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 Initiatiefnemer Masterclass Korte Ketens / Stad-Platteland

 Lid European Rural Networks Assembly

 Lid Advies Cie POP3 Zuid Holland 

 Lid Voedelfamilies Zuid Holland

 Lid Task Force Korte Ketens 



Verdienen in de landbouw, kan dat nog?
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Korte keten definitie
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“Niet meer dan 1 ketenschakel tussen producent en consument’’ 
(EU Commissie) 

“Zo min mogelijk ketenschakels, transparant, eerlijk, gebaseerd 
op partnerschap” (EIP-AGRI focus group innovative short food 
supply chain management). 



Producent->W&D->Supermarkt-
>Consument



Vergelijking marge verdeling W&D/regulier
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aardappelen

paprika

komkommer





5 strategische zoekrichtingen
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1.Lage kosten

2.Differentiatie 

3.Diversificatie

4.Gedeeld eigenaarschap 

5.Ervaringen 



Lage kosten

 Schaalvergroting

 Efficiënte inzet van middelen, verspilling beperken

 Recycling van grondstoffen en materialen

 Onbenutte hulpbronnen inzetten
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Typische aandachtspunten lage kosten

 Neerwaartse prijsdruk in bulkmarkten

 Ontoegankelijkheid bedrijf voor consumenten

 Tijdelijk gebruik van grond en gebouwen is geen basis voor 
investeringen

 Afval ≠ voedsel



Differentiatie 

Onderscheid door: 

 Transparantie 

 Raskeuze (smaak, kleur, ethnisch, vergeten varieteiten)

 Bereiding (super vers, ambachtelijk, rauw, zonder additieven)

 Verkoop (via boerenmarkt, webwinkel, gesloten keten).   



De-commodificatie van zuivel







End of commodities



Typische aandachtspunten differentiatie

 Ben je onderscheidend genoeg? 

 Is het direct zichtbaar/proefbaar?

 Is het kopieerbaar?

 Hogere kosten (lagere opbrengsten)?

 Financiering problematisch



Diversificatie

Naast voedsel andere functies:

 Kinderopvang, zorg, 

 Recreatie, bedrijfsuitjes, 

 Natuur, 

 Educatie, 

 Loonwerk, 

 Energie, 

 Compostering, koolstofopslag, ...







Typische aandachtspunten diversificatie

 Niet elke functie wordt betaald

 Arbeidsorganisatie is complex

 Synergie tussen functies levert meerwaarde



Gedeeld eigenaarschap

 Burgers willen meer grip op het voedselsysteem 
maar zijn ook bereid actief bij te dragen

 Niet alleen als consument maar ook als co-
producent (financiering, arbeid, land/vastgoed)

 Open source kennis en ervaring





Typische aandachtspunten gedeeld 
eigenaarschap

 Onderhouden community kost tijd

 Doorgroei naar meer commerciele aanpak soms problematisch 

 Concurrentie met regulier betaalde markt

 Investeren in open source innovatie niet altijd beloond



Unieke ervaringen 

 Verkoop een verhaal ipv een product

 Authentieke ervaringen zijn onvervangbaar en ‘’onbetaalbaar’’

 “Pay as you want’’







Typische aandachtspunten unieke ervaringen 

 Authenticiteit versus onechtheid 

 Kosten van product niet hoog maar het neerzetten van een unieke 
ervaring kost ook geld



1. PRODUCT? 
2. SERVICE? 
3. BUSINESS MODEL?

van eenmalige productinkomsten naar terugkerende diensteninkomsten



http://www.youtube.com/watch?v=8mgKQpAcOow



van eenmalige productinkomsten naar terugkerende diensteninkomsten



Deel economie: toegang ipv eigendom



De platform economie

Toegang tot hulpbronnen regelen i.p.v. hulpbronnen zelf bezitten



Farming as a service





Canvas Business Model



Circulaire landbouw; wat verandert er allemaal?

 Geldstromen mbt hulpbronnen veranderen niet alleen van grootte 
maar ook van richting
 Mest: van overschot naar noodzaak

 Land (in de stad): van kostenpost naar landschaps onderhoud placemaking

 Natuur: van beheersvergoedingen naar natuur opbrengsten

 Vrijwilligers: van coaching naar werkgeverschap



Bedankt voor uw aandacht

Jan-willem.vanderschans@wur.nl


