010 deel, samen met Care Nederland, Impunity Watch en ZOA, deel aan het 
Thematisch Leerprogramma Fragiele Staten: in feite een gezamenlijk onderzoek dat 
de vier organisaties de mogelijkheid bood om te leren van hun werk in fragiele staten 
en manieren te vinden om dat te verbeteren. Dik van de Koolwijk, namens Agriterra 
betrokken bij dit programma, schrijft hierover in ViceVersa Online11: 

Uit dit onderzoek blijkt waarin een zwakke staat toch sterk kan zijn. Op markten 
waar volop landbouwproducten worden verhandeld, blijken alle ministeries, 
waaronder die van sport en kunst en cultuur nadrukkelijk aanwezig. Niet om die 
markten te ondersteunen, maar juist om er een graantje van mee te pikken door 
belastingen te innen. Naast deze veelvoud van al dan niet illegale belastingen, 
moeten boeren ook nog vaak aan rebellengroepen betalen om hun land of de 
markten te kunnen bereiken. 
Qua belangenbehartiging richten de boerenorganisaties zich vooral op de 
centrale regering in Kinshasa. Met resultaat, want in 2010 is na bijna 50 jaar 

                                           
11
 http://www.viceversaonline.nl/2012/06/samen-leren-over-werken-in-fragiele-staten/, bezocht op 26 juni 

2012 
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onafhankelijkheid een landbouwwet aangenomen. Voor het eerst definieert de 
regering de basisbeginselen van de landbouw in Congo. Deze lobbyactiviteiten 
op hoger niveau worden nog te weinig omgezet in concrete activiteiten aan de 
basis, bijvoorbeeld het lobbyen voor afschaf van de illegale lokale belastingen. 
Ook bij landconflicten weten de belangenorganisaties nauwelijks een vuist te 
maken. (…) 
Volgens Niek Thijssen van Agriterra levert het onderzoek veel resultaten op, 
maar is het niet zo makkelijk om die te vertalen naar concrete beleidsvoorstellen 
voor Agriterra. Thijssen: ‘Het is belangrijk om continu een analyse van de 
context te maken. Dit onderzoek onderstreept het belang dat lobbyactiviteiten 
op hoger niveau beter moeten aansluiten bij concrete diensten van 
boerenorganisaties aan hun leden op lokaal niveau.’ 

  
De conclusie is dat Agriterra de algemene versterking van boerenorganisaties, zou 
moeten aanpassen aan de specifieke fragiele context in DR Congo. Boerenorganisaties 
hebben duidelijk minder manoeuvreerruimte in fragiele staten en hebben de reflex om 
te overleven. Daardoor werken ze om het conflict heen in plaats van aan het conflict. 
Het element van fragiliteit dat de meeste problemen veroorzaakt voor 
boerenorganisaties is de manier waarop lokale overheden optreden, vooral hun 
nalatigheid bij de toepassing van nationale wetgeving12. Onze ondersteuning in deze 
gebieden zal zich dan ook meer moeten richten op het versterken van 
boerenorganisaties in het beïnvloeden van de beleidsmakers, rond bijvoorbeeld 
grondproblematiek. Dit is ook een belangrijke reden voor Agriterra om te participeren 
in LANDac (zie hieronder).  
In Niger heeft een junior PSO’er een aanpak ontwikkeld voor planning, monitoring en 
evaluatie. Deze aanpak is als een zogenaamde ‘solution’ beschikbaar en kan nu 
worden toegepast (en verder ontwikkeld) bij andere klanten. In 2011 is een PSO’er 
werkzaam geweest in Nicaragua bij UNAG-Chinandega. Deze persoon komt uit Bolivia 
en was voorheen werkzaam bij CIOEC, tevens klant van Agriterra. Een voorbeeld van 
een succesvolle uitwisseling tussen collega-organisaties in ontwikkelingslanden. PSO 
en daarmee het programma waarin jongeren werkervaring kunnen opdoen in 
ontwikkelingslanden, loopt helaas ten einde.  
 
SNV 

In 2011 is de eerste formele samenwerking tussen Agriterra en SNV (memorandum of 
understanding 2007-2011) ten einde gekomen. Bij de evaluatie van deze 
samenwerking13 is besloten dat er voor de toekomst geen aparte MoU meer wordt 
opgesteld maar dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op de bestaande Agrihub-
samenwerking (in totaal 6 programma’s). We zien dat de stijl van samenwerken 
hierdoor wat informeler is geworden en dat er meer ‘ownership’ is bij de betrokken 
medewerkers.  
In Kenia bijvoorbeeld werkt Agriterra met SNV samen rond de melkketen. Agriterra 
vanuit versterking van melkcoöperaties en SNV vanuit de verbetering van de 
melkketen. Ook biedt SNV-Kenia faciliteiten aan de bedrijfseconomische medewerker 
van Agriterra die in Nairobi is gestationeerd. In Cambodja is sinds enkele jaren een 
goede samenwerking met SNV om CFAP te versterken in hun dienstverlening aan 
leden voor een betere afzet van groenten. Samenwerking in Mali kreeg vorm bij de 
formulering van het projectvoorstel met Amadane (Mali). Gezamenlijk zijn onder 
andere de Terms of Reference opgesteld voor de rentabiliteitstudie van een 
economische productie-eenheid voor veevoedsel. Deze studie staat gepland voor 
2012. 

                                           
12
 Zie ook: Thematic Learning Program –Fragile States:  FINAL SYNTHESIS REPORT. Frans Bieckmann, 

(WiW-Global Research & Reporting). Juli 2012 
13
 Partners in support to producer organisations. End report and auto-evaluation.  Roel Snelder (Agri-

ProFocus), Hans Meenink (SNV) en Nellie van der Pasch (Agriterra). Juni 2011 
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VERHAAL UIT HET VELD 

Nepal - Teasec 
11te-5628: Capacity Building of Tea Farmers’ Organizations and Technology Delivery 

 

Tea-time 

Nepal has a long history of tea cultivation. Tea is one of the 
main cash crops, contributing to rural and national 
economics and to alleviating poverty through income and 
employment generation. More than 90% of orthodox tea is 
exported to India and overseas countries and the rest is 
partially used for consumption and partially for blending 
purpose in black tea to impart good flavour. Thanks to Tea 
Sector Service Centre (Teasec) there are 14 mini processing 
factories operated by individual tea farmers and 
cooperatives, so that small scale farmers can produce tea by 

themselves without depending on a factory. 
 
Mohan Dahal, one of the three owners of the processing units in Dhankuta, tells his story: “The 
processing unit was set up three years ago. Five years ago we did not receive very good prices 
for our tea. We received a training from our cooperative Rance Tea (member of the District 
Cooperative Federation and of the Central Tea Cooperative Federation) on how to process the 
tea ourselves, we used to process the tea with our hands, i.e. “Hand Rolled”. I went with a bag 
of tea to Ilam to sell it, I asked for boiled water and I sold my tea after having customers try it. 
I went to different places selling my tea and got knowledge about the market, and from that I 
saw the necessity to grow my business. I got a loan from a commercial bank and from the 
village and I started with the processing unit”.  
 
A member of the cooperative explains: “Thanks to the cooperative we have technology, 
training, we have improved the quality of our tea and we get a better negotiation position. We 
now get better prices for our tea. The plan is to unite 16 processing units are planning in order 
to commercialize and professionalise. We want to export and we think about starting a 
promotion campaign, because the tea is not well promoted. 
The cooperative started with a group of 16 persons 12 years ago. We came together because 
through the group it was easy to get technical assistance. We were motivated to gain 
knowledge and because of the cooperative we got better prices from the factory. We wanted to 
become a cooperative earlier but at that time there was no favourable policy for cooperatives in 
Nepal like nowadays exists. We sell tea for 40 rupee/kg and we have a production cost of 8 
rupees/kg. This motivates us to continue producing tea.  
 
We experienced changes at diverse levels: at economic level we get a good income, and at the 
social level there is harmony also in the community and our children have access to good 
schools and even some of them have been sent to university”. 
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IV Agriterra 

1 Interne ontwikkelingen 

In dit rapport is al enkele keren verwezen naar de reorganisatie die in 2011 haar 
beslag kreeg. Deze was het gevolg van een evaluatie van ons werk in 2010, waarna 
de werknemers via een interne sollicitatieprocedure op hun plek zijn gekomen in een 
team. Daarnaast hebben we op die manier ook twee stafafdelingen (financiële 
administratie en ondersteuning & kwaliteit) gevormd. De teams zijn 
eindverantwoordelijk voor het resultaat en hebben daarom het hele proces van 
klantidentificatie via projectplanning, monitoring en evaluatie tot en met communicatie 
in eigen hand. De adviseringsfunctie is binnen de teams weer samengevoegd met de 
financieringsfunctie ten behoeve van de efficiëntie. De relatiebeheerder gaat over 
zowel de klantrelatie als over de projectafwikkeling.  
 
In 2011 hebben we geworsteld met de vraag hoe de reorganisatie zich moest vertalen 
naar ons functioneren als professional in de nieuwe organisatie. Iedereen voelde wel 
dat er een verschil moest zijn met de oude situatie. We konden ook wel zaken 
benoemen waarvan we vermoedden dat die de gewenste verandering markeerden: 
meer kennis van economie, meer aandacht voor het verhaal achter Agriterra en 
kritisch kijken naar de fundamentele keuzes die we maken om zo in te blijven spelen 
op de veranderende omstandigheden in de wereld. Het lukte echter niet de juiste 
invalshoek te vinden en de betrokkenheid van de medewerkers bij dit deel van de 
reorganisatie vorm te geven. Dat lukte pas begin 2012 toen een traject naar 
persoonlijke ontwikkeling breed werd ingezet. 
Inspelend op de eisen die uit hun hernieuwde functie voortkwamen hebben sommige 
medewerkers trainingen gevolgd. De procesbeschrijvingen en procedures zijn 
grotendeels aangepast aan de nieuwe situatie al valt er nog een behoorlijke 
dereguleringsslag te maken. Dat staat voor 2012 op de agenda. Een bevinding 
gedurende de reorganisatiediscussie was namelijk dat de bureaucratische last afbreuk 
deed aan de inhoud en het werkplezier.  
 
Voor dat laatste aspect heeft de reorganisatie goed uitgewerkt. Agriterra wordt als 
werkgever meer gewaardeerd dan voorheen en ook beter beoordeeld dan de 
benchmark (onderzoeken van bureau Micra). Deze positieve werkbeleving blijkt het 
duidelijkst uit de cijfers over het ziekteverzuim die van 6,2 % daalden naar 2,4%. 
Werkdruk, interne communicatie en inzicht in de besluitvorming op hogere niveaus in 
de organisatie zijn onderwerpen die als verbeterpunten naar voren kwamen. Deze 
punten worden in het traject dat we in 2012 zijn gestart meegenomen. In 2011 zijn 
we hier al mee gestart door het aantal klanten te verlagen en de lijnen tussen 
management en werknemer korter te maken. Bij de meeste relatiebeheerders is de 
projectenportefeuille kleiner dan voorheen evenals het aantal werkbezoeken dat men 
organiseerde. Daarmee komt tijd vrij voor de gewenste verdieping per klant en 
project. In 2011 werd dit echter nog niet goed zichtbaar gezien de tijd die gemoeid 
was met de overgang naar de nieuwe organisatiestructuur en bijbehorende 
aanpassingen. Daarbij is de afronding van een aantal klantrelaties belegd bij team 
Belangenbehartiging & Innovatie. Gezien het feit dat we deze afronding kwalitatief 
goed willen begeleiden en de organisatie willen klaarstomen alleen verder te gaan, 
investeren we hier relatief veel tijd in.  
 
Meer tijd per klant kan op den duur de doorlooptijd van projecten van aanvraag tot 
uitvoering verkorten. Dit is een belangrijk element in de klanttevredenheid. De 
doorlooptijd overschreed in 19% van de gevallen de norm (maximale tijd van 
aanvraag tot projectuitvoering is 60 dagen), wat ruim binnen ons streven valt om in 
75% van de gevallen binnen de vastgestelde norm per projectstatus te blijven. 
Gemiddeld was de doorloptijd 45 dagen.  
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Samen met de veranderingen in de werkorganisatie hebben we slagen gemaakt in de 
controlestructuur van Agriterra. Het bestuur is versterkt met nieuwe leden die via de 
NCR voorgedragen zijn. De adviesraad zoals die functioneerde, heeft zichzelf 
opgeheven en is vervangen door adviesgroepen per team (zie bijlage 8). Zij 
ondersteunen de teams door hen te voorzien van advies op vraagstukken die binnen 
het team aan de orde zijn. Ze hebben via de werkorganisatie (hoofd en directeur) een 
indirecte inbreng in het beleid. En dat is anders dan vroeger, toen de adviesraad 
voornamelijk werd ingeschakeld bij de beoordeling van projecten en het bestuur 
adviseerde over beleid en de directeur over de uitvoering.  
 
 

2 Kwaliteit: meten is weten 

Kenmerk van Agriterra’s kwaliteitsbeleid volgt dezelfde insteek als die we in ons werk 
hanteren: ‘willen weten hoe we ervoor staan’. Oftewel, beleid kunnen en willen maken 
op basis van feiten. Wat betreft onze procesnormen betekent dit dat we op een aantal 
terreinen periodieke metingen uitvoeren. De klanttevredenheid staat centraal binnen 
het kwaliteitskeurmerk dat Agriterra voert (ISO 9001:2008). Om die tevredenheid te 
meten voeren we onderzoeken uit onder onze klanten en personen die voor ons op 
werkbezoek gaan. De feedback uit deze onderzoeken wordt nauwkeurig bekeken, 
indien nodig teruggekoppeld aan de betrokkenen en mogelijke klachten of 
verbeterpunten worden opgepakt door de kwaliteitsmanager van Agriterra. 
Daarnaast zijn het onderzoek onder de medewerkers en het zogenaamde 
‘draagvlakonderzoek’ instrumenten waarmee we de vinger aan de pols houden van, 
respectievelijk, de tevredenheid onder het personeel en de naamsbekendheid en 
waardering onder de achterban. Deze onderwerpen zijn sinds de reorganisatie belegd 
bij de stafafdeling Ondersteuning en Kwaliteit.  
 
De uitdaging voor 2011 was extra groot op het vlak van kwaliteit. Vlak na de 
reorganisatie moest Agriterra de driejaarlijkse ISO-certificering hernieuwen. Ook 
moest het gehele kwaliteitshandboek worden herschreven in lijn met de nieuwe 
situatie. Beide doelstellingen zijn gerealiseerd.  
 
Klanttevredenheid: projecten 

Sinds 2007 stuurt Agriterra onderzoeken naar haar klanten om te meten in hoeverre 
men tevreden is over de wijze waarop Agriterra met hun project(voorstel) is 
omgegaan. Dit onderzoek vindt plaats via een online enquête. In 2011 hebben 92 
klanten een enquête ontvangen. De respons was goed: 74% van de Engelstalige, 72 
% voor de Franstalige en zelfs 85% van de Spaanstalige enquêtes was ingevuld. De 
gemiddelde tevredenheidscore die daaruit naar voren kwam was 93%. Dat is zelfs nog 
hoger dan in voorgaande jaren.  
De belangrijkste kritische opmerking betrof de tijd tussen de aanvraag en de 
goedkeuring van het project. Deze vindt men vaak te lang en soms ook onduidelijk. 
We zullen hiervoor een slag in het verwachtingsmanagement moeten maken. 
Sommige klantorganisaties melden dat ze een snellere overmaking van een betaling 
na goedkeuring op prijs stellen. Hier wordt ook het beter informeren over en 
respecteren van de overmakingsprocedure genoemd als verbeterpunt.  
 
Klanttevredenheid: missies 

Het onderzoek rond de tevredenheid over de afhandeling van de missies, richt zich op 
degenen die op missie gaan en op de tevredenheid van de klanten over de geboden 
adviesdiensten.  
 
Van de ontvangende organisaties heeft 76% een ingevulde enquête teruggestuurd ( 
83 van de 109 organisaties). Soms heeft een organisatie meerdere missies ontvangen 
en beoordeeld. De gemiddelde tevredenheidsscore was 94%.  
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Als verbeterpunt werd door sommige ontvangende organisaties aangegeven dat de 
opdrachtbeschrijving (ToR) van de missie te onduidelijk of niet doelgericht genoeg 
was. Ook gaven sommigen aan het jammer te vinden dat het bezoek niet langer was, 
zodat problemen echt doorgrond konden worden.  
 
Naast tevredenheid van de klanten (de landbouworganisaties) kijken we zoals gezegd 
ook naar de tevredenheid van degenen die de missies uitvoeren. Wat vinden zij van 
de manier waarop Agriterra hun reis heeft voorbereid en begeleid? Van de 75 
verstuurde onderzoeken zijn er 63 ingevuld (respons van 84%). De gemiddelde 
tevredenheid was 88%. Grootste verbeterpunt is hier de professionelere briefing 
vooraf over land en context. Daarnaast gold ook hier dat men soms de opdrachtbrief 
(ToR) te onduidelijk of te weinig resultaatgericht vond. Verder gingen sommige 
handelingen (betalingen etc.) te traag. Al deze punten zijn opgepakt ter verbetering. 
Naast werken aan het verwachtingenmanangement en verbetering van de briefing, 
zorgen we ook dat medewerkers er actief (automatisch) op gewezen worden wanneer 
een betaling gedaan moet worden.  
 
Monitoring en evaluatie  

Volgend uit ons ‘meten is weten’-principe vinden we het belangrijk systematisch (dus 
ook cijfermatig) te registreren en documenteren wat we doen, zodat we 
verantwoording af kunnen leggen én kunnen leren van onze ervaringen. De 
voornaamste activiteit in 2011 was ervoor te zorgen dat de uitputting van het budget 
en fte, evenals en de behaalde resultaten voor iedereen inzichtelijk zouden worden. 
Hiertoe hebben we een aantal rapportages samengesteld. Sommige van deze 
overzichten zijn input voor overleg op management niveau. Andere voor 
teammanagers en individuele medewerkers. De overzichten zijn grotendeels 
gebaseerd op wat medewerkers invoeren op www.agro-info.net   
 
De volgende uitdaging was deze overzichten real-time beschikbaar maken voor 
medewerkers, zodat zij permanent op de hoogte kunnen zijn van hun voortgang en 
die van hun team. Hiervoor hebben we binnen agro-info de applicatie MyAIN 
ontwikkeld. Het doel hiervan is dat elke medewerker op basis van de gepresenteerde 
informatie ziet hoe de voortgang is, keuzes kan maken en in staat wordt gesteld tijdig 
in te grijpen waar nodig. Het gaat om informatie over uitputting van budgetten en 
uren, taken die openstaan rond projecten en missies, maar ook informatie over 
normen zoals de doorlooptijden. In 2011 is hier een begin mee gemaakt. In 2012 zal 
dit doorontwikkeld worden.  
 
De profilings (de metingen van organisatiesterkte) over 2011 zijn nog niet beschikbaar 
omdat het instrument aan een grondige herziening wordt onderworpen in overleg met 
verschillende partijen (Agriterra-teams, AgriCord, IFAD). De voornaamste verandering 
is een methode die ervoor zorgt dat de ingevoerde feiten en meningen over de 
belangrijkste indicatoren direct na de exercitie grafisch worden weergeven. Dit is een 
belangrijk aspect omdat het de relatiebeheerder en de organisatie ter plekke in staat 
stelt in te gaan op uitkomsten en deze te gebruiken bij het vaststellen van het 
adviestraject.  
 

“This mission was very good because it was tailored to our organisation. We feel 
the recommendations of the delegates are really what we need to improve 
financial management in our projects and our organisation as a whole.” 
 
Pham Manh Ha, directeur van de Ninh Binh Cooperative Alliance (Vietnam), naar 
aanleiding van de  ‘financial health check’ die is uitgevoerd in september 2011 
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De jaarlijkse projectevaluaties stonden in 2011 op een laag pitje. Dit had te maken 
met het feit dat de te evalueren projecten (uitgevoerd in 2010) vaak niet 
representatief waren. Het ging hier immers om kleine overbruggingsprojecten in een 
jaar waarin Agriterra alleen ‘schrijnende gevallen’ kon bedienen als gevolg van de 
suboptimale financiële situatie. Zie bijlage 7 voor de evaluaties die tot stand zijn 
gekomen, vaak in samenwerking met andere agri-agencies.  
 
Communicatie  

Ook op communicatieterrein had de reorganisatie een effect. De productie van 
communicatiemiddelen (E-zine, publiciteit op website, persberichten etc.) vond 
gewoon doorgang. Maar aangezien de communicatiebezetting kleiner was na de 
reorganisatie en verschillende uitingen zoals de standaard sjablonen, 
publiciteitsmateriaal en de Agriterra.org-website moesten worden aangepast, konden 
we minder activiteiten oppakken dan voorgaande jaren. Dit werd zichtbaar in iets 
mindere resultaten dan we gewend waren.  
 
Het aantal vermeldingen in de media was in 2010 nog 154, in 2011 waren dit 110 
vermeldingen. De opkomst bij ons eigen evenement, de Uitwisselingsdag, was ook 
lager. Van de 212 genodigden zijn 69 personen (33%) daadwerkelijk geweest. De 
verklaring hiervoor is vooral dat het een hele dag betrof in plaats van een dagdeel en 
de periode (de maand november is een drukke maand voor de akkerbouwers). Daar 
staat tegenover dat het bezoek aan de website www.agriterra.org toenam. Hadden we 
in 2010 gemiddeld 138 bezoekers per dag, in 2011 waren dit er 163. Ook hebben we 
een aanzienlijk deel van onze achterban bereikt met een speciale bijlage bij het 
agrarisch weekblad Nieuwe Oogst van 11 juni 2011: Focus op Ontwikkeling14. Hierin 
presenteerden we zowel het nieuwe Agriterra als de resultaten van 2010. De reacties 
op deze publicatie waren onverdeeld positief. Toch toonde het zogenaamde 
‘draagvlakonderzoek’15, een telefonische enquête die Agriterra één keer per drie jaar 
laat uitvoeren, een minder gunstig beeld van Agriterra’s naambekendheid in agrarisch 
Nederland. De specifieke naamsbekendheid (een positief antwoord op de vraag “kent 
u Agriterra?”) was 47% in 2008. Eind 2011 gaf maar 34% hier een positief antwoord 
op. De vermoedelijke redenen hiervoor zijn dat er door de financiële situatie in 2010 
een aantal activiteiten was komen te vervallen en de lagere personele bezetting in 
2011. In 2012 zullen we deze ontwikkelingen analyseren en kijken wat deze 
betekenen voor het communicatiebeleid.  
 
Op internationaal terrein is Agriterra middels een medewerkster die lid is van het 
bestuur van de Nederlandse Vereniging van Landbouwjournalisten (NVLJ), actief 
betrokken bij de Internationale Federatie van Landbouwjournalisten (IFAJ) en haar 
streven om meer ruimte voor thema’s en journalisten uit ontwikkelingslanden te 
creëren in haar werk. De jaarlijkse, mede door Agriterra georganiseerde ‘master class’ 
voor landbouwjournalisten, vond dit jaar plaats in Canada. Los van de exposure voor 
ons werk onder landbouwjournalisten wereldwijd, ontstaan er als gevolg van deze 
activiteiten structurele samenwerkingsverbanden tussen verenigingen van 
landbouwjournalisten in ontwikkelingslanden en in Westerse landen (bijv. tussen 
België en DR Congo en tussen USA en Zambia). Mede dankzij de opgerichte 
journalistenvereniging in DR Congo was er bijvoorbeeld media-aandacht voor de lobby 
van de boeren om de uitgangspunten van de landbouw in een speciale wet te 
beschrijven (‘code agricole’). 
 

                                           
14 zie http://www.youblisher.com/p/141683-Agriterra-in-Nieuwe-Oogst/ 
15 Draagvlak en bekendheid Agriterra, vijfde meting. KASKI, rapport nr. 621, april 2012 
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V Financieel verslag 

Agriterra is zodanig ingericht dat de drie hoofdthema’s waar we resultaten op willen 
bereiken, belegd zijn bij drie teams. Deze resultaten zijn nauwkeurig omschreven en 
elk team heeft een afgebakende opdracht qua aantallen klanten, deelnemende boeren 
en gewenste versterking van de organisaties. Een duidelijke focus met betrekking tot 
de organisaties waarmee, de landen en sectoren waarin en het type activiteiten 
waaraan gewerkt wordt, is een kernopdracht.  
 
Financiering 

De belangrijkste financier van Agriterra in de periode 2011-2014 is DGIS. Het totale 
budget over deze periode is ruim 50 miljoen, terwijl daarnaast ruim 10 miljoen uit 
andere financieringsbronnen wordt verwacht. Om de verwachte bijdrage van de 
klanten te bepalen hebben we ons gebaseerd op hun bijdrage gedurende de periode 
2007-2010. Zij droegen in die periode bijna 20 miljoen bij aan de projecten. We gaan 
ervan uit dat de organisaties opnieuw een dergelijke bijdrage kunnen toevoegen,  
waarbij we een opsplitsing hebben gemaakt tussen klanten die extra geld weten te 
mobiliseren in de vorm van projectfinanciering (we schatten dat op 70% van het 
bedrag uit de vorige periode) en andere klanten (boergenoteerde bedrijven) die hun 
plan met leningen of ander vreemd vermogen financieren. Hoewel de mobilisatie van 
vreemd vermogen in 2011 nog nauwelijks heeft plaatsgevonden, hebben de klanten 
voldoende andere bronnen weten in te zetten. Hun eigen bijdrage aan projecten viel 
ruim 70% hoger uit dan de verwachtte 3,5 miljoen euro. Een indruk die hierover 
bestaat is dat nu landbouw meer op de agenda staat, er ook steeds meer organisaties 
zijn die boerenorganisaties willen ondersteunen. Daardoor zijn ze minder afhankelijk 
van de financiering door Agriterra. Een indicatie voor dit idee is dat uit het 
klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat organisaties minder ontevreden zijn wanneer 
hun project wordt afgewezen. Dit is logisch wanneer ze nog een uitwijkmogelijkheid 
hebben.  
 
Tabel 9. Financiering gepland en gerealiseerd in 2011 

Volgens plan 
FFP 

Begroting Realisatie  
 
Inkomensbronnen Boeren tegen Armoede 
2011-2014 (€) 

2011-2014 2011 2011 % 

1 Core programma financiering 50.398.000 8.375.000 8.304.322 99% 

2 
Bijdrage andere donoren 
('Heat map') 

10.083.000 1.039.999 1.565.728*) 156% 

Subtotaal € 60.481.000 € 9.414.999 € 9.870.050 105% 

3 
Klanten bijdragen  
(= 70% van realisatie 2007-2010), incl. 

derden 

13.846.993 3.461.748 6.070.575 174% 

Totaal € 80.262.418 € 14.426.747 € 15.940.625 105% 

*) correctie: rente op projecten (gecorrigeerd met vergoeding vermogensbeheer)  
Bron: Financieel jaarverslag Agriterra 2011 

 
In 2011 heeft Agriterra bijna 60% meer middelen van andere bronnen weten aan te 
trekken dan de voorziene 1 miljoen euro. Dat betekende dat we voor de financiering 
minder een beroep hoefden te doen op DGIS. In tabel 10 is aangegeven wat deze 
bronnen waren. In Armenië en Moldavië zijn projecten uitgevoerd die gefinancierd 
worden uit de IFAD grant 1243. Deze zullen worden voortgezet in 2012. In Bosnië 
heeft een scoping plaatsgevonden en daaruit zijn twee klanten voortgekomen 
(bijenhouder associaties), die vanaf 2012 ook financiering zullen ontvangen uit de 
IFAD fondsen. Banden zijn aangespannen met IFAD die haar akkoord heeft gegeven 
om binnen de overeenkomst AGRICORD – IFAD, Ghana als focusland op te nemen. In 
de eerste helft van 2012 zal duidelijk worden hoe IFAD via AgriCord / Agriterra haar 
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fondsen het best zal kunnen inzetten voor boerenorganisaties in Ghana. De 
ondersteuning van PSO heeft plaatsgevonden in DR Congo, waarbij een 
actieonderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het PSO leer-werk traject in het 
Grote Merengebied. Dit onderzoek was gericht op de vraag hoe ingespeeld moet 
worden op de context in een ondersteuningstraject, vooral in fragiele staten. EU 
financiering in het kader van het Food Facility programma is besteed op de Filipijnen. 
Daarnaast is in het kader van bewustwording van de achterban, samen met AFDI en 
TRIAS een 3-jarig project gefinancierd (2010-2012) gericht op Europa. In 2011 zijn 
vooral klanten van Agriterra in Oeganda, Tanzania en DR Congo begeleid door TRIAS 
met financiering door DGD (RD 2010 en RD 2011) in het kader van het programma 
“Linking up: lokale economische ontwikkeling in een globaliserende wereld.” 
 
Tabel 10 Bijdrage andere donoren 

‘Heat map' Andere donoren                                                         

 
verwachte 
bijdrage 

2011 

 
gerealiseerde 

bijdrage 
2011 

EU Food Facility (2011) 622.903 622.903 

EU Paysans européens  (2011-2012)  174.149 58.950 

AgriCord  (Formin) (2011) 63.683 57.142 

DGD – TRIAS (RD2011) 500.000 500.000 

PSO (2011-2012) 347.227 130.175 

IFAD (2011-2012) 165.864 70.745 

Totaal andere donoren €  1.972.011 €  1.439.915 

Deskundigen/giften (2011) 72.640 33.162 

Ander inkomen (rente etc – 2011-2014) 736.700 102.427 

Totaal  €  2.147.078 €  1.575.504 

Bron: Financieel jaarverslag Agriterra 2011 

 
Uitgaven 

De begroting van 2011 is halverwege 2010 opgesteld voordat de reorganisatie was 
afgerond. In deze begroting was de geplande bijdrage van DGIS 13.115.000 euro 
terwijl daarnaast een bijdrage van derden werd verwacht van 1.005.000 euro, 
waarmee het totale budget op 14.120.000 euro kwam. Vanaf april 2011 werkte 
Agriterra vanuit de herziene organisatiestructuur. Alleen al dat feit verklaart dat de 
oorspronkelijke begroting niet kon worden benut. Ook speelde mee dat we 
aanvankelijk niet de geplande personele bezetting hadden. De benoemingen werden 
pas halverwege het jaar effectief. Dat zorgde voor bijna 700.000 euro omzetdaling. 
 
Tabel 11 Begroting en realisatie 2011 
  

Begroting Realisatie 

  oorspronkelijk  
2011 

herzien 2011 % 2011 % %  
tov plan 

AgriPool        528.774  339.077  4% 327.231 3% 97% 

Advisering Agriterra    2.400.299  2.319.056  25% 2.556.564 26% 110% 

 - Uren    1.845.467  1.882.771  20% 1.992.626 20% 106% 

 - Kosten missies       554.832  436.285  5% 563.938 6% 129% 

Advisering derden        725.258  455.417 5% 447.725 4% 98% 

Events        178.005  132.894  1% 183.161 2% 138% 

Projecten  9.069.397  5.454.112  58% 5.750.685 58% 105% 

Subtotaal   12.896.732  8.700.555  92% 9.265.366 93% 106% 

Administratie kosten 1.223.268 714.444  8% 604.685 7% 85% 

Totaal €  14.120.000  € 9.414.999  100% € 9.870.050 100% 105% 

Bron: Financieel jaarverslag Agriterra 2011 
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Maar er speelden ook andere factoren mee. We ondervonden dat we 2010 te weinig 
hadden benut voor discussie en communicatie met klanten, waardoor zij niet altijd op 
de hoogte waren de koerswijziging of deze wijziging niet door wisten te voeren in hun 
projectvoorstellen. Op basis van de geleerde lessen de afgelopen jaren, was 
bijvoorbeeld besloten dat we minder/geen institutionele kosten van klanten wilden 
financieren omdat dit leidde tot een te grote afhankelijkheid van de klant. Daarnaast 
kon men niet langer investeringen financieren met een gift. Het gesprek met de 
klanten hierover kwam pas echt los in 2011, waardoor een aantal projecten met 
vertraging startte. In de loop van 2011 is om deze redenen een naar beneden 
bijgesteld budget ingediend bij DGIS: 8.410.000 euro (8.375.000 + rente). Het totale 
budget kwam daarmee op 9.414.999 euro. Zoals in tabel 11 is aangegeven, zijn de 
totale uitgaven in 2011 iets hoger dan de herziene begroting (105%). 
 
De nadruk kwam te liggen op economische activiteiten, terwijl institutionele 
ondersteuning werd teruggebracht16. Hierdoor hadden de projectaanvragen een 
kleinere omvang dan voorzien. De gemiddelde gerealiseerde projectgrootte is 86% 
van de geplande omvang (zie tabel 6). Er was ook sprake van terughoudendheid bij 
sommige klanten die geen project meer indienden bij Agriterra. We menen we dat de 
verklaring hiervoor is deze ontwikkeling is dat organisaties niet goed genoeg wisten 
waarvoor ze bij Agriterra terecht konden.  
 
Tabel 12 Budget en realisatie per klant 

 Budget per klant  

 planning  realisatie % 

Boergenoteerde Bedrijven  35.451  43.202  122% 

Lokaal Ondernemerschap  157.578  80.521  51% 

Belangenbehartiging en Innovatie 110.909  68.086  61% 

 totaal € 105.626  € 68.958  65% 

 
Van het aantal klanten dat de teams in 2011 wilden contracteren (118), hebben 
uiteindelijk 97 boerenorganisaties een contract ontvangen van Agriterra en twee 
Chinese organisaties die formeel geen boerenorganisatie zijn, maar wel die rol 
vervullen. Daarnaast werden 29 klanten van agri-agencies ondersteund: 9 werden 
begeleid door AFDI (waarvan 2 ook door Agriterra werden ondersteund), 3 door FERT 
en 17 door TRIAS. Met sommige klanten is begin 2011 de relatie beëindigd, terwijl 
anderen in de loop van 2011 verzelfstandigd zijn. In 2011 zijn er 21 nieuwe klanten 
aan ons bestand toegevoegd. Uiteindelijk hebben we aan het einde van 2011 nog 112 
klanten, wat ruim boven het in het programmadocument voorziene aantal van 74 ligt.  
 
In de overall planning, opgesteld na de afronding van de reorganisatie, is door de 3 
teams een totaal bedrag van 12.463.856 euro ingepland (zie tabel 6) op basis van de 
verwachte vraag vanuit boerenorganisaties. In 2011 zijn van 126 klanten 
projectvoorstellen goedgekeurd en ingevoerd in agro-info.net (kolom ‘in AIN’) voor 
een totaal bedrag van 10.024.874 euro. Dit is 82% van de oorspronkelijke planning. 
Van deze herziene planning is uiteindelijk 90% gerealiseerd. 
 

 

 

 

 

 

                                           
16 De bijdrage aan institutionele kosten verschilt per team. Team boergenoteerde bedrijven = 0%; team 
lokaal ondernemerschap = 20%; team belangenbehartiging&innovatie = 40% voor uit te faseren klanten en 
uiteindelijk max. 25% 
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Tabel 13 Budget planning en realisatie 
 overall planning realisatie 

 planning  in AIN % realisatie % 

Teams  12.463.856      10.024.874  80% 8.737.258  87% 

Ondersteuning en kwaliteit  733.608      733.608  100%   788.189  107% 

Afronding 2007-2010   204.000      204.000  100%   344.503  169% 

  € 13.441.464   €  10.952.472  82% € 9.870.050 90% 

 
De totale kosten in 2011 bedroegen € 9.870.050. Deze bestaan voornamelijk uit 
kosten binnen de projecten met boerenorganisaties. Daarnaast zijn kosten gemaakt 
op interne projecten van de teams (scoping) en de stafafdeling ondersteuning en 
kwaliteit (13 projecten). Daarbij gaat het om monitoring, evaluatie en communicatie, 
ondersteuning van de achterban met EU-financiering, organisatie van de masterclass 
met de International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ). Ook zijn er begin 
2011 kosten gemaakt voor de afronding van tweeprojecten die bij de periode 2007-
2010 hoorden (2 projecten).  
 
In de realisatie van ‘special services’ (advisering) ten opzichte van lokale kosten ligt 
de verhouding bij Agriterra op 30-70%. Dat wil zeggen dat de nadruk nog steeds ligt 
op projectfinanciering. Bij het team dat zich binnen Agriterra bezighoudt met 
boergenoteerde bedrijven vindt echter een verschuiving plaats. Daar is de verhouding 
60-40%. Dit volgt de beleidsinsteek om in dit team minder projectgericht te werken 
en meer te focussen op advisering. 
 
 
VERHAAL UIT HET VELD 

Vietnam - Quang Tri’s Cooperative Alliance & Small and Medium Enterprise 
Association 
11qtca-5676: Preparing for enhanced competitiveness of cooperatives in the market 
 
Save something for a rainy day 

The Quang Tri’s Cooperative Alliance & Small and Medium 
Enterprise Association (QTCA) in Vietnam renders business 
services to cooperatives and non-state agro-enterprises to make 
them stronger and more professional. These services include 
amongst others training, good quality and low priced input supply 
and access to markets and finance. How do these services affect 
the members at grass-roots level?  
A group of female farmers explains that a lot has changed since 
they have received services from QTCA. One of the most important 
changes was that 5 - 10 years ago they used to sell all their rice 

when it was still growing in the field, resulting in permanent shortages of cash. Now 
they learned through courses by the QTCA to get a higher yield from the land by using 
better seeds and fertiliser. They now only sell after harvest and drying, this way they 
receive a higher price for their rice. This has increased their income, so they can 
better provide for their families. 
  
With the income from the harvest, they first pay QTCA for the seed and fertilisers, and 
after that they repay their other debts and buy goods for the household. If any money 
remains they buy gold jewellery to save something for a rainy day. Only few farmers 
have a bank account and they have no experience in saving money.  
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VI Conclusies en vooruitzichten 

Als een organisatie een kwaliteitsbeleid voert, dan staan vragen centraal als:  
Wat willen onze klanten? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Met welk doel 
en heeft dat meerwaarde? Kunnen we aantonen wat we doen? Doen we het goed 
genoeg of kan het nog beter? Wat vindt mijn klant ervan? Agriterra stelt de klant 
centraal in haar kwaliteitsbeleid. Het mooie van de ontwikkeling van Agriterra is dat 
we in toenemende mate deze vragen kunnen beantwoorden door ons te baseren op 
geregistreerde feiten. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening aan onze klanten 
steeds verder verbeteren.  
 
Onze klanten zijn landbouworganisaties in ontwikkelingslanden. Verenigingen die 
optreden namens hun leden om hun belangen te verdedigen, hen diensten te bieden 
of –zoals in het geval van coöperaties- een bedrijf te voeren. Zij willen sterker 
worden, invloedrijker, optreden namens een groeiende groep leden wiens 
economische positie ze willen verbeteren. Agriterra werkt mee aan het realiseren van 
die wens door de inzichten, ervaringen en kennis van de agrarische collega’s in 
Nederland te mobiliseren en die te verbinden aan de vraag van de klanten. We hebben 
deze inzet van deskundigen op een professionele manier georganiseerd waarbij de 
uitwisseling van boer-tot-boer centraal staat. In 2011 hebben we 236 experts ingezet 
in de werkbezoeken, waarvan bijna de helft uiting gaf aan die boer-tot-boer 
benadering. Onze tevredenheidsonderzoeken wijzen uit dat de tevredenheid over deze 
bezoeken voor zowel de ontvangende als bezoekende partij is toegenomen in 2011. 
Daarnaast kunnen we de klant ook met financiële middelen ondersteunen, waardoor 
het realiseren van hun ambities weer een stap dichterbij komt.  
 
Vorig jaar konden we al laten zien dat onze klanten inderdaad sterker waren geworden 
mede door onze adviezen en financiële ondersteuning. Hun ledengroei en financiële 
onafhankelijkheid waren sterk toegenomen. We weten nu op basis van onze cijfers dat 
onze klanten een jaar zoals 2010, waarin we veel minder konden betekenen voor 
klanten, ook goed kunnen doorstaan. En dat heeft alles te maken met het feit dat 
onze klanten verenigingen zijn die al bestonden voordat wij ten tonele verschenen en 
normaliter ook blijven bestaan als wij met ons werk zouden ophouden. Ze zijn immers 
door de leden met een voor hen speciaal doel opgericht: voor hun welbegrepen 
eigenbelang. Wij ondersteunen de organisaties ‘slechts’ om deze taak nog beter ten 
uitvoer te brengen en uit te groeien tot sterke organisaties die zelfstandig kunnen 
opereren.  
 
In ons streven naar voortdurende verbetering van onze diensten hebben we in 2010 
onze missie en werkwijze geëvalueerd. Op basis van onze ervaring tot dan toe hebben 
we onze activiteiten aangepast aan de veranderende omgeving waarin de klanten en 
wijzelf opereren. Ook Afrika, waar in 2011 toch 74% van onze activiteiten zich 
concentreerden, kent steeds meer economische groei. Door de gestegen prijzen voor 
landbouw valt er inmiddels wat te verdienen. Er komt meer ruimte om te investeren. 
De boeren, overheden, en andere partijen uit binnen- en buitenland grijpen die kans. 
En Agriterra bepaalt haar positie in deze dynamiek, altijd ter ondersteuning van 
landbouworganisaties. 
 
Agriterra is in dit opzicht de vooruitgeschoven post van de Nederlandse 
georganiseerde landbouw om de collega’s in moeilijke markten van advies te voorzien. 
In die moeilijke markten in ontwikkelingslanden is boer zijn niet altijd een keuze, de 
vraag is dan ook: blijf je boer? Als je dat wilt, vraagt dat ondernemerschap en daarin 
ondersteunt Agriterra. De boer(in) is een ondernemer als hij/zij boven de 
zelfvoorzienende landbouw uitgroeit en een inkomen verwerft uit productie voor de 
markt, kansen analyseert en benut. Iedere ondernemer wil het beste resultaat en dat 
kan op verschillende manieren. Een gemene deler is dat de resultaten verbeteren als 
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je de samenwerking met anderen zoekt. Vandaar dat wij het werken in boerengroepen 
stimuleren. Je komt als ondernemer namelijk altijd voor vragen en uitdagingen te 
staan waar je alleen niet uitkomt, zoals: hoe verhoog je de productie, hoe krijg je de 
beste zaden en (kunst)mest, voer voor een redelijke prijs en bij wie krijg je de beste 
prijs voor je productie? En ook de boerenverenigingen die hun leden ondersteunen of 
–zoals in het geval van coöperaties- een deel van hun bedrijfsactiviteiten overnemen, 
komen constant voor vragen te staan waarbij de hulp en het advies van anderen 
behulpzaam kan zijn.  
 
Het advies van Agriterra speelt bij de ‘algemene’ boerenorganisaties in op de twee 
pijlers waar hun dienstverlening zich voornamelijk op richt: belangenbehartiging en/of 
economische initiatieven. We ondersteunen de belangenbehartiging door vooral te 
werken aan twee aspecten. We zorgen ervoor dat de belangen van de leden behartigd 
worden door een organisatie die sterk genoeg is om invloed uit te oefenen. En we 
ondersteunen de organisatie bij het opstellen van een relevante lobbyagenda die 
strookt met de behoeften van de leden. In 2011 zagen we de doorstart van het oude 
PIPGA onder de naam PGPP, een methode die zo is opgezet dat de lobbyagenda als 
het ware van onderaf wordt opgebouwd. Lobbytrajecten zijn een proces van de lange 
adem en vijf organisaties konden in 2011 de vruchten plukken van hun volharding, 
waarbij het steunpakket voor de landbouw in Moldavië eruit springt. Bij deze trajecten 
biedt Agriterra de organisaties ondersteuning die bijdraagt aan een effectieve lobby-
agenda, die aan de ene kant uitgaat van de behoeften van de leden en waarbij aan de 
andere kant deskundige partijen betrokken zijn die zorg dragen voor de kwaliteit die 
een effectieve lobbyagenda nodig heeft. 
 
Op de pijler van de economische initiatieven begeleiden we een veertigtal organisaties 
bij het verbeteren van hun ondersteuning aan leden die als groep samenwerken op 
weg naar ondernemerschap. De aanname is dat groepsvorming, productieverhoging 
en markttoegang direct het inkomen van producenten die georganiseerd zijn in 
groepen beïnvloedt. We zagen al voorbeelden van een aantoonbare toename in 
inkomen bij leden van enkele organisaties. Ook zagen we een toename van 3500 
nieuwe/versterkte groepen bij de klanten gedurende 2011. We willen met name die 
groepen ondersteunen die bezig zijn hun ondernemerschap te ontwikkelen. In 2011 
hebben we daarom voor deze groepen vastgesteld in welke fase van ontwikkeling zij 
zich bevinden. Door specifiek in te spelen op die fase en dit te verbinden aan onze 
kennis van de lokale marktketens, hebben we een toegevoegde waarde in hun 
ontwikkelingsproces. Voeg daarbij financiering om de benodigde capaciteiten op te 
bouwen en je hebt de ultieme mix om boerengroepen in staat te stellen ondernemers 
te zijn. Deze benadering is gestoeld op lokale leiders die zich bewust zijn van het nut 
en belang van groepen binnen de boerenorganisaties. Zij leiden op systematische 
wijze de groepen naar meer en betere productie voor de markt. De groepen 
ontwikkelen hun ondernemerschap en professionaliteit en vinden daarvoor steeds 
formelere samenwerkingsvormen, zoals een coöperatie. Onze ondersteuning aan 
dergelijke groepen en coöperaties is vooral gericht op de manier waarop 
ondernemende boeren via een groep hun marktpositie kunnen uitbreiden en daardoor 
hun inkomen kunnen verhogen. 
 
Sinds 2011 werken we naast met de ‘algemene’ boerenorganisaties, ook in 
toenemende mate met coöperaties en andere boergenoteerde bedrijven. Hen 
begeleiden we in hun ontwikkeling tot gezonde en investeringsrijpe bedrijven. We 
hebben daartoe met vijftien organisaties solide businessplannen opgesteld en hen op 
bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering begeleid. Via de inzet van werknemers en 
bestuurders uit de Nederlandse coöperaties zijn inmiddels de voorwaarden geschapen 
waardoor ze als investeringsrijp bedrijf bij banken kunnen aankloppen. De focus ligt 
bij de ondersteuning aan de boergenoteerde bedrijven dan ook echt op het 
economische vlak, waarbij de financiering van Agriterra in de vorm van subsidies aan 
klanten naar de achtergrond verdwijnt. We waren dan ook erg blij met de toezegging 
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van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat we mogen nadenken hoe we onze 
financiële middelen anders kunnen inzetten dan via giften aan klanten. De 
kennisoverdracht vanuit bedrijven met jarenlange ervaring wordt belangrijker, zeker 
in de ondersteuning van coöperaties. Vandaar dat er voor het betrekken van goede 
adviseurs een netwerk wordt opgebouwd binnen het Nederlands bedrijfsleven. Het 
evenement dat de NCR met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Agriterra op 10 
oktober organiseerde om de bedrijven op te roepen actief te worden in deze markten, 
was daarin een katalysator. Met de meeste aanwezige bedrijven zijn ondertussen 
afspraken gemaakt en vormen van samenwerking geregeld. 

Agriterra bepaalt haar plaats in toenemende mate als een ontwikkelingsorganisatie die 
de samenwerking van bedrijf tot bedrijf en van organisatie tot organisatie regelt. De 
reorganisatie van Agriterra in 2010, de nieuwe focus op andere en op minder klanten 
en de aangescherpte aanpak op de terreinen: belangenbehartiging, innovatie, 
ondernemerschap en coöperaties, leidt tot resultaten. De dynamiek en vernieuwing op 
het terrein van coöperaties is inspirerend en aanstekelijk, het potentieel van de 
boerengroepen als ondernemers veelbelovend en de successen in belangenbehartiging 
doeltreffend.  
 
Het vertalen van de vraag van de klant naar de benodigde behoefte aan 
ondersteuning en deze combineren met de (boeren)kennis en kennis van de context, 
is waar we goed in zijn. Door onze ondersteuning professioneel aan te pakken en 
daarbij optimaal gebruik te maken van de aanwezige kennis binnen de Nederlandse 
landbouw, ondersteunen we de klant in haar groeiproces naar een professionelere 
belangenbehartiging, meer innovatie, ondernemerschap bij leden en een betere 
marktpositie via coöperatieve bedrijven. De Agriterra-medewerkers zullen zich in de 
toekomst meer gaan profileren en specialiseren en hun specifieke inbreng in de vorm 
van duidelijk omlijnde adviestrajecten of trainingscursussen aanbieden. De 
kennisproducten die we de afgelopen jaren (mede) hebben ontwikkeld, zoals my.coop 
(coöperatiemanagement), PGPP (belangenbehartiging) en PPP (bevorderen van 
ondernemerschap via belangengroepen), zetten we in en zullen we waar nodig 
uitbreiden. Onze financiële inbreng bij klanten zullen we in toenemende mate inzetten 
in afstemming met andere donoren, als co-financieringsconstructies. Op deze manier 
wordt ons geld en dat van anderen in dezelfde richting ingezet, en wordt het effect 
groter. Maar ook zetten we onze middelen in om onze klanten ook mogelijke klanten 
van banken en bedrijven te laten worden.  
 
Samenwerken is een woord dat veelvuldig aan bod komt in dit verslag. Dat is ook 
logisch, want we hebben het over boerenorganisaties die bestaan bij gratie van de 
overtuiging dat je samen meer voor elkaar krijgt dan alleen. Maar niet alleen boeren 
hebben elkaar nodig om iets voor elkaar te krijgen. Ook de ontwikkelingsorganisaties, 
bedrijven, donoren en overheden hebben elkaar nodig om echte verandering teweeg 
te brengen in ontwikkelingslanden. Met name in deze tijden van discussie over 
ontwikkelingssamenwerking is het belangrijk de handen ineen te slaan en te laten zien 
wat we kunnen. We danken onze partners dan ook voor de samenwerking en de 
Nederlandse overheid voor haar vertrouwen en steun. Wij zijn er van overtuigd dat we 
de komende jaren samen mooie veranderingen teweeg kunnen brengen.  
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Bijlage 1A Monitoring & Evaluatie Protocol 2011-2014 

Protocol for monitoring, reporting and evaluating Farmers Fighting 

Poverty 2011-2014 
 
Agriterra 
 
This document has two goals: 
• It aims to be Agriterra’s ‘Protocol resultaatsbereiking en evalueerbaarheid in PSD’, 

in response to the wish of DGIS/DDE to align Dutch development partners active in 
Private Sector Development (PSD) with regard to the use of impact indicators in 
terms of the DCED standard 

• And it is to serve as the ‘normal’ monitoring protocol for the grant obtained by 
Agriterra from DGIS for the realization of the Farmers Fighting Poverty programme 
2-11-2014 (Activity DDE/22861).  

 
This might make the document and its main annex (an elaborate Excel sheet) 
sometimes a bit hybrid, also linguistically speaking, but nevertheless we hope that the 
compliance with both purposes is easy to find. 
 
The document has the following build-up: we start with an explanation of our theory 
of change (a.k.a. result chain). We then discuss the monitoring of the results at 
impact level and the evaluation(s) we plan to apply to what we find. And a third 
section is devoted to the plans for monitoring the result chain from inputs to outcome.  
 
The results of the monitoring will be available in several ways: 
• On www.agro-info.net (output, outcome, impact stories), visible to any user 
• Our yearly programme report  
• And the annual financial statement  
 
 

1. Theory of change / result chain 
 
Strong rural membership organisations are necessary to achieve sustainable, 
equitable and participatory development. In saying so, we have to distinguish between 
the direct project results in terms of production, productivity and lobby deliverables, 
on the one hand, and the strengthening effects on producer organisations in terms of 
deliverables on ID & OS on the other hand. The former express themselves in more 
sales and have an impact on income. The latter ones express themselves in profiling 
scores: the results on the critical aspects that determine the strength of organisations. 
And again, these stronger organisations ultimately affect democracy and the economic 
situation of their members, by influencing economic decisions beyond the direct 
objectives of a project.  
 
Of course, both forms of outcome are important; we present the graphic illustrating 
this two-pronged approach, which leads to a two-legged result chain17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
17 See for details: Farmers Fighting Poverty, Application Grant for 2011-2014 (Arnhem 2010) 
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Figure 1: Two-pronged approach (two-legged result chain) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The yellow-marked parts indicate the level of the result chain for which we want to be 
held accountable. Our business it is to strengthen producer organisations and 
cooperatives and support them in their activities – but, although we are firmly 
convinced that this is the way to achieve lasting impact in terms of improved well-
being for the final stakeholders, this result is not something that we have control over: 
it depends on what  producer organisations do with their increased capacity, as well as 
on many other factors beyond our control (macro-economic policy, conflicts, climate 
anomalies…). In other words: we want to know the impact (the envisaged final result) 
of our work (inasmuch that is traceable) but it is not our ‘deliverable’.  
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2. Impact: result indicators and evaluation  
 
The impact (or ultimate outcome, as some call it)  will be measured in two ways: on 
the level of society (= the country) as a whole, and on targeted household level.  
 
a) by country-level and using universally accepted indicators, as follows: 
 
Ultimate outcome Indicator 

economic development  Annual economic growth  
income distribution Gini-index 
Democratisation Score on Political Rights and Civil Liberties (freedom 

house) 
Investment in agriculture Share of agriculture in public spending 
 
Adhering to the principle of ‘learning by comparison’, and using mainstream statistical 
techniques, we will compare changes in the scores of said indicators with the intensity 
of our efforts and results in the different countries. Theoretically speaking, if there is 
am unambiguously positive correlation between countries where farmers’ 
organisations have been strengthened and countries with improvement on these three 
indicators and on the ‘ public investments in agriculture’ indicator (see the next 
paragraph), we will have a very plausible case for success.   
The monitoring of these four indicators is done in tab “Impact A” of the attached 
Excel file. 
 
As to the public investment in agriculture in (non-) targeted countries: though strictly 
speaking this is not information about the ultimate impact (which has to with the well-
being of people), a recent long-term research project (‘Tracking Development’) has 
shown unambiguously that development indicators such as the first three are strongly 
correlated with the share of public investment that goes to (smallholder) agriculture. 
Where that share is relatively high, as it is in South-East Asia, more development 
successes have been achieved than in Africa, where most countries fail to comply even 
with 10% agreed upon in the Maputo declaration (2003). And obviously, strong 
farmers’ organizations are well-placed to lobby for such an investment boost.  
 
b) Even so, this is only an indicative assessment, for obvious reasons. Our activities 
are still too limited to have an impact on macro-figures, let alone to attribute those 
changes to our work. That is why we also want to know more about what happens 
with the specific groups targeted in the projects that we support, i.e. the impact at 
household level. So, we also collect evidence on changes in the economic situation of 
the involved farmers and other members of the supported organisations. For this, the 
three universal impact indicators developed by the Donor Committee on Enterprise 
Development (DCED) are useful: job creation, income growth and outreach.  
 
As it happens, from 2007 onwards Agriterra has Agriterra has been monitoring its 
outreach, defined as the direct participants in projects. Our line of reasoning is that 
these people have some monetary or other material benefit (like per diems) thanks to 
their participation. Two confusions should be avoided: 
• In the farmers’ organisations that are Agriterra’s clients, outreach is not the 

membership: the latter is usually much bigger. A project can affect, say, 1000 or 
10,000 people but the organisations can have 250,000 members  

• This outreach population benefits from direct income transferral, which is of course 
not to be confused with the envisaged income increase as a consequence of 
projects for marketing, production and/ or processing and for lobby for better 
conditions. Data on this income increase are very hard to collect. It is beyond the 
powers of a European agency to do that (unless in the sense of samples for an ex-
ante evaluation, see below). Some of our clients are now starting to collect data – 
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as they should – on their members’ production and income figures and we will rely 
to a great extent on that information for monitoring purposes.  
 

In addition, job creation in farmer-led agribusiness is an explicit goal of Agriterra. The 
ambition is to upscale the operations of 24 farmer-led rural enterprises (mostly 
processing cooperatives), including an average job creation of 5 (120 in total). By 
means of company assessments in 2011 and 2012, baselines are being established so 
that, in 2014, it is only a question of subtracting the number of jobs in those 24 
enterprises before the Agriterra intervention from the number of jobs at the end of 
2014.    

 
In the aforementioned Excel file, the household impact is measured in tab “Impact 

B”. In addition to the above elements, a more narrative registration of the 
improvement of people’s lives is done by the harvesting of stories of individual 
farmers. We register the number of these stories and – inasmuch as possible – the 
size of the group they are representative for.  
 
All of the above Impact data will be raw material for the actual evaluations. In this 
regard, we envisage four  kinds of ‘output’: 
• Project evaluations (2% of the total number of projects). These are ex-post and 

external. Agriterra uses standardised terms of reference for these evaluations.  
• In 2012 a long-term ex-ante evaluation will be started regarding a project for 

potato and vegetables productivity and income increase carried out by the farmers’ 
organisation CAPAD in Burundi.  

• A major ex-post evaluation is to be carried out in seven African countries in a joint 
effort by IFAD and AgriCord. Inasmuch as Agriterra-facilitated projects are 
included in this exercise, they will also form part of the present evaluation plan. 

• Many of the stories and evaluation results are compiled annually in AgriCord’s 
“Evidence of Impact” report  

 
 

3. Monitoring: from outcome all the way back to inputs 
In order to be able to do the above evaluations, monitoring is done on different levels 
in the result chain; activities/input; output (project results); immediate outcome 
(deliverables and profiling indicators); household impact; society impact. The 
respective tables are assembled in the Excel file that we mentioned several times.   
 
The activities/inputs monitoring is done in (almost) real-time; the output and outcome 
on a yearly basis (after projects have been concluded). It has to be stressed that both 
the outputs and the outcome have baseline figures and are therefore also liable to 
evaluation.   
 
Outcome 
As the result chain shows, our work rests on the assumption that strong producer 
organisations and cooperatives are indispensable for the sustainable achievement of 
the above impact - an assumption that was recently corroborated in a FAO-IFAD study 
(http://www.fao.org/news/story/en/item/124291/icode/). We monitor the 
strengthening of the organisations (which is the way we define our outcome) that we 
work with using our profiling instrument, in which eight key indicators for 
organisational strength are measured with periodic intervals (in order to see the 
trends).       
 
Included in the profiling indicators, but also a good measure in their own right, are the 
17 ‘deliverables’ conceived by AgriCord’s M&E task team, and which Agriterra adheres 
to (see the original programme document). We also formulated the main ambitions of 
our programme in those terms: 
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• “Deliverable 3 (measurable targets 13-23). 90% of our 80 clients in 2014 operate 
appropriate financial management systems to provide correct, timely and 
transparent financial information that guarantees accountability towards its 
members and donors. The farmer organisation management utilizes the financial 
reports for planning, control and decision making. (all clients) 

• Deliverable 5 (measurable targets 31-37). 40 client organisations have an active 
and representative membership, mandated by and structurally aligned with well 
functioning local basic groups with increased membership, with an increase of 
10.000 new groups. (theme 2) 

• Deliverable 12. 12 farmers organisations have policy proposals that were 
integrated in national strategy document (theme 3) 

• Deliverable 17 (measurable targets 89 – 96). 12 client organisations have 
promoted transparent farmer-led rural enterprises with good potential for 
sustainability (agricultural inputs, marketing, processing and trading). (theme 1) 

• Deliverable 18 (measurable targets 97- 104): In 60% of the clients (both strategic 
and others) we will deliver on the gender issues, in a way that the concerned POs 
apply practices to foster the social, economical and political empowerment of 
women in its polices and operations. (all clients) 

• For almost 10 out of a group of advisory clients we will deliver North-South (112) 
and 113 (South-South missions). The same goes for the strategic and other 
clients, being the percentage of north-south missions in the last year.” 18 

 
The data are registered in the ‘Outcome tab’ of the annexed Excel file.  
 
Output 
Output is monitored on a yearly basis using the ‘measurable targets’ developed by 
AgriCord, which are listed in the ‘Output tab’  of the attached Excel sheet. They are 
listed according to the deliverable to which they ‘belong’; the shaded deliverables  are 
the most important ones for Agriterra. (see also above, under Outcome) 
 
The figures are collected in the normal project procedures: they are part of the 
contracts with farmers’ organisations and therefore of their reporting commitment. We 
enter them on www.agro-info.net, thus enabling specific searches and aggregation.   
 
Activities 
The two main activities of Agriterra as such are advice and funding, bot exclusively 
destined to client organisations. Again on the basis of agro-info.net, figures, we 
present a yearly update of the following data (and  we use them for monthly 
monitoring within Agriterra): 
 
Projecten  Planning Realisatie percentage 

Projecten in uitvoering (met status definition 
of execution) 

      

Gemiddeld bedrag per project       

Gemiddeld uitstaand bedrag in contracten 
per klant 

      

    

Klanten (landbouw-organisaties in 

het Zuiden) 
Planning Realisatie percentage 

Klanten met project:       

Nieuwe klanten:       

Leden alle klanten (streefcijfer 2014: 9 milj)       

    

                                           
18 From the grant application 
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Overig Planning Realisatie percentage 

AgriPoolers op missie (bron: 
teamjaarplannen) (géén events en 

trainingen!) 
      

Nieuwsberichten per team op AIN       

Bedrijfseconomisch adviseurs       

 
See also the Activities tab in the Excel file.  
 

Inputs 
See the Inputs tab in the Excel file. These are figures on budget utilisation, broken 
down by destination (type of country) and main emphasis (agribusiness, local 
entrepreneurship or advocacy). 
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Bijlage 1B Tabellen Monitoring & Evaluatie Protocol 

M&E-protocol 2011-2014  -   

Farmers Fighting Poverty - Agriterra (POP) - Activity DDE/22861 

 

 

Output 

  Baseline 
Aim  
2011 

Realised 
2011 

Progress  
(realised-
baseline) 

  Deliverable 1: The farmers' organisation 
plans, implements and monitors policies and 
operations within a strategy agreed by its 
membership in a participatory manner. 

7 15 14 7 

  Strategic plan formulated 3 7 4 1 

  M&E procedures are implemented 4 8 10 6 

  Deliverable 2: The farmers' organisation has 
adequate and sustainable resources 
(infrastructure, finance, human resources 
and others) and manages them 
appropriately. 

0 1 1 1 

  The staff is qualified for its work  5% 89% 80% 75% 

  Deliverable 3: The FO operates appropriate 
financial management systems to provide 
correct, timely and transparent financial 
information that guarantees accountability 
towards its members and donors. The farmer 
organisation management utilizes the 
financial reports for planning, control and 
decision-making. 

1 5 31 30 

  There is a long-term financial plan? 0 4 2 2 

  The operatiions are profitable 1 1 1 0 

  The annual budget is approved by the board 2 8 8 6 

  An accounting handbook is available. 0 4 5 5 

  There are guidelines of cash control  0 6 4 4 

  The head of financial administration is qualified 
and trained 

0 4 5 5 

  Financial report is standard agenda in Board 2 7 6 4 

  
Deliverable 4: The farmers' organisation is 
democratically governed and functions with 
the full participation of its informed members 

4 6 5 1 

  The general assembly is well documented  2 3 2 0 

  There are democratic elections 2 3 3 1 

  Deliverable 5: The farmers' organisation has 
an active and representative membership, 
mandated by well-functioning local basic 
groups with increased membership base. 

48 100 112 64 

  Number of local groups established or 
strengthened 

8.515 12.197 11.980 3.465 

  % of members satisfied with services 45% 62% 68% 23% 

  Local groups are represented in Board 2 4 4 2 

  % of local groups with good leadership 31% 48% 56% 25% 

 Deliverable 6: The farmers' organisation 
empowers youth, women and specific 
vulnerable farmers to participate and to 
exploit their economic and social potential. 
(% of FOs that does this) 

1% 3% 2% 1% 

 Number of organisations 6 7 6 0 

 membership of specific categories (%) 28% 51% 53% 25% 
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  Baseline 
Aim  
2011 

Realised 
2011 

Progress  
(realised-
baseline) 

  Deliverable 7: The farmers' organisation has 
positioned itself strategically in the external 
environment. It has built visibility for 
increased credibility and influence. 

18 44 102 84 

  Farmers' organisation participates in policy 
meetings 

18 44 102 84 

  Deliverable 8: The FO has established formal 
institutional arrangements with relevant 
private, public and donor institutions 

12 84 102 90 

  Number of relations established with relevant 
organisations 

10 21 16 6 

  Number of meetings the farmers' organisation 
represents its members in 

2 63 86 84 

  Deliverable 9: The farmers' organisation has 
analysed and decided on its strategic 
positions regarding policy issues in a 
participatory way. 

0 7 9 9 

  Policy proposals have been developed with 
participation of members 

3 9 10 7 

  % of members satisfied with results of lobbying 
and advocacy 

0 1 1 1 

  Deliverable 10: The farmers' organisation has 
developed an exchange process and joint 
positions with national, regional and 
international organisations of family farmers 
and other actors  

4 17 22 18 

  Farmers' organisation are present in formal 
national meetings on food security 

3 15 20 17 

  The organisation is affiliated to higher levels 1 2 2 1 

  Deliverable 12: The policy positions of the 
farmers' organisation have been integrated 
in national strategy documents 

2 14 8 6 

  Number of policy proposals of FO integrated in 
national governmental documents 

2 14 8 6 

 Deliverable 13: the farmers' organisation 
facilitates fair access to resources (such as 
land, rural credit and risk-management 
products) for individual members, for local 
farmer groups or for sub-national or 
national-level farmers' organisations 

11 51 43 32 

 There is a business plan with targets for credit 2 14 13 11 

 There is cooperation with financial service 
providers 

3 9 8 5 

 Number of groups participating in saving & credit 
activities 

5.889 27.642 21.844 15.955 
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  Baseline 
Aim  
2011 

Realised 
2011 

Progress  
(realised-
baseline) 

  Deliverable 14: the farmers' organisation 
facilitates or provides sustainable and timely 
access to adequate, cost-efficient inputs and 
new techniques for agricultural production 
and  other income-generating activities.  

0 0 0,22 0,22 

  % of members trained in improved  farming 
techniques  

3% 20% 21% 18% 

  % of members using own extension services 13% 33% 34% 21% 

  % of members participating in Farmer Field 
Schools  

2% 44% 20% 18% 

  % of members receiving improved inputs 12% 17% 14% 2% 

  There are targets for agricultural production 0 0 1 1 

  Delierable 15: the farmers' organisation 
facilitates or provides integrated services for 
individual farmers or local farmer groups to 
achieve a sustainable increase in processing, 

decreased post-harvest losses and improved 
product quality 

0 0 0 0 

  % of members served by initiatives for processing 
improvements 

13% 29% 26% 13% 

  Deliverable 16: the farmers' organisation 
leads collective action to improve product 
marketing to increase the market power of 
family farmers and to achieve higher incomes 

212 410 353 141 

  There is a business plan to improve marketing 6 12 10 4 

  A chain analysis for key product has been done 4 13 12 8 

  Linkages with market outlet 197 376 321 124 

  There is a system for access to market 
information 

5 9 10 5 

 Deliverable 17: the farmers' organisation has 
promoted transparent farmer-led rural 
enterprises with good potential for 
sustainability (agricultural inputs, marketing, 
processing and trading) 

0 8 8 8 

 There are targets for rural entreprise development 3 15 10 7 

 Share of female staff and leaders trained in skills 
and leadership in rural enterprise development 

0% 24% 34% 34% 

 Number of agreements with private sector 6 13 10 4 

 The enterprise has a sustainable position in value 
chain (y/n) 

1 3 1 0 
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 Activities Projecten  Planning Realisatie percentage 

  

Projecten in uitvoering (met status  execution 
of finished) 

120 123 102,5% 

  
Gemiddelde Agriterra-bijdrage per project 103.865 66.534 64,1% 

  

Gemiddelde uitstaand Agriterra-bijdrage in 
contracten per klant 

68.432 53.259 77,8% 

  
Gemiddelde Agriterra-bijdrage per contract 

met klant 67.292 54.134 80,4% 

      

  

Klanten Agriterra (landbouw-

organisaties in het Zuiden) 
Planning Realisatie percentage 

  Klanten (bron: jaarplannen) 118 142 120,3% 

  Klanten met project: 118 97 82,2% 

  Nieuwe klanten: 43 21 48,8% 

  
Leden alle klanten (streefcijfer 2014: 9 milj) 7.000.000 7.941.905 113,5% 

      

  Overig Planning Realisatie percentage 

  

AgriPoolers op missie (bron: teamjaarplannen) 
(géén events en trainingen!) 

145 107 73,8% 

  Nieuwsberichten per team op AIN 0 19 ~ 

  Bedrijfseconomisch adviseurs 3 1 33,3% 

 
 
 
 
 
 

  Specific Agriterra targets 
  

Aim  
2011-2014 

Realised 
2011 

Progress 
*(%) 

  Number of accesses gained in funds   3 0 0 

  Acquisition of additional programme funds   10.000.000 1.565.728 16% 

  Turnover growth in cooperatives -noy yet 
measurable 

  25% n.d.   

  Bankable business plans    24 15 63% 

  Local groups established or strengthened   10.000 3.465 35% 

  Financial management training   - -  - 

  Deliverable 17: strengthened transparent farmer-
led rural enterprises with good potential for 
sustainability (agricultural inputs, marketing, 
processing and trading) 

  24 n.d.   

  Cross-cutting issue: In 60% of the clients (both 
strategic and others) we will deliver on the gender 
issues, in a way that the concerned POs apply 
practices to foster the social, economical and 
political empowerment of women in its polices and 
operations.  
Operationalised: percentage of all clients that 
have specific budget for gender 

  60% 74% 123% 
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Bijlage 2 Projecten in 2011 

type project regio land titel status start

datum

eind 

datum

uitvoerende

organisatie

FFP 4952 africa madagascar Formation des jeunes au sein de collèges agricoles. Conception et réalisation
de formations aux métiers de formateurs et conseillers agricoles.

execution 1-1-2007 31-12-2011 FIFATA

FFP 4967 africa tanzania Strengthening and development of USAWA in Kilimanjaro Region execution 1-6-2007 31-12-2014 USAWA

FFP 5072 africa burkina faso Développement de la filière niébé dans la province du Sanmatenga au Burkina
Faso

execution 1-1-2008 30-7-2014 UDPNP

FFP 5146 africa madagascar Amplifier les initiatives et renforcer les capacités sur 2 zones pilotes de la
Maison des Paysans à Tuléar, Madagascar

execution 1-4-2008 31-12-2011 MdP

FFP 5485 africa zambia Addressing Cotton Farmers Needs execution 1-1-2010 31-12-2011 CAZ

FFP 5509 africa madagascar Le CEFFEL (Centre d’Expérimentation et de Formation en Fruits et Légumes)
pour accompagner la structuration et l’organisation de la filière fruits et
légumes

execution 1-6-2009 31-12-2011 FERT

FFP 5513 asia nepal Micro finance for rural poor women and micro insurance: Up-scaling services
and enhancing growth in Saving and Credit Cooperatives

execution 1-1-2010 31-12-2011 NEFSCUN

FFP 5519 asia philippines Philippines' Farmers for Food execution 1-1-2010 30-10-2011 Agriterra

FFP 5526 africa ethiopia Improvement of Milk Quality of Selale Cooperative Union execution 1-7-2010 30-6-2011 SDCU

FFP 5529 africa ethiopia Capacity building for Bedele Farmers Cooperative Union execution 1-1-2010 31-12-2012 BBFCU

FFP 5534 africa congo, DR Renforcer les capacités, la production et la productivité des cooperatives des
agri-éleveurs

execution 1-1-2010 31-3-2011 APDIK

FFP 5541 africa congo, DR Notre performance renforcée: recherche de marchés, lobbying, crédits finished 1-12-2009 31-3-2011 LOFEPACO

FFP 5545 africa benin Consolidation des services rendus par l'Anoper à ses membres execution 1-1-2010 30-5-2012 ANOPER

FFP 5553 world world IS-Academy on Land Governance for Equitable and Sustainable Development execution 1-1-2010 31-12-2015 Agriterra

FFP 5574 latin america brazil Cooperativism with Solidary Interaction execution 1-1-2011 31-12-2013 UNICAFES-PR

FFP 5576 africa tanzania MVIWATA-Manyara: The defender of the farmer is the farmer himself execution 1-1-2011 31-12-2015 MVIWATA-Manyara

FFP 5577 africa tanzania MVIWAMO:The defender of the farmer is the farmer himself execution 1-1-2011 31-12-2015 MVIWAMO

FFP 5579 africa uganda Agro-enterprise development in Hoima execution 1-1-2011 31-12-2015 HODFA

FFP 5580 africa east africa Farmers in Business Challenge execution 1-10-2010 31-12-2011 BiD Network

FFP 5581 latin america ecuador Consolidando un modelo socio-empresarial para pequeñas queserias
organizadas

execution 1-1-2011 31-12-2013 Colach

FFP 5583 africa guinea Donner un rôle de dirigeant dans le développement rural aux unions et à la
fédération

execution 1-1-2011 31-12-2013 FOP-BG

FFP 5584 latin america ecuador Consolidando un modelo socio-empresarial para pequeños productores de
papas.

execution 1-1-2011 31-12-2013 CONPAPA



80 
Boeren tegen armoede 

 

 

type project regio land titel status start

datum

eind 

datum

uitvoerende

organisatie

FFP 5586 latin america ecuador Estandarizar el proceso de  la producción de cuyes con valor agregado execution 1-1-2011 31-12-2013 Sr. Cuy

FFP 5587 latin america ecuador Finanzas Populares y Solidarias mediante las Estructuras Financieras Locales execution 1-1-2011 31-12-2013 REFICH

FFP 5588 latin america honduras Hacia una organización sostenible (AMPRO) execution 1-1-2011 31-12-2013 AMPRO

FFP 5589 asia philippines Organic farming and market consolidation through a stronger PDCI,
Philippines

execution 1-1-2011 31-12-2013 PDCI

FFP 5590 latin america guatemala Seguridad alimentaria y comercialización asegurado desde la organización
comunitaria.

execution 1-1-2011 31-12-2013 ACDIJ

FFP 5591 latin america brazil Credit Cooperativism for Inclusion execution 1-1-2011 31-12-2013 Cresol Baser

FFP 5593 africa uganda Agro-enterprise development in Mbarara execution 1-1-2011 31-12-2015 Mbadifa

FFP 5595 africa uganda Financial services for agro-enterprise development in Mbarara through EBO
SACCO

execution 1-1-2011 31-12-2015 EBO

FFP 5596 africa uganda Financial services for agro-enterprise development in Mbarara through Mwizi
SACCO

execution 1-1-2011 31-12-2015 Mwizi Sacco

FFP 5599 africa congo, DR Amélioration de la sécurité d'existence des membres de REPAM execution 1-1-2011 31-12-2013 Repam

FFP 5603 africa congo, DR Technical assistance PSO to farmers organisations in the Great Lake Region
(previous component of FOPAK-NK 4914 project)

execution 1-10-2009 31-12-2012 FOPAC-NK

FFP 5611 asia cambodia Strengthening of small farmers groups and improving their market access execution 1-1-2011 31-12-2012 CFAP-Cambodia

FFP 5613 africa congo, DR Transformation et commercialisation du manioc en Territoire de LUBERO execution 1-1-2011 31-12-2011 Coocenki

FFP 5614 africa zambia Capacity and business development of a district rice farmers'association -
improved proposal

execution 1-1-2011 31-12-2012 IDRA

FFP 5615 asia philippines Train and Do is a major key to success execution 1-1-2011 31-3-2012WOPD

FFP 5623 africa niger PROGRAMME PASTORAL REGIONAL AFRIQUE DE L’OUEST execution 1-1-2011 31-12-2012 Réseau Billital Maroobé

FFP 5625 europe armenia Enhancing the Policy and Business Development Capacity of the FAA and its
Member FOs

execution 1-1-2011 31-12-2011 FAA-ULE

FFP 5628 asia nepal Capacity Building of Tea Farmers’ Organizations and Technology Delivery execution 1-1-2011 31-12-2011 TEASEC

FFP 5629 africa burundi Plan d'action détaillé de la CAPAD pour l'année 2011-2014 execution 1-1-2011 31-12-2014 CAPAD

FFP 5631 africa uganda Promotion of oil seed production, value addition and marketing execution 1-7-2011 1-6-2012 KIDFA

FFP 5632 europe moldova, rep. of Raising the competitiveness of farmer's agri-businesses through sustaining its
cooperation and diversification of its businesses

execution 1-1-2011 31-12-2011 NFFM

FFP 5633 latin america el salvador Crédito y formación empresarial con pequeños productores/as execution 1-6-2011 30-5-2013 CONFRAS
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FFP 5635 africa côte d'ivoire Nouveau système de mise en marché collective de café et cacao execution 1-6-2011 31-5-2012 COPAO

FFP 5636 africa kenya Action plan - Developing business plan on milk processing execution 1-3-2011 31-12-2012 KIAMBAA

FFP 5637 africa kenya Creating supply power for development execution 1-3-2011 31-12-2012 LELBREN

FFP 5638 africa burkina faso Résultats opérationnels 2011 rejected 1-1-2011 31-12-2011 FEPA/B

FFP 5639 africa benin Impulsion pour l’amélioration du statut socioculturel et économique de la
femme

execution 1-1-2011 31-12-2012 Mialebouni

FFP 5640 asia india Enhancement in the livelihoods of farmers & rural women members execution 1-1-2011 31-12-2013 CKO

FFP 5641 africa niger Contribuer à l'amélioration de la sécurité  alimentaire execution 1-1-2011 31-12-2012 CSAOCP

FFP 5645 africa west africa La maîtrise du conseil agricole par les OP : un moyen efficace de prévention
et de gestion des risques

execution 1-7-2010 30-6-2013 AFDI

FFP 5651 asia vietnam Setting up a provincial farmers' tourism center execution 1-3-2011 30-6-2014 AGFU

FFP 5655 world world training material development for farmers organisations and cooperatives execution 1-3-2011 31-12-2012 Agriterra

FFP 5657 africa niger développement de l'horticulture au Niger execution 1-1-2011 31-12-2015 FCMN-NIYA

FFP 5658 africa mali Appui au renforcement institutionnel du réseau AOPP et à la mise en œuvre
de son nouveau plan stratégique

finished 1-1-2011 31-12-2011 AOPP

FFP 5659 africa madagascar Renforcement du Réseau Soa pour être porteur de propositions construites
avec la base

finished 1-1-2011 31-12-2011 SOA

FFP 5660 africa mali Accompagner la structuration de la filière riz par la plateforme nationale des
producteurs de riz du Mali

execution 1-1-2011 31-12-2011 PNPR Mali

FFP 5661 africa chad Amélioration des services rendus par l'Atader à ses membres execution 1-1-2011 31-12-2011 ATADER

FFP 5662 africa mali Accès des éleveurs pasteurs à la complémentation alimentaire execution 1-1-2011 31-12-2011 Amadane

FFP 5663 africa burundi Impact evaluation of Peoples' Participation Programme CIDIN assignment execution 1-1-2011 31-12-2012 CID

FFP 5664 latin america mexico Empresa comercializadora de apoyo a grupos de mujeres artesanas execution 15-3-2011 30-8-2012 AMMOR

FFP 5666 africa burkina faso Soutenir la FEPAB dans la fourniture de services de proximité à ses membres execution 1-1-2011 31-12-2011 FEPA/B

FFP 5669 africa madagascar Consolidation des structures coopératives et leur impact sur le revenu des
membres

execution 1-2-2011 31-12-2011 FEKRITAMA

FFP 5670 africa congo, DR Contribuer à l'accroissement agro-économique des producteurs agricoles
membres des OPA

execution 1-1-2011 31-12-2011 FOPAC-NK

FFP 5671 asia vietnam Capacity building for aquaculture farmers to ensure safe, profitable products
and environmental protection

execution 1-7-2011 30-6-2012 NDFU

FFP 5672 africa niger Renforcement des capacités des organisations paysannes dans la production
et de la commercialisation du riz

execution 1-1-2011 31-12-2015 FUCOPRI
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FFP 5675 africa niger Plan d'action 2011 et 2012 de Mooriben execution 1-1-2011 31-12-2012 FUGPN - Mooriben

FFP 5676 asia vietnam Preparing for enhanced competitiveness of cooperatives in the market execution 1-3-2011 30-6-2012 QTCA

FFP 5677 africa benin Promotion des activités économiques à la base dans les filières maïs et soya execution 1-1-2011 30-9-2015 FUPRO

FFP 5679 asia nepal Micro finance for rural poor women and micro insurance: Up-scaling services
and enhancing growth in Saving and Credit Cooperatives (year 2)

execution 1-1-2011 31-12-2011 NEFSCUN

FFP 5680 africa mali Reduire la pauvrété rural à travers la culture du maïs rejected 1-1-2011 31-12-2011 AOPP

FFP 5681 asia vietnam Mushroom value chain development in Ninh Binh execution 1-1-2011 31-12-2013 NBCA

FFP 5682 latin america nicaragua “CONTINUIDAD CENTRO DE AGRONEGOCIOS Y GESTION EMPRESARIAL” execution 1-5-2011 31-12-2012 UNAG Chinandega

FFP 5684 asia jordan improving the standard of living for farmer women execution 1-7-2011 30-6-2012 Specific union Jordan

FFP 5685 asia india Linking Farmers to Business and enhancing livelihoods & Establishing of
Women Wing

execution 1-1-2011 31-12-2012 FFAAP

FFP 5687 world world Agri hub support in Africa execution 1-1-2011 31-12-2012 Agri-ProFocus

FFP 5688 africa benin Tikonna; une structure autonome et forte execution 1-1-2011 31-12-2012 Tikonna

FFP 5689 africa congo, DR Capacity Development of Farmers'Organisations in fragile states-Action
Research

execution 20-4-2011 30-12-2011 Agriterra

FFP 5690 latin america costa rica Mejora de condiciones productivas en fincas de pequeños productores y
productoras de cacao orgánico y de comercio justo

execution 1-5-2011 30-12-2011 CSF

FFP 5692 africa ethiopia Action plan 2011: Towards a farmer owned oilseed semi - refinery plant execution 1-4-2011 31-12-2012 ADMAS

FFP 5694 africa uganda Mobilizing working capital to lift off future investment plans execution 13-4-2011 31-12-2012 NUCAFE

FFP 5695 africa uganda Action plan 2011: Developing the supply chain for cold milk rejected 1-4-2011 31-12-2011 UCCCU

FFP 5697 latin america nicaragua Fortalecimiento del mercado campesino execution 1-3-2011 31-12-2012 UNAG Chontales

FFP 5699 latin america bolivia Estrategias comerciales para organizaciones de productores ecológicos execution 1-5-2011 29-2-2012 AOPEB

FFP 5701 africa kenya ENHANCEMENT OF FARMER ENTREPRENEURSHIP FOR DEVELOPMENT (EFED) execution 1-1-2011 31-12-2014 KENFAP

FFP 5702 africa zambia Bio fuels business development in Zambia execution 1-1-2011 31-12-2012 NBFA

FFP 5703 africa west africa Appui ponctuel aux activités de pilotage et appui-conseil des poles
d'entreprises agricoles (extension 1000s+)

execution 1-4-2011 31-12-2011 ROPPA

FFP 5704 africa tanzania Break through of farmer led dairy business execution 1-1-2011 31-12-2012 Mviwambo

FFP 5706 latin america peru Incidencia para una agricultura sostenible y seguridad alimentaria (etapa III) execution 1-4-2011 31-12-2011 CNA

FFP 5707 africa kenya Dairy in development - Tulaga Farmers Co-op Society Ltd. execution 1-6-2011 31-12-2012 Tulaga
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FFP 5708 africa congo, DR La relance economique des cooperatives primaires de l'UCOPIS à travers
l'élaboration des plans d'affaires

execution 1-1-2011 31-12-2011 UCOPIS

FFP 5709 africa congo, DR Programme de renforcement du pouvoir économique des producteurs agricole
à travers les filières agricoles ou chaînes des valeurs.

execution 1-1-2011 31-12-2013 UPDI

FFP 5710 africa uganda Action plan Ankole 2011: expanding into washed arabica execution 1-6-2011 31-12-2011 ACPCU

FFP 5711 africa congo, DR Projet d'appui à la promotion des activités economiques des producteurs et
des cooperatives Agricoles "PACEC-Congo"

execution 1-1-2011 31-12-2011 Coocenki

FFP 5712 africa congo, DR Plan d'Action 2011 pour la filìère lait execution 1-4-2011 31-12-2011 APDIK

FFP 5714 asia laos Establishing a member-led savings & credit union execution 15-8-2011 31-8-2012 ACCU

FFP 5715 asia philippines Advocacy for increased government support to Sustainable Agriculture and
Farmer Led Enterprises

execution 1-7-2011 31-12-2012 AFA

FFP 5717 latin america bolivia Desarrollo rural posicionando la oferta de turismo comunitario en el mercado execution 1-9-2011 31-12-2012 TUSOCO

FFP 5718 europe armenia Linking  member organisations to domestic and international markets execution 1-7-2011 31-12-2013 FAA-ULE

FFP 5719 latin america costa rica La inserción de productos de pequeños productores en mercados orgánicos execution 1-7-2011 30-6-2012 CSF

FFP 5720 africa congo, DR Intensification de l'apiculture et de la commercialisation du miel au Sud Kivu execution 1-1-2011 31-12-2012 ASALI

FFP 5721 africa uganda 2012: the year of getting operational! execution 1-6-2011 31-12-2012 UCCCU

FFP 5722 latin america peru Vender productos con la marca "Oro Verde" en el mercado Peruano execution 1-6-2011 31-12-2012 CAC Oro Verde

FFP 5723 latin america peru Conseguir nuevos mercados para productos de fibra de alpaca execution 1-6-2011 31-12-2012 COOPECAN

FFP 5724 latin america colombia Comerpanela: plan de trabajo 2011 execution 1-6-2011 31-12-2011 FedePanela

FFP 5725 africa mali Promotion de l'entreprenariat féminin execution 1-4-2011 31-12-2012 CRCR

FFP 5726 africa kenya To Increase Pyrethrum Productivity for improved farmers livelihoods execution 1-6-2011 31-12-2012 PGA

FFP 5727 africa congo, DR Femmes Paysannes plus professionnelles avec un pouvoir economique et
social elevé

execution 1-4-2011 31-12-2012 LOFEPACO

FFP 5728 africa uganda Give me the fish! From fish feed manufacturing to fish selling. execution 1-7-2011 31-12-2012 NACE

FFP 5729 latin america paraguay Lograr mayor acceso a servicios públicos y títulos de propiedad execution 1-8-2011 31-12-2012 ONAC
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FFP 5730 africa ethiopia Sourcing linseed for business development - action plan 2011 execution 1-8-2011 31-12-2012 DFCU

FFP 5731 africa kenya Eastern African capacity farmers' organizations in new phase execution 1-1-2011 31-12-2012 EAFF

FFP 5732 africa congo, DR PLAN ANNUEL DE RENFORCEMENT ENTREPRENARIAL DES FEDERATIONS
AGRICOLES DU SYDIP

execution 1-1-2011 31-12-2012 SYDIP

FFP 5733 latin america peru Conseguir mercados para café tostado molido y chocolates de alta calidad execution 1-7-2011 31-12-2012 CAC - Divisoria

FFP 5734 africa benin Avant projet: recherche-action sur les chaines de valeur mais execution 1-1-2011 31-12-2011 FUPRO

FFP 5735 latin america peru Puesta en marcha: la planta de licor de cacao execution 1-8-2011 31-12-2012 CEPICAFE

FFP 5736 africa kenya Milk matters! Farmer-led dairy development in Kinangop milk shed execution 15-8-2011 31-12-2012 Kitiri Dairy

FFP 5738 latin america peru Plan de negocios para maíz frito y embutidos execution 1-8-2011 31-12-2011 CECVSI

FFP 5740 africa niger Appui enmatière de Planification, Suivi & Evaluation au sein des Organisations
Paysannes

execution 1-1-2011 31-12-2011 AREN

FFP 5741 europe netherlands climate adaptive approaches to food security using experiences of Dutch
farmers organisations

execution 1-1-2011 31-12-2012 LTO Noord

FFP 5743 latin america peru Consolidar la exportación directa de quinua y vender papas nativas en el
mercado Peruano

execution 1-8-2011 31-12-2012 COOPAIN Cabana

FFP 5747 latin america costa rica Fortalecimiento de la cadena de valor de microempresas de mujeres rurales execution 1-10-2011 31-12-2012 CMC

FFP 5750 africa mali Produire de la semence en milieu paysan execution 1-7-2011 31-12-2014 AOPP

FFP 5757 asia indonesia Collective marketing in five districts of Indonesia execution 1-6-2011 31-12-2013 API

FFP 5758 africa uganda Piloting a life-insurance product: a coproduction between UCCFS and Sanlam execution 1-9-2011 31-12-2011 UCCFS

FFP 5760 africa congo, DR Appui aux organisations des producteurs agricoles Sud Kivu execution 1-5-2011 31-12-2011 FOPAC-SK

FFP 5761 africa madagascar Renforcement participatif des initiatives économiques et des entreprises
rurales

execution 1-7-2011 31-12-2012 FEKRITAMA

FFP 5762 africa senegal Consolidation des initiatives des exploitations familiales sur la filière oignon execution 1-5-2011 1-5-2012 FONGS

FFP 5763 europe bosnia and herzegovina Capacity building of beekeepers and expanding the international network execution 1-10-2011 31-12-2011 SPUSK

FFP 5764 europe moldova, rep. of Development of production and trade capacities of farmers execution 1-7-2011 31-12-2011 NFFM

FFP 5765 africa burkina faso Renforcement de l'autonomie des coopératives dans les communes de Boura,
To, Biéha et Léo

execution 1-7-2011 31-12-2011 FNZ (jadis FEPPASI)

FFP 5767 africa ghana FONG's Maize Cluster Strengthening Programme execution 1-9-2011 31-3-2012 FONG

FFP 5768 africa kenya Coffee Cooperative Societies ICT Program execution 1-9-2011 1-9-2012 KCPA

FFP 5769 europe netherlands An entrepreneurial future ahead execution 1-10-2011 31-12-2012 NAJK



 

85 

 
 

type project regio land titel status start

datum

eind 

datum

uitvoerende

organisatie

FFP 5770 africa uganda Final steps of the first phase: get access to finance for the construction of an
accredited warehouse facility

execution 1-10-2011 31-12-2011 MACE

FFP 5771 latin america peru Una gestión financiera más saludable para cooperativas Peruanas execution 1-12-2011 31-12-2012 JNC

FFP 5772 latin america bolivia Harina de trigo y derivados para abastecer la población nacional execution 1-9-2011 31-12-2013 CIOEC-B

FFP 5774 africa ethiopia Wheat flour manufacturing plant - developing a co-operative business case execution 1-10-2011 31-12-2012 Raya Wakena

FFP 5776 africa congo, DR Projet d'appui à la structuration du mouvement paysan national execution 1-9-2011 31-12-2011 FOPAC-NK

FFP 5777 africa rwanda Renforcement économique des gacacas dans les filières maïs, ananas et
manioc

execution 1-4-2011 31-12-2012 Ingabo

FFP 5780 asia china Strengthening entrepreneurship of Farmers Professional Organizations (FPOs)
in Yunnan Province, Menghai County

execution 1-11-2011 31-12-2014 AEMS-M

FFP 5781 africa uganda Enhancing household incomes through sustainable pineapple production
practices

execution 1-7-2011 30-6-2012 LUDFA

FFP 5782 africa tanzania Agribusiness and entrepreneurship to ensure financial sustainability execution 1-7-2011 31-12-2011 Mviwata

FFP 5784 africa senegal Renforcer les capacités de veille et de plaidoyer des membres du CNCR pour
l'élaboration d'une loi foncière

execution 1-1-2011 30-6-2012 CNCR

FFP 5785 africa benin La valorisationdes produits agricoles locaux par la qualité et l’origine : le pari
de 3 organisations paysannes béninoises !

execution 1-1-2011 30-6-2012 FUPRO

FFP 5786 latin america peru posesionando y ampliando las ecoferias "Frutos de la Tierra" execution 1-10-2011 31-12-2014 ANPE

FFP 5789 latin america peru Proceso de incidencia gremial JNC execution 1-7-2011 30-6-2012 JNC

FFP 5792 asia china Strenghtening the entrepreneurship of Walnut FPOs in Yunnan execution 1-11-2011 31-12-2014 YAFI

FFP 5793 asia vietnam Developing finance scheme for growth in dairy production execution 1-11-2011 31-12-2012 Evergrowth

FFP 5795 africa rwanda Promoting socio economic interests of Rwandan Farmers in the potato value
chain 2011

execution 1-6-2011 31-12-2011 IMBARAGA

FFP 5801 latin america peru Plan de Negocios para Café Tostado y Molido execution 1-11-2011 31-12-2012 Café Perú

FFP 5804 africa burkina faso Vers plus d'autonomisation execution 1-7-2011 31-12-2012 FEPA/B

FFP 5813 africa uganda Livestock sector study Uganda execution 1-12-2011 1-6-2012 Agriterra

intern 5557 world european union Sensibilisation et éducation au développement en Europe execution 1-1-2010 31-12-2012 AFDI

intern 5558 europe netherlands Redefining Agriterra. How to improve our services. execution 1-1-2010 31-3-2011 Agriterra

intern 5559 world world Customer analysis and determining of strategic customers of Agriterra execution 1-4-2010 31-3-2011 Agriterra
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intern 5567 world world IFAJ global initiative - Agricultural journalists worldwide supporting farmers
fighting poverty

execution 1-7-2010 31-12-2013 Agriterra

intern 5646 europe belgium AgriCord central office - Workplan 2011 execution 1-1-2011 31-12-2012 AgriCord

intern 5649 europe netherlands Publicity, publications and media execution 1-1-2011 31-12-2014 Agriterra

intern 5650 europe netherlands Planning, monitoring and evaluation execution 1-1-2011 31-12-2014 Agriterra

intern 5652 world world In search of new clients - Scoping missions and company assessments of
farmer-led businesses

execution 1-2-2011 31-12-2011 Agriterra

intern 5653 world world Advocy and innovation;  advisory services and missions execution 1-2-2011 30-4-2011 Agriterra

intern 5654 world world Promotion of entrepreneurship - working visits & advisory work execution 1-1-2011 31-12-2012 Agriterra

intern 5678 world world Agro-info, the organisation platform and project information execution 1-1-2011 31-12-2014 Agriterra

intern 5783 europe belgium Administrative project - Framework TRIAS & FERT & AFDI projects execution 1-1-2011 31-12-2011 Trias

intern 5806 world world Building blocks for farmer-led business development - Scopingmissions and
company assessments

execution 1-12-2011 31-12-2012 Agriterra

2010 4907 world world Work Area 2. Financial management execution 1-1-2007 31-3-2011 Agriterra

2010 5096 world world Work Area 15 Management Information & Communication Technology finished 1-1-2007 28-2-2011 Agriterra
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africa benin ANOPER national AFDI
africa benin FUPRO national Agriterra
africa benin Mialebouni local Agriterra
africa benin Tikonna local Agriterra
africa burkina faso FEPA/B national Agriterra
africa burkina faso FNZ (jadis FEPPASI) sub-national Agriterra
africa burkina faso ROPPA regional Agriterra
africa burkina faso UDPNP sub-national FERT
africa burundi CAPAD national Agriterra
africa chad ATADER sub-national AFDI
africa congo, dr APDIK local Agriterra
africa congo, dr ASALI local Agriterra
africa congo, dr Coocenki local Agriterra
africa congo, dr FOPAC-NK sub-national Agriterra
africa congo, dr FOPAC-SK sub-national Agriterra
africa congo, dr LOFEPACO local Agriterra
africa congo, dr Repam Trias
africa congo, dr SYDIP sub-national Agriterra
africa congo, dr UCOPIS local Agriterra
africa congo, dr UPDI sub-national Agriterra
africa côte d'ivoire COPAO local Agriterra
africa ethiopia ADMAS local Agriterra
africa ethiopia BBFCU local Agriterra
africa ethiopia DFCU local Agriterra
africa ethiopia Raya Wakena local Agriterra
africa ethiopia SDCU local Agriterra
africa ghana FONG national Agriterra
africa guinea FOP-BG sub-national Trias
africa kenya EAFF regional Agriterra
africa kenya KCPA national Agriterra
africa kenya KENFAP national Agriterra
africa kenya KIAMBAA local Agriterra
africa kenya Kitiri Dairy local Agriterra
africa kenya LELBREN local Agriterra
africa kenya PGA sub-national Agriterra
africa kenya Tulaga local Agriterra
africa madagascar FEKRITAMA national Agriterra
africa madagascar FIFATA national FERT
africa madagascar MdP sub-national AFDI
africa madagascar SOA national AFDI
africa mali Amadane sub-national Agriterra
africa mali AOPP national Agriterra
africa mali CRCR sub-national Agriterra
africa mali PNPR Mali national AFDI
africa niger AREN national Agriterra
africa niger CSAOCP sub-national Agriterra
africa niger FCMN-NIYA national Agriterra
africa niger FUCOPRI national Agriterra
africa niger FUGPN - Mooriben sub-national Agriterra
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africa niger Réseau Billital Maroobé regional Agriterra
africa rwanda IMBARAGA national Agriterra
africa rwanda Ingabo sub-national Agriterra
africa senegal CNCR national AFDI
africa senegal FONGS national Agriterra
africa tanzania Mviwambo sub-national Agriterra
africa tanzania MVIWAMO sub-national Trias
africa tanzania Mviwata national Agriterra
africa tanzania MVIWATA-Manyara sub-national Trias
africa tanzania USAWA sub-national FERT
africa uganda ACPCU national Agriterra
africa uganda EBO Trias
africa uganda HODFA local Trias
africa uganda KIDFA sub-national Agriterra
africa uganda LUDFA sub-national Agriterra
africa uganda MACE local Agriterra
africa uganda Mbadifa local Trias
africa uganda Mwizi Sacco Trias
africa uganda NACE local Agriterra
africa uganda NUCAFE national Agriterra
africa uganda UCCCU sub-national Agriterra
africa uganda UCCFS national Agriterra
africa zambia CAZ national Agriterra
africa zambia IDRA sub-national Agriterra
africa zambia NBFA sub-national Agriterra
asia cambodia CFAP-Cambodia sub-national Agriterra
asia china AEMS-M Agriterra
asia china YAFI Agriterra
asia india CKO sub-national Agriterra
asia india FFAAP sub-national Agriterra
asia indonesia API national Agriterra

asia jordan

Specific Union for 
farmer women in 
Jordan national Agriterra

asia nepal NEFSCUN national Agriterra
asia nepal TEASEC sub-national Agriterra
asia philippines AFA regional Agriterra
asia philippines PDCI local Trias
asia philippines WOPD local Agriterra
asia thailand ACCU regional Agriterra
asia vietnam AGFU sub-national Agriterra
asia vietnam Evergrowth local Agriterra
asia vietnam NBCA sub-national Agriterra
asia vietnam NDFU sub-national Agriterra
asia vietnam QTCA sub-national Agriterra
europe armenia FAA-ULE national Agriterra

europe
bosnia and 
herzegovina SPUSK sub-national Agriterra

europe moldova, rep. of NFFM national Agriterra
europe netherlands LTO Noord sub-national Agriterra
europe netherlands NAJK national Agriterra
latin america bolivia AOPEB national Agriterra
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latin america bolivia CIOEC-B national Agriterra
latin america bolivia TUSOCO national Agriterra
latin america brazil Cresol Baser sub-national Trias
latin america brazil UNICAFES-PR sub-national Trias
latin america colombia FedePanela national Agriterra
latin america costa rica CMC national Agriterra
latin america costa rica CSF international Agriterra
latin america ecuador Colach local Trias
latin america ecuador CONPAPA local Trias
latin america ecuador REFICH Trias
latin america ecuador Sr. Cuy Trias
latin america el salvador CONFRAS national Agriterra
latin america guatemala ACDIJ Trias
latin america honduras AMPRO sub-national Trias
latin america mexico AMMOR national Agriterra
latin america nicaragua UNAG Chinandega sub-national Agriterra
latin america nicaragua UNAG Chontales sub-national Agriterra
latin america paraguay ONAC national Agriterra
latin america peru ANPE national Agriterra
latin america peru CAC - Divisoria local Agriterra
latin america peru CAC Oro Verde local Agriterra
latin america peru Café Perú Agriterra
latin america peru CECVSI local Agriterra
latin america peru CEPICAFE sub-national Agriterra
latin america peru CNA national Agriterra
latin america peru COOPAIN Cabana local Agriterra
latin america peru COOPECAN sub-national Agriterra
latin america peru JNC national Agriterra
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Bijlage 4A Profilings 2007-2010 

FINANCIELE INDICATOREN  REPRESENTATIE 
Regio Organisatie 

Financiële indicatoren 2007 2008 2009 2010 Absolute ledenaantallen 2007 2008 2009 2010

Afrika APDIK Solv.ratio (e.v. / balans) NO DATA NO DATA 93% 99% potentieel ledenaantal NO DATA 12.457 12.457 60.000

Afrika APDIK Cont.ratio (e.v. / kosten) NO DATA NO DATA 29% 42% representativiteit NO DATA 26% 33% 8%

Afrika APDIK 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) NO DATA NO DATA 85% 91%         

Afrika APDIK Inkomstendiversificatie 34% 21% 23% 14%         

Afrika COOCENKI Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 1.160 1.160 8.120 8.200

Afrika COOCENKI Solv.ratio (e.v. / balans) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA potentieel ledenaantal 4.500.000 2.000.000 2.200.000 1.000.000

Afrika COOCENKI Cont.ratio (e.v. / kosten) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA representativiteit 0,0% 0,1% 0,4% 0,8%

Afrika COOCENKI 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA         

Afrika COOCENKI Inkomstendiversificatie 66% 85% 74%NO DATA         

Afrika FCMN Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) NO DATA NO DATA 209% 103% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 21.145 22.450 21.997  23.000 

Afrika FCMN Solv.ratio (e.v. / balans) NO DATA NO DATA 54% 48% potentieel ledenaantal 275.822 280.000 284.096  284.096 

Afrika FCMN Cont.ratio (e.v. / kosten) NO DATA NO DATA 53% 20% representativiteit 8% 8% 8% 8%

Afrika FCMN 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) NO DATA NO DATA NO DATA 94%         

Afrika FCMN Inkomstendiversificatie 19% 15% 13% 11%         

Afrika FEKRITAMA Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 2% 61% 55% 92% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 30.105 33.214 46.699 37414

Afrika FEKRITAMA Solv.ratio (e.v. / balans) -20% 0% 21% -5% potentieel ledenaantal 1.505.250 1.660.700 2.334.950 2.334.950

Afrika FEKRITAMA Cont.ratio (e.v. / kosten) 45% 0% 3% -2,73% representativiteit 2% 2% 2% 2%

Afrika FEKRITAMA 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 63% 65% 76% 53%         

Afrika FEKRITAMA Inkomstendiversificatie 36% 45% 43% 51%         

Afrika FEPA/B Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) NO DATA 102,20% 109,40%NO DATA 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 241.261 241.339 241.339 241.339

Afrika FEPA/B Solv.ratio (e.v. / balans) NO DATA 1,30% 5,30%NO DATA potentieel ledenaantal 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

Afrika FEPA/B Cont.ratio (e.v. / kosten) NO DATA 37,60% 2,50%NO DATA representativiteit 6% 6% 6% 6%

Afrika FEPA/B 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) NO DATA BAD DATA BAD DATA NO DATA         

Afrika FEPA/B Inkomstendiversificatie 5% 5% 15%NO DATA         

Afrika FOPAC-NK Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 103% 100% 100% 110% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 34.178 46.395 46.412 46.412
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FINANCIELE INDICATOREN  REPRESENTATIE 
Regio Organisatie 

Financiële indicatoren 2007 2008 2009 2010 Absolute ledenaantallen 2007 2008 2009 2010

Afrika FOPAC-NK Solv.ratio (e.v. / balans) 32% 46% 48% 49% potentieel ledenaantal 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.472.000

Afrika FOPAC-NK Cont.ratio (e.v. / kosten) 13% 22% 21% 16% representativiteit 1% 2% 2% 2%

Afrika FOPAC-NK 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 88% 93% 90% 91%         

Afrika FOPAC-NK Inkomstendiversificatie 18% 19% 17% 11%         

Afrika FOPAC-SK Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) NO DATA NO DATA 113%NO DATA 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 52.697 78.526 78.551 50.000

Afrika FOPAC-SK Solv.ratio (e.v. / balans) NO DATA NO DATA 69%NO DATA potentieel ledenaantal 1.196.800 1.229.473 1.265.128 1.265.128

Afrika FOPAC-SK Cont.ratio (e.v. / kosten) NO DATA NO DATA 7%NO DATA representativiteit 4% 6% 6% 4%

Afrika FOPAC-SK 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) NO DATA NO DATA 100% 100%         

Afrika FOPAC-SK Inkomstendiversificatie NO DATA NO DATA 3% 3%         

Afrika FUCOPRI Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) NO DATA 107% 117%NO DATA 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 20937 20937 20937        20.937 

Afrika FUCOPRI Solv.ratio (e.v. / balans) NO DATA 25% 13%NO DATA potentieel ledenaantal 100000 100000 100000      100.000 

Afrika FUCOPRI Cont.ratio (e.v. / kosten) NO DATA 67% 107%NO DATA representativiteit 21% 21% 21% 21%

Afrika FUCOPRI 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) NO DATA 90% 84%NO DATA         

Afrika FUCOPRI Inkomstendiversificatie 47% 70% 73%NO DATA         

Afrika FUPRO Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 810% 159,40% 223,70%NO DATA 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 450.000 450.000 450.000 450.000

Afrika FUPRO Solv.ratio (e.v. / balans) 89% 52,50% 36,20%NO DATA potentieel ledenaantal 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Afrika FUPRO Cont.ratio (e.v. / kosten) 209% 58,90% 32,60%NO DATA representativiteit 38% 38% 38% 38%

Afrika FUPRO 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 61% 84% 87%NO DATA         

Afrika FUPRO Inkomstendiversificatie 48% 17% 10%NO DATA         

Afrika IMBARAGA Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 229% 132% 417%NO DATA 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 25.200 25.200 25.200 25200

Afrika IMBARAGA Solv.ratio (e.v. / balans) 74% 73% 81%NO DATA potentieel ledenaantal 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1500000

Afrika IMBARAGA Cont.ratio (e.v. / kosten) 62% 34% 59%NO DATA representativiteit 2% 2% 2% 2%

Afrika IMBARAGA 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) BAD DATA BAD DATA BAD DATA NO DATA         

Afrika IMBARAGA Inkomstendiversificatie 19% 14% 34%NO DATA         

Afrika INGABO Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 102% 135%NO DATA NO DATA 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 14.397 14.857 15.000 15.000

Afrika INGABO Solv.ratio (e.v. / balans) 8% 63%NO DATA NO DATA potentieel ledenaantal 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Afrika INGABO Cont.ratio (e.v. / kosten) 16% 79%NO DATA NO DATA representativiteit 1% 1% 1% 1%
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FINANCIELE INDICATOREN  REPRESENTATIE 
Regio Organisatie 

Financiële indicatoren 2007 2008 2009 2010 Absolute ledenaantallen 2007 2008 2009 2010

Afrika INGABO 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen)     NO DATA NO DATA         

Afrika INGABO Inkomstendiversificatie 34% 39% 39%NO DATA         

Afrika KCPA Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) NO DATA NO DATA 114% 99% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 186 189 189 189

Afrika KCPA Solv.ratio (e.v. / balans) NO DATA NO DATA 38% 3% potentieel ledenaantal 4.500 4.500 4.500 4.500

Afrika KCPA Cont.ratio (e.v. / kosten) NO DATA NO DATA 6% 4% representativiteit 4% 4% 4% 4%

Afrika KCPA 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) NO DATA NO DATA 95% 81%         

Afrika KCPA Inkomstendiversificatie NO DATA NO DATA 21% 25%         

Afrika KENFAP Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 43% 67% 141% 200% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 557.547 650.000 720.000 1.806.717

Afrika KENFAP Solv.ratio (e.v. / balans) 78% 75% 81% 72% potentieel ledenaantal 3.000.000 3.000.000 3.500.000 3.500.000

Afrika KENFAP Cont.ratio (e.v. / kosten) 44% 38% 52% 39% representativiteit 19% 22% 21% 52%

Afrika KENFAP 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 86% 81% 86% 96%         

Afrika KENFAP Inkomstendiversificatie 20% 25% 19% 8%         

Afrika LOFEPACO Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 329% 118% 104% 83% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 12.016 19.000 19.864 20.000

Afrika LOFEPACO Solv.ratio (e.v. / balans) 35% 44% 45% 34% potentieel ledenaantal 17.000 95.000 96.000 95.000

Afrika LOFEPACO Cont.ratio (e.v. / kosten) 11% 92% 137% 33% representativiteit 71% 20% 21% 21%

Afrika LOFEPACO 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 83%BAD DATA BAD DATA 79%         

Afrika LOFEPACO Inkomstendiversificatie 34% 21% 23% 31%         

Afrika MVIWATA Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 96,21% 83,20% 97,30% 109% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 7.000 12.000 13.000 13.000

Afrika MVIWATA Solv.ratio (e.v. / balans) 65,21% 65,50% 91,20% 34% potentieel ledenaantal 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000

Afrika MVIWATA Cont.ratio (e.v. / kosten) 61% 48,20% 61,80% 37% representativiteit 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Afrika MVIWATA 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 98% 99% 97% 97%         

Afrika MVIWATA Inkomstendiversificatie 8% 8% 9% 9%         

Afrika SYDIP Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 4% 4% 4%NO DATA 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 15.610 16.010 16.927        16.629 

Afrika SYDIP Solv.ratio (e.v. / balans) 85% 87% 86%NO DATA potentieel ledenaantal 61.291.883 64.257.000 66.827.800 66.827.800

Afrika SYDIP Cont.ratio (e.v. / kosten) 44%
71%

60%NO DATA representativiteit 0% 0% 0% 0%

Afrika SYDIP 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 36% 32% 40%NO DATA         

Afrika SYDIP Inkomstendiversificatie 47% 70% 73%NO DATA         
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FINANCIELE INDICATOREN  REPRESENTATIE 
Regio Organisatie 

Financiële indicatoren 2007 2008 2009 2010 Absolute ledenaantallen 2007 2008 2009 2010

Afrika UPDI Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 689%NO DATA 740% 891% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 14.361 14.361 14.361        14.000 

Afrika UPDI Solv.ratio (e.v. / balans) 92%NO DATA 88% 91% potentieel ledenaantal 100000 100000 100000 100000

Afrika UPDI Cont.ratio (e.v. / kosten) 79%NO DATA 32% 67% representativiteit 14% 14% 14% 14%

Afrika UPDI 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 97%NO DATA 90% 100%         

Afrika UPDI Inkomstendiversificatie 9% 9% 9% 6%         

Azië ACCU Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 100% 1131% 1022% 8% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 48.000.000 35.000.000 38.190.000 38.190.000

Azië ACCU Solv.ratio (e.v. / balans) 72% 72% 68% 64% potentieel ledenaantal 820.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000

Azië ACCU Cont.ratio (e.v. / kosten) 953% 231% 255% 305% representativiteit 6% 4% 4% 4%

Azië ACCU 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 67% 71% 74%NO DATA         

Azië ACCU Inkomstendiversificatie 99% 43% 36%NO DATA         

Azië AFA Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 543% 167% 331% 254% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 10000000 11000000 10000000 10000000

Azië AFA Solv.ratio (e.v. / balans) 1% 40% 70% 61% potentieel ledenaantal 225000000 225000000 225000000 225000000

Azië AFA Cont.ratio (e.v. / kosten) 1% 20% 58% 58% representativiteit 4% 5% 4% 4%

Azië AFA 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 86% 78% 93% 95%         

Azië AFA Inkomstendiversificatie 22% 22% 10% 2%         

Azië CFAP Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 100% 100% 118% 127% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 7.495 7.905 7.905 7.905

Azië CFAP Solv.ratio (e.v. / balans) 0% 0% 15% 21% potentieel ledenaantal 105.850 3.278.128 3.451.744 3.451.744

Azië CFAP Cont.ratio (e.v. / kosten) 0% 1% 1% 2% representativiteit 7% 0% 0% 0%

Azië CFAP 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 92% 97% 96% 77%         

Azië CFAP Inkomstendiversificatie 11% 10% 13% 23%         

Azië CKO Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 146% 44% 59% 41% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 12.514 9.553 11.101 9672

Azië CKO Solv.ratio (e.v. / balans) 32% 47% 38% 8% potentieel ledenaantal 845.650 1.445.585 1.671.446 1.671.446

Azië CKO Cont.ratio (e.v. / kosten) 5% 12% 12% 3% representativiteit 1% 1% 1% 1%

Azië CKO 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 78% 73% 80% 72%         

Azië CKO Inkomstendiversificatie 18% 22% 13% 12%         

Azië FFAAP Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 2,89% 6,37% 2110,86% 1301% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 81000 75900 75900 75.900

Azië FFAAP Solv.ratio (e.v. / balans) 77,14% 90,20% 97,50% 96% potentieel ledenaantal 1200000 1200000 1200000 1200000
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FINANCIELE INDICATOREN  REPRESENTATIE 
Regio Organisatie 

Financiële indicatoren 2007 2008 2009 2010 Absolute ledenaantallen 2007 2008 2009 2010

Azië FFAAP Cont.ratio (e.v. / kosten) 18,80% 19,60% 18,94% 53% representativiteit 7% 6% 6% 6%

Azië FFAAP 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 95% 96% 100% 93%         

Azië FFAAP Inkomstendiversificatie 47% 26% 2% 8%         

Azië FFF Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 80% 81% 258% 307% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 253.569 255.000 260.000      250.000 

Azië FFF Solv.ratio (e.v. / balans) 36% 11% 10% 8% potentieel ledenaantal 400.000 400.000 400.000 400.000

Azië FFF Cont.ratio (e.v. / kosten) 137% 59% 104% 83% representativiteit 63% 64% 65% 63%

Azië FFF 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) NO DATA NO DATA 61% 0%         

Azië FFF Inkomstendiversificatie 97% 100% 26% 36%         

Azië IIMF India Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 2% 3% 8% 8% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 45.246 47.815 47.815 47.815

Azië IIMF India Solv.ratio (e.v. / balans) 13% 18% 15% 20% potentieel ledenaantal 209.000 209.000 209.000 209.000

Azië IIMF India Cont.ratio (e.v. / kosten) 121% 128% 90% 117% representativiteit 22% 23% 23% 23%

Azië IIMF India 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 0% 12% 12% 15%         

Azië IIMF India Inkomstendiversificatie 86% 86% 69% 64%         

Azië NATCCO Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 111% 135% 125% 125% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 950.000 1.200.000 1.500.000    1.600.000 

Azië NATCCO Solv.ratio (e.v. / balans) 6% 21% 18% 16% potentieel ledenaantal 2000000 2000000 2000000 2000000

Azië NATCCO Cont.ratio (e.v. / kosten) 44% 129% 115% 121% representativiteit 48% 60% 75% 80%

Azië NATCCO 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 2%              

Azië NATCCO Inkomstendiversificatie 92% 99% 98%          

Azië NEFSCUN Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 166% 293% 454% 555% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 216.000 300.228 350.000 500000

Azië NEFSCUN Solv.ratio (e.v. / balans) 23% 25% 11% 11% potentieel ledenaantal 435.000 226.500 866.000 866.000

Azië NEFSCUN Cont.ratio (e.v. / kosten) 55% 42% 52% 64% representativiteit 50% 133% 40% 58%

Azië NEFSCUN 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 53% 60% 58% 54%         

Azië NEFSCUN Inkomstendiversificatie 25% 51% 53% 74%         

Azië PAKISAMA Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) NO DATA NO DATA 135% 242% Pakisama 20.000 20.000 66.396        20.000 

Azië PAKISAMA Solv.ratio (e.v. / balans) NO DATA NO DATA 26% 59% potentieel ledenaantal 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

Azië PAKISAMA Cont.ratio (e.v. / kosten) NO DATA NO DATA 2% 4% representativiteit 0% 0% 1% 0%

Azië PAKISAMA 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) NO DATA NO DATA 100% 100%         
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FINANCIELE INDICATOREN  REPRESENTATIE 
Regio Organisatie 

Financiële indicatoren 2007 2008 2009 2010 Absolute ledenaantallen 2007 2008 2009 2010

Azië PAKISAMA Inkomstendiversificatie 21% 13% 13% 6%         

Azië PASAKA Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 475%NO DATA NO DATA NO DATA 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 1.881 2.024 6.609  2.289 

Azië PASAKA Solv.ratio (e.v. / balans) 15%NO DATA NO DATA NO DATA potentieel ledenaantal 5.499 6.526 6.909 6.909

Azië PASAKA Cont.ratio (e.v. / kosten) 8%NO DATA NO DATA NO DATA representativiteit 34% 31% 96% 33%

Azië PASAKA 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 88%NO DATA NO DATA NO DATA         

Azië PASAKA Inkomstendiversificatie 11% 16% 36%NO DATA         

Azië 
VICOPSME/ 
QTCA Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) no data 130.700 137.856 137.856

Azië 
VICOPSME/ 
QTCA Solv.ratio (e.v. / balans) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA potentieel ledenaantal no data 207.350 207.350 207.350

Azië 
VICOPSME/ 
QTCA Cont.ratio (e.v. / kosten) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA representativiteit no data 63% 66% 66%

Azië 
VICOPSME/ 
QTCA 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA         

Azië 
VICOPSME/ 
QTCA Inkomstendiversificatie NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA         

Latijns 
Amerika AMMOR Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 317% 143% 614% 681% 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 9.000 9.000 8.500 8.500

Latijns 
Amerika AMMOR Solv.ratio (e.v. / balans) 79% 44% 90% 92% potentieel ledenaantal 10.000 10.000 10.000 10.000
Latijns 
Amerika AMMOR Cont.ratio (e.v. / kosten) 20% 13% 15% 30% representativiteit 90% 90% 85% 85%
Latijns 
Amerika AMMOR 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 95% 90% 100% 100%         

Latijns 
Amerika AMMOR Inkomstendiversificatie 15% 16% 17% 6%         
Latijns 
Amerika AMRU Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 132% 108% 51% 92% 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 2.161 2.032 1.985 1.985

Latijns 
Amerika AMRU Solv.ratio (e.v. / balans) 32% 10% -92% -1% potentieel ledenaantal 40.000 40.000 40.000 40.000
Latijns 
Amerika AMRU Cont.ratio (e.v. / kosten) 25% 4% -13% 0% representativiteit 5% 5% 5% 5%
Latijns 
Amerika AMRU 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 82% 66 55% 12%         

Latijns 
Amerika AMRU Inkomstendiversificatie 20% 20% 22% 85%         
Latijns 
Amerika AOPEB Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 95% 99% 116% 120% 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 65.000 65.400 67.000 65000

Latijns 
Amerika AOPEB Solv.ratio (e.v. / balans) 33% 32% 38% 41% potentieel ledenaantal 100.000 100.000 100.000 100000
Latijns 
Amerika AOPEB Cont.ratio (e.v. / kosten) 35% 34% 35% 51% representativiteit 65% 65% 67% 65%
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FINANCIELE INDICATOREN  REPRESENTATIE 
Regio Organisatie 

Financiële indicatoren 2007 2008 2009 2010 Absolute ledenaantallen 2007 2008 2009 2010

Latijns 
Amerika AOPEB 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 77% 79% 86% 82%         

Latijns 
Amerika AOPEB Inkomstendiversificatie 31% 20% 18% 12%         
Latijns 
Amerika CAF Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 348% 561% 312% 151% 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 11.000 12.000 12.000 12.000

Latijns 
Amerika CAF Solv.ratio (e.v. / balans) 87% 91% 86% 80% potentieel ledenaantal 20000 20000 20000 20000
Latijns 
Amerika CAF Cont.ratio (e.v. / kosten) 101% 81% 97% 51% representativiteit 55% 60% 60% 60%
Latijns 
Amerika CAF 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 35% 31% 28% 17%         

Latijns 
Amerika CAF Inkomstendiversificatie 79% 56% 50% 50%         
Latijns 
Amerika CAJA RURAL Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 446%NO DATA 653% 622% 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 616 616 500 407

Latijns 
Amerika CAJA RURAL Solv.ratio (e.v. / balans) 32%NO DATA 35% 32% potentieel ledenaantal 1.000 1.000 1.000 600
Latijns 
Amerika CAJA RURAL Cont.ratio (e.v. / kosten) 292%NO DATA 136% 183% representativiteit 62% 62% 50% 68%
Latijns 
Amerika CAJA RURAL 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 0% 0% 0% 0%         

Latijns 
Amerika CAJA RURAL Inkomstendiversificatie 85% 85% 85% 85%         
Latijns 
Amerika CIOEC Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 59%NO DATA 98% 47% 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 82.044 103.200 92.250 180.860

Latijns 
Amerika CIOEC Solv.ratio (e.v. / balans) 14%NO DATA 15% 32% potentieel ledenaantal 400.000 466.800 466.800 466.800
Latijns 
Amerika CIOEC Cont.ratio (e.v. / kosten) 21%NO DATA 11% 11% representativiteit 21% 22% 20% 39%
Latijns 
Amerika CIOEC 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 97%NO DATA 98% 98%         

Latijns 
Amerika CIOEC Inkomstendiversificatie 9%NO DATA 12% 8%         
Latijns 
Amerika CMC Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 96% 158% -255% 86% 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 1.700 1.350 1.500 700

Latijns 
Amerika CMC Solv.ratio (e.v. / balans) 14% 55% 116% 19% potentieel ledenaantal 2.000 5.000 5.000 5.000
Latijns 
Amerika CMC Cont.ratio (e.v. / kosten) 5% 12% 9% 3% representativiteit 85% 27% 30% 14%
Latijns 
Amerika CMC 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 98% 93% 97% 93%         

Latijns 
Amerika CMC Inkomstendiversificatie 9% 7% 9% 14%         
Latijns 
Amerika CNA Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 80% 59% 68% 42% 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 182000 182000 182000 182000



98 
Boeren tegen armoede 

FINANCIELE INDICATOREN  REPRESENTATIE 
Regio Organisatie 

Financiële indicatoren 2007 2008 2009 2010 Absolute ledenaantallen 2007 2008 2009 2010

Latijns 
Amerika CNA Solv.ratio (e.v. / balans) 58% 87% 83% 80% potentieel ledenaantal 2000000 2000000 2000000 2000000
Latijns 
Amerika CNA Cont.ratio (e.v. / kosten) 202% 95% 170% 173% representativiteit 9% 9% 9% 9%
Latijns 
Amerika CNA 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 96% 93% 89% 78%         

Latijns 
Amerika CNA Inkomstendiversificatie 13% 14% 18% 89%         
Latijns 
Amerika FAA Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 222% 366% 283%NO DATA 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 664 1.015 1.115 964

Latijns 
Amerika FAA Solv.ratio (e.v. / balans) 53% 69% 63%NO DATA potentieel ledenaantal 300.000 300.000 300.000 300.000
Latijns 
Amerika FAA Cont.ratio (e.v. / kosten) 45% 51% 56%NO DATA representativiteit 0,2% 0,3% 0,4% 0,3%
Latijns 
Amerika FAA 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 5% 6% 2%NO DATA         

Latijns 
Amerika FAA Inkomstendiversificatie 84% 90% 91%NO DATA         
Latijns 
Amerika FETRAF-Sul Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 113901 100000 130852 130852

Latijns 
Amerika FETRAF-Sul Solv.ratio (e.v. / balans) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA potentieel ledenaantal 200000 200000 200000 200000
Latijns 
Amerika FETRAF-Sul Cont.ratio (e.v. / kosten) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA representativiteit 57% 50% 65% 65%
Latijns 
Amerika FETRAF-Sul 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA         

Latijns 
Amerika FETRAF-Sul Inkomstendiversificatie 50% 50% 76%          
Latijns 
Amerika JNC Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 178% 367% 102% 68% 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 36653 41000 41000 51000

Latijns 
Amerika JNC Solv.ratio (e.v. / balans) 40% 83% 46% 37% potentieel ledenaantal 140000 160000 160000 160000
Latijns 
Amerika JNC Cont.ratio (e.v. / kosten) 15% 23% 18% 12% representativiteit 26% 26% 26% 32%
Latijns 
Amerika JNC 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 90% 91% 77% 81%         

Latijns 
Amerika JNC Inkomstendiversificatie 18% 18% -5% -6%         
Latijns 
Amerika TUSOCO Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 15% 110% 132% 138% 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 450 754 874 874

Latijns 
Amerika TUSOCO Solv.ratio (e.v. / balans) 77% 46% 68% 59% potentieel ledenaantal 3890 8320 8500 8500
Latijns 
Amerika TUSOCO Cont.ratio (e.v. / kosten) 18% 12% 15% 37% representativiteit 12% 9% 10% 10%
Latijns 
Amerika TUSOCO 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 95% 99% 98% 95%         
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FINANCIELE INDICATOREN  REPRESENTATIE 
Regio Organisatie 

Financiële indicatoren 2007 2008 2009 2010 Absolute ledenaantallen 2007 2008 2009 2010

Latijns 
Amerika TUSOCO Inkomstendiversificatie 11% 11% 0% 4%         
Latijns 
Amerika 

UNAG 
CHONTALES Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 175% 3377% 1483% 1744% 

ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 1.500 1.438 1.500 1.500

Latijns 
Amerika 

UNAG 
CHONTALES Solv.ratio (e.v. / balans) 58% 98% 95% 98% potentieel ledenaantal 3.000 3.000 3.000 3.000

Latijns 
Amerika 

UNAG 
CHONTALES Cont.ratio (e.v. / kosten) 67% 39% 5% 63% representativiteit 50% 48% 50% 50%

Latijns 
Amerika 

UNAG 
CHONTALES 

Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 90% 13%BAD DATA 3%         

Latijns 
Amerika 

UNAG 
CHONTALES Inkomstendiversificatie 38% 25% 72% 35%         

Oost Europa FAA-ULE Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 170% 96% 105%BAD DATA 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 664 1.015 1.115 1.237

Oost Europa FAA-ULE Solv.ratio (e.v. / balans) NO DATA NO DATA NO DATA BAD DATA potentieel ledenaantal 300.000 300.000 300.000 300.000

Oost Europa FAA-ULE Cont.ratio (e.v. / kosten) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA representativiteit 0,2% 0,3% 0,4% 0,4%

Oost Europa FAA-ULE 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) NO DATA NO DATA NO DATA NO DATA         

Oost Europa FAA-ULE Inkomstendiversificatie 26% 30% 62%NO DATA         

Oost Europa NFFM Liq.ratio (vl. act. / kort vr. verm.) 347% 490% 12147% 4900% 
ledenaantal (ook niet 
geregistreerd) 27.815 27.920 27.779 28.137

Oost Europa NFFM Solv.ratio (e.v. / balans) 34% 29% 34% 23% potentieel ledenaantal 380.000 300.000 300.000 300.000

Oost Europa NFFM Cont.ratio (e.v. / kosten) 27% 23% 40% 44% representativiteit 7% 9% 9% 9%

Oost Europa NFFM 
Afhankelijkheid 
(subsidies/inkomen) 85% 76% 75% 75%         

Oost Europa NFFM Inkomstendiversificatie 21% 21% 28% 60%         
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Bijlage 4B Overzicht ledenaantallen 2008 - 2010 

 

Organisatie Regio Country

aantal leden 

2008

aantal leden 

2009

aantal leden 

2010

% toename 

aantal leden 

2008-2010

FCMN Afrika Niger 22.450 21.997 23.000 2,45%
FUCOPRI Afrika Niger 20.937 20.937 20.937 0,00%
FEKRITAMA Afrika Madagascar 33.214 46.699 37.414 12,65%
KENFAP Afrika Kenya 650.000 720.000 1.806.717 177,96%
MVIWATA Afrika Tanzania 12.000 13.000 13.000 8,33%
KCPA Afrika Kenya 189 189 189 0,00%
COOCENKI Afrika Congo DR 1.160 8.120 8.200 606,90%
Imbaraga Afrika Rwanda 25.200 25.200 25.200 0,00%
Ingabo Afrika Rwanda 14.857 15.000 15.000 0,96%
SYDIP Afrika Congo DR 16.010 16.927 16.629 3,87%
FOPAC-NK Afrika Congo DR 46.395 46.412 46.412 0,04%
FOPAC SK Afrika Congo DR 78.526 78.551 50.000 -36,33%
Lofepaco Afrika Congo DR 19.000 19.864 19.864 4,55%
UPDI Afrika Congo DR 14.361 13.350 14.000 -2,51%
FUPRO Afrika Benin 450.000 450.000 450.000 0,00%
FEPA/B Afrika Burkina Faso 241.339 241.339 241.339 0,00%
APDIK Afrika Congo DR 2563 2563 2563 0,00%
TDCU Afrika Tanzania 3.000 3.000 3.000 0,00%
UCA Afrika Uganda 164.160 175.780 175.780 7,08%
UNFFE Afrika Uganda 300.000 500.000 500.000 66,67%
UPS-URPAL Afrika Benin 16875 16875 28000 65,93%
Tikonna Afrika Benin 423 743 780 84,40%
FPFD Afrika Guinee 20.000 20.000 20.000 0,00%
FOP-BG Afrika Guinee 52.925 52.925 52.925 0,00%
Mialebouni Afrika Benin 624 624 1.113 78,37%

Afrika 2.206.208 2.510.095 3.572.062 61,91%

C-FAP Azie Cambodia 7.905 7.905 7.905 0,00%
FFAAP Azie India 75.900 75.900 75.900 0,00%
NEFSCUN Azie Nepal 300.288 350.000 500.000 66,51%
CCSF Azie Cambodia 31.481 31.710 34.860 10,73%
CKO Azie India 9.553 11.101 9.672 1,25%
NATCCO Azie Philippines 1.200.000 1.200.000 1.600.000 33,33%
Pasaka Azie Philippines 2.024 6.609 2.289 13,09%
FFF Azie Philippines 255.000 260.000 250.000 -1,96%
IIMF Azie India 45.246 49.400 47.815 5,68%
VNFU Azie Vietnam 9.627.644 9.811.624 9.811.624 1,91%
VICOPSME Azie Vietnam 130.700 137.856 137.856 5,48%
NBCA Azie 125.643 125.643 125.643 0,00%
AGFU Azie 115.886 115.886 115.886 0,00%
NDFU Azie 350.423 359.189 359.189 2,50%
Pakisama Azie Philippines 20.000 66.396 66.396 231,98%

Azie 12.297.693 12.609.219 13.145.035 6,89%

NFFM Oost Europa Moldova 28.625 27.779 28.137 -1,70%
FAA-ULE Oost Europa Armenia 1.015 1.115 1.237 21,87%

Oost Europa 29.640 28.894 29.374 -0,90%

CIOEC-B Latijns Amerika Bolivia 103.200 92.250 180.860 75,25%
CNA Latijns Amerika Peru 182.000 182.000 182.000 0,00%
AMMOR Latijns Amerika Mexico 9.000 9.000 8.500 -5,56%
CAF Latijns Amerika Uruguay 12.000 12.000 12.000 0,00%
AOPEB Latijns Amerika Bolivia 65.400 67.000 65.000 -0,61%
JNC Latijns Amerika Peru 41.000 41.000 51.000 24,39%
CMC Latijns Amerika Costa Rica 1.350 1.500 700 -48,15%
UNAG Chinandega Latijns Amerika Nicaragua 2390 5000 5000 109,21%
UNAG Chontales Latijns Amerika Nicaragua 1.438 1.500 1.500 4,31%
Caja Rural Latijns Amerika Nicaragua 616 500 407 -33,93%
AMRU Latijns Amerika Uruguay 2.032 1.985 1.985 -2,31%
FETRAF-Sul Latijns Amerika Brasil 100.000 130.852 130.852 30,85%
TUSOCO Latijns Amerika Bolivia 754 874 874 15,92%

Latijns Amerika 521.180 545.461 640.678 22,93%

Totaal 15.054.721 15.693.669 17.387.149 15,49%
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Bijlage 5 Financial Health Check 2011 

Organisatie Land Risico 

Admas Ethiopië low 
AGFU Vietnam low 
Ankole Uganda low 
ANPE Bolivia low 
AOPEB Bolivia low 
API Indonesië medium 
CAC divisoria Peru medium 
CAC oro verde Peru low 
CAFE PERU Peru low 
CECVSI Peru medium 
Cioec Bolivia low 
Coopain 
Cabana Peru low 
COOPECAN Peru medium 
COPAO Ivoorkust high 
Costach Peru low 
DFCU Ethiopië medium 
Evergrowth Vietnam low 
JFU Women Jordanië low 
Kiambaa Kenia low 
Kitiri Kenia medium 
Lelbren Kenia medium 
Mace Uganda low 
MHQFP Tanzania medium 
Nace Uganda medium 
Nam Dinh Fu Vietnam low 
Ninh Binh Vietnam low 
Nucafe Uganda low 
QTCA Vietnam low 
SPPQT Indonesië low 
Tulaga Kenia low 
UCCCU Uganda low 
UNAG Ch Nicaragua low 
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Bijlage 6 Stories in 2011  

 
 
 
 

Titel Land Project Taal URL Kern

Uitspraak over 

impact

Une solution à l'insécurité alimentaire Burkina Faso 5210 FR
www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57557

Participants learned practical, financial and 
agricultural issues during trainings of "Conseil à 
l’Exploitation Familiale". This improved profitability 
of the land.  

yes

Un groupe modèle raconte Burkina Faso 5210 FR
www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57558

Four members of a training group explain (in short) 
what they have learned and how this effected their 
produce. yes

Eviter le gaspillage en mesurant les restes de 
nourritures

Burkina Faso 5210 FR
www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57559

CEF method learned farmers learned to improve 
their production by dimensioning their land and they 
learned how to run a storage. yes

For women only Nicaragua 5633 EN
www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57590

Member of coop earns stable income and received 
credit for expandig her farming activities.

nee

Multitasking in Nicaragua Nicaragua 5633 EN
www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57596

Female farmer has access to fertilizer, pesticides, 
irrigation, seed and advice through cooperative.

yes 

Say cheese El Salvador 5633 EN
www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57652

Female farmer rebuilt her house with help of 
organisation (social ) and thanks to access to credit 
and trainings she expanded her produce yes

Klein begonnen, veel gewonnen Peru 5652 NL
www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57664

Knowledge exchange and trainings in issues like 
quality improvement, preventing diseases, how to 
plant young cacao trees etc. increased his cacao 
production (from 150 to 1200 kg in 4 years) and his 
income (better price because of better quality)

yes
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Titel Land Project Taal URL Kern

Uitspraak over 

impact

Van coca naar cacao Peru 5652 NL
www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57667

Technical and financial support of coop. made him 
start cacao growing, improved quality and quantity 
of his produce. Coop exports produce. Members 
receive more income

yes

Des sacs aux tonnes Congo 5654 FR
www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57693

Contract between Sydip and Dutch potatoe company 
increased production. Courses and advices of Dutch 
farmers improved the returns. Farmers now produce 
for the market.

yes

Joris Driepinter in Tanzania? Tanzania 5653 NL
www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57690

Female dairy farmer takes care of biggest part of 
family income

nee

Indiase vrouwen meer 'mans' met melk India 5685 NL
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57722

Stable income for female dairy farmers thanks to 
women project (able to buy their own cow, dairy 
cooperative) yes

Don Adolfo: Klimaatkampioen van de Bajo 
Lempo

El Salvador 5633 NL
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57766 

A good example of a pioneer and entrepreneurial 
farmer who knows how to make the most of it. But 
no clear link to organisation. nee

Start spreading the risk Zambia 5614 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57771

Jatropha farmers started processing the seeds with 
farmer-owned enterprise and get dividend out of it. 

yes

Rosemary's rice Zambia 5614 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57778 

Thanks to rice association good quality and low 
priced inputs for members. Interviewed farmer can 
send her children to school. yes

Rice production, a ticket to a better future Zambia 5614 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57779  

Training improved rice growing skills --> better 
income, children to school

yes
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Titel Land Project Taal URL Kern

Uitspraak over 

impact

Tea-time Nepal 5628 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57862 

Trainings in e.g. technology improved quality, mini-
thanks to processing facilities and cooperatives 
better prices for small scale farmers yes

Mango goddess Vietnam 5651 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57787 

Study tours arranged by AFGU and technical 
knowledge and assistance turned farmer into 
successful mango supplier yes

Weaving wedding dresses Vietnam 5651 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57788

Training in marketing / trading skills turned her into 
professional silk producer who runs her own 
business and employs 125 women yes

Home stay for pension Vietnam 5651 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57789 

Agro-tourism center stimulated farmers to start 
tourism activities which led to income improvement

yes

Master Chef Vietnam Vietnam 5651 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57790 

AGFU stimulated and supported agro-tourism 
activities. This family now runs a successful 
restaurant with local products. Their income 
improved a lot and they contribute to the livelihood 
of other farmers

yes

Save something for a rainy day Vietnam 5676 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57791 

Trainings and other services to members improved 
harvest and income 

yes

Enlarged cucumber production Cambodia 5611 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57794

Trainings and exchange visits improved techniques 
for vegetable production and this led to higher yield.

yes

It starts with knowledge Cambodia 5611 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57796 

Trainings and farmer field schools let to more 
knowledge and better skills in vegetable growing 
and harvesting -> higher yield, more income and 
now expanding plans

yes
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Titel Land Project Taal URL Kern

Uitspraak over 

impact

Role model farmer Cambodia 5611 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57804 

Trainings, experiments, farmer field school led to 
more knowledge and skills in vegetable growing 
which resulted in higher yields. Trained farmers 
serve as role model for other farmers in the village. 

yes

The Philippine dream Philippines ?? EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57806 

Trainings and livelihood programme improved 
income.

yes

The experiences of an exchange visitor India 5640 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57810 

Experiences of an exchange visit to Dutch dairy 
farms, companies in cattle improvement, told by a 
staff member. no

Visite du champ d'ananas Rwanda 5777 FR
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57812 

He could invest in his field (buy land) thanks to 
micro loans. He did not yet profit much of the 
trainings and other services of Ingabo. yes

A cooperative to rely on Vietnam 5676 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57815

Coop organised trainings, bought machinery which 
farmers can use and takes care of the selling part. 
This all improved lives of members.

yes (but written by 
coop itself so possibly 

less objective)

Out of farming, servicing members Kenya 5701 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57822 

Staff member tells about his life and work for 
Kenfap 

yes 

New farming techniques improve income of 
small farmers

Cambodia 5611 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57826 

Trainings in (new) vegetable growing techniques 
and supply of materials (like fertilizer, seeds) 
improved production

yes (but written by 
organisation itself so 

possibly less 
objective)

The making of een powervrouw India 5685 NL
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57832

Rural women learned how to make and sell products 
like soap and start their own business in this. Now 
they are more independent and their income 
improved.

yes
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Titel Land Project Taal URL Kern

Uitspraak over 

impact

Lidmaatschap betaalt zich terug Armenië 5625 NL

http://www.agro-
info.net/index.php?menu_class_i
d=6&menu=newsitems&view=ne
wsitem&newsitem_id=57835

Info service via sms on market prices, micro 
finances and input stores all offered by organisation 
improved yield of hoticulturalists yes

Platanos de Puerto Morazán Nicaragua 5682 SP
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57836

Technical advice, credits and support of coop in 
switching into growing more lucrative crops 
improved income yes 

¡Emprender rinde! Nicaragua 5682 SP
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57837

With credits she could enlarge her cattle, improve 
her house and send all her children to school

yes

Entrevista Nicaragua 5682 SP not on AIN

Inputs, technical advice and credit available thanks 
to organisation 

no

Improved productivity a product of new 
technology

Zambia 5485 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57918

Trainings and switch other farming techniques and 
crop rotation improved productivity and family 
income yes

Fight for women's rights Indonesia 5757 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57866 

Participation in training programmes and workshops 
improved her income and family welfare (better 
marketing, selling conditions). Socially: she 
motivated lots of women to join the organisation 
and stand up for their rights.

yes

A coop story Philippines 5519 EN not on AIN

Coop switchted to Bio- Organic Fertilizer Production, 
witch led to lower costs, positive effects to the farm 
environment and better Organic Corn Seed 
production  of the members

yes

One organic seed sown, may it grow and bear 
more

Philippines 5519 EN
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57867 

More stable and better income and for long term: 
contributing to better environment

yes
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Titel Land Project Taal URL Kern

Uitspraak over 

impact

Intercambio de experiencias en agronegocios 
entre Perú y Bolivia

Bolivia / Peru 5786 SP
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57868

Participant in exchange visit tells about the visit, 
just a description of the visit not about changes or 
results no

De remmende vooruitgang Peru 5833 NL
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57871

Member learned better breeding techniques thanks 
to coop, but on the other hand the coop hinders 
innovative ideas yes

L' histoire de Madeleine Benin 5688 FR
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57880

Micro credits helped female member to build her 
own house and expand her farming activities. 
Courses learned her how to process her produce 
into butter etc., how to trade/sell at the market

yes

Des femmes rurales au Bénin se "prennent en 
soin"

Benin 5688 FR
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57884

Breedings programmes and trainings in processing 
techniques and communications improved the social 
situation of Baïs and improved the family income yes

Pure perseverance Philippines 5519 EN not on AIN

Technical support, trainings, diversification and 
more professionalised his farm

no

Unity, teamwork and camaraderie Philippines 5519 EN not on AIN

Switching to modern method for rice producing and 
rice seed paid off: high yields and high earnings

no

A volunteer's insight Philippines 5519 EN not on AIN

A volunteer in the programme tells about his 
motivation

no

L’histoire d’une ancienne présidente Benin 5639 FR
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57992

Since becoming member of Mialebouni her income 
improved (better seeds -> better/more produce) 
and her social life improved (more knowledge, she 
became advisor)

yes

Histoire d’une jeune élue de Tikonna Benin 5639 FR
http://www.agro-

info.net/?menu=newsitems&view
=newsitem&newsitem_id=57993

Thanks to credit she could enlarge her production, 
trainings improved her farming skills and she joined 
alphabetisation lessons by Tikonna yes
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Bijlage 7 Evaluaties in 2011 

Projectevaluaties uitgevoerd in 2011  

Vanwege de bijzondere situatie die ontstaan was aan het eind van de eerste periode 
van Farmers Fighting Poverty, was er geen of weinig financiering beschikbaar voor 
‘normale’ werkzaamheden in ontwikkelingslanden. De financiering beperkte zich tot de 
zogenaamde ‘schrijnende gevallen’. 2010 was daarom een overgangsjaar, waarin 
weinig projecten representatief genoeg waren om te evalueren. We komen tot de 
volgende lijst van in 2011 uitgevoerde project- en programma- evaluaties19, sommige 
waarvan in de bredere AgriCord-context zijn uitgevoerd. 
 
• Partners in support to producer organisations. End report and auto-evaluation.  

Roel Snelder (Agri-ProFocus), Hans Meenink (SNV) en Nellie van der Pasch 
(Agriterra). Juni 2011.  

 
• Mid-term evaluation of Finland’s support to the Farmers Fighting Poverty 

Programme (2007-2011). Harri Porvali and John Sumelius, July 2011 
 
• Results Assessment Report of the Cotton Association Zambia Programme: CAZ 

Addressing Cotton Farmers Needs (2010-2013). M. Lahai-Conteh, Swedish 
Cooperative Centre, April 2011 

 
• CoopWorks Evaluation. Richard van der Vegt (LTO bedrijven) and Francis Munane 

(Cooperative Alliance Kenya). January, 2011 
 
• Project No. 2009/214-165 PHILIPPINES’ FARMERS FOR FOOD with European 

Commission and Agriterra. Final evaluation report.  
 
 
 
 
 

                                           
19 De gegevens uit deze rapporten zijn uiteraard benut voor dit Activiteitenverslag. 
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Bijlage 8 Organigram Agriterra 
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bestuur – 7 leden 

voorzitter     Albert Jan Maat 
 
directie 

directeur     Kees Blokland 
directiesecretaresse    Annemarie Dresen 
 
ondersteuning en kwaliteit 

hoofd      Jur Schuurman 
medewerkers monitoring en evaluatie Ingrid Koedijk, José Levelink,   
      Marjolijn Hondebrink 
senior communicatieadviseur  José van Gelder 
communicatiemedewerker   Anne Kluivers 
communicatieassistent   Yvonne van Maanen 
PHP-softwareontwikkelaar   Vincent Ludden 
AMID-trainee     Christine Plaisier 
 
financiële administratie 

hoofd      Johan Bakhuijs 
medewerkers     Larisa Jahanfar, Susana Arias Herrero,  
      Marian Peters 
 
 
boergenoteerde bedrijven 

teammanager     Cees van Rij 
relatiebeheerders    Mascha Middelbeek, Petra Zwart   
Guus Rozendaal, Agnes Janszen  
bedrijfseconomisch adviseurs  Bas Prins, Rien Geuze 
financieel-administratief medewerker Addis Wijkamp 
secretarieel medewerker   Ottolien Teering 
 
lokaal ondernemerschap 

teammanager     Frank van Dorsten 
relatiebeheerders    Géke Appeldoorn, Jan van den Berg,  
      Jeannette van Rijsoort, Marly   
      Boonman, Ninoska González Herrera 
financieel-administratief medewerkers Tineke Alons, Kenny Terheijden 
secretarieel medewerkers   Marieke Postma, Monique Jagt 
AMID-trainee     Jacomien Veldboom 
 
belangenbehartiging en innovatie 

teammanager     Nellie van der Pasch 
relatiebeheerders    Bertine Sian, Bertken de Leede,   
      Mariëlle Schreurs, Niek Thijssen 
financieel-administratief medewerkers Jan Vinck, Diana Moreta 
secretarieel medewerker   Corine Matthijssen 
 
 
 
kwaliteitscoördinator:       José Levelink  
preventiemedewerker:     Yvonne van Maanen 
vrijwilligerscoördinator:    Anne Kluivers 
stagecoördinator:            Marly Boonman 
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Bestuur 

Agriterra heeft een bestuur op afstand dat wordt gevormd door de vier sectoren die 
Agriterra dragen. Dit zijn de LTO-organisaties, de plattelandsvrouwen verenigd in de 
Stichting Samenwerkende Vrouwenorganisaties (SSVO), de Nationale Coöperatieve 
Raad voor land- en tuinbouw (NCR) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 
(NAJK).  
Het bestuur bestaat uit zeven leden en staat onder voorzitterschap van Albert Jan 
Maat, tevens voorzitter van LTO Nederland.  
 
De overige leden zijn: 
• Ira Stam (SSVO) 
• Martina Benschop-Jansen (SVVO) 
• Ruud Galle (NCR) 
• Kees Menkhorst (NCR) 
• Wilco de Jong (NAJK) 
• Kees Coppens (LTO Nederland) 
 
Adviesgroepen  

In 2011 is de adviesraad van Agriterra voor het laatst bij elkaar geweest. Vanuit de 
achterban zijn adviesgroepen opgericht met specifieke kennis voor de verschillende 
teams. Insteek is dat leden van adviesgroep hun ervaring en expertise op het gebied 
van coöperaties en ondernemerschap delen met het team. Dit gebeurt aan de hand 
van bespreking van dilemma’s en vraagstukken uit de praktijk. Daarnaast kan de 
adviesgroep gevraagd en ongevraagd advies geven aan de teams en aan het bestuur 
van Agriterra. De adviesgroep en het team zullen in principe drie keer per jaar bij 
elkaar komen. 
 
Adviesgroep Boergenoteerde bedrijven 

In december 2011 is de adviesgroep voor de eerste keer bij elkaar gekomen. De 
adviesgroep van dit team is als volgt samengesteld: 
• Berend Pastoor (LTO Noord) 
• Corné de Louw (Rabobank Maas & Waal) 
• Jan Breembroek (Flynth) 
• Jan Drenthen (FrieslandCampina) 
• Linda de Bie (NCR) 
 
Adviesgroep Ondernemerschap 

Het team heeft een adviesgroep van zes deskundigen uit de verschillende Nederlandse 
achterbanorganisaties en de eerste bijeenkomst heeft in 2011 plaatsgevonden. De 
adviesgroep van dit team is als volgt samengesteld:  
• Hans Verwegen (the Greenery) 
• Louis Hooghiemstra (ZLTO) 
• Ria Wilzing (OAJK en NAJK) 
• Grieta Gootjes-Hoekstra (Vrouw&Bedrijf LLTB) 
• Peter van Arkel (LTO-Noord) 
• Harry Arkesteijn (consultant) 
 
Adviesgroep Belangenbehartiging en Innovatie 

• In september 2011 is de adviesgroep samengekomen met het team om over 
vraagstukken binnen het team te praten. De adviesgroep van dit team is als volgt 
samengesteld: 

• Noud Janssen (LLTB)  
• Carola Bruinink (NBvP,  Vrouwen van nu)  
• Lobke van Oorschot (ZLTO)  
• Martin Wiersema (LTO NOORD)  
• Peter de Regt (NAJK) 
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