
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Algemene gegevens 

PPS-nummer AFK 12085 

Titel Market Outlook & Intelligence Agri&Food 

Topsector en innovatiethema A&F en C&K 

Projectleider (onderzoek) Roel Jongeneel 

PPS-coördinator (namens private 
partij) 

Ruud Krimpenfort (RFC) 

Contactpersoon overheid Alex Bruijnis 

Status (lopend of afgerond) Afgerond (met nog beetje napro doorlopend in 2016) 

Type onderzoek (F, T of V)  

Werkelijke startdatum 2014 

Werkelijke einddatum 2016 

Korte omschrijving inhoud (max. 
4 regels) 

Het maken van Market Outlooks (jaarlijks update) die 
toegankelijk zijn (via Agrimatie) en inzicht geven in de 
verwachte middellange termijnontwikkeling (horizon 10 jaar) 
van de Nederlandse en EU landbouw en inzicht geven in de 
korte termijn ontwikkelingen (business cycle) via kwartaal 

peilingen (Agrovertrouwensindex) met link naar EU platform 
(Copa Cocega). 
 

 

 
Planning en voortgang (indien er wijzigingen zijn t.o.v. het projectplan svp toelichten) 

Loopt de PPS volgens planning?  ja 

Zijn er wijzigingen in het 
consortium/de projectpartners? 

Laatste jaar geen wijzigingen 

Is er sprake van vertraging 
en/of uitgestelde opleverdatum? 

Er loopt nog NAPRO om webpublicatie van outlook op 
Agrimatie verder af te ronden. Daarom is er een 
jaarrapportage opgesteld ipv een eindrapportage. 

 

 
Highlights: geef een korte beschrijving van de belangrijkste resultaten (deze beschrijving 

wordt als publieke samenvatting op de websites van de TKI’s/topsectoren geplaatst) 

De agrovertrouwens index voor de Nederlandse landbouw is 4 x gepubliceerd in combinatie met 
persbericht (wordt goed opgenomen door agropers).  Er is outlook gemaakt voor NL landbouw 
(resultaten daarvan m.b.t. zuivel zijn mede gebruikt door de Europese Commissie in haar Medium 
Term Perspectives for Agricultural Markets and Income, 2016) 
 

 
 

Knelpunten: geef een korte beschrijving van de eventuele inhoudelijke knelpunten 

 

Publicatie van de Market Outlook op Agrimatie-portaal is wat vertraagd geweest door 
onduidelijkheid over continuering van deze activiteit in 2016 
 

 
  

PPS-jaarrapportage 2016 
De PPS-en die van start zijn gegaan onder aansturing van de topsectoren dienen jaarlijks te 

rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang. Voor de inhoudelijke voortgang dient 
dit format gebruikt te worden. Voor de financiële voortgang is een spreadsheet beschikbaar. U 
wordt gevraagd te rapporteren over de hele PPS: de publieke én de private bijdrage en de 
resultaten van beide partijen. 
 
 
Format PPS-jaarrapportage topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 
 



 

Aantal opgeleverde producten in 2016 (geef in een bijlage de titels en/of omschrijving van de 

producten of een link naar de producten op openbare websites) 

Wetenschappe-
lijke artikelen 
(*) 

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/ 
workshops/ 
invited lectures 

Aan- 
gevraagde 
octrooien 
/first 
filings 

Spin-offs (**) 

geen Bijdrage 
Medium 
term 
perspectives 
agricultural 
markets and 
income 2016 

van EU 
Commissie 

 In 2016 is de 
World Outlook 
Conference 
(Zaandam) 
georganiseerd, 
met speciale 
sessie over het 

Nederlandse 
market Outlook 
project (met 
bijdragen van EZ, 

RFC, ForFarmers, 
ABN-AMRO) 
 

Presentaties 
vanuit research 
team op WOC:  
 Reflections on 

Market outlooks 
and model 

baselines: 
issues and 
linkages 

 

 Modelling the 

new CAP  and 

impacts on 

markets 

 
 
 

geen Zie 
opmerkingen 
over bijdrage 
aan EU 
medium term 
perspectives; 
Ook EU 

project-
financiering 
aangetrokken 
die belangrijk 

is voor 
expansie en 
continuïteit 

van het werk.  
De 
ontwikkelde 
tool is in 2016 
gebruikt voor 
analyse van 

Brexit 
scenario, zie 
http://www.nf
uonline.com/a
ssets/61142  

 
(*)  Ter herinnering: in geval van financiering met TKI-toeslag dienen de TKI’s in publicaties 
genoemd te worden als financier. In het geval van publicaties  in tijdschriften met een zeer hoge 

impactfactor worden de TKI’s graag vooraf op de hoogte gesteld.  
(**)  Hiermee wordt  bedoeld: contractonderzoek dat voortkomt uit dit project, aanvullende 
subsidies die zijn verkregen en spin-off bedrijvigheid.  
 

Verwacht u het komende jaar een octrooiaanvraag? nee 

 
 

Financiën: Maak een overzicht van het goedgekeurde begrotingsbudget en de realisatie van het 
budget uitgesplitst in DLO/TNO-capaciteit, private cash-bijdrage, private in kind bijdrage, TKI-
toeslag en overige overheidsbijdrage. Gebruik hiervoor de excelsheet. Vermeld hieronder: 

Afwijking van het ingezette budget  

Doorschuif van budget (goedgekeurd) 15K 

 
 

Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
Geef evt. toelichting op: 
- Afwijking opgeleverde producten 
- Reden van nog niet plaatsen van product op openbare website 

http://www.nfuonline.com/assets/61142
http://www.nfuonline.com/assets/61142
http://www.nfuonline.com/assets/61142

