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Ze heeft al aan veel keukentafels gezeten en elke keer
is het weer mooi als ze de agrarisch ondernemer
perspectief kan bieden. “Het gaat vaak niet om
wereldschokkende veranderingen, juist niet”, vertelt
plattelandscoach Franca van Nunen. “Meestal gaat het
om simpele veranderingen, waardoor een ondernemer
weer energie krijgt om met de toekomst van zijn bedrijf
aan de slag te gaan. Net dingen even anders doen.
Vaak zien ze wel een stip op de horizon, maar weten
gewoonweg niet goed wat de stappen zijn om daar te
komen en hoe ze het idee succesvol maken. Daar help
ik bij.”

Zo wilde een melkveehouder graag ijs van eigen melk
gaan verkopen. “Ik denk mee in de mogelijkheden die er
zijn en help ook mee bij de realisatie door naast de
boer te gaan staan bij de keuzes die gemaakt moeten
worden, bijvoorbeeld om alles zelf maken of
samenwerkingen aan gaan. Wat zijn de voor- en
nadelen van deze varianten. Ook zag ik dat hij
fruitbomen op het erf had staan, waar hij niets mee
deed. Ik opperde om eigen fruit in het ijs te verwerken
om zo een exclusiever product te ontwikkelen en
lanceerde het idee om dagbesteding aan te bieden
aan een zorgorganisatie en daarmee plukkers  en
verwerkers aan te trekken voor het oogstseizoen. Achter
zijn ijsverkoop zat dan meteen een sociaal verhaal. Dit
is geen rocket science, maar de boer had er zo nog niet
naar gekeken.”

 
‘Het mooiste is als ze zeggen:

ik voel weer lucht’.
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Franca van Nunen is plattelandscoach en projectmanager voor nieuwe agrarische
verdienmodellen. Hoewel ze zelf niet uit de sector komt, helpt juist die onbevangenheid
agrarisch ondernemers verder. “Het ontbreekt ze niet aan ideeën, maar vaak weten ze

niet hoe ze die concreet om kunnen zetten in commerciële en duurzame
verdienmodellen. Daar ben ik voor.”
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Vreemde eend
Franca is afkomstig uit de gezondheidszorg waar ze diverse nieuwe initiatieven heeft opgezet. Sinds 2013 zet
ze haar innovatiekracht in voor de transitie van de voedselsector. In de afgelopen 9 jaar is ze actief in de
gehele breedte van de voedselketen. Zowel aan het begin van het voedselsysteem bij agrarisch ondernemers
en voedselproducenten, als in het midden bij distributiepartners en aan het eind van de keten waar het bord
van de consument staat zoals bij horeca en foodservice organisaties.

In 2020 is het plattelandscoaching project gestart van de Provincie Utrecht (op basis van een subsidie traject
i.s.m. Lami) en sindsdien werkt Franca in dat team van onafhankelijk plattelandscoaches. Eerder begeleide ze
op individuele basis reeds boeren die haar vroegen om strategisch én praktisch te helpen en bood ze ook
ondersteuning aan als korte keten-coach voor het ZLTO Korte Keten project. Dat gaat dan om het
onderzoeken en realiseren van nieuwe commerciële initiatieven op het gebied van recreatie, retail, horeca of
productontwikkeling. Of het verbeteren van de resultaten door een andere klantbenadering. 
 
Aanvankelijk was Franca met haar bedrijf Green Passion een vreemde eend in de bijt van het agrarisch leven.
Ze kwam niet van een boerenbedrijf, had niet de HAS gedaan. Dus wat kon zij bieden als plattelandscoach?
Al snel werd duidelijk dat haar passie voor de voedselsector in combinatie met de uitgebreide ervaring met
verandertrajecten (zoals maatschappelijk relevante innovatieprojecten, start up-begeleiding,
productintroducties, community building, crowdfunding trajecten en het “runnen” van een eigen horecazaak)
haar de bagage gaven om andere ondernemers praktisch en toekomstgericht te ondersteunen.

Drie aspecten
Als een agrarisch ondernemer haar inschakelt, begint het met
telefonisch kennismaken om te bekijken of er een match is tussen de
wensen van de boer en de bijdrage die Franca kan leveren. Daarna
volgt een bedrijfsbezoek met een rondje over het erf en een
openhartig gesprek met de ondernemers en betrokken familieleden.
“Vaak heeft een boer(in) al ideeën over wat hij/zij wil. Zo’n
ondernemer heeft zijn ogen natuurlijk ook niet in zijn zak. Daar haak
ik dan op in. Negen van de tien keer ga ik na een eerste gesprek weg
terwijl het oorspronkelijke idee een steviger basis heeft gekregen en
de ondernemers enthousiaster zijn geworden over hun eigen plan.”

 
“Omdat ik niet oorspronkelijk uit de agrarische sector kom, kijk ik
met een andere blik naar de situatie van de betreffende boer. 
 Ik merk dat boeren vaak moeite hebben om dingen buiten hun
comfortzone te doen, maar daar ligt voor mij juist de uitdaging.
Ik houd van omdenken, van out-of-the box zoeken naar
oplossingen met een klantfocus en doelen in overzichtelijke
stappen te realiseren die passen bij de individuele boer.”

Het gaat Franca bij de kansrijke ontwikkeling van nieuwe initiatieven om drie aspecten: Het idee moet passen bij
de ondernemer, bij zijn locatie en bij zijn financiële situatie. “Als hij jaarlijks 30.000 euro met zijn tweede business
tak wil verdienen, dan is een melktap niet voldoende. Ik kan snel de bredere kansen, creatieve aanpak en
mogelijke opbrengsten schetsen.” Een rondje over het bedrijf is voor haar ook een belangrijk aspect. “Met een
scan van de omgeving kunnen we lokale kansen en valkuilen inventariseren. Is dit een goede plek voor een
camping? Welke doelgroep willen ze aantrekken en wat zijn de behoeftes van die toekomstige klanten?”

Niet alleen uitgaan van wat een
ondernemer wil doen. Maar

waarom en voor wie wil je dit
doen? Hoe zorg je ervoor dat er
een schaalbaar groeimodel uit

kan ontstaan?
 

Franca van Nunen 



Realisme
Realistisch denken is erg belangrijk, benadrukt ze. Je moet aansluiten bij trends in de maatschappij alsook bij
de identiteit en motivatie van de individuele boer. Niet alleen uitgaan van wat een ondernemer wil doen. Maar
waarom en voor wie wil je dit doen? Hoe zorg je ervoor dat er een schaalbaar groeimodel uit kan ontstaan? 
 
Het kan voorkomen dat een ondernemer een groots plan heeft wat niet past bij de eigen situatie en
capaciteiten. Daar moet dan eerlijk over gepraat worden.  “Zo was er een jonge boer in maatschap met zijn
ouders, die buiten de deur werkte naast het melkveebedrijf. Hij wilde een pannenkoekenboerderij beginnen. 
 Hij had echter geen enkele horeca-ervaring, geen ervaring met leidinggeven, en zag stage gaan lopen ook
niet echt zitten. Ik ken de horecawereld enigszins en wist dat hij er te makkelijk over dacht. We zijn toen een
paar stappen teruggegaan in het gesprek en uiteindelijk kwam het erop neer dat hij gewoon een extra
inkomstenbron voor het melkveebedrijf wilde realiseren. Dat kan natuurlijk ook anders. Een loods op het erf
verhuren kan ook en is dan 'laaghangend fruit' om eerst eens te plukken.”

Boer aan het roer
Het project plattelandscoaches in de provincie Utrecht is een succes. Ook andere provincies zetten, met het
oog op de actuele uitdagingen,  in op het aanbieden van coaches voor boeren. Franca ziet langzaam een
omslag ontstaan. “Voorheen werd een coach nog te veel geassocieerd met iemand met wie je je problemen
bespreekt, maar dat is aan het veranderen. Boeren en andere betrokkenen beseffen dat een coach kan
helpen met het bieden van een andere blik. Elke coach heeft daarin zijn eigen specialisme. Ik zet in op het
kijken naar kansen en ontwikkelen van een tweede tak – wat allang geen hobbyisme meer is. Van de tweede
tak een goed verdienmodel maken lukt alleen als het plan goed geborgd is en de marketing professioneel
wordt aangepakt. Dat betekent een stapsgewijze product- en dienstenontwikkeling, conceptgericht denken
over afzet in de korte keten, het opbouwen van (lokale) samenwerkingsverbanden en het creatief aantrekken
van een vaste klantenkring die zich verbonden voelt met het verhaal van de boer. Daarin begeleid ik de
agrarisch ondernemers, maar het mooie eraan is, de boer(in) blijft aan het roer. Hij of zij neemt de
beslissingen.”

Thuis in de sector
Inmiddels voelt Franca zich helemaal thuis in
de agrarische sector of het nu een fruitteler,
tuinder, akkerbouwer, melkveehouder,
regeneratief gemengd bedrijf is of iets anders.
Met haar persoonlijke brede achtergrond kan
ze snel schakelen tussen hoofd- en bijzaken en
kan ze de specifieke inhoudelijke kennis van
een boer koppelen aan haar ervaringen met
alternatieve perspectieven.  Zo creëert ze als
coach haar eigen specialisme, dat menigeen
waardeert. “Het mooiste is als mensen
uiteindelijk zeggen: ‘ik voel weer lucht, door de
gesprekken met Franca heb ik weer motivatie
en energie gekregen voor de toekomst van
mijn bedrijf’.”

 Energie geven
“Met het vinden van toekomstperspectief geef ik boeren
weer energie. Ze zetten in op iets dat ze leuk vinden om te
doen. Ze nemen weer het heft in eigen hand.” En dat is
misschien ook wel erg gewild in deze tijd, waar veel boeren
het idee hebben niet meer te kunnen ondernemen door alle
onzekerheden en wet- en regelgeving die hen wordt
opgelegd. 
Franca geniet dan ook van de gesprekken met meerdere
familieleden, waarin elkaars kwaliteiten worden besproken.
Waar ben jij goed in? Waar word jij blij van? “Van deze
sessies krijgt iedereen energie. Laatst was er een boer die
zo’n sessie eigenlijk wilde afbellen, want hij was letterlijk
benauwd van de stikstofproblematiek die boven zijn hoofd
hing. Toch hebben we de sessie door laten gaan en
achteraf was hij blij. Hij had er letterlijk lucht van gekregen,
en ingezien waar hij zijn kwaliteiten nog wel kon inzetten
en dat hij nog steeds zelf aan het roer stond.” 
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