Waarom het werkt?

De wereld in 2030
Steeds vaker problemen door extreem weer, zoals droogte, overstromingen of hagel.
Zonder klimaatadaptatie zal dit leiden tot mislukte oogst, en kunnen boeren hun
ondernemingen niet voortzetten. Dit zal gepaard gaan met toenemende schade.

Via vertrouwde kanalen
Boeren krijgen advies van de organisatie die ze meer
vertrouwen dan verzekeringsmaatschappijen: LTO's .

Met De Weerbestendige Boer helpen we de agrarische wereld om de juiste adaptieve
maatregelen te nemen.

Bewustwording creëren
Uit ons onderzoek bleek dat er weinig bewustzijn is onder
boeren omtrent problemen als droogte, dit is meer een
“probleem van de toekomst” dan een probleem van nu. Door
goede informatie voorziening kan deze bewustwording worden
gestimuleerd.

Wij presenteren: De Weerbestendige Boer
De Weerbestendige Boer vormt een advies platform, met antwoord op de vraag “Hoe kan ik het beste mijn boerderij
voorbereiden op klimaatveranderingen (bijv. droogte) die in mijn regio zullen gebeuren”. Waarbij kennis en alle
bestaande opties en hulpmiddelen worden besproken, en via vertrouwde kanalen bij de boeren terecht komt.

Actief één-op-één adviesinteractie
In plaats van passief delen van informatie
Advies is op maat
Op maat gemaakt voor een specifieke agrarische onderneming.

Informatie op maat
Geleverd vanuit een samenwerking van
Verbond van Verzekeraars, (agrarische)
verzekeringsmaatschappijen, KNMI,
Universiteit Wageningen, overheid en
Waterschappen

Next steps

Gemodereerd door LTO's
Boeren informeren via regionale LTOs.
Boeren vertrouwen op de LTO en via deze weg
vergroot het Verbond van Verzekeraars de
kennis en bewustwording via LTO

Holistische, geharmoniseerde benadering voor het voorspellen van de gevolgen van
klimaatverandering voor de landbouw.

Gebruikt door boeren
Door deze kennis weten boeren welke
maatregelen tegen extreem weer voor hun
onderneming werken en kunnen ze deze
efficiënt inzetten.

Boeren krijgen zicht op veel tools voor risicobeheer, niet alleen het verzekeren van de
schade.
Verzekeringsmaatschappijen besparen tijd en geld door kennis te centraliseren die verspreid is over veel bronnen, in plaats
van een eigen advies voor boeren te ontwikkelen.

JIP 2021 | Team 10 - Klimaatverandering

Anneke Leidsman, Maurits Carsouw, Melina Afrathianakis, Miguel Sanchez, Karolina Pawlik

Het Verbond van Verzekeraars…
… zoekt een samenwerking met regionale
belangenorganisaties van boeren (e.g. LTO).
… wordt een kennispartner van deze regionale
belangenorganisaties.
… maakt samen deze partner boeren bewust
van het toekomstige probleem (droogte).

