
AANNAMES:

OUTPUTS
Directe resultaten van je 
activiteiten

ACTIVITEITEN
wat doe jij concreet voor 
de stakeholders? 

EFFECTEN
De effecten op je doelgroepen; 
wat verandert er bij wie?

HOGERE EFFECTEN
Effecten die niet direct door jouw 
activiteiten komen maar waaraan 

je wel indirect bijdraagt.

…We maken samen met anderen onze omgeving mooier en dragen bij aan een bloeiende Betuwe met een rijkdom aan natuur en 
landschap waarin we voedsel waarderen. 

STAKEHOLDER

DE VERANDERTHEORIE VAN DE FRUITMOTOR

Educatie van 
telers op het 
gebied van 
duurzame 

bedrijfsvoering
(waaronder 

biodiversiteit)

• Individuele bezoeken door 
begeleider De Fruitmotor/WUR 
expert

• Min. 5 experimenten geïnitieerd
• 3-4 Netwerkbijeenkomsten 

lerend netwerk

Kopen restfruit van 
telers door de FM 
(cat 3) tegen een 
hogere prijs dan 
marktconform

Faciliteren aanleg van 
bloemenranden door de teler 
op elke 100m van het terrein 
van de teler met bloemzaad 

van de Fruitmotor

• 117887 kilo appels en 
ander fruit verkocht *

• 1200 EURO meer 
inkomsten voor 
deelnemende telers *

Toegenomen kennis 
en vaardigheden 

telers van duurzame 
bedrijfsvoering 

(KENNIS en 
VAARDIGHEDEN)

Meer 
inkomsten

(MIDDELEN)

Toepassen van kennis in 
handelen telers in 

verduurzaming 
bedrijfsvoering (GEDRAG)

Meer en meer 
verschillende 
soorten bijen

Telers (leden van De 
Fruitmotor)

1

2

3

(onze) voorlichting leidt tot meer kennis van 
effect handelen op biodiversiteit regionaal 
en duurzaamheid breed (= relevant)

Promotie van 
activiteiten 

telers van de 
Fruitmotor

Telers zijn genoemd/ aanwezig bij 
verschillende evenementen en in 
verschillende lokale en landelijke 

media offline en online. 
Min. 10 excursies met derden op 

terreinen telers

Teler voelt zich 
erkend en trots

Teler voelt 
meer 

verbondenheid 
met de missie 

van De 
Fruitmotor

1

Meer economisch 
succes in de regio

Meer recreatie/ 
toerisme

3

Betere bestuiving 
deelnemende 
telersterreinen 

Meer goede 
appels 

deelnemende 
telers

Mooi, biodivers landschap & economisch duurzaam: een Bloeiende Betuwe

Meer inkomsten 
voor de teler

Meer bloemen 
(= voedsel) op 

terrein teler. 
Meer 

nestelplaatsen 
voor bijen op 
terrein telers

Teler wordt 
ambassadeur voor 

De Fruitmotor 
(inspireert andere 

telers)

Meer telers werken 
samen met De FM

8750 m2 bloemranden 
en hagen gerealiseerd 
op terreinen telers (ook 
44400m2 elders)*

Meer biodiversiteit 

Toegenomen wil om 
maatregelen te nemen 

op terrein teler m.b.t. 
duurzame bedrijfsvoering 

(MOTIVATIE)

Teler beleeft 
meer plezier 

aan werk

CONTEXTFACTOREN: 
A. Voor de bijen: acties andere telers in de buurt (pesticiden, 
neg, maar ook  bloemen, huisvesting, pos)
B. Voor de bloemenranden: Het weer bepaalt hoeveel moeite 
het kost ze te onderhouden
c. Voor kennis en bewustzijn telers:
Algemeen maatschappelijk bewustzijn op het gebied van 
duurzaamheid.
Aanbod kennis via andere kanalen maakt onze kennis meer of 
minder relevant. Tegenstrijdigheden zijn er wellicht ook

Land van de 
teler is mooier 

(lokaal 
landschap 

wordt mooier)

Aanname: de teler onderhoudt deze 
ook

4: Meer soorten bijen maken 
soorten flora en fauna 
mogelijk buiten hun eigen 
soortentoename

2

Meer en verschillende (wilde) bijen = 
betere bestuiving

4

4

* Cijfers zijn totalen, van de start van De Fruitmotor tot juni 
2020


