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Beleidsplan Stichting Agrikos 2016 – 2020
Dit beleidsplan is in 2015 door toenmalig directeur en bestuur opgesteld. Ze wordt nadien in
jaarvergaderingen besproken en waar nodig bijgesteld. Deze versie is van juli 2018.

Geplande Activiteiten 2016 - 2020
1. Verbeteren Excel workshop en rekenprogramma’s voor landbouwbedrijven (2016)
2. Publicatie Rotatie programma voor amateurtelers /tuinbouwbedrijven met meer dan 10
gewassen (2017)
3. Publicatie Handleiding Rotatie programma voor amateurtelers /tuinbouwbedrijven met meer
dan 10 gewassen (2018)
4. Bijwerken Meervoudige publicatie: schriftelijke methode, gewasindelingen, maandberichten
en jaarlijkse agenda – mogelijk ook digitaal (2016-2019)
5. Zoeken uitgever en fondsen Meervoudige publicatie voor amateurtelers en mogelijk voor
tuinbouwbedrijven met meer dan 10 gewassen (2018-2019).
6. Zoeken financiering Webinar/ Webportal (online workshop/ advies) voor landbouwbedrijven
(2018-2019)
7. Bouw Webinar/ Webportal voor landbouwbedrijven (2019-2020)
8. In omloop brengen Webinar/ Webportal voor landbouwbedrijven (2020-2021)
9. Verkennen mogelijkheden Demonstratie en proeftuin (2019-2020). Langjarig project voor
voorlichting en onderzoek voor amateurs en bedrijven.

Toelichting Activiteiten 2016 - 2020
1. Met vervangen van workshops voor bedrijven (2014 en 2015) door advisering aan bedrijven vanaf
2016 is verdere bijwerking van het Excel workshop programma en de rekenprogramma’s in 2016 niet
meer nodig geweest. De database van de excel rekenprogramma’s wordt up to date gehouden en
het rekenprogramma voldoet aan de huidige advisering eisen.
2. – 3. Volgens plan door drie vrijwilligers uitgevoerd. In plaats van een via inlog te benaderen
webversie is het een papieren versie geworden, die in de toekomst bij de schriftelijk uit te geven
Meervoudige publicatie kan worden ingevoegd. Een via webinar te benaderen digitale versie blijft tot
de mogelijkheden behoren. De naam van het Rotatie programma is in de papieren versie Rotatie
Matrix of Vruchtwisseling Matrix.
4. – 5. Er wordt nog maandelijks aan de berichten gewerkt. Er is nog geen passende uitgever
gevonden. De 4-voudige publicatie met de jaarkalender en/of jaaragenda zal na uitkomen een
veeljarige promotie vragen. De doelgroep is in eerste instantie amateurtelers, wel internationaal. Een
marketeer en uitgever zullen dit project vorm moeten geven en uitvoeren.
6. – 8. Hier wordt volgens bijgestelde planning aan gewerkt. Er is echter nog geen financiering.
Agrikos Webinar. Het plan is een Online Workshop voor amateurs en mogelijk tuinbouwbedrijven
met meer dan 10 gewassen, via betaald Inloggen. Telers maken daarin in eigen tijd een Werkplan
(grondbewerkingstijden schema en rotatie schema eigen gewassen). Met een telefonische Helpdesk
en maandelijkse kalender voor bewerking eigen gewassen.
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In 2017-2018 is aan de idee van de Webinar de idee van een Webportal toegevoegd. Beide zijn
momenteel nog een optie. De webinar optie is echter naar achteren geschoven. Dienstverlening aan
tuinbouwbedrijven met meer dan 10 gewassen kan zowel via de webinar als via de webportal
verlopen; daarover is nog geen beslissing genomen.
Agrikos Webportal. Online Advies voor akkerbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven met minder dan
10 gewassen, via betaald Inloggen. Telers kunnen eigen gegevens invoeren (bestaande
grondbewerkingstijden en bestaand rotatieschema eigen gewassen). Adviseur stelt op basis daarvan
advies op in de vorm van nieuwe rotatie voorstellen, Jaarschema grondbewerkingen en Maandelijkse
kalender. De webportal fungeert ook als database voor landbouwgegevens en is door adviseurs met
een licentie te bereiken. De webportal bevat een telefonische Helpdesk.
Te bouwen, onderhouden en te exploreren door ICT’ers en adviseurs, beide onder leiding van een
senior. De adviseurs zorgen voor werving klanten. Hans Bruinsma begeleidt inhoudelijk en assisteert
de Helpdesk in de eerste jaren na ingebruikname. John van den Berg Directeur begeleidt mogelijk de
bouw en het onderhoud.
De nadruk voor de adviseurs moet komen op zelfstandigheid en continuïteit, Agrikos Advies kan de
Webportal beheren, Stichting Agrikos de webinar voor amateurs.
Doelstelling is dat de webportal in 2020 of 2021 voor bedrijven gereed is. Voor de webinar is dit
momenteel niet bekend. Planning en fondswerving in 2018-2019. Bouwen en testen in 2019-2020 en
promotie/klantenwerving in 2021. Het is gewenst dat ca. 10 bedrijven korter of langer met de
methode werken vóór de bouw van de webinar/ webportal van start gaat. De workshop of het advies
wordt voor hen nog met de bestaande excel bestanden, online video en in centrale bijeenkomsten
uitgevoerd. De benodigde bestanden daarvoor zijn afgelopen jaren up tot date gehouden.
9. In 2019-2020 de mogelijkheden verkennen voor een demonstratie en proeftuin als voorgaande
uitvoeringsplannen in ontwikkeling of gerealiseerd zijn. Het terrein kan behalve een
onderzoekslocatie voor actuele gewasvraagstukken ook een terrein worden waar de methode via
voorbeelden getoond wordt in vruchtwisseling, grondbewerkingstijden en variëteiten en rassenkeus.
De locatie kan als huisvesting voor de stichting dienen. Winst uit de internationale webinar of
webportal kan op den duur besteed worden voor exploitatie van de demonstratie en proeftuin.
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