
• Boerencoöperaties in opkomende economieën professionaliseren in snel tempo en worden een 
aantrekkelijke handelspartner. 

• Coöperaties zorgen voor structurele werkgelegenheid, eerlijke arbeidsvoorwaarden en efficiëntere 
landbouwmethodes. Nederland is expert op het gebied van boerencoöperaties.

• Binnen de professionele boerencoöperaties staat een nieuwe generatie jonge leiders op die 
investeren in innovatie en productie voor de internationale markt. 

• Ondersteunen van deze jonge coöperatieve leiders is een effectieve inzet van Nederlands hulp & 
handel-gelden/middelen/beleid

 
Structurele economische transformatie
De wereldwijde bevolking zal naar verwachting stijgen tot 9 miljard mensen in 2050 en maar liefst 14% 
daarvan zijn dan jongeren tussen de 15 en 24 jaar. In Afrika is nu al 30% van de bevolking jonger dan 
24 jaar. Veel van deze jongeren wonen nu nog op het platteland en werken (mee) op een boerenbedrijf.  

Een structurele transformatie van deze economieën is echter gaande. De landbouw verliest relatief en 
(uiteindelijk) absoluut belang vergeleken met opkomende nieuwe sectoren zoals industrie en diensten. 
De bevolking (en met name de jongeren) verlaat de landbouwsector zodra er nieuwe opties ontstaan. 
Tegelijkertijd zorgt de economische ontwikkeling van deze overige sectoren ook voor de voortdurende 
toename  van  de  landbouwproductiviteit  en tot integratie van meer ICT en GPS-technologie in de
landbouw. Ook zal de landbouw moderniseren en professionaliseren waardoor de landbouwproductiviteit 
in de loop der jaren zal toenoemen.

In deze transformatie ontstaat een nieuwe generatie coöperaties in Azie en Afrika: professioneel, 
marktgericht, een aantrekkelijke ketenpartij. Jonge agrarisch ondernemers snappen als geen ander 
dat ze alleen positie kunnen krijgen als ze zichzelf organiseren en een vuist maken in de sector. Zij zien 
kansen in de landbouw, in verwerkingsbedrijven op het platteland, dienstverlening en technologie. 

Nieuwe generatie 
boerenleiders komt eraan

Waarom investeren in jongeren in landbouw?
Het vertrekken van veelal jonge mensen uit de landbouw wordt vaak gezien als een sociaal ongewenst 
fenomeen. Toch is het slechts een logisch aspect van de structurele transformatie. Maar deze trans- 
formatie moet wel goed gemanaged worden.  



 
Wat is er nodig?
Landbouwcoöperaties blijken een effectief mechanisme te zijn om jongeren meer bij de landbouw te 
betrekken. Door coöperaties effectief in te richten, ontstaan dichtbij de boerderijen banen in de verwerkende, 
dienstverlenende en toeleverende industrie. Binnen een boerenorganisatie of coöperatie kunnen jongeren 
bovendien kennis opdoen over kwaliteit en productiviteitseisen, waarde toevoegen aan hun product door 
verwerking en hebben zij verbeterde markttoegang. Dit vergroot de werkgelegenheid voor jongeren zowel op 
een bedrijf als bij ‘off-farm’ activiteiten op het platteland. 

Overheden kunnen de stap voor jongeren om in de landbouw te blijven steunen door te investeren in 
bijvoorbeeld: 

• Ondersteuningsregelingen voor beginnende agrifood bedrijven en bedrijfsovernames door jongeren
• Landinrichtingsplannen die boerderijen behouden en versnippering van landbouwgronden voorkomen
• Investeren in agrarisch praktijkonderwijs en services.
 
Agriterra
Agriterra investeert in boerenorganisaties en coöperaties die deze ontwikkeling kunnen versnellen. Wij 
investeren in drie kritieke gebieden: landbouwproductiviteit, plattelandswerkgelegenheid en zelfredzaamheid 
van boeren. Agriterra’s jongerenprogramma richt zich op het versterken van de posities van jonge boeren en 
boerinnen in hun producentenorganisatie of coöperatie in opkomende economieën. De doelstelling is het 
vergroten van jongerenparticipatie door het opzetten van jongerenraden en het opnemen van jongeren in 
het bestuur van coöperaties. De passie, gedrevenheid en kennis van jonge boeren en boerinnen in landen 
in ontwikkeling in combinatie met de kennis en ervaring die aanwezig is in Agriterra’s grote netwerk van 
jongeren in de Nederlandse Agri & Food sector, maakt dat er een unieke wisselwerking tussen beiden kan 
plaatsvinden. 

Youth Leadership Academy
Op 11 oktober kwamen jonge boeren uit verschillende landen hun ervaring en kennis delen met hun collega’s 
wereldwijd. Tijdens deze Youth Leadership Academy leerden de boerenleiders van morgen over persoonlijk 
leiderschap, boerensamenwerking en het laten horen van hun stem als jongeren binnen hun coöperatie en 
daarbuiten. 

Op de Youth Leadership Academy hebben de 50 jonge agri-leaders een drietal oproepen gedaan aan 
coöperaties en beleidsmakers. Deze internationale oproepen kunnen goed geïntegreerd worden in het 
Nederlandse hulp en handel-beleid:

1. Youth councils should be created within mixed cooperatives, and gender inequalities should be 
addressed to ensure the active participation of young women. The creation of youth-only cooperatives 
should also be facilitated. 

2. Cooperatives should provide mentoring, guidance and advisory services to their young members, so 
that they can become leaders and farmer entrepreneurs, and can overcome constraints (e.g., through 
access to training, land and credit).

3. Cooperatives, governments and the international community should play a proactive role in raising 
the image/profile of agriculture. Cooperatives can be a platform for sharing/demonstrating farmers’ 
success stories, or linking young women and men to educational institutions and agricultural schools.

 

De FAO/CTA/IFAD identificeren als 6 grootste uitdagingen voor deze jongeren:
1. Onvoldoende toegang tot kennis, informatie en onderwijs. 
2. Beperkte toegang tot land en versnippering van landbouwgronden.
3. Onvoldoende toegang tot financiële diensten. 
4. Gering baanaanbod in landbouw voor jongeren.
5. Beperkte toegang tot markten. 
6. Beperkte betrokkenheid bij beleidsdialoog en besluitvorming.


