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Wageningen Economic Research is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, 
sociaal en economisch onderzoeksinstituut. Ons onderzoek richt zich op de duurzame 
productie, distributie en consumptie van gezond en veilig voedsel. Onze toegang tot 
unieke data, modellen en kennis bieden opdrachtgevers op vernieuwende en integrale 
wijze inzichten bij beleid en besluitvorming. Deze dragen uiteindelijk bij aan een 
duurzamere wereld en de kwaliteit van leven.

Onze kracht is het ontwikkelen van nieuwe inzichten vanuit market intelligence en onze 
integrale benadering van vraagstukken. Wij hebben nationaal en internationaal een 
bewezen trackrecord en een uitgebreide ervaring in opzetten en uitvoeren van 
beleidsanalyses en het ontwerpen van effectief beleid voor bedrijfsleven en overheden.

Regiokantoren
Onze medewerkers zijn gevestigd in de regio.
Ze zijn goed op de hoogte van de agrarische 
sector en weten wat er in de regio speelt.

1  Drachten
Zonnedauw 5
9202 PE Drachten

2  Alkmaar
Noorderstraat 1z
1823 CS Alkmaar

3  Den Haag
Alexanderveld 5
2585 DB Den Haag

4  Oisterwijk
Sprendlingenstraat 16
5061 KN Oisterwijk

5  Goes
Stationsplein 9a
4461 HP Goes

6  Dalfsen
Bloemendalstraat 2
7721 AM Dalfsen

7  Haaksbergen
Werfheegde 23
7481 JR Haaksbergen

8  Huissen
Karstraat 59c
6851 DG Huissen

9  Meijel
Jan Truijenstraat 2
5768 CB Meijel
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‘Goed beleid is  
gebaseerd op goede  
en actuele cijfers  
én deze cijfers komen  
uit de praktijk’

Duurzaamheid, voedselveiligheid, waterkwaliteit en zo zijn er nog meer 
onderwerpen waar u dagelijks mee te maken heeft. Rond deze onder-
werpen wordt zowel in Nederland als in het Europees Parlement beleid 
gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat goed beleid gebaseerd is op goede 
en actuele cijfers én dat deze cijfers uit de praktijk moeten komen. Het 
Bedrijveninformatienet maakt dit mogelijk. Wilt u, net als 1.500 collega’s, 
ook bijdragen aan onderbouwing voor goed beleid?

Bedrijveninformatienet: Informatie van en over de sector

In het Bedrijveninformatienet verzamelt Wageningen Economic Research (voorheen  
LEI) naast financiële gegevens ook veel informatie over de bedrijfsvoering van zo’n 
1.500 land- en tuinbouwbedrijven door heel Nederland. Dit informatienet stelt ons sinds 
1965 in staat om analyses te doen van de ontwikkelingen in de regionale land- en 
tuinbouw. Inzichten die essentieel zijn voor de ontwikkeling van toekomstgericht land-
bouwbeleid, zoals de inkomensraming, Voedsel-Economisch Bericht en Toekomst-
verkenningen. Zo bieden wij overheden en bedrijven inzichten voor het nemen van 
verantwoorde beslissingen.

Inzicht op bedrijfsniveau: goed voor beleid

Met behulp van het Bedrijveninformatienet laten we bijvoorbeeld zien wat de gevolgen 
zijn van wet- en regelgeving voor het aantal dieren dat mag worden gehouden. Ook 
brengen we in kaart wat veranderingen in het Europese landbouwbeleid kunnen beteke-
nen voor het resultaat van bedrijven. Met de resultaten in de hand wijzen wij overheden 
en bedrijfsleven op de grote verschillen in aanpak tussen telers en veehouders onderling 
en de betekenis daarvan. De gegevens helpen overheden in Den Haag en Brussel om zo 
goed mogelijk beleid te ontwikkelen. Daarbij kan, mede door uw gegevens, rekening 
worden gehouden met de gevolgen voor de sector als geheel en voor de verschillende 
soorten bedrijven binnen de sector.

Inzicht in bedrijfsniveau: goed voor u

Deelnemers aan het Bedrijveninformatienet ontvangen op mijnagrimatie.nl, een 
persoonlijke en afgeschermde pagina, een interactieve presentatie van hun bedrijfs-
gegevens. Hiermee kunnen zij hun eigen bedrijf eenvoudig vergelijken met andere 
bedrijven in de sector op tal van indicatoren, waaronder duurzaamheid en kosten van 
bijvoorbeeld gewasbescherming of mechanisatie. Mijnagrimatie.nl biedt u nieuwe 
inzichten in uw bedrijf, die u kunt gebruiken voor het versterken van uw bedrijfs-
strategie. Daarnaast krijgt u inzicht in de ontwikkeling van uw bedrijf over de periode  
dat u deelnemer bent.

Geïnteresseerd in deelname?

Wilt u meer weten over deelname aan het Bedrijveninformatienet? Wij nemen binnenkort 
telefonisch contact met u op. Heeft u vragen voor ons? Deze beantwoorden wij graag. 
Wij zijn te bereiken via 070 335 82 20 en bernard.douma@wur.nl. Meer informatie 
vindt u op www.wur.nl/bedrijveninformatienet.

Beleid gebaseerd op 
echte cijfers: uw cijfers

Zorgvuldigheid vanzelfsprekend

Onze onderzoekers beseffen dat ze werken met  
vertrouwelijke informatie van deelnemende bedrijven.  
In onze publicaties presenteren wij gegevens alleen in 
de vorm van gemiddelden van groepen bedrijven. In de 
rapportages naar de deelnemende bedrijven staan 
deelnemers alleen vermeld onder een nummer. Zo 
kunnen deelnemers rekenen op volstrekte anonimiteit 
en beveiliging van hun gegevens. Om te komen tot 
inzicht op basis van betrouwbare praktijkgegevens 
vragen wij toegang tot dezelfde gegevens die uw 
accountant gebruikt voor het jaarrapport. Via het 
gebruik van machtigingen kan dit op een praktische en 
tijdbesparende manier. 

Privacy wettelijk geregeld 

Verordening 1217/2009 van de 
Europese Unie regelt de uitvoering van 
het Europese informatienet. Die stelt in 
artikel 16 dat de individuele gegevens 
nooit mogen worden gebruikt door 
belastingautoriteiten of andere controle-
instanties. Als controleurs u vragen de 
gegevens te mogen inzien, mag u dat 
weigeren. Ook ons instituut zal daaraan 
geen medewerking verlenen.

In één oogopslag ziet u hoe uw bedrijf presteert in vergelijking met andere bedrijven in uw sector
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