
Informatie verzamelen over geleerde lessen en effectieve oplossingen 
tijdens de pilot- en implementatiefase en deze gebruiken voor schaalbare 

oplossingen door investeringen en advies

Organisaties ondersteunen op 
basis van huidige slimme 

landbouwpraktijken

Toepassing van slimme landbouw 
stimuleren door technische 

ondersteuning

Organisaties ondersteunen met 
financiering zodat hun klanten 
kunnen investeren in slimme 

landbouw 

Geoormerkte leningen verstrekken 
voor investering in schaalbare 

technologie en diensten die 
slimme landbouw ondersteunen

Investeren in schaalbare technologie en 
diensten die slimme landbouw 

ondersteunen en beschikbaar stellen 
binnen de portefeuille

Groei van hun bestaande 
milieuvriendelijke 
bedrijfsactiviteiten

Vergroting kennis en toepassing 
slimme landbouw

Bedrijven ontwikkelen
technologieën en 

diensten voor slimme 
landbouw

Aanschaf van (bestaande) technologieën en diensten die slimme landbouw 
ondersteunen

Boeren hebben toegang tot en maken gebruik van technologie en diensten 
voor slimme landbouw

Meer boeren worden gestimuleerd om over te gaan op klimaatslimme 
landbouw voor de lange termijn

Meer boeren worden gestimuleerd om over te gaan op klimaatslimme 
landbouw voor de korte termijn

Boeren kunnen beter omgaan met de steeds 
veranderende context 

Boeren verbeteren hun opbrengst en de 
kwaliteit duurzaam

Boeren zijn beter in staat om de directe 
negatieve gevolgen van klimaatverandering 

het hoofd te bieden

Hoger inkomen voor de boeren

Boeren bouwen duurzame en levensvatbare bedrijven op

Boeren zijn zelfredzamer 

Impact boeren
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Klimaatslimme landbouw stimuleren

Klimaatverandering heeft schadelijke gevolgen voor de productieniveaus van kleine boeren. Ze zijn nog niet in staat om de gevolgen 
het hoofd te bieden omdat ze onvoldoende toegang hebben tot financiële diensten, kennis over klimaatslimme landbouw en 
effectieve oplossingen. Dit vergroot het risico van inkomstenderving voor de boeren, en brengt de gezondheid van de bodem en 
gewassen op de lange termijn in gevaar. Zo wordt het moeilijker voor de boeren om zelfredzaam te worden.
Bekijk onze ideeën voor verandering en ontdek hoe we een verschil willen maken.

Verwachte resultaat voor 
organisaties


