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Meet & Eat Drenthe/Groningen



Wie ben ik? 

• Studeerde in Wageningen in jaren ’80

• Sinds 2001 werkzaam bij maatschappelijke 

organisaties

• Gegrepen door principes transitiemanagement

• Mede-oprichter Urgenda; voedseltransitie aanjagen

• Koplopers ondersteunen, beweging creëren, 

verbindingen maken, acties uitvoeren



De schaal van Kampen

• Brengt beweging: advies, concepten, 

campagnes

• Opschaling, kennisdeling en platform 

voedseltransitie: masterclass, boek, VOER-

cafés



VOER-café



Voedseltransitie

• Een radicale verandering in consumptie en 

productie 

• Niet: een beetje verduurzamen

• Wel: nieuwe ketens ontwerpen, ruimte voor 

innovatie

• Minder dierlijk, meer plantaardig, gezond eten, 

minder bewerkt voedsel, geen verspilling



Nederland kantelt

Mensen gaan zich anders organiseren:

• Eigen energie opwekken

• Auto’s delen

• Samen zonnepanelen inkopen

• Samen voedsel inkopen, thuisrestaurants

• Gereedschap delen

• Crowdfunding, een burger-bank



Waarom korte ketens?

• Vertrouwen terug in de voedselketen

• Autonomie: we doen t lekker zelf

• Consument krijgt vers & goedkoop

• Boer krijgt goede/stabiele prijs & feedback

• Sociale component: gezelligheid

• Verschuiving machtsevenwicht in de keten



Programma

16.00 uur: Welkom en kennismaking

16.30 uur: Lokale voedselketens Drenthe/Groningen 
17.00 uur: Presentatie Reframe

17.15 uur: Korte pitches van initiatieven

17.30 uur: Zaalgesprek: de volgende stap 

18.15  uur Aan tafel 

19.30 uur: Uiteen in drie workshops

20.30 uur: Oogst van de dag

21.00 uur: Borrel en netwerken



Omslagpunt?

• Moeilijk te zeggen hoe groot beweging/omzet nu is

• Reguliere supermarkten doen alles om klanten te 
houden 

• Wildgroei aan versmarkten, foodhallen, coöperaties 

• Kans voor boeren: nieuwe verbindingen, vertrouwen

• Kans voor regionale economie: werkgelegenheid, 
innovatie

• Maar ook: veel initiatiefnemers hebben t moeilijk: 
Rechtstreex, Landwaard, PuurLokaal



Knelpunten bij opschaling

• Logistiek/distributie

• Marketing

• veel werk voor kleine volumes

• Prijs: kan het uit?

• Nog weinig samenwerking tussen initiatieven 

onderling

• Marketing: waar vind je klanten en hoe houd je ze?



Talkshow: knelpunten en kansen

• Logistiek & distributie

• Marketing: hoe vind en behoud je klanten

• Nieuwe markten: zorg, retail, horeca, catering

• De reguliere supermarkt: kans of no-go

• Samenwerking en concurrentie

• Financiering – hoe maak je schaalsprong?

• Rol van de overheid (steun, klant, regels), POP3


