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Waarom Innovatie op het Boerenerf?
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Veel onderzoek en innovatie bij universiteiten en 
kennisinstellingen, maar in Nederland onvoldoende 
kennisdoorwerking (PBL & BMH)

Fragmentatie van het kennissysteem verminderen

Verandering versnellen (transitie stikstof, kringlooplandbouw, Klimaat)

In 2023 systeem met onpartijdige landbouwadviseurs verplicht 
vanuit GLB 2023-2027



Koppeling met het GLB
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Koppeling met het GLB
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De 5 sporen van IohB
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Kennisdelen (GKN 3.0, KOM, masterclasses)

Geregistreerde (onpartijdige) bedrijfsadviseurs

Samenwerkingsverbanden (Netwerken)

Experimenteren

Regelhulp



Waar staan we nu met de Sabe? 
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 Fase 1: 
• Eerste openstellingen voor vouchers en samenwerkingsverbanden 

geweest 
• Diverse (al lopende) acties vanuit LNV en provincies

naast elkaar - samenhang waar mogelijk 

 Fase 2: 2021-2022 transitiefase GLB 
• Systeem versterken en organiseren van gezamenlijk aanbod
• Met partners acties stroomlijnen, diversiteit verminderen 

 Fase 3: 2023 - …. Europa! Nieuwe GLB –
• Start met NSP



Hoe is Sabe opgebouwd?
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 1) voucher voor agrariër (max. 1500 euro; per jaar). 
a) één op één adviesgesprek met geregistreerde adviseur
b) advisering in groepsverband (door bundeling vouchers)
c) verdiepingscursus stikstof bij Groen Hogeronderwijs

 2) voucher voor adviseur (max. 1250 euro; per jaar)
- inzetbaar voor opleiding tot stikstofadviseur
- voor alle adviseurs opvraagbaar

 3) tenderregeling voor samenwerkingsverbanden (netwerken)



Huidig BAS register 
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 Momenteel 90 adviseurs op het BAS 

 Ongeveer 25 procent valt af bij de BAS commissie



Wat wordt er van een Sabe advies verwacht?
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 Het advies moet strategisch/tactisch van aard zijn

 Het advies moet bedrijfsspecifiek zijn

 Moet aanzetten tot de volgende stap (handvatten)

 Advies moet schriftelijk vastgelegd zijn en eigenstandig leesbaar

 Advies moet opvraagbaar zijn voor RVO en vab

 Binnen één jaar verzilveren



PE punten systematiek
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 Vab in de lead voor organiseren bijeenkomsten. In afstemming met 
Groene hogeronderwijsinstellingen en LNV. 

 Nu 20 PE punten per jaar, is dat genoeg?

 Hoeveel inhoudelijke PE punten en hoeveel punten bij vaardigheden?



Toekomst van de Sabe
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 Twee openstellingen in 2021. Eén voor de zomer en één daarna

 Machtigingen

 Eigen bijdrage van de agrarische ondernemer bij voucher?

 Potentiële nieuwe aandachtsgebieden 2021: veenweide, kas als 
energiebron en verdienvermogen. 

 Mogelijk omschakelplan als nieuwe submodule (najaar 2021)


