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Tijmen de Vries, sinds kort managing 
partner internationale voedselketens, 
is een strategisch denker en doener. 
Opgeleid als politicoloog in Berlijn, 
en diverse jaren gewerkt vanuit 
Brussel, heeft hij als doorgewinterde 
duurzaamheidsexpert ruim 15 jaar 
ervaring in complexe internationale 
ketens. Hij weet als geen ander hoe je 
op dat gebied het verschil kunt maken. 

Tijmen was, voordat hij de overstap naar S&P 
maakte, jarenlang initiator en voorzitter van 
verschillende verduurzamingsprogramma’s 
in de koffie- en theesector. Daar zag hij 
met eigen ogen wat er nodig is voor het 
versnellen van de verduurzaming van die 
internationale ketens. Die kennis benut hij 
nu bij de implementatie van blockchain voor 
een transparante rijstketen in Cambodja, het 
realiseren van een leefbaar inkomen voor 
koffieboeren in Burundi en tal van andere 
internationale projecten.

Juist door alle stakeholders – van boer tot 
consument – te betrekken en hen te voorzien 
van relevante en eerlijke informatie kun je 
het verschil maken. Tijmen past dat niet 
alleen toe in zijn projecten, maar ook in de 
samenwerking met klanten en collega’s. 
Op deze wijze wordt onder zijn supervisie 
voor tal van klanten ieder jaar weer het 
duurzaamheidsverslag geproduceerd. 
Rekening houdend met de juiste richtlijnen. 
Met een creatieve, idealistische, maar ook 
zakelijke inslag. Zo brengt hij op unieke 
wijze inhoud en communicatie samen.

TIJMEN

Effectieve
stakeholder-
communicatie is 
noodzakelijk voor 
verduurzaming 
van internationale 
voedselketens.
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Harry Kager, sinds kort managing 
partner duurzame land- en 
tuinbouw, is analytisch sterk en 
praktijk- en resultaatgericht. Door 
zijn achtergrond als boerenzoon 
en wonend in het landelijk gebied 
ervaart hij de mooie dingen en 
tegelijkertijd de uitdagingen in de 
agrarische sector. Mede daardoor, 
en door zijn jarenlange ervaring in 
het werken in die sector kan Harry 
als geen ander op praktische wijze 
vormgeven aan de noodzakelijke 
verduurzamingsstappen.

Voor zijn tijd bij Schuttelaar & Partners 
was hij steeds werkzaam in de agrarische 
sector; eerst bij Campina International, 
later in diverse functies bij LLTB, LTO 
Noord, ZLTO en LTO. Harry zoekt als 
landbouweconoom altijd mogelijkheden 
om agrarische ondernemers te helpen 

HARRY

Voor duurzaamheid 
en een goed 
verdienvermogen 
is een integrale 
aanpak nodig.

verduurzamen en tegelijkertijd het 
verdienvermogen te verbeteren. 
Hij is trots op wat hij heeft weten te 
bereiken op het gebied van verbrede 
landbouw; van zorglandbouw tot en 
met natuurbeheer; het staat nu overal 
op de agenda. 

En zo is dat ook het geval bij ingewikkelde 
dossiers zoals over stikstof, mest en 
klimaat. Dossiers waarin Harry altijd 
oog heeft voor de gemeenschappelijke 
deler om samen verder te komen, 
voor bedrijfsspecifiek maatwerk en 
praktijkgerichte oplossingen die echt 
bijdragen. Strategie en innovatie zijn 
essentieel voor verduurzaming van de 
sector. Strategische zaken ook weer 
praktisch en behapbaar maken is 
kenmerkend voor zijn adviezen.


