
Agripooler, 
iets voor jou?
Agripool: adviseurs voor economische ontwikkeling
Agriterra zoekt adviseurs uit de agrarische sector die hun kennis willen delen met collega’s in 
ontwikkelingslanden. Heb je deskundige praktijkkennis gerelateerd aan de landbouwsector, 
zoals teeltadviezen, voedingsadviezen in veehouderij, bedrijfs ontwikkeling, verwerking van 
agrarische producten, bestuurs- en organisatie kennis of landbouwvoorlichting? Meld je dan 
aan bij onze Agripool.

Hoe werkt het?
Als agripooler kijk je buiten de grenzen van de Nederlandse landbouw. Een werkbezoek, in één 
van de landen waar Agriterra actief is, duurt gemiddeld anderhalve week. Je adviseert daar 
een boerenorganisatie over specifieke vraagstukken. Na afloop lever je een rapport af waarin 
je de bevindingen en aanbevelingen uiteenzet. Agriterra vergoedt alle onkosten verbonden 
aan de reis en zorgt ervoor dat je goed voorbereid op pad gaat. Met jouw kennis versterk je 
organisaties in andere culturen en je krijgt er een schat aan ervaringen voor terug!

Agriterra is in 1997 opgericht door de Nederlandse platte lands -
ledenorganisaties en coöperaties. Door het overbrengen van hoog-
waardige kennis van de Nederlandse landbouw werkt Agriterra aan 
de economische vooruitgang in opkomende economieën. Dit doet zij 
door de inzet van agripoolers: boeren en agrarisch ondernemers uit 
het Nederlandse coöperatieve agrarisch bedrijfsleven. 



“Het contact met lokale boeren is een 

bijzondere ervaring. De kleine ondernemers 

hebben veel behoefte aan kennis en willen 

hun boerenbestaan graag verbeteren. Kleine 

aanpassingen maken vaak al een wereld van 

verschil. Wat mij vooral raakt is dat boeren 

in ontwikkelingslanden vaak tegen dezelfde 

uitdagingen aanlopen als boeren in andere landen. 

Hoe haal ik een goede prijs uit de markt en hoe 

kan ik dat in samenwerking met collega-boeren 

vormgeven? Agriterra helpt daarbij en ik ben trots 

dat ik ook daaraan mijn steentje kan bijdragen.”

“Het belangrijkste is dat de deelnemers na afloop 

bagage meenemen die hun coöperatie vooruit 

helpt. Als wij daar met kennis van Nederland een 

steentje aan kunnen bijdragen, dan geeft dat 

ontzettend veel voldoening. En op mijn beurt 

leer ik veel van de coöperaties daar. Dat is mooi 

samenwerken!”

Arno de Snoo (1974) is werkzaam als 

landbouwjournalist bij Agripers. Zijn 

kennis en ervaring ligt vooral in de 

afzet van agrarische producten en 

de biologische landbouw. Vanuit zijn 

‘boerenroots’ heeft hij veel interesse 

in agrarische ondernemers elders in 

de wereld en daarom reisde hij voor 

Agriterra naar Cambodja en Indonesië. 

Trienke Elshof (1967) is melk-

veehouder in het noordelijke deel van 

Nederland. Ze is bestuurlijk actief voor 

LTO en voormalig districtsraadslid 

van FrieslandCampina. Omdat ze 

een expert is op het gebied van 

ledenbetrokkenheid, ging ze in 2015 

voor Agriterra op adviesreis naar 

Kenia.

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie op www.agriterra.org  

of neem contact op via: agripool@agriterra.org  

of tel. 026 44 55 445.

Agripooler aan het woord


