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De InnovatieTafel
Door en voor Agri & Food-ondernemers

In samenwerking met partners organiseert Stichting ABAB InnovatieTafels,
mét en voor ondernemers in de Landbouw- en Voedselsector

Over ons
De InnovatieTafel is een initiatief vanuit Stichting ABAB.
Vanuit de stichting worden middelen ter beschikking
gesteld die bijdragen aan het bevorderen van kennisdeling,
het stimuleren van duurzaam ondernemerschap of aan
een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Zo kunnen
we zonder commerciële motieven investeren in de
InnovatieTafels. Dat doen we graag met zoveel mogelijk
partners samen.
Innovatie is cruciaal om uw bedrijf te ontwikkelen, maar door
de dagelijkse drukte is het vaak niet dringend genoeg om
er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Die cirkel willen
we doorbreken door ondernemers te laten deelnemen aan
onze InnovatieTafels. Wij geloven dat dit nóg beter werkt
als zoveel mogelijk partijen samen optrekken. Daarom
werken we samen met o.a. Rabobank, Achmea, ZLTO, HAS
en AgriFood Capital. En dit is nog maar het begin. We willen
nog veel meer instanties en bedrijven in de voedselketen
aanhaken en op termijn ook daarbuiten.

Onze droom
Onze hoop is dat we met de InnovatieTafels een beweging
op gang brengen die in vijf jaar uitgroeit tot honderden
tafels door heel Nederland. Een groot netwerk van
ondernemers die van elkaar leren en die beter dan
ooit toegang hebben tot de kennis van onderzoeks- en
kennisinstellingen. Zo dragen we bij aan een ondernemend
Nederland dat een voorsprong neemt op de ons omringende
landen. Tegen die tijd kent iedereen de InnovatieTafels als
iets positiefs en waardevols, waar eenieder bij kan aanhaken.
Niemand weet meer waar ze ooit bedacht en begonnen zijn.
Dat is onze droom…

‘Ik zie de InnovatieTafels als uitgelezen
kans om mensen uit andere sectoren
te spreken. Ik deel graag onze ideeën
en ik hoop nieuwe ideeën en inspiratie
op te doen, die ik kan gebruiken voor
ons concept. Dat is volgens mij ook de
kracht van innovatie: buiten je eigen
comfortzone en kennisgebied treden.’
Frank de Rond, Livar (deelnemer)

Wat is een InnovatieTafel?
Een InnovatieTafel is een groep van acht ondernemers in
de agri- & foodsector met belangstelling voor innovatie. De
groep is met zorg samengesteld uit deelnemers die over de
grenzen van hun eigen bedrijfstype willen kijken. We willen
graag dat ieder lid zich thuisvoelt én zich omringd weet door
waardige, uitdagende sparringpartners. Op de agenda staan
door de deelnemers zelf gekozen thema’s die met innovatie
te maken hebben: verdienmodel innovatie, technologische
innovatie, keten-innovatie en sociale innovatie.
Stapsgewijs of radicaal, beiden zijn goed. Een financieel
gezond bedrijf is de basis en daarom is het belangrijk steeds
te blijven zoeken naar nieuwe verdienmodellen om een zo
stabiel mogelijke inkomstenstroom te garanderen. Daarbij
kunnen nieuwe technieken en digitalisering enorm helpen,
maar ook samenwerking met partners in de keten of juist
het verkorten van de keten. Uiteindelijk is innovatie voor
ongeveer 75% een kwestie van sociale vernieuwing, dus van
slim organiseren, goed leiderschap en continu blijven leren.
Als ondernemer sta je dus ook zelf op de agenda.
De bijeenkomsten vinden plaats aan de keukentafel van
één van de deelnemers. Dilemma’s kunnen daardoor waar
nodig ter plekke in beeld worden gebracht. Bovendien is die
keukentafel de plek waar het echte denkwerk in de praktijk
vaak plaatsvindt.

Waarom is deelnemen aan een
InnovatieTafel een goed idee?
Innovatie is belangrijk, cruciaal zelfs, maar zelden urgent.
En daardoor komen de meeste ondernemers er te weinig
aan toe om hun kennis tijdig te vergroten en verbeteringen
uit te proberen. Terwijl Nederland bulkt van de waardevolle
inzichten die stuk voor stuk kunnen bijdragen aan het
verbeteren van het verdienvermogen van ondernemers
en aan het verduurzamen van hun bedrijf. De Nederlandse
landbouw- en voedselsector is synoniem voor zowel
waardevolle tradities als complexe uitdagingen. Hoe kan
de sector tegelijkertijd rechtdoen aan de belangen van
de individuele ondernemer én aan de ontwikkeling van
een toekomstvaste voedselproductie die bijdraagt aan
biodiversiteit en milieuherstel? Hoe combineer je een
gezond verdienmodel met een gezonde omgeving? Welk
ruimtegebruik is duurzaam en haalbaar? Hoe kan de voor
echte oplossingen noodzakelijke dialoog worden gevoerd
of hersteld?
Enerzijds moeten de oplossingen ‘van boven’ komen, van
nationale en internationale (semi-) overheden. Anderzijds
is het vaak effectiever om ‘bottom-up’ te innoveren: in
de dagelijkse praktijk te laten zien wat werkt en wat niet.
Via kleine stapjes en soms met grote doorbraken. Via hun
InnovatieTafel krijgen de deelnemers versneld toegang tot
relevante kennis en contacten. Precies op het juiste moment,
namelijk het moment dat zij zelf bepalen en er dus klaar voor
zijn om actie te ondernemen. Want InnovatieTafels gaan over
luisteren en praten, maar ook over doen. Waar nuttig slaan
de leden de handen ineen om samen initiatieven te nemen.

Voor wie zijn de InnovatieTafels bedoeld?
Ondernemers in de agri- & foodsector. Ondernemers met
ambitie die snappen dat je samen verder komt. En vaak
nog sneller ook. Ondernemers die leergierig zijn, bereid tot
experimenteren en niet bang om hun onzekerheden op tafel
te leggen. Ondernemers ook die de dialoog willen aangaan

met hun grootste ‘tegenstanders’ en die begrijpen dat je
vaak het meeste leert door over de grenzen van je eigen
bedrijfstype heen te kijken.

Hoe gaat een InnovatieTafel
in zijn werk?
De acht leden komen in principe vijf keer per jaar bij
elkaar op een avond van 19.00-22.00 uur. Vaker mag
en een ander tijdstip kan ook. Elke InnovatieTafel heeft
twee moderatoren, doorgaans één van ABAB en één
van een andere kennispartner. Op de agenda staan altijd
drie onderwerpen: dilemma’s van de deelnemers, een
innovatiethema naar keuze en een concreet project of
experiment waaraan de deelnemers samen -willen- werken.
Afhankelijk van het door de deelnemers gekozen thema
schuift een expert aan. Die expert kan uit het netwerk van
de leden van de InnovatieTafel komen of uit dat van de
moderatoren.

Wat investeren de deelnemers?
Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Deelnemers aan
de innovatietafel investeren hun tijd, kennis en energie. Het
concept van de innovatietafel werkt alleen als deelnemers
zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Zo bewaken we
gezamenlijk de continuïteit en het succes.

‘Het mooie van de InnovatieTafels is dat
ze heel laagdrempelig zijn. Daarmee zijn
ze op heel veel plaatsen en breed toe te
passen.’
Jorrit Dekkers, Rabobank (moderator)

Geïnspireerd?
We dagen je uit om je aan te melden! Laat je verrassen door andere inspirerende ondernemers uit de agri- &
foodsector en verken de grenzen van het onbekende. Deel jouw inzichten en ervaringen en laat ze samenvloeien
met de verfrissende en innovatieve ideeën van anderen. De kracht ligt hierbij niet alleen binnen de eigen sectorgrenzen.
Wij zijn ervan overtuigd dat sectoroverstijgende samenwerkingen kunnen leiden tot nog meer innovatie.

Ga naar www.innovatietafels.nl en meld je aan!
Heb je vragen? Stuur dan een mail naar innovatietafel@abab.nl of neem contact op met Monique van Lieverloo:
monique.van.lieverloo@abab.nl
06-10462790

www.innovatietafels.nl

