
Investeren in 
organisaties die 

inferieure gewassen
verwerken

Investeren in organisaties die 
schaalbare oplossingen ontwikkelen om 

verliezen na de oogst te verminderen, 
waaronder faciliteiten en technieken 

voor opslag en verwerking, en 
coördinatie van toeleveringsketens. 
Schaalbare producten beschikbaar 

stellen binnen de portefeuille.

Kunnen hun 
inferieure gewassen 

verkopen

Vergroting kennis en 
implementatie van 

goede praktijken na 
de oogst

Meer gewassen op de markt, van betere kwaliteit en langer houdbaar. Minder verlies van gewassen

Individuele boeren verliezen minder gewassen

Hoger inkomen voor de boeren

Boeren bouwen duurzame en levensvatbare bedrijven op

Boeren zijn zelfredzamer 

Impact boeren

Input van Rabo Foundation

Verliezen na de oogst terugdringen

Verliezen na de oogst verminderen de levensvatbaarheid en duurzaamheid van de bedrijven van kleine boeren. Er gaan veel 
gewassen en delen van de oogst verloren omdat de boeren onvoldoende toegang hebben tot financiering, onvoldoende 
kennis hebben van (bijvoorbeeld) de juiste technieken en niet over de juiste faciliteiten beschikken in moeilijke 
klimaatomstandigheden. Dit leidt tot suboptimale prijzen omdat ze gewassen meteen moeten verkopen en heeft dus een 
negatief effect op hun inkomsten. Verloren gewassen betekenen ook verspilling van land, water en meststoffen, wat 
schadelijk is voor het milieu. Bovendien vormen veel verloren gewassen een bedreiging voor de voedselveiligheid. Bekijk 
onze ideeën voor verandering en ontdek hoe we een verschil willen maken.

Technische 
ondersteuning 

bieden om kennis en 
vaardigheden te 

vergroten

Organisaties 
ondersteunen met 
financiering zodat 

hun klanten kunnen 
investeren in 

vermindering van 
verliezen na de 

oogst

Financiering 
verstrekken voor 

innovatieve 
oplossingen voor na 

de oogst

Geoormerkte leningen 
verstrekken voor 

investering in opslag-
en 

verwerkingsfaciliteiten 
voor na de oogst

Betere voorspelling 
van de 

productie/vraag

Haastige verkopen 
voorkomen

Faciliteiten voor na 
de oogst gebruiken 
voor betere opslag 
en verwerking van 

hun producten

Bedrijven ontwikkelen 
innovatieve opslag- en 
verwerkingsfaciliteiten 

voor na de oogst

Hogere verkopen en hogere prijzen 

Verwachte resultaat voor 
organisaties

InnovatiePartnerontwikkeling


